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Raport z wolności
Zakończył się projekt Fundacji Solidarności Dziennikarskiej i Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, który polegał na badaniu wolności mediów w dwu-
nastu krajach Trójmorza. Jego efektem jest raport, którego wyniki pokazują 
problemy, z którymi zmagają się dziennikarze w krajach będących niegdyś 
w orbicie ZSRR (wyjątkiem jest Austria). Zaskakujące jest to, że przeprowa-
dzone badania pokazują, jak w tych krajach wykluczane są media i dzienni-
karze o poglądach konserwatywnych i jak mocno został zakorzeniony post-
komunizm, którego siła brała się najczęściej z nielegalnych przekształceń 
własnościowych przemysłu i mediów, a dzisiaj kontynuowana jest przez 
powstałe na tej bazie koncerny.

Cytowane w raporcie Jolanty Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, wypowiedzi dzien-
nikarzy biorących udział w konferencji na Foksal w Warszawie, wyraźnie potwierdzają wyniki naszych badań: 
Nie mamy mediów, które mówią głosem naszego narodu (Chorwacja) nasze media są prozachodnie, czyli iden-
tyfikują się z wartościami LGBT i robią kopiuj-wklej z maszynerii liberalnej Zachodu (Rumunia), znów mamy 
nowomowę, która jest narzędziem władzy, słowa homofobia, islamofobia, mowa nienawiści to jej przykłady 
(Słowenia), w mediach nie można mówić o chrześcijańskich korzeniach Europy (Chorwacja). 

Te opinie nie odbiegają zasadniczo od modelu mediów, z którymi mieliśmy w Polsce do czynienia w czasach 
od roku 1989 do końca trwania koalicji PO-PSL. Ba, mamy z nimi do czynienia nadal, chociaż zmniejszyła 
się znacznie dysproporcja pomiędzy mediami reprezentującymi poglądy prawej i lewej strony. Nie oznacza to 
jednak, że rynek medialny w Polsce został zreformowany. Niestety, nadal strona rządząca nie podjęła obiecy-
wanych wcześniej działań zmierzających do zmian systemowych, organizacyjnych i prawnych służących roz-
wojowi niezależności mediów. Nadal obowiązuje sławetny paragraf 212, który jest politycznym narzędziem 
służącym do ograniczania swobody dziennikarskiej i wolności wypowiedzi. Nadal większość zapisów prawa 
prasowego pochodzi z roku 1984, a zmiany, które zostały wprowadzone, najczęściej powstawały bez udziału 
środowiska dziennikarskiego, czy jakichkolwiek konsultacji branżowych.

I chociaż nastąpiły zmiany kadrowe w mediach publicznych – najczęściej tylko te na samej górze, bo w re-
dakcjach na decyzyjnym szczeblu średnim nadal pozostaje ta sama postkomunistyczna „pani Zosia”, ten 
sam „pan Zdzicho”, którzy w latach osiemdziesiątych odrzucali lub zatwierdzali materiały do emisji. Robią 
to nadal, dzisiaj używając tych samych metod wobec dziennikarzy i ich materiałów. Jeśli nastąpiły na tych 
stanowiskach zmiany personalne, to niestety najczęściej wymieniono wyżej wspomnianych na dzieci „pani 
Zosi” i „pana Zdzicha”, które odebrały nauki systemowe od rodziców. 

Od przełomu lat 89/90 nie zmieniono systemów funkcjonujących w czasach PRL. Co najwyżej dostosowywa-
no je do potrzeb postkomunistów. W takiej formule funkcjonują do dzisiaj. Stworzone na potrzeby dawnych 
funkcjonariuszy a dzisiaj „demokratycznych” polityków, są często na rękę współcześnie sprawującym władzę. 
Mowa chociażby o radach programowych mediów publicznych, w których zasiadają nadal politycy wszystkich 
liczących się ugrupowań parlamentarnych. Politycy, którym nie zależy na wolności słowa, a jedynie na jego 
wierności dziennikarzy i redakcji wobec własnej stajni politycznej.

Zdziwienie wywołuje też utrzymywanie systemu dziennikarskich firm zewnętrznych w oddziałach regional-
nych Telewizji Polskiej. Wszak PiS obejmując władzę obiecywał zmiany i powrót do systemu, w którym etatowi 
redaktorzy tworzyli program. Dzisiaj słyszymy, że system stworzony przez koalicję PO-PSL jest utrwalany 
przez PiS. To kolejny dowód na to, że żadnemu ugrupowaniu nie zależy na wolności mediów, a jedynie na ich 
zależności od świata polityki. Bardzo chciałbym się mylić i móc napisać niebawem, że PiS to ugrupowanie, 
które dba o niezależność mediów. Jestem przekonany, że tylko w ten sposób zasłuży na prawdziwy szacunek 
dziennikarzy. 

Andrzej Klimczak
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‘35-ty rok

Dokładnie 24 kwietnia się uro-
dziwszy. A więc byk zodiakal-
ny. Czy ja wiem? Taki byk to on 

nie był. Owszem – wysoki, ale i bardzo 
szczupły przez całe życie. No, sprinterzy 
nie tyją. Chyba tylko na emeryturze. Ale 
tej to Tomek nie dożył. Był prawdziwym 
biegaczem, może i skoczkiem. Ale „lau-
frem” na pewno nie. W latach 50. – mło-
dziutki – został nawet członkiem kadry 
narodowej, dwukrotnie mistrzem Pol-
ski w sztafecie 4 x 400 metrów (w 1955 
i 1958). Krąg stadionu robili wtedy w 45–
–46 sekund. Tomasz śmigał na cienkich, 
długich nogach jak antylopa. I tak mu 
już zostało. Potem jeszcze – krótko – by-
ły próby na metrów osiemset. W war-
szawskiej „Sparcie”. Gdy przestał biegać 
sprinty, intensywnie wziął się za tenisa. 
A potem już gnał na coraz dłuższych dy-
stansach. Wreszcie maratony stały się 
jego pasją. I pomysł, by przyciągnąć in-
nych do biegania. 

I to się znakomicie udało. „Za wa-
mi pójdą inni” – był taki film o ludziach 
z lasu. Tamci poszli, aby bronić Ojczyzny. 
Tomek namawiał „biegaj razem z nami”. 
I krok po kroku, a rok po roku rozwija-
ła się moda na masowe bieganie. Dziś 
to już przecież narodowy sport i tysiące 
ludzi biegnących przez miasta po zdro-
wie. Za jedyne 42, 195 kilometrów.

Kamera

Dziennikarstwo sportowe było 
u Tomka naturalne. Zaczął w miesięcz-
niku „Lekkoatletyka”, potem był „Sport 
dla wszystkich” i „Express Wieczorny” 
– oczywiście dział sportowy. W 1969 
zadebiutował telewizyjnie, relacjonu-
jąc Memoriał Janusza Kusocińskiego. 
Wsadzano go wówczas na wysokiego 
konia, wraz z innym debiutantem rów-
nież sportowcem, Wiesławem Johanem, 
późniejszym obrońcą internowanych 
w stanie wojennym i sędzią Trybunału 
Konstytucyjnego. Potem obok lekkoat-
letyki zajmował się głównie piłką noż-
ną i kolarstwem. Dostrzeżono talent 
i zaczęto powierzać mu rolę gospoda-
rza studia podczas dużych imprez spor-
towych, Olimpiad i Mistrzostw Świata 
w piłce nożnej.

Pierwszy dostrzegł go (w 1969 ro-
ku) Ryszard Dyja. Władza miała 
zaufanie do tego faceta, który był 

dobrym organizatorem, ale niepotrzeb-
nie sam pchał się na ekran. Wówczas 
zresztą było wielu świetnie prezentu-
jących się dziennikarzy sportowych. 
Lawirowali w lansadach między „wicie 
– rozumicie”, ale byli to przystojni męż-
czyźni ze świetną dykcją i polszczyzną. 
Szef sportu Dyja miał w kim wybierać. 

Tomku 
 biegnij, biegnij

Stefan Truszczyński wspomina 
Tomasza Hopfera

wspomnienia SDP

Prawdziwych gwiazd 
Ti-wi już nie ma. 
Odeszły, odchodzą. 
i zwykle krótkie jest 
to ich idolowanie. 
cieszą się, gdy tłum 
im klaszcze i śmieje 
się szczerze. z reguły 
bardzo się śpieszą, jakby 
wiedzieli (ci ulubieńcy), 
że to wszystko tak 
krótko trwa. Tomek 
żył tylko 47 lat.

wspomnienia SDP
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Zachował kilku tuzów, odsunął bardzo 
zdolnego i popularnego Jacka Żemen-
towskiego i postawił na Hopfera. Tomek 
miał już wówczas 34 lata i zapewne był-
by najbardziej popularnym wśród ser-
wujących informacje i sypiących licz-
bami o metrach i sekundach – ale to 
było mało.

Nastało STUDIO-2i prezes Szcze-
pański. Ten zdał publicystykę Je-
rzemu Ambroziewiczowi, któ-

ry prawdziwie dziennikarskim okiem 
wypatrzył – usłyszał 
w katowickim radio Ma-
riusza Waltera, wycho-
wanka Konrada Grudy 
(„Sportu blaski, sportu 
cienie”).

Zaiskrzyło „STU-
DIO-2”. Miliony usiad-
ły przed telewizorami. 
Walter wymyślił trio 
– Bożena, Edward i To-
mek. Bezbłędnie. Pro-
wadzącą znał dobrze, 
bo to była jego piękna 
żona, w Edwardzie (Mi-
kołajczyku) zobaczył 
błyskotliwego złośliwca, okularnika 
w typie dzisiejszych mądrali kompute-
rowych. Tomek to było trzecie trafienie 
w dziesiątkę. Żywiołowy, autentyczny, 
sympatyczny wlazł przez małe ekrany 
do domów i przez 10 lat ich nie opuś-
cił. Gwiazdy kina i estrady zazdrościły 
mu popularności. Byłem już wówczas 
na Woronicza, ganiałem reportersko po 
Polsce. Nie pamiętam nikogo wśród ko-
legów dziennikarzy i obywateli naszego 
pięknego kraju, kto by Tomka nie lubił, 
nie uśmiechał się doń, gdy sypał z pa-
mięci rękawa jak karabin maszynowy 

tysiące pełnokrwistych, zawsze cie-
kawych informacji. Nie potrzebował 
żadnych kartek. Wszystko potrafił za-
pamiętać. Idol nie mizdrzył się, nie 
wzdychał i przewracał oczami. On wy-
łaził przez „Lufcik” (Wiechowski) i sta-
wał przed telewidzami taki, jaki był na-
prawdę. A to jest jedyna recepta, by być 
kochanym. Tylko prawda jest ciekawa 
– mówią. Hopfer był właśnie prawdziwy.

Też go lubiłem. Powiedział mi kie-
dyś w studio, gdy ktoś tam mnie skry-

tykował i uprzejmie do-
radzał. „Nie słuchaj, rób 
tak, jak czujesz. Wtedy 
się uda”. I to była dobra 
rada. To be or not to be. 
Ale jak? Owszem – pra-
ca, przygotowanie. Ale 
po prostu niektórzy na-
dają się do tej roboty, 
a inni nie. Mówi się: wy-
żej… nie podskoczysz. 
Oczywiście próbować 
trzeba. Ale telewizja to 
kapryśna panna. Nigdy 
nie wiadomo, kogo wy-
bierze. 

Byli decydenci – z tyłu. I ci – wy-
robnicy – na wierzchu. Decyden-
ci powinni być mądrzy, przede 

wszystkim z dobrym gustem i powinni 
cieszyć się naprawdę sukcesami swoich 
podwładnych. Niestety, często boją się 
utraty zasiadanego stołka – że rozwijają-
cy się „gwiazdor” ich wygryzie. I dlatego 
niestety prawdziwych gwiazd nie mamy. 
Hamulcowi to właśnie kasta zazdros-
nych szefów. Nie rozumieją, że wyrob-
nicy na nich pracują! 

W STUDIO-2 było inaczej. To-
mek rzeczywiście szalał, ale z natury 

życzliwy wobec ludzi, nie oszczędza-
jący się w pracy był gotów pracować 
po kilkanaście, a i dwadzieścia godzin 
czasem.

Walter miał pomysły, ale dawał 
pole swoim ludziom. Też pra-
cował na okrągło. Przyszedł 

do niego kolega – z tych młodszych – Ja-
nusz Wieczorek: „szefie, zrobimy wielki 
turniej gwiazd sportowych, na najwięk-
szych arenach kraju, z publicznością 
liczoną w tysiącach; 
sponsorować będą wiel-
kie przemysłowe zakła-
dy, poprowadzą turnie-
je Tomasz Hopfer i Jan 
Ciszewski, a reżysero-
wać będzie Wowo Bie-
licki”. I poszło, i wyszło. 
Trzynaście razy tysiące 
ludzi na stadionowych 
trybunach Warszawy, 
Katowic, Wrocławia i in-
nych miast dopingowa-
ło najlepszych sportow-
ców kraju. A startowali 
w tych programach tyl-
ko mistrzowie olim-
piad, mistrzowie świata 
i Europy – złoci, srebrni 
i brązowi medaliści. Była to prawdziwa 
popularyzacja sportowców i sportu. Ska-
kali, biegali, jeździli po arenach rowera-
mi i motocyklami. Programy trwały po 
kilkadziesiąt minut, a czasem i dłużej. 
Oczywiście wszystko było na żywo. Pro-
wadzący zdobyli sobie jeszcze większą 
popularność, a telewizja uznanie. Tomek 
szalał z mikrofonem, Ciszewski – naj-
lepszy sprawozdawca piłki nożnej, jaki 
kiedykolwiek był w naszym kraju – ła-
godził obyczaje. 

Wiadomo, że szczęśliwi godzin nie 
liczą. Pieniądze – owszem. Nigdy nie by-
ły one jednak w tych czasach tak wielkie 
jak na przykład za „postewolucyjnych” 
prezesów TVP. Owszem zarabiano po kil-
ka, a nawet kilkanaście złotych, ale nie 
setki tysięcy, na które pozwoliły sobie na 
przykład „pampersy”. Cenzura pod par-
tyjną łapą i z „białego domu” była czujna 
i decydująca. Ale też w gruncie rzeczy 
ciężko wystraszeni urzędnicy musieli 

bardzo uważać, by zbyt-
nim wścibstwem nie 
narazić się najwyższej 
władzy. Ponieważ wśród 
tejże były tzw. „dobre 
paniska” otwierające 
nawet trochę wrota na 
tolerancję przywiewa-
ną z zachodu. No, ale 
tak się działo do czasu. 
13 grudnia to wszystko 
trachnęło. Spadły maski 
i wylazło ZOMO.

Ucieczka 
w chorobę 

Jeszcze się wszystko 
turlało jakoś przez 
jakiś czas. Mariusz 

Walter i współpracownicy slalomowali 
między nadziejami telewidzów a polece-
niami władzy. Zależności były bizantyj-
skie. Ale kombinować jak zawsze można 
było. Prezesi się zmieniali. Sami nawet 
„rekonstruowali” swoje nazwiska. Jeden 
na przykład nie chciał dłużej być „ba-
ranem”, a tak się nazywał, gdy rządził 
w Szczecinie, więc po zainstalowaniu 
go w Warszawie dorobił sobie końców-
kę nazwiska. Inny ponoć ukrywał 

Tomek to było 
trzecie trafienie 
w dziesiątkę. 
Żywiołowy, 
autentyczny, 
sympatyczny wlazł 
przez małe ekrany 
do domów i przez 
10 lat ich nie 
opuścił. 

Była to prawdziwa 
popularyzacja 
sportowców 
i sportu. Skakali, 
biegali, jeździli po 
arenach rowerami 
i motocyklami. 
Programy trwały 
po kilkadziesiąt 
minut, a czasem 
i dłużej. Oczywiście 
wszystko było 
na żywo.

8
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wstydliwe choroby. Wreszcie nastał 
gość w aksamitnej marynarce i niena-
gannych manierach. Sam się usadził 
przed kamerami na tle napoleońskiej 
dekoracji. Przedtem pisał o mistrzach 
pędzla ciekawe książki, ale teraz zgo-
dził się na podłą rolę. Przypadło mu więc 
w udziale wywalanie kilkuset ludzi na 
Woronicza i w szesnastu oddziałach TVP. 
Poszli więc z musu won. Trochę zosta-
ło. Ci skruszeni opuścili oczęta i klepali 
w telewizorkach, co im było pisane. 

Przygotowania do 
zamachu rozpoczęto 
na kilka tygodni przed 
czarną, grudniową nocą. 
Gdy wpadli do telewizji 
komandosi i poprzeci-
nali kable. Niektórzy 
z tych bojowców poro-
bili sobie nawet potem, 
niby humorystyczne, 
zdjęcia z nożami w zę-
bach. Drukowaliśmy je 
w podziemnej prasie. 
Niech mamusie i żony 
wiedzą, co synek robił 
w Warszawie.

Prezes z Krakowa 
jeszcze coś pa-
plał, ale już za jego 

plecami faktyczny decy-
dent działał. Grzelak mu było. Wołał wy-
branych – głównie z Dziennika Telewi-
zyjnego i serwował im propozycję nie do 
odrzucenia: „przymierzajcie mundurki!” 
Nie będę się dziś już pastwił – po latach 
– nad nazwiskami. Bóg z wami, chło-
paki. Oczywiście pamiętam ich dobrze, 
bo w końcu tak jak wielu innych wylecia-
łem z pracy na osiem lat. Faktem jest, że 
spośród tych, których władza wojskowa 

chciała mieć w studio w godzinę zama-
chu byli i tacy, którzy zdecydowanie po-
wiedzieli NIE! Wśród jednych z najlep-
szych dziennikarzy i bardzo popularnych 
w tamtym czasie, w listopadzie 1981 był 
Maciej Wierzyński. Oczywiście nie miał 
co tu potem szukać, więc wyemigrował 
na lata do Ameryki. 

Władza bardzo chciała mieć 
przede wszystkim tych naj-
bardziej popularnych. Oczy-

wiście również Tomka Hopfera. Praco-
wali nad nim wojskowi. 
Pracował nad nim re-
daktor Dyja – szef spor-
tu w TVP. Tomek nie po-
wiedział zdecydowanie 
nie, postanowił uciec 
w chorobę. To był nie-
zły pomysł, bo wszyscy 
wiedzieli, że był nerwo-
wy, bardzo wrażliwy, 
kruchy i emocjonal-
ny. Zamknął się więc 
Hopfer w jednym z pod-
warszawskich szpitali. 
Ale i tam go znaleźli. 
Wprawdzie nie grozili, 
ale usilnie namawiali. 
„Byłeś gwiazdą – mówili 
– będziesz nikim, a ro-
dzina zdechnie z głodu”. 

Wredna presja na wrażliwego człowieku 
pogarszała stan zdrowia Tomka. Fakt, że 
również z powodu kilkuletniej bardzo 
wyczerpującej pracy był niezbyt silny 
psychicznie. Przyjaciele, między inny-
mi Maciej Wierzyński, Jerzy Ambrozie-
wicz, Stefan Lewandowski, starali się 
załamującemu się dziennikarzowi po-
móc. W tym czasie – warto to przypo-
mnieć – wielu nowych przedsiębiorców, 

między innymi z raczkujących zakładów 
prywatnych, firm polonijnych zaczęło 
pomagać dziennikarzom wyrzuconym 
z pracy. Zresztą oni sami chwytali się 
różnych zawodów, żeby przeżyć. Oczy-
wiście też wielu wyjechało za granicę, 
wielu już na stałe.

Hopfer coś tam zaczął dłubać, by-
ły to wyroby z kości i pseudo-
biżuteria. Oczywiście sytuacja 

– żona, córka, konieczność utrzymania 
rodziny to wszystko powodowało coraz 
większą frustrację. Ludzie znani, artyści, 
dziennikarze, aktorzy i reżyserzy, pla-
stycy i muzycy, którzy odmówili popar-
cia huncie, znaleźli się w okropnej sy-
tuacji. Nie wszyscy byli w stanie podjąć 
prywatną działalność przedsiębiorczą. 
Ale pomoc dawał kościół i były trans-
porty żywności i ubrań zza granicy. Dary 
były rozdzielane w katakumbach koś-
cielnych. Dużą rolę na przykład w War-
szawie odegrał ksiądz poeta dr nauk, 
Wiesław Niewęgłowski. Ale to wszystko 
było za mało. Twórcom zaglądała w oczy 
nędza. Wytrzymywali tylko najsilniejsi. 
Niektórzy po dwóch, trzech latach po-
dejmowali jednak pracę w mediach. I nie 
mam najmniejszego zamiaru ich za to 
ganić. Ale dla bardzo wielu stan wojenny 
trwał. Nie chcieli pracować w mediach 
łżących i podporządkowanych. Wielu 
wytrwało w tym uporze aż osiem lat. 

Tomasz Hopfer niestety nie wytrzy-
mał tego strasznego napięcia. Zachoro-
wał naprawdę. Gwałtownie i śmiertelnie. 
Koledzy starali się zorganizować pomoc. 
Niestety, medykamenty przyleciały z za-
chodu za późno. Tomek miał już tak od-
wodniony organizm, że – gdy wdarła się 
infekcja – nie wytrzymał. Zmarł w war-
szawskim szpitalu 10 grudnia 1982 roku, 

władza bardzo 
chciała mieć 
przede wszystkim 
tych najbardziej 
popularnych. 
Oczywiście  
również Tomka 
Hopfera. Pracowali 
nad nim wojskowi. 
Pracował nad nim 
redaktor Dyja  
– szef sportu  
w TVP.

a więc w przeddzień pierwszej rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. 

Piszę to wszystko z nadzieją, że zo-
stanie zapamiętany jako jeden z tych, 
którzy nie poddali się politycznym naci-
skom. Był wierny swoim przekonaniom 
do końca. Tomek był kochany i bardzo 
zdolny. Gdy umarł, miał zaledwie 47 lat. r

Tomasz Hopfer:
– Postanowiłem sobie 

za główny dziennikarza 
obowiązek propagowanie 

tych wartości, które rozwijają 
człowieka, kształtują jego 

charakter i dumę.

wspomnienia SDPwspomnienia SDP
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Nie mamy mediów, które mówią głosem 
naszego narodu (Chorwacja), nasze media 
są prozachodnie, czyli identyfikują się z war-
tościami LGBT i robią kopiuj – wklej z ma-
szynerii liberalnej Zachodu (Rumunia), znów 
mamy nowomowę, która jest narzędziem 
władzy, słowa homofobia, islamofobia, mowa 

nienawiści to jej przykłady (Słowenia), w me-
diach nie można mówić o chrześcijańskich 
korzeniach Europy (Chorwacja) – to zda-
nia, które mnie zaskoczyły najbardziej 
wśród setek zdań zawartych w ankie-
tach, stenogramach z konferencji i opra-
cowaniach zebranych w czasie pracy nad 

„Raportem o wolności mediów w krajach 
Inicjatywy Trójmorza”, jaki w ramach 
projektu „Debata Dziennikarzy II” został 
przygotowany w Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy SDP. Podsumowując kil-
kumiesięczną pracę całego zespołu nad 
„Raportem”, pragnę na koniec przedsta-
wić kilka swoich refleksji.

Daleko od mainstreamu

Na początek zastrzeżenie. Nasz „Ra-
port” nie jest całościowym opracowaniem 
naukowym, ponieważ w stosunkowo 
krótkim czasie jego tworzenia nie sposób 
opracować tego tak obszernego zagadnie-
nia w sposób całościowy i potwierdzony 
kwerendą np. w krajowych archiwach. 
Jego wartość jest jednak niepodważal-
na. Po raz pierwszy bowiem udało się ze-
brać w formie opracowania o charakterze 
materiału źródłowego ulotne i niedo-
strzegane często opinie i doświadczenia 
dziennikarzy niereprezentujących jedy-
nie tzw. media mainstreamowe, czyli te 
o największym audytorium (najwyższa 
sprzedaż w sektorze prasy drukowanej, 
najwyższa słuchalność w radiu, najwięk-
sza oglądalność wśród nadawców telewi-
zyjnych, czy najwyższa tzw. klikalność 
w internecie) w danym kraju. Wśród kra-
jów Inicjatywy Trójmorza (poza Austrią), 
wszystkie mają za sobą doświadczenie 
ustroju komunistycznego, co w znaczą-
cy sposób determinuje do dziś wszystkie 
etapy przekazywania każdego komunika-
tu „od nadawcy do odbiorcy”, od decyzji, 
które z wydarzeń dnia codziennego trafią 
do mediów, jaki to będzie przekaz, który 
z bohaterów tego przekazu będzie po-
zytywnym, a który negatywnym i jakie 
emocje całe zdarzenie powinno wywołać 

wśród odbiorców. Wbrew pozorom swo-
bodne dziennikarskie wypowiedzi i opi-
nie zebrane w „Raporcie” mają w mojej 
ocenie ogromne znaczenie. Pokazują bo-
wiem świat osób wykluczanych z debaty 
publicznej w sposób wręcz systemowy, 
nie można bowiem uznać za przypad-
kowe tego, iż powtarzają się w rozmo-
wach i w wypowiedziach dziennikarzy 
te same tematy, te same nierozwiązy-
walne na poziomie krajowym problemy. 
Nie powinniśmy tych opinii lekceważyć, 
bo wiele wskazuje na to, że właśnie ci po-
mijani w głównych mediach dziennikarze 
są blisko obywateli swoich państw, znają 
ich problemy i… nie mają tylko gdzie ich 
prezentować. 

Mimo mnogości mediów, setek 
tytułów prasowych, portali in-
ternetowych i fortun ich właś-

cicieli. Przytoczone na wstępie opinie nie 
mamy mediów, które mówią głosem naszego 
narodu (Chorwacja), nasze media są proza-
chodnie, czyli identyfikują się z wartościami 
LGBT i robią kopiuj – wklej z maszynerii libe-
ralnej Zachodu (Rumunia), czy znów mamy 
nowomowę, która jest narzędziem władzy, 
słowa homofobia, islamofobia, mowa niena-
wiści to jej przykłady (Słowenia), w mediach 
nie można mówić o chrześcijańskich korze-
niach Europy (Chorwacja), powinny być jak 
alarm, sygnalizujący, iż daleko jeszcze do 
wolności mediów, wolności słowa, w kra-
jach, gdzie można sformułować i usły-
szeć takie zdania. W sytuacji, w której los, 
a przede wszystkim zatrudnienie wypo-
wiadającego ten osąd dziennikarza jest 
niepewny, trudno opublikować tzw. twar-
de dowody na poparcie tych opinii, ale za 
ich wiarygodność w naszym opracowa-
niu odpowiadają doświadczeni dzien-
nikarze z Polski, którzy mają bogaty  

Przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
„Raport o wolności mediów w krajach inicjatywy Trójmorza” 
jest gotowy. jego wyniki są zaskakujące – ujawniają wykluczanie 
z debaty publicznej dziennikarzy o  konserwatywnych, 
prawicowych poglądach i pokazują, jak mocno w mediach tych 
krajów trzyma się postkomunizm. 

Tekst dr jolanta Hajdasz, 
prof. wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych  
w Poznaniu, dyr. cMwP SDP

wolność 
słowa 
w krajach 
Trójmorza

Nowe media, 
stare problemy…

jolanta Hajdasz

projekty FSD-SDP projekty FSD-SDP
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i udokumentowany dorobek zawodowy. 
Warto ich relacje potraktować bardzo po-
ważnie, bo rzadko ten głos ma szanse 
znaleźć się w przestrzeni publicznej i to 
poza własnym krajem. Liczba zatrudnio-
nych dziennikarzy i zagranicznych kore-
spondentów, długi okres funkcjonowania 
na rynku prasy, wielkość kapitału, jakim 
się dysponuje oraz odpowiednie pozycjo-
nowanie w wyszukiwarkach w sieci, spra-
wiają, iż jedynym źródłem wiedzy o prob-
lemach mediów danego kraju są media 
mainstreamowe, największe, w których 
interesie nie jest dopuszczanie do głosu 
oponentów. Dla porównania to tak jak-
by rynek i system polskich mediów opi-
sywać jedynie na podstawie informacji 
„Gazety Wyborczej”, bardzo jednoznacz-
nie sprofilowanej pod względem świato-
poglądu, więc jednoznacznie oceniają-
cej zjawiska życia publicznego w sposób 
zgodny z własnym systemem wartości, 
z którego istnienia odbiorca, szczególnie 
zagraniczny może w ogóle nie zdawać 
sobie sprawy. Dlatego w Stowarzyszeniu 
Dziennikarzy Polskich postanowiliśmy 
opracować „Raport o wolności mediów 
krajów Inicjatywy Trójmorza”, kontak-
tując się bezpośrednio z dziennikarzami, 
pracownikami i współpracownikami me-
diów, koncentrując się na próbie dotarcia 
także do rozmówców poza mediami ma-
instreamowymi i najpopularniejszymi 
wyszukiwarkami internetowymi.

Kto, co, kiedy i jak? 

Trójmorze to międzynarodowa ini-
cjatywa gospodarczo-polityczna sku-
piająca 12 państw Europy położonych 
w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego 
i Adriatyckiego, w skład której wchodzą: 

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia i Węgry. Wszystkie te 
kraje, poza Austrią, łączy doświadczenie 
funkcjonowania w ustroju komunistycz-
nym, dlatego postanowiliśmy wyłączyć 
z tego opracowania Austrię, jedyny kraj, 
którego społeczeństwo, a co za tym idzie 
także środki masowego komunikowania, 
nie mają za sobą doświadczeń komuni-
zmu i postkomunizmu. 

Nawiązaliśmy kontakty z dzienni-
karzami z 11 krajów, odbyliśmy 
11 podróży, by się z nimi spot-

kać. Podstawą przygotowania Raportu 
końcowego są ankiety dla dziennikarzy 
– uczestników spotkań i dyskusji panelo-
wych w krajach uczestniczących w pro-
jekcie oraz raporty tzw. koordynatorów, 
osób z Polski odpowiedzialnych za przy-
gotowanie opracowania w poszczegól-
nych krajach. To znani i doświadczeni 
dziennikarze, m.in. Grzegorz Górny, Wik-
tor Świetlik, Wojciech Mucha, Jadwiga 
Chmielowska, Wojciech Pokora, Iwona 
Sznajderska, Piotr Hlebowicz, Andrzej 
Klimczak czy Monika Pietraszkiewicz. 
Łącznie w okresie listopad 2018 – marzec 
2019 odbyło się 11 podróży studyjnych 
do Budapesztu, Bukaresztu, Wiednia, 
Rygi, Tallina, Zagrzebia, Lubljany, Pragi, 
Bratysławy, Sofii i Wilna. Koordynatorzy 
i członkowie SDP, uczestniczący w spot-
kaniach z miejscowymi dziennikarzami, 
zebrali łącznie 43 ankiety od czynnych 
zawodowo dziennikarzy oraz opracowali 
11 raportów na temat wolności mediów 
w poszczególnych krajach. W opracowa-
niu przeanalizowano także blisko 11 go-
dzin zapisu audio-wideo z Międzyna-
rodowej Konferencji „Wolność (słowa) 
kocham i rozumiem”, jaka odbyła się 

w  Warszawie w Domu Dziennikarza 
w siedzibie Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich w dniach 28 lutego – 1 mar-
ca 2019 r. Materiały te zostały poddane 
analizie jakościowej i ilościowej, przy 
czym koniecznie nale-
ży zaznaczyć, iż analiza 
ilościowa nie jest prze-
prowadzona na repre-
zentatywnej próbie, więc 
jej wyniki są jedynie 
uzupełnieniem analizy 
jakościowej. Warto jed-
nak zauważyć, iż dzien-
nikarze w każdym kraju 
to bardzo specyficzna i 
mimo pozorów otwarto-
ści, hermetyczna grupa 
zawodowa, nie tak liczna, możliwość po-
znania jej poglądów i ocen wygłaszanych 
w swobodnej atmosferze zawodowego 
spotkania „kolegów po fachu” jest więc 
bardzo cenna. Staraliśmy się dotrzeć do 
dziennikarzy także z mediów niszowych, 
prezentujących konserwatywne wartości 
i prawicowe poglądy. Wszyscy ankieto-
wani są czynnymi zawodowo dzienni-
karzami wszystkich rodzajów środków 
masowego komunikowania, zdecydowa-
na większość z nich – 24 osoby pracują 
w swoim zawodzie ponad 10 lat. 

Na 43 osoby, które zdecydowały się 
wypełnić ankiety, 13 osób to dziennika-
rze ze stażem pracy między 10 a 20 lat 
pracy w mediach, a 11 osób pracuje po-
nad 20 lat, co oznacza, iż większość an-
kietowanych pracuje w zawodzie dzien-
nikarskim na tyle długo, by znać wiele 
jego aspektów z perspektywy praktyka, 
osoby czynnej zawodowo w dłuższym 
czasie. 14 dziennikarzy ma staż pracy 
krótszy niż 10 lat. Pozostali – 5 osób – to 

ci, którzy nie podali informacji o tym, jak 
długo pracują w swoich zawodach. Naj-
starszy z ankietowanych pochodzi z Wę-
gier i w zawodzie pracuje od 1978 r. , naj-
młodszy ze Słowacji, pracuje ok. 1 roku. 

Ponad połowa z nich po-
informowała o tym, iż co 
najmniej dwu-, trzykrot-
nie zmieniali pracę, nie-
rzadko tracąc ją wbrew 
swojej woli, w zawodzie 
jestem od 1991 r. Prze-
szedłem drogę od reporte-
ra do redaktora naczelne-
go i z powrotem napisał 
obrazowo jeden z ankie-
towanych. Ankiety były 
anonimowe, ale każdy 

z uczestników spotkań, który zdecydo-
wał się ją wypełnić, opisywał swoje do-
świadczenia zawodowe.

co z tego wynika? 

Z naszego opracowania wynika 
jednoznacznie, iż pomimo geo-
graficznej bliskości, dziennika-

rze z krajów Inicjatywy Trójmorza ma-
ją niewielką (lub zgoła żadną) wiedzę na 
temat realizacji zasady wolności słowa 
w innych niż własny krajach, brakuje bo-
wiem usystematyzowanych opracowań 
na ten temat. Potwierdziło się także, iż 
stałą praktyką w naszych krajach stało 
się czerpanie wiedzy o stanie wolności 
mediów nawet u bliskich sąsiadów z ra-
portów międzynarodowych organizacji, 
takich jak „Freedom House” czy „Repor-
terzy Bez Granic”, których ustalenia np. 
na temat stanu wolności mediów w Pol-
sce, są w ocenie SDP niezgodne ze sta-
nem faktycznym, a przy tym oparte 

Najstarszy 
z ankietowanych 
pochodzi z węgier 
i w zawodzie 
pracuje od 1978 r., 
najmłodszy 
ze Słowacji, pracuje 
ok. 1 roku.
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są na niejasnych kryteriach oraz subiek-
tywnych ocenach osób przygotowują-
cych opracowania dla tych organizacji. 
Przykładowo organizacja „Freedom Hou-
se” informuje, że media w Polsce, na Wę-
grzech, w Rumunii, Buł-
garii i Chorwacji są tylko 
„częściowo wolne” (par-
tly free), a organizacja 
„Reporterzy Bez Granic” 
w 2018 roku po raz ko-
lejny obniżyła notowa-
nia Polski – w rankingu 
wolności słowa za rok 
2018 Polska była dopie-
ro na 58 miejscu ze 180 
krajów, a  rok później, 
czyli w 2019 jest skla-
syfikowana na 59 miej-
scu, co oznacza spadek 
o 41 miejsc w porów-
naniu do roku 2015. W 
rzeczywistości nie ma 
jednak powodów, któ-
re racjonalnie mogłyby 
uzasadnić tak drastycz-
ny spadek. W innych krajach jest jeszcze 
gorzej – w rankingu „Reporterów Bez Gra-
nic” w 2018 Węgry zajmowały miejsce 73, 
Chorwacja 69, a Bułgaria 111. 

Jeśli opis sytuacji w tych krajach jest 
tak „rzetelny” jak ten dotyczący Pol-
ski, to jest to sytuacja w najwyższym 

stopniu niepokojąca. Oznacza bowiem, 
że niewiele o sobie nawzajem wiemy, 
a przez to trudniej może się nam współ-
pracować i przeciwdziałać zagrożeniom. 

Wnioski płynące z opracowania „Ra-
portu” są następujące: We wszystkich 
krajach Inicjatywy Trójmorza transfor-
macja środków masowego komuniko-
wania przebiegła inaczej i doprowadziła 

do powstania odmiennych systemów 
prasowych mimo pozorów ich podo-
bieństwa. Stowarzyszenia dziennikar-
skie, redakcje, medialne instytucje nie 
mają swoich odpowiedników w po-

szczególnych krajach, 
a nawet pozornie po-
dobne organizacje mo-
gą różnić się genezą 
i wartościami, które re-
prezentują. Powszech-
na jest niewiedza, kto 
de facto reprezentuje 
czyje interesy. 

Brak aktualnych, 
wiarygodnych 
analiz ekono-

micznych, dotyczących 
szeroko rozumianego 
świata mediów. Nawet 
doświadczeni, od lat 
związani z profesjonal-
nymi mediami, dzien-
nikarze nie wiedzą, kto 
i w  jaki sposób finan-
suje ich miejsca pracy 

i zarobkowania. Niewielka jest wiedza 
o mechanizmach powstawania nawet 
najbardziej znanych mediów w poszcze-
gólnych krajach Inicjatywy Trójmorza 
i przyczyn upadku innych. Nie ma po-
wszechnej wiedzy, gdzie takie informacje 
można znaleźć. Praktycznie nikt nie zna 
właścicieli mediów, nawet ci dziennika-
rze, którzy potrafią wskazać (rzadko) kraj, 
z którego według nich pochodzą właści-
ciele mediów, w których pracują, rzad-
ko potrafią wskazać nazwy konkretnych 
firm, korporacji, spółek, czy nazwisko ro-
dziny właścicieli.

Ciągle jeszcze występuje bariera ję-
zykowa. Mimo składanych powszechnie 

deklaracji o znajomości języka angiel-
skiego, w praktyce sprowadza się ona do 
poziomu komunikatywności. W każdym 
przypadku, gdy była możliwość posługi-
wania się w rozmowach tłumaczem z ję-
zyka miejscowego, zmieniała się w spo-
sób lawinowy liczba przekazywanych 
przez dziennikarzy informacji. Mają oni 
ogromną wiedzę o współczesności swo-
ich krajów, o współczesnych mediach 
i dzielą się nią mimo realnego dla wielu 
ryzyka utraty pracy lub dochodów w sy-
tuacji, gdy dadzą się poznać jako repre-
zentanci „niewłaściwych” czy „politycz-
nie niepoprawnych” poglądów

Wskazane byłoby opracowa-
nie metodologii dla two-
rzenia własnego dla krajów 

Inicjatywy Trójmorza raportu na te-
mat realizacji zasady wolności słowa. 
Raportu tworzonego wedługg jednoli-
tych kryteriów dla wszystkich krajów, 
np. na wzór Raportu „Reporterów bez 
Granic”, ale z własnymi niezależny-
mi od istniejących organizacji dzien-
nikarskich metodami analizy i przede 
wszystkim niezależnymi źródłami in-
formacji. Powstające dotychczasowe ra-
porty „Freedom House” i „Reporterów 
bez granic” są podporządkowane tezom 
ideologicznym, potwierdzają to dzien-
nikarze z wielu krajów (nie wszyscy). 
Pragnę także zaznaczyć, że nie ozna-
cza to odrzucenia raportu „Reporterów 
bez Granic”, ani opinii, iż organizacja 
ta świadomie wypacza obraz wolno-
ści mediów, oceniając poziom wolno-
ści słowa w krajach naszego regionu, 
ale wiele wskazuje na to, iż w okresie 
ostatnich 30 lat wytworzyła ona stałe 
mechanizmy pozyskiwania informa-
cji z danego kraju i nie uwzględnia ona 

alternatywnych do mainstreamowych 
źródeł informacji. Protesty przeciwko 
nieuzasadnionemu obniżaniu miejsc 
w rankingach wolności słowa (płynące 
np. z Polski czy Węgier) są zupełnie nie-
skuteczne, widoczna jest więc potrzeba 
stworzenia alternatywnego narzędzia 
do opisu sytuacji w mediach. 

W żadnym kraju nie występują prob-
lemy techniczne z dostępem do infra-
struktury. W tej dziedzinie dotyczącej 
świata mediów z pewnością udało się 
krajom postkomunistycznym, jakim są 
kraje Inicjatywy Trójmorza, dogonić Za-
chód, co tak głośno i powszechnie postu-
lowano w latach 90. i późniejszych. Nie 
ma generalnie żadnych problemów z do-
stępem do gazet papierowych, szeroko-
pasmowego internetu, naziemnej telewi-
zji cyfrowej. Warto jednak przypomnieć, 
że media to nie tylko nowoczesna techni-
ka, ale także, a raczej przede wszystkim, 
treść przekazu. Warto ponownie zacząć 
walczyć o jego jakość i prawdziwość. 

W mojej ocenie wszystkie wska-
zane powyżej zagadnienia 
wymagałyby przeprowadze-

nia pogłębionych interdyscyplinarnych 
badań empirycznych w przyszłości. Ko-
nieczne byłyby także opracowania histo-
ryczne, ponieważ tylko analiza faktów 
z przeszłości mogłaby dać nam prawdzi-
wy obraz obecnych mediów. Wyrażam 
nadzieję, iż SDP będzie zajmowało się 
nadal tą problematyką i za rok powsta-
nie Raport nr 2 na temat wolności słowa 
w krajach Inicjatywy Trójmorza. Ufam, 
że będzie bardziej optymistyczny. 

„Raport o wolności mediów w kra-
jach Inicjatywy Trójmorza” dostępny 
jest na stronie cmwp.sdp.pl w zakładce  
„do pobrania”. 

we wszystkich 
krajach inicjatywy 
Trójmorza 
transformacja 
środków 
masowego 
komunikowania 
przebiegła inaczej 
i doprowadziła 
do powstania 
odmiennych 
systemów 
prasowych mimo 
pozorów ich 
podobieństwa.
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Spotkanie dziennikarzy odbywa się w Rydze, w gmachu 
łotewskiego odpowiednika TVP. Wątków jest wiele, 
jeden dotyczy różnic między naszymi krajami. 
„U was są media państwowe, u nas publiczne” 
– definiuje różnicę podstawową (jego zdaniem) 
jeden z gospodarzy. Ma oczywiście na myśli to, 
że w Polsce dziennikarze programów informacyjnych 
otwarcie sprzyjają rządzącym, nie tylko zresztą teraz, 
ale od początku transformacji. Nie bierze natomiast 
pod uwagę rozwiązań systemowych, które skłaniałyby 
do postawienia diagnozy dokładnie odwrotnej.

   Małemu 
łatwiej
Państwa bałtyckie nie mają żadnych problemów z mediami publicznymi. Ale to raczej 
kwestia obyczajów i skali niż oryginalnych rozwiązań prawnych

Tekst Piotr Legutko

projekty FSD-SDP projekty FSD-SDP



20 FORUM DZIENNIKARZY ·03(131)2019 21

Łotysze nie płacą abonamentu, tam-
tejsze media publiczne finansowa-
ne są wprost z budżetu państwa. 

A kto płaci, ten może czuć się właści-
cielem. I wymagać. W Polsce, podobnie 
jak w większości krajów UE, media pub-
liczne utrzymywane są 
bezpośrednio przez oby-
wateli, poprzez abona-
ment, rozdzielany nie 
przez rząd, ale Krajową 
Radę Radiofonii i Telewi-
zji. To ta właśnie reguła 
systemowa sprawia, że 
mamy media publiczne, 
nie państwowe. Praktyka 
polityczna to już zupeł-
nie inna sprawa. Jakby to 
dziwnie nie zabrzmia-
ło, mamy dobre prawo 
o mediach, tylko się go 
nie trzymamy. Wszyscy. 
Obywatele, bo nie płacą 
abonamentu, politycy, 
bo zawłaszczają media, 
dziennikarze, bo nie dość głośno o ich 
publiczny charakter się upominają.

Łotysze mają natomiast w teorii 
złe prawo, dające politykom wolną rę-
kę, by mediów używać jako instrumentu 
sprawowania władzy, ale dobrą prakty-
kę – rządzący zachowują w tym wzglę-
dzie umiar i przyzwoitość. Przynajmniej 
tak to wygląda z zewnątrz i tej wersji 
trzymają się tamtejsze stowarzyszenia 
dziennikarskie. Podobna sytuacja jak na 
Łotwie jest w Estonii. Tam też nikt nie 
zawraca sobie głowy ściąganiem i roz-
dzielaniem abonamentu, a obywatele są 
przekonani, że mają media publiczne, 
nie rządowe. Wszystko, jak widać, jest 
kwestią obyczajów. No i skali.

wspólny organizm

Małemu łatwiej. Tallin jest miej-
scem, gdzie można się o tym 
przekonać na własne oczy. Te-

lewizja, radio, a także internet tworzą 
jeden wspólny organizm. Dzielą je tylko 
piętra, choć serce, czyli newsroom, bi-
je jedno, dla wszystkich. Informacyjny 

krwiobieg jest dzięki 
temu bardzo spraw-
ny, trudniej coś prze-
oczyć, łatwiej doku-
mentować. Tak zorganizowane media 
publiczne są lepiej dostosowane do 
zmian technologicznych, bardziej mo-
bilne, sprawniej odpowiadają na potrze-
by odbiorców. Być może to my wciąż 

tkwimy w XX wieku, 
myśląc osobno o tele-
wizji, radiu, interne-
cie. Rzecz jasna każdy 

z tych środków masowego przekazu ma 
swój język, specyfikę, oryginalne formy. 
Ale w sferze informacji to już de facto 
jedno multimedium. Tradycyjne media 
toczą spory głupie, bo – trawestując  

Łotysze mają 
natomiast w teorii 
złe prawo, dające 
politykom wolną 
rękę, by mediów 
używać jako 
instrumentu 
sprawowania 
władzy, ale dobrą 
praktykę – rządzący 
zachowują w tym 
względzie umiar 
i przyzwoitość.

Być może to my 
wciąż tkwimy 
w XX wieku, myśląc 
osobno o telewizji, 
radiu, internecie.

projekty FSD-SDP projekty FSD-SDP
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dziecięcy wierszyk – i tak wszystkie wy-
lądują w (internetowej) zupie. I to nie 
jest przytyk do koleżanek i kolegów 
z  radiową i telewizyjną przeszłością 
pracujących dziś w Onecie, Interii czy 
Wirtualnej Polsce. 

Dziennikarz newsowy musi być 
multimedialny. Nawet jeśli 
formalnie pracuje w papiero-

wym wciąż dzienniku. 
W przypadku mediów 
publicznych to dziś 
oczywistość. W Polsce 
także mamy swobodny 
przepływ dziennikarzy 
między internetem, 
radiem i telewizją, ale 
w Estonii nie muszą 
oni nigdzie przepły-
wać. Są obecni jed-
nocześnie w  trzech 
mediach. Jest to moż-
liwe i funkcjonalne 
dlatego, że mówimy 
o  kraju zajmującym 
43 tys. km2, liczącym 
1,3 miliona obywateli 
i o ekipie liczącej pew-
nie koło setki ludzi. 
Trudno wyobrazić so-
bie wspólny centralny 
newsroom dla TVP In-
fo, PR 24 oraz PAP. Ale 
chyba nic już nie stoi 
na przeszkodzie (poza 
przyzwyczajeniem), by model estoński 
całkiem poważnie rozważyć jako pro-
pozycję dla regionalnych mediów pub-
licznych. O oddziałach TVP mówi się, że 
są za bogate, by upaść i zbyt ubogie, by 
normalnie żyć. Być może pomysł po-
łączenia ich z regionalnymi spółkami 

Polskiego Radia (i oddziałami PAP) wart 
byłby głębszej analizy. Można zacząć od 
wizyty studyjnej w Tallinie.

Rosyjska ekspansja

Oczywiście nie jest tak, że na przy-
kład estońskie radio straciło (na takim 
rozwiązaniu) magię i tożsamość. Każ-

de z mediów zachowu-
je swoją programową 
i redakcyjną odręb-
ność, nadając zresztą 
w dwóch językach. To 
rzecz jasna specyfika 
krajów bałtyckich. Nie 
dość, że niewielkie, to 
jeszcze wewnętrznie 
głęboko podzielone 
– nie jak u nas ideowo 
czy politycznie – ale 
językowo i kulturowo. 
W Estonii mieszka 25% 
Rosjan, na Łotwie jest 
ich jeszcze więcej. Oba 
kraje różni też skutecz-
ność w asymilowaniu 
tak znaczącej mniej-
szości. Media publicz-
ne na Łotwie docierają 
praktycznie tylko do 
Łotyszy, ale na przy-
kład radio estońskie 
stopniowo zyskuje co-
raz więcej rosyjskoję-

zycznych słuchaczy. Dociera do nich 
z konkretną misją: integrowania się na 
gruncie i warunkach estońskich. Z roz-
mów z dziennikarzami pracującymi 
w Rydze wynika, że taki cel na Łotwie 
jest praktycznie nieosiągalny. Rosjanie 
żyją tam niejako w świecie równoległym, 

co w ogromnej mierze ułatwia im me-
dialna ekspansja Moskwy.

I to jest główne zmartwienie wszyst-
kich Bałtów (Litwy także). Rosja prowadzi 
tam przez 24 godziny na dobę dywanowe 
naloty kulturowe. Inwestuje ogromne pie-
niądze zwłaszcza w gatunki popularne, 
kanały muzyczne i seriale, dla starszych 
zaś ma mocny, nostal-
giczny przekaz sowie-
cki. Ostrzał informa-
cyjny i propagandowy 
osadzony jest w takim 
właśnie, kulturowym 
kontekście. Dodatkowo 
– głęboko myli się ten, 
kto sądzi, że rosyjska te-
lewizja nie trzyma za-
chodnich standardów 
pod względem jakości. 
Przeciwnie, podobnie 
jak w cyberprzestrzeni, 
Rosjanie są tu w gronie 
światowych liderów. 
Od kreskówek („Masza 
i  niedźwiedź”) przez 
muzykę pop i fabuły 
realizowane z holly-
woodzkim rozmachem, 
po dynamicznie serwo-
wane newsy. Proble-
mem mediów na Litwie, 
w Estonii, a zwłaszcza 
na Łotwie jest przeciw-
stawienie się tej eks-
pansji. W przypadku 
obywateli rosyjskojęzycznych jest to ra-
czej mission impossible. Na Litwie toczy 
się dodatkowo walka o dusze młodych 
Polaków, stąd między innymi decyzja rzą-
du w Wilnie o otwarciu dla kanałów TVP 
tamtejszych regionalnych multipleksów.

Bałtom udała się jeszcze jedna 
rzecz, o którą SDP apelował wie-
lokrotnie, choćby w swoich reko-

mendacjach do ustawy medialnej, przy-
gotowanych podczas nadzwyczajnego 
zjazdu wiosną 2015 roku: zrezygnowali 
z reklam w telewizji publicznej. Znów 
– przy tej skali budżetów było im łatwiej. 

Ale mimo wszystko, 
decyzja o zejściu z ko-
mercyjnej ścieżki ma 
konsekwencje progra-
mowe. Nie chodzi o to, 
by nie myśleć o oglą-
dalności, ale uwolnić 
się od dyktatu rekla-
modawców. Na Łotwie 
i w Estonii liczy się tyl-
ko jakość i dobry smak. 
Przynajmniej w założe-
niach. 

Co jeszcze różni 
media w Tallinie czy 
Rydze od tych war-
szawskich? Emocje, 
a raczej ich brak. Inną, 
zdystansowaną kultu-
rę polityczną czuje się 
w  rozmowach nawet 
na Łotwie, gdzie prze-
cież sytuacja jest dużo 
bardziej skompliko-
wana niż w Polsce (po 
sukcesach wyborczych 
mniejszości rosyjskiej). 
A już estońscy dzienni-

karze sprawiają wrażenie ludzi zupełnie 
pozbawionych systemu nerwowego. At-
mosfera w newsroomie przypomina tę 
znaną nam z uniwersyteckich czytelni. 
Cisza, spokój, całkowite oddanie twór-
czej pracy… Cóż, co kraj, to obyczaj. 

Dziennikarz 
newsowy musi 
być multimedialny. 
Nawet jeśli 
formalnie pracuje 
w papierowym 
wciąż dzienniku. 
w przypadku 
mediów publicznych 
to dziś oczywistość. 
w Polsce także 
mamy swobodny 
przepływ 
dziennikarzy 
między internetem, 
radiem i telewizją, 
ale w estonii nie 
muszą oni nigdzie 
przepływać.

Ostrzał 
informacyjny 
i propagandowy 
osadzony jest 
w takim właśnie, 
kulturowym 
kontekście. 
Dodatkowo 
– głęboko myli 
się ten, kto sądzi, 
że rosyjska 
telewizja nie 
trzyma zachodnich 
standardów pod 
względem jakości. 
Przeciwnie, 
podobnie jak 
w cyberprzestrzeni, 
Rosjanie są 
tu w gronie 
światowych liderów.
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Wraz z tymi wydarzeniami od-
radzały się w słoweńskich 
mediach naturalne mecha-

nizmy wolnościowe i dążenie do prze-
kazywania prawdy, która przez wiele 
dziesięcioleci była zakłamywana przez 
komunistów. Słowenia pretendowała do 
autonomii ze zdecydowanie lepszej po-
zycji niż pozostałe kraje Jugosławii. Od 
lat notowała najlepsze wyniki gospo-
darcze w całej grupie. To też spowodo-
wało, że pod koniec lat osiemdziesią-
tych komunistyczne władze Słowenii 
wypowiedziały posłuszeństwo Belgra-
dowi. Ten bunt nie miał jednak podłoża 
patriotycznego. Był ostatnią próbą za-
chowania wpływów i status quo miej-
scowej władzy. Nałożyły się na to jedno-
cześnie oczekiwania społeczne, aby kraj 
podążył za państwami wyzwalający-
mi się kolejno spod wpływów Związku  
Radzieckiego. 

O dzisiejszym kształcie 
i stanie mediów Słowenii 
decydowały wydarzenia 
z roku 1991. Słowenia, 
jako pierwszy kraj z tych 
wchodzących w skład 
jugosławii, w czerwcu 
1991 roku wypowiedziała 
posłuszeństwo Belgradowi. 
Przeciwko zbuntowanemu 
regionowi wysłano wojsko, 
które w większości dostało 
się do niewoli. To była 
jedna z kart przetargowych 
pozwalających na szybkie 
ogłoszenie autonomii 
a później niepodległości.

projekty FSD

Walka o wolność
     słowaTekst Andrzej Klimczak
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Po upadku Jugosławii w Słowenii 
rozpoczął się prawdziwy wysyp prywat-
nych mediów. Trzymający dotychczas 
monopol, publiczny nadawca radiowy 
i telewizyjny Radiotelevizija Slovenija, 
w latach 90. znalazł się w nieznanej do-
tychczas sytuacji przymusowej walki 
z narastającą konkurencją. Te same me-
chanizmy wymuszały konkurencję w in-
nych mediach. Jedni nadawcy publiczni 
ulegali prywatnym przedsiębiorstwom 
medialnym, inni odnosili sukcesy.

Mimo że w Słowenii od kilku lat 
istnieje niemal 90 stacji radio-
wych, które mają bardzo silną 

pozycję na rynku, największą liczbę słu-
chaczy przed odbiornikami radiowymi 
gromadzą dwaj publiczni nadawcy ra-
diowi Val 202 i Ra SLO1. 

Oprócz ogólnokrajowych i regional-
nych nadawców publicznych istnieją też 
prywatne stacje telewizyjne, które mo-
gą pochwalić się dużą liczbą widzów. 
Do nich zaliczają się przede wszystkim 
POP TV i Kanal A.

Wysokonakładowe dzienniki zostały 
sprywatyzowane po 1990 roku. Niektóre 
duże państwowe przedsiębiorstwa, jak 

na przykład Browar Laško, kupiły udzia-
ły w dziennikach. Wysokonakładowym 
gazetom przybyło w ostatnich latach sil-
nej konkurencji. Sukcesem zakończyło 
się wprowadzenie przez austriacki dom 
wydawniczy Styria pierwszego darmo-
wego dziennika na słoweński rynek. 

Od tej pory na słoweńskim rynku 
mediów pojawiło się wiele bezpłatnych 
dzienników, które obecnie mają wię-
cej czytelników niż tradycyjne tytuły. 
Wszystkie wysokonakładowe dzienni-
ki od kilku lat odnotowują silny spadek 
sprzedaży. Wskutek tego nastąpiły cięcia 
redakcyjnych budżetów. Dzienniki opi-
nii jak Delo, Dnevnik i Večer usiłują po-
większyć liczbę czytelników rozszerza-
jąc ofertę internetową i multimedialną. 

W minionych latach powstało też 
wiele niezależnych projektów, takich 
jak portal internetowy Vest. Poważane, 
opiniotwórcze witryny niemal zniknęły 
z rynku. To wynik sztucznej dominacji 
lewicowych portali, które prowadziły bar-
dzo agresywną politykę informacyjną.

Do kogo należą media?

Wydawać się może, że położenie geo-
graficzne Słowenii powinno było w spo-
sób naturalny spowodować związki 
z mediami Austrii i Włoch. Dzisiaj jednak 
układ własnościowy mediów jest bardzo 
mało czytelny. Wiadomo tylko, że pozy-
cję dominującą posiadają w słoweńskich 

mediach Rosja i Węgry. Nie pozostaje to 
bez znaczenia dla ograniczenia wolności 
wypowiedzi i ukierunkowanych politycz-
nie działań w przestrzeni informacyjnej.

Dziennikarze słoweńscy zwracali 
uwagę, że największy wpływ na media 
ma lewica, a najtrudniejsze dla nich są 

nie polityczne, ale ekonomiczne naciski 
ze strony właścicieli mediów i „kolegów 
z branży” należących do innej opcji poli-
tycznej. Istnieje oczywisty związek mię-
dzy właścicielami a sposobem i jakością 
dystrybucji informacji.

Wypowiedzi dziennikarzy sło-
weńskich wskazują wyraźnie 
na ocenzurowanie pewnych 

przestrzeni informacyjnych – W naszych 
mediach nie można mówić o chrześcijańskich 
korzeniach Europy – to opinie słoweńskich 
dziennikarzy, które znalazły się wśród 
zdań zawartych w ankietach, stenogra-

mach z konferencji i opracowaniach ze-
branych w czasie pracy nad „Raportem 
o wolności mediów w krajach Inicjatywy 
Trójmorza”.

Pluralizm mediów na niewielkim ale 
nasyconym rynku Słowenii nie zawsze 
ma poziom zadowalający. – Ważniejszy 
jest krzykliwy nagłówek, niż sprawdzona 
rzetelna informacja – podkreślają nasi sło-
weńscy rozmówcy. 

Pluralizm mediów słoweńskich jest 
zadowalający jedynie pod względem 
ilościowym. Jeśli chodzi o jakość, po-
zostawia wiele do życzenia. Dziennika-
rze Słowenii uważają, że kodeks praso-
wy jest w ich kraju łamany codziennie. 
Jednym z powodów takiego stanu rze-
czy jest to, że medialne instytucje pub-
liczne kontroluje większość rządowa 
w Zgromadzeniu Narodowym. Te same 

mechanizmy obowiązują zresztą rów-
nież w prywatnych firmach medialnych 
skierowanych na lewą stronę sceny po-
litycznej (Delo, Večer, Dnevnik, czy stacji 
telewizyjnej POP TV).

Lewacka prywatyzacja

Po roku 1991, większość mediów 
przejęli postkomuniści. Również kadra 
dziennikarska, to byli w przeważającej 
większości wychowankowie Uniwersy-
tetu w Lublanie, zwanego „Czerwoną 
Twierdzą”.

Słowenia, będąc członkiem NATO 
i UE, staje dzisiaj przed wyzwaniami 
związanymi z demokratyzacją życia. 
Jednym z takich wyzwań jest odejście 
od kontroli mediów przez świat polityki. 
Tym bardziej że jak twierdzą dziennika-
rze słoweńscy, większość właścicieli me-
diów słoweńskich jest dzisiaj obiektem 
zainteresowań Krajowego Biura Śledcze-
go i specjalnej prokuratury zajmującej 
się korupcją.

Dziennikarze zmagają się z ogrom-
na presją polityczną. To wielki 
problem, gdy brakuje równowa-

gi w mediach, w których dominującą rolę 
spełniają te o charakterze lewicowym. 
Jednak bezpośrednie zagrożenie dla wol-
ności słowa i jednocześnie bezpieczeń-
stwa zatrudnienia dziennikarzy, stano-
wią wszelkie naciski ekonomiczne. 

Wydawać się może, że położenie geograficzne Słowenii 
powinno było w sposób naturalny spowodować związki 
z mediami Austrii i Włoch. Dzisiaj jednak układ 
własnościowy mediów jest bardzo mało czytelny. 

Po roku 1991, większość mediów przejęli postkomuniści. 
Również kadra dziennikarska, to byli w przeważającej 
większości wychowankowie Uniwersytetu w Lublanie, 
zwanego „Czerwoną Twierdzą”.
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Pojawiły się również próby nacisku 
na słoweńskie media spoza granic kraju.

Próby wpłynięcia na opinie serwo-
wane przez słoweńskie media przez wę-
gierskie i chorwackie rządy pokazują, 
z jakimi problemami muszą zmagać się 
dziennikarze i jak wielkie bywają różni-
ce w rozumieniu wolności mediów mię-
dzy rządami sąsiadujących państw.

zagrożenia

 Tygodnik „Mladina”, rozpoznawany 
głównie dzięki okładkom z krytycznymi 
ilustracjami, opublikował materiał o ro-
li słoweńskich członków Europejskiej 
Partii Ludowej w zapobieganiu wyklu-
czeniu węgierskiej partii Fidesz z grupy 
politycznej. Ilustracja do artykułu przed-
stawiała Viktora Orbana wykonujące-
go nazistowski gest, otoczonego przez 
przychylnych mu polityków słoweńskiej, 
prawicowej partii SDS i nosiła tytuł „Po-
rzucamy Europę, ale nie Orbana”. Am-
basada Węgier w Lublanie natychmiast 
skierowała notę dyplomatyczną do Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Republi-
ki Słowenii, w której wyraziła „sprzeciw 
wobec politycznie nieodpowiedzialnej 
okładce tygodnika Mladina”.

Kolejna, zagraniczna próba wpły-
wu na słoweńskie media pojawiła się 
tym razem ze strony Chorwacji, po tym 
jak najpopularniejszy kanał telewizyjny 
w Słowenii, POP TV, poinformował, że 
chorwacki rząd wysłał agenta, który miał 
uniemożliwić portalowi informacyjne-
mu ujawnienie, że chorwacka agencja 

wywiadowcza SOA nagrywała rozmowy 
telefoniczne między słoweńskim sędzią 
i przedstawicielką MSZ podczas sporu 
granicznego w 2015 r. 

Słoweńskie Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy wystosowało protest z powodu 
presji wywieranej na słoweńskich dzien-
nikarzy przez rządy sąsiednich krajów. 
Stowarzyszenie wyraziło zaniepokojenie 

brakiem zrozumienia i szacunku dla wol-
ności mediów i niezależnego dziennikar-
stwa w państwach członkowskich UE.

Takie ingerencje nie są zapewne 
ostatnimi i nie dotyczą jedynie 
kwestii spornych pomiędzy Sło-

wenią, Chorwacją a Węgrami. Mają zde-
cydowanie szerszy zasięg.

Najgorsze dla dziennikarzy słoweń-
skich są jednak ograniczenia egzekwo-
wane na podstawie prawa krajowego. 
Dziennikarze słoweńscy, pytani o skalę 
zagrożenia dla przedstawicieli ich zawo-
du, prawie jednomyślnie wskazują na 
bardzo wysoki poziom ryzyka. Wskazy-
wali na konkretne przykłady skazywa-
nia dziennikarzy na karę pozbawienia 
wolności za publikacje fotografii i ma-
teriałów prasowych, które okazały się 
niewygodne dla polityków. Pojawiały 
się i nadal pojawiają pod adresem nie-
pokornych dziennikarzy groźby, nawet 
takie wskazujące na zagrożenie dla ich 
życia. Do tej pory nie udało się jednak 
ujawnić autorów takich gróźb.

Słoweńskie Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy często informuje o problemach, 
jakie dziennikarze mają z  powodu 

Najgorsze dla dziennikarzy słoweńskich są jednak 
ograniczenia egzekwowane na podstawie prawa krajowego. 

wykonywanego zawodu. Jednym z przy-
kładów jest przypadek prezesa stowa-
rzyszenia dziennikarzy, wobec którego 
wszczęto proces karny po serii artyku-
łów o morderstwach przeciwników by-
łego jugosłowiańskiego UDBA dokona-
nych przez tajne służby i popełnianych 
za granicą. Pomimo że artykuły były 
oparte o dane dostępne w archiwach 

państwowych i wcześniej wydanych 
publikacjach, Igor Krsinar stanął przed 
sądem oskarżony o zniewagi.

To nie są pojedyncze przypadki, kie-
dy dziennikarze publikujący niewygod-
ne dla polityków materiały są ścigani 
przez prawo. Wiele takich sytuacji opi-
suje portal Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Słoweńskich. r
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A tak konkretnie? Tak konkretnie 
to dwie sprawy: Kościół wciąż 
głosi, że aborcja jest zabójstwem, 

a dziennikarze jedynego większego pra-
wicowego portalu piszą artykuły, nie 
podpisując się imieniem i nazwiskiem. 
Tym samym łamią święte reguły dzien-
nikarstwa i zatruwają życie publicz-
ne. Ja jednak owym dziennikarzom się 

nie dziwię: po anonimowość sięga się 
przecież wówczas, gdy inaczej się nie 
da, gdy presja jest tak wielka, że tylko 
w ten sposób można ominąć cenzurę. 
Cenzurę – oczywiście nieformalną – któ-
ra w wielu krajach regionu ma się świet-
nie. Można nawet sformułować zasadę, 
że im więcej zadęcia i przekonania, że 
wróciło się na dobre do monarchii Karo-
la Wielkiego, że historia już się skończy-
ła, tym brzydsze i bardziej brutalne ku-
lisy medialnego życia. I nie zmieni tego 
doskonale skrojony garnitur redaktora 
miejscowej gazety ekonomicznej, który 
przemawia do nas z taką miną, jakby 
reprezentował lokalną mutację „Frank-
furter Allgemeine Zeitung”, doskonale 
zorientowaną w marności, na którą hi-
storia skazała nas, Polaków. 

Kilkanaście miesięcy temu, podczas 
jednej z międzynarodowych debat, sło-
waccy dziennikarze także dawali do zro-
zumienia, że oni tej naszej Polski to za 
bardzo nie rozumieją. „Czemu wy się 

Kłócimy 
się o 
sprawy 
ważne

w jednym z krajów 
naszego regionu, takim, 
który uważa, że jest już 
właściwie zachodem pełną 
gębą i z pewną wyższością 
patrzy na skłóconą, wciąż 
relatywnie konserwatywną 
Polskę, miejscowi 
dziennikarze głównego 
nurtu bez wahania 
wskazali problem numer 
jeden: mowa nienawiści. 

Tekst jacek Karnowski
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tak ostro kłócicie, czemu u Was nigdy 
nie ma spokoju?” – pytali w kuluarach. 
„Bo my się kłócimy o sprawy ważne, 
o fundamenty, bo u nas jest alternaty-
wa” – odpowiadałem. Niedługo potem 
zamordowano dziennikarza śledczego 
Jana Kuciaka wraz z narzeczoną i stało 
się jasne, że bardzo blisko rządu w Bra-
tysławie krążą ludzie włoskiej, i pewnie 
nie tylko włoskiej, mafii. Krążą i zała-
twiają konkretne sprawy podatkowo-
biznesowe. Postkomunistyczna fasada 
pomalowana na błękitno i przyozdo-
biona żółtymi gwiazdkami nie staje się 
automatycznie zachodem, nawet tym 
obecnym, tak mocno ograniczającym 
realną wolność debaty. W Polsce, ow-
szem, mamy więcej zgiełku, czasem 
jest to zgiełk nie do wytrzymania, ale 
też dzięki temu wszystko mamy bardzo 
głęboko przeorane, i jednak budujemy 
coś, co naprawdę jest nowe, a nie tylko 

przefarbowane. Mimo wszystkich wad 
naszego systemu medialnego, to jed-
nak w sumie każda z sił politycznych 
jest dziś realnie kontrolowana przez 
dziennikarzy, a odbiorcy mają bezpre-
cedensową w Europie możliwość wybo-
ru. W zasięgu każdego pilota w Polsce są 
stacje mocno krytyczne, apologetyczne 
oraz mniej lub bardziej neutralne wo-
bec ekipy rządzącej. Co ważne, są to siły 
mniej więcej równo rozłożone, a tylko 
wówczas pluralizm jest realny: gdy nie 
można mówić o wyraźnej dominacji któ-
rejś ze stron. 

I jeszcze jedno ciekawe zjawisko: dzien-
nikarze mediów publicznych w kra-
jach Trójmorza niezwykle często 

uważają się za jedynych ludzi godnych 
decydowania o ich linii programowej. Jest 
to zazwyczaj uzasadniane pragnieniem 
pielęgnowania obiektywizmu i troską 
o nieuleganie wpływom zewnętrznym, 

zwłaszcza politycznym. Nie przeczę, że 
są sytuacje, gdy tego typu „podwójna 
garda” wobec świata zewnętrznego jest 
postawą właściwą i uzasadnioną. Bywa 
jednak i tak, że szlachetne hasła są jedy-
nie sposobem obrony opcji politycznej, 
która tradycyjnie dominuje w mediach 
publicznych czy państwowych przeciw-
ko tym, którzy chcieli-
by dostać choć kawa-
łek tortu, albo wręcz 
mają dość bycia tymi, 
których się krytykuje 
i  stygmatyzuje. Kryje 
się za tym również za-
łożenie, że status quo 
w mediach publicznych 
zawsze jest obiektyw-
ne i docelowe, a każda 
ingerencja zewnętrzna 
prowadzi wyłącznie do 
pogorszenia sytuacji. To 
założenie jest oczywi-
ście co najmniej dys-
kusyjne. Nawet jeśli 
u swego zarania system 
był – załóżmy na chwilę 
– doskonale skonstruowany, nawet jeśli 
odpowiadał dobrze na ówczesne potrze-
by, to po pierwsze, zawsze mógł się wy-
rodzić w coś będącego własną parodią, 
a po drugie, mógł się znacząco zmienić 
kontekst, np. poprzez emancypację poli-
tyczną wcześniej biernych środowisk czy 
grup społecznych. Trochę tak jak z na-
szym systemem sądownictwa: każda 
konserwa ma swoją datę ważności, po 
której przekroczeniu pełna samorząd-
ność raczej szkodzi społeczeństwu niż 
mu służy. Rzecz zawsze należy analizo-
wać w odniesieniu do tu i teraz, pamię-
tając o szerszym krajobrazie. 

Generalnie wszędzie media mają 
podobne problemy. Zmiana tech-
nologiczna podminowała system 

ekonomiczny mediów, zwłaszcza prasy, 
obowiązujący od 150 lat, i nikt jak do-
tąd nie znalazł na to recepty. Pieniądze 
od czytelników, płacących za konkretny 
produkt, stanowią coraz mniejszą część 

dochodów wydawców. 
Pieniądze od reklamo-
dawców również płyną 
coraz cieńszym stru-
mieniem. Nawet re-
klamy prywatnych firm 
komercyjnych, umiesz-
czane w prywatnych 
mediach, są w  coraz 
większym stopniu ele-
mentem wsparcia dla 
konkretnej konstrukcji 
polityczno-światopo-
glądowej; ich podsta-
wowa funkcja – a więc 
promocja produktu 
lub marki – wciąż ist-
nieje, ale jej znaczenie 
wyraźnie spada. W tę 

próżnię wchodzą zapewne inne pie-
niądze: albo jakoś powiązane ze świa-
tem polityki, albo z różnego rodzaju 
operacjami lobbystycznymi i PR-owy-
mi, albo z szeroko rozumianymi inte-
resami ideologicznymi. Jeśli czytelni-
cy nie chcą płacić za newsy czy opinie, 
znajdą się inni chętni. Czy można się 
dziwić wydawcom i redaktorom na-
czelnym, że chwytają się brzytwy, byle 
tylko uciec spod noża? Dziwić się nie 
można. Jak mawia pewien doświadczo-
ny redaktor: żeby robić dobrą gazetę, 
trzeba przede wszystkim istnieć, trze-
ba coś wydawać. Upaść każdy potrafi. 

Generalnie 
wszędzie media 
mają podobne 
problemy. zmiana 
technologiczna 
podminowała 
system 
ekonomiczny 
mediów, zwłaszcza 
prasy, obowiązujący 
od 150 lat, i nikt jak 
dotąd nie znalazł na 
to recepty.
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Pytania etyczne rzecz jasna nie znika-
ją, ale jak zawsze w sytuacjach granicz-
nych, istnieje pokusa, by odczytywać je 
w nowy sposób lub rozmywać. 

Szybko słabnące media przestają 
być skutecznym czynnikiem kontrolnym 
czy blokującym wobec świata polityki, 
tym bardziej że szczególnie gwałtownie 
załamuje się pozycja dzienników ogól-
nokrajowych, pełniących „od zawsze” 
wyjątkową rolę w systemach demokra-
tycznych. Świat polityki znów przejmu-
je inicjatywę, znów dominuje, zwłasz-
cza wówczas, gdy politycy mają wolę 
użycia dostępnych im narzędzi. Ale ta 
rewolucja ma również i dobre strony, 
bo przecież nie byłoby takich zjawisk 
jak zwycięstwo Donalda Trumpa, Bre-
xit czy również zmiana w Polsce, gdyby 
system medialny nie został rozszczel-
niony, odkorkowany, poprzez rozwój 

mediów społecznościowych i eksplozję 
drobnych portali internetowych. Czy 
z tego wszystkiego wyłoni się jakaś no-
wa równowaga, czy media społecznoś-
ciowe mogą skutecznie zastąpić profe-
sjonalne organizacje medialne w roli 
skutecznego kontrolera grupy rządzą-
cej? Za wcześnie chyba na odpowiedź. 
Warto jednak zauważyć, że internetowe 
„wybuchy gniewu” to nie to samo co zor-
ganizowana opinia publiczna, a politycy 
szybko uczą się, jak sobie radzić z tego 
typu kłopotami. 

Media społecznościowe są dru-
gim – obok załamania się sy-
stemu ekonomicznego – mor-

dercą mediów tradycyjnych. Nie tylko 
dlatego, że zabierają czytelnika, jego 
uwagę i czas, ale także dlatego, że co-
dziennie delegitymizują i całe media, 
i poszczególnych dziennikarzy. Dzień 
w dzień gazety i telewizje podlegają nie-
ustannej krytyce, wiwisekcji, są obiek-
tem słusznych i niesłusznych ataków. 
Od  coraz biedniejszych mediów wy-
maga się coraz większej doskonałości 
technicznej i zawodowej. Skutkiem jest 
więc kolejna zapaść, tym razem presti-
żowa. Poszczególne nazwiska zaczynają 
znaczyć więcej niż poszczególne mar-
ki. Wyczuwają to sami dziennikarze, 
wśród których nie brakuje i takich, któ-
rzy z pracy uczynili dodatek do swojego 
profilu czy konta, zapewne ku udręce 
przełożonych. Jest to zresztą strategia 
w jakiejś mierze samobójcza, bo prze-
cież Twitter ma rozszerzenie „com” – od 
„commercial”. To jest przedsięwzięcie 
biznesowe, które chce płacić swoim ak-
cjonariuszom, a nie tym, którzy wytwa-
rzają tzw. kontent. Może kiedyś zmieni 
swoją politykę w tej sferze? 

Na marginesie: wspomniane tele-
wizje wcale nie radzą sobie lepiej niż 
drukowane gazety. Gdyby nie liczyły 
swoich możliwości za 
pomocą procentowe-
go udziału w rynku, ale 
poprzez liczbę widzów, 
też z roku na rok no-
towałyby dwucyfrowe 
spadki. Dziś nawet au-
dycje z kilkusettysięcz-
ną widownią uchodzą 
za sukces, a przecież 
mówimy o kraju 37-mi-
lionowym. 

Sytuacja mediów 
i w Polsce, i w re-
gionie, nie wygląda więc wesoło. 

Na Zachodzie jest mimo wszystko nieco 
lepiej. Np. Niemcy potrafili obronić za-
sadnicze zręby swojego systemu medial-
nego. Wciąż uważają, że silne gazety i sil-
ne programy informacyjne to jest jednak 
pewna cywilizacyjna wartość, że nie war-
to zamieniać tego na internetowe bańki. 
My też powinniśmy myśleć podobnie. 
Bo wciąż można uratować podstawo-
wą architekturę medialną. Jej wartość 

jest niezależna nawet od skali bezpo-
średniego zasięgu mediów tradycyjnych. 
Redakcje są cenne nie tylko dlatego, że 

wydają gazety, ale tak-
że dlatego, że stanowią 
miejsca, gdzie myśli się 
zbiorowo, gdzie wy-
mienia się informacje, 
gdzie coś ważnego się 
wykuwa i wykluwa. Po-
winny istnieć tak dłu-
go, jak to tylko możli-
we. Także dlatego, że to 
gwarantuje nam pewne 
minimum bezpieczeń-
stwa informacyjnego. 
Wielkie firmy interne-

towe, stanowiące ów ocean, w którym 
wszyscy pływamy, z dnia na dzień po-
trafią zmienić algorytmy i odciąć popu-
lację od konkretnych źródeł informacji. 
Tradycyjne media – nawet niewielkie, 
nawet słabe – stanowią istotną gwaran-
cję, że nowy system nigdy nie zostanie 
w pełni domknięty. Algorytm nie może 
przecież przejąć pełni władzy nad całym 
społeczeństwem. Nie po to przecież bu-
dowaliśmy demokrację. 

Sytuacja mediów 
i w Polsce, 
i w regionie, 
nie wygląda 
więc wesoło. 
Na zachodzie jest 
mimo wszystko 
nieco lepiej.
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Rozważając sytuację mediów 
i dziennikarzy w Czechach, nale-
ży zwrócić uwagę na największy 

problem, czyli na oligarchizację państwa. 
Należy pamiętać, że do 1 stycznia 1993 
roku mieliśmy do czynienia z krajem fe-
deracyjnym – Czechosłowacją. Media by-
ły wówczas państwowe i dwujęzyczne. 
W gazetach artykuły po słowacku sąsia-
dowały z tekstami po czesku. Dzienniki 
telewizyjne zwykle prowadziła miesza-
na para, a wywiady przeplatano – pyta-
nie po słowacku, odpowiedź po czesku 
(i odwrotnie). W latach 1989 i 1990 za-
częły się zmiany na rynku medialnym. 

czechy 
to nie Polska

„w czechach też szykuje 
się zamach na media 
publiczne”, „Dobra 
zmiana w czeskich 
mediach” – takimi tytułami 
i w takim tonie polskie 
media relacjonowały 
sytuację na rynku 
medialnym w czechach. 
Po narracji można się 
domyślić, że chodzi 
o media, które krytycznie 
odnoszą się do sytuacji 
na rynku medialnym 
w Polsce, starające się 
przemycić w artykułach 
o naszym południowym 
sąsiedzie swoją ocenę 
rzeczywistości medialnej 
w naszym kraju. 
czy słusznie zestawiają 
sytuację obu krajów? 
Myślę, że nie.

Tekst wojciech Pokora
Fotografie Marta Obłuska
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Do 1993 roku w ręce 
prywatne przeszło bli-
sko 80 procent tytułów 
prasowych. Poważny 
przełom w prawodaw-
stwie nastąpił w roku 
2000, gdy pod wpły-
wem masowych de-
monstracji i strajków 
dziennikarzy doszło do 
zmian w ustawodaw-
stwie skutkujące unie-
zależnieniem mediów od polityki. W wy-
niku zmian reglamentacyjnych przyjęto 
zasadę: nadawca publiczny utrzymuje 

się wyłącznie z pienię-
dzy publicznych. Do 
końca 2008 roku z an-
teny nadawców pub-
licznych zniknęła re-
klama.

Poważny problem 
zaczął się w roku 
2008, gdy nastą-

pił kryzys finansowy. 
Wówczas z Czech wy-
cofały się zachodnie, 

głównie niemieckie, domy medialne, 
które zdaniem czeskich dziennikarzy, 
z którymi rozmawiałem podczas wizyty 

pod koniec 2018 roku, zorganizowanej 
w ramach projektu Fundacji Solidar-
ności Dziennikarskiej, były gwarantem 
pluralizmu i wolności prasy. Media bę-
dące w rękach zachodnich były „dra-
pieżne”, bardzo skuteczne i nie miały 
powiązań z czeskimi politykami. Dzięki 
temu można było mówić o ich wiary-
godności. Wszystko zmieniło się, gdy 
przestało być opłacalne prowadzenie 
mediów w Czechach. Wówczas zachod-
nie koncerny zaczęły wyprzedawać 

swoje tytuły prasowe. Na rynku me-
diów pojawili się oligarchowie. Pierw-
szym był Andrej Babiš, premier Czech, 
który nabył grupę medialną MAFRA, 
wydającą m.in. Lidovenoviny. Rozma-
wialiśmy z byłymi dziennikarzami tego 
dziennika, którzy wprost stwierdzili, że 
odeszli z gazety w momencie, gdy zo-
stała kupiona przez polityka, ponieważ 
przestała być niezależna. W raporcie 
z 2015 r. opublikowanym przez „Foreign 
Policy” stwierdzono, że media wykupio-
ne przez premiera „regularnie prezen-
tują sympatię wobec Babiša – i kryty-
kują jego przeciwników”. W raporcie 
opublikowanym rok po tym, jak Babiš 
został ministrem finansów, również za-
uważono, że wykupione media rozpo-
częły dochodzenia w sprawie oskarżeń 
o korupcję wobec ówczesnego premiera 
Bohuslava Sobotki. 

Ruch Babiša zapoczątkował proces 
oligarchizacji. Po nim kolejni oli-
garchowie sięgnęli po media, na 

zasadzie dotrzymywania kroku. Jednak 
to, że poszczególne domy medialne ma-
ją różnych właścicieli, nie gwarantuje 
pluralizmu i wolności prasy. Dzienni-
karze zwracają uwagę na występują-
cy w Czechach problem zbierania tzw. 
haków i nieujawniania ich. Poszczegól-
ne redakcje zbierają kompromitujące 
materiały na oponentów politycznych 

i nie ujawniają ich, trzymając w szachu 
konkurenta. Taka sytuacja nie wpływa 
dobrze ani na pracę dziennikarzy, ani 
na przejrzystość debaty w tym kraju. 
Wszyscy zgodnie stwierdzają, że media 
w Czechach mają zabarwienie liberal-
no-lewicowe, także media publiczne. 
Brakuje na rynku tytułów konserwa-
tywnych. 

Co ciekawe, nasi rozmówcy stwier-
dzili, że społeczeństwo jest w dużej 
mierze konserwatywne, ale brakuje dla 
nich oferty. Nasi rozmówcy powołali się 
na wyniki badań zaufania do mediów, 
które wskazują, że nawet 67 procent re-
spondentów im nie ufa. Przedstawiciele 
mediów publicznych uważają, że w ich 
redakcji panuje pluralizm, bowiem za-
praszani są przedstawiciele z różnych 
środowisk i partii i nikt im nie narzuca, 
z kim mają rozmawiać. 

Dziennikarze zwracają uwagę na występujący w Czechach 
problem zbierania tzw. haków i nieujawniania ich. 
Poszczególne redakcje zbierają kompromitujące materiały 
na oponentów politycznych i nie ujawniają ich,  
trzymając w szachu konkurenta.

Poważny przełom 
w prawodawstwie 
nastąpił w roku 
2000, gdy pod 
wpływem 
masowych 
demonstracji 
i strajków 
dziennikarzy 
doszło do zmian 
w ustawodawstwie 
skutkujące 
uniezależnieniem 
mediów od polityki.
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Czescy dziennikarze z ironią mó-
wią, że w ramach wolności mogą 
wybierać, dla którego oligarchy 

chcą pracować i na tym wolność się koń-
czy. Uważają, że ze względu na specyfikę 
rynku, a głównie na fakt, że media nie są 
wstanie same się sfinansować, nie ma 

pełnej niezależności. Nawet ci, którzy 
określają się jako niezależni, i zrezygno-
wali z pracy w mediach należących do 
oligarchów, zdradzili, że ich tytuły utrzy-
mują się dzięki inwestorom mającym 
dawniej powiązania np. z przemysłem 
zbrojeniowym. Zatem istnieje ryzyko, że 
i ten tytuł realizuje jakąś szerszą stra-
tegię polityczną. Nie da się więc mówić 
o mediach w Czechach, zapominając 
o kontekście politycznym, rządowym 
czy gospodarczym. „Reporterzy bez Gra-
nic” w swoim raporcie zwrócili uwagę, 
że w Czechach „koncentracja własności 
mediów osiągnęła stan krytyczny”.

Trudno zatem przystać na jaw-
ną manipulację, wskazującą na 
podobieństwo sytuacji na rynku 

medialnym w Polsce i w Czechach. Gdy 
jedynym kryterium oceny stają się emo-
cje i niechęć czy sympatia do poszcze-
gólnych polityków czy rządów, można 
wówczas ich zestawiać ze sobą w do-
wolnych konfiguracjach, dowodząc na-
wet podobieństw anatomicznych. Po-
wstają „poważne” analizy zestawiające 

znienawidzonych polityków z postacia-
mi kojarzonymi z totalitaryzmami, by 
poprzez takie zabiegi wpływać na upo-
dobania wyborców. Jednak to czysta so-
fistyka i służyć może jedynie zabiegom 
publicystycznym, a nie starannemu opi-
saniu rzeczywistości. Aby tę rzeczywi-

stość w jak największym stopniu od-
kłamać i opisać najbardziej precyzyjnie, 
FSD przygotowała ankietę dla dzienni-
karzy, w bardziej lub mniej doskonały, 
ale jednolity sposób, opisującą stan me-
diów w poszczególnych krajach. Dzięki 
ankiecie łatwo zweryfikować podstawo-
we informacje i uniknąć zaangażowania 
emocjonalnego w opisywaną rzeczywi-
stość, ale też łatwo wyłapać, kto próbuje 
na polskim rynku uprawiać demagogię, 
wprowadzając w błąd odbiorców tytuła-
mi w stylu – „Dobra zmiana w Czechach 
też robi zamach na media publiczne”. 

Różnice w postrzeganiu zagrożeń 
wolności mediów w Czechach i np. Pol-
sce dostrzec można na przykładzie jed-
nego z  ostatnich pytań zadawanego 
w przeprowadzanej przez nas ankiecie: 
Czy w Twoim kraju wykonywanie zawo-
du dziennikarza może wiązać się z do-
świadczeniem przemocy np. zagrożenia 
fizycznego ze względu na konflikty zbroj-
ne, czy zastraszanie dziennikarzy, brak 
reakcji odpowiednich służb wobec aktów 
przemocy w stosunku do dziennikarzy? 

Można się domyślać, że w Polsce 
byłoby tyle ocen, ile istnieje re-
dakcji. Jedni uznaliby, że zagro-

żona jest wolność, życie i konstytucja, 
inni wskazaliby, że od czasów zmiany 
władzy nie zdarzają się 
najścia ABW na redak-
cje jak np. w przypad-
ku tygodnika „Wprost” 
w 2014 roku. Inni uzna-
liby, że mamy do czy-
nienia z  oligarchiza-
cją, bo partia rządząca 
„ukradła” media pub-
liczne i ma wpływ na 
obsadę w nich stano-
wisk. Jeszcze inni od-
powiedzieliby, że już 
nie mamy do czynienia 
z oligarchizacją, a jed-
nym z jej przejawów 
mogło być dogadywa-
nie się nocą pod śmiet-
nikiem przedstawi-
ciela strony rządowej 
z  przejmującym nie-
pokorną gazetę przed-
siębiorcą. 

Tymczasem ankie-
towani czescy dzienni-
karze uważają, że w ich 
kraju istnieje niski po-
ziom zagrożenia, ale 
jednocześnie potwier-
dzają, że ryzyko istnie-
je. Uznają je jednak za 
element swojego zawo-
du. Najdotkliwszym przykładem zagro-
żenia dla dziennikarza jest zagrożenie 
życia. W przeszłości najgłośniejszym 
w Czechach przypadkiem bezprawnych 
działań wobec dziennikarzy była próba 

Nie da się więc mówić o mediach w Czechach, zapominając 
o kontekście politycznym, rządowym czy gospodarczym. 
„Reporterzy bez granic” w swoim raporcie zwrócili uwagę, 
że w Czechach „koncentracja własności mediów  
osiągnęła stan krytyczny”.

zabójstwa dziennikarki największego 
dziennika „Mlada Fronta Dnes”, Sabiny 
Slonkovej. Dziennikarka pisała o machi-
nacjach byłego dyrektora generalnego 
w czeskim MSZ Karla Srby, który póź-

niej został skazany na 
8 lat więzienia”. Obec-
nie jednym z przykła-
dów budowania klima-
tu zastraszania było np. 
wydarzenie, gdy prezy-
dent Miloš Zeman pod-
czas konferencji pra-
sowej w październiku 
2017 roku wyciągnął 
drewnianego kałasz-
nikowa z napisem „dla 
dziennikarzy”. Wiązane 
to było z jego niefortun-
ną wypowiedzią, gdy na 
pytanie, w jaki sposób 
można wymienić pre-
miera, odpowiedział, że 
na dwa sposoby, albo 
w wyborach albo przy 
pomocy „kałaszniko-
wa”. Wcześniej w stycz-
niu 2017 r. Zeman okre-
ślił dziennikarzy jako 
„obornik” i „hieny”. Na-
stępnie w  maju 2017 
roku prezydent Zeman 
na konferencji praso-
wej zażartował, że „za 
dużo tu dziennikarzy, 
trzeba by ich zlikwido-
wać”. Istnieje również 

obawa o kilka nowo opracowywanych 
ustaw, które zwiększyłyby zakres kar za-
wartych w kodeksie karnym za zniesła-
wienie, zwłaszcza jeśli chodzi o zniesła-
wienie prezydenta. r

Można się 
domyślać, że 
w Polsce byłoby 
tyle ocen, ile 
istnieje redakcji. 
jedni uznaliby, 
że zagrożona jest 
wolność, życie 
i konstytucja, inni 
wskazaliby, że od 
czasów zmiany 
władzy nie zdarzają 
się najścia ABw 
na redakcje jak 
np. w przypadku 
tygodnika „wprost” 
w 2014 roku. inni 
uznaliby, że mamy 
do czynienia 
z oligarchizacją, 
bo partia rządząca 
„ukradła” media 
publiczne i ma 
wpływ na obsadę 
w nich stanowisk.
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Jak jest zatem u naszego sąsiada 
z wolnością słowa i mediów? Ta kwe-
stia monitorowana od lat przez różne 

organizacje międzynarodowe wskazuje, 
że Litwa jest jednym z niewielu krajów 

europejskich w pełni zasługującym na 
miano demokratycznego i wolnego. Tak 
przynajmniej widzą to organizacje, takie 
jak „Reporterzy bez Granic” czy „Free-
dom House”. Co ciekawe, według tych 
rankingów tylko trzy spośród wszyst-
kich piętnastu, byłych republik sowie-
ckich – Litwa, Łotwa i Estonia – mają 
status krajów wolnych i demokratycz-
nych, właśnie z powodu poszanowania 
wolności słowa. Na Litwie nie notuje się 
napaści, zniknięć czy zabójstw dzienni-
karzy, w które zamieszany byłby rząd, 
politycy czy służby specjalne. Ostatni 
przypadek zabójstwa dziennikarza miał 
miejsce bodaj w 1994 roku. Zleceniodaw-
cą była mafia.

„wolność dla słowa i prasy!!!”

Ostatnim dużym społecznym pro-
testem, gdzie pojawiły się po-
stulaty wolności słowa w kra-

ju, były wydarzenia sprzed dziesięciu 
lat. Gwałtowna transformacja od post-
sowieckiego bytu do wolnej gospodar-
ki bez oglądania się na koszty społecz-
ne, skutkowała silnym 
wzrostem cen. Przez 
całe lata 90. i pierw-
szą dekadę XXI wieku 
na Litwie dojrzewało 
po cichu niezadowole-
nie społeczne. Ludzie 
mieli poczucie, że ich 
głosu nikt nie słucha. 
16 stycznia 2009 roku 
wyszli na ulice. De-
monstranci głównie 
domagali się zmian 
ekonomicznych i spo-
łecznych. Obrzucili siły 
porządkowe śnieżka-
mi. Ci z kolei według 
różnych źródeł i świad-
ków użyli „wszelkich 
możliwych środków 
do stłumienia demon-
stracji”. Jakby przy okazji pojawił się 
też banner z hasłem: „Wolność dla sło-
wa i prasy!!!”. Ten ostatni duży protest 
uliczny ukształtował na Litwie dyskusję 
na temat tego, jaką rolę powinny pełnić 
w takiej sytuacji media i do czego mo-
że posunąć się władza, aby ograniczyć 
wpływ mediów na mówienie prawdy 
o tym, co dzieje się faktycznie w kraju.

Gdzie zatem przebiega najważ-
niejsza linia frontu w litewskiej grze 
o wolność słowa i mediów? Wydaje się, 

że ostatnie lata zdominował spór pań-
stwa z rosyjskimi i prorosyjskimi me-
diami. Dla Litwy to poważny problem. 
Związany z tożsamością, egzystencją 
i świadomością obywatelską. Najpopu-
larniejszymi mediami na Litwie pozo-
stają praktycznie od ogłoszenia niepod-
ległości, rosyjskie telewizje. Od początku 
lat 90. zajęły trwałą pozycję na litew-

skim rynku medialnym 
i jeszcze do niedawna, 
kolokwialnie to ujmu-
jąc: robiły co chciały. 
Do niedawna, ponie-
waż na Litwie wpro-
wadzono rozwiązania 
prawne, które pozwo-
liły na bezpośrednie 
starcie struktur pań-
stwowych z rosyjski-
mi nadawcami. 

Rosyjscy 
nadawcy 
promują 
nienawiść

W 2014 roku, rosyj-
ska telewizja NTV-Mir 
na trzy miesiące znik-

nęła z litewskich kablówek. Tak posta-
nowił sąd w Wilnie, po tym jak stacja 
nadała film wypaczający ocenę wyda-
rzeń rozstrzygających dla odzyskania 
przez Litwę niepodległości w 1991 ro-
ku. Sowiecki specnaz „Alfa” zabił wtedy 
14 osób, pod wieżą telewizyjną w Wilnie. 
Według NTV-Mir to oddział „Alfa” był 
ofiarą. Inna rosyjska telewizja, RTR Pla-
neta, regularnie, w latach 2015, 2016 zni-
kała z litewskiej przestrzeni medialnej. 
Za każdym razem na trzy miesiące. 

Kiedy dotykamy problematyki 
przestrzegania wolności 
słowa u naszego sąsiada, 
powinniśmy pamiętać 
o kilku ważnych elementach. 
Bowiem to one budują 
właściwą perspektywę 
i wskazują obszary w dyskusji 
nad problemem wolności 
słowa na Litwie.

Rosyjscy nadawcy 
        promują

nienawiść
Tekst Mariusz Pilis

w 2014 roku, 
rosyjska telewizja 
NTV-Mir na trzy 
miesiące zniknęła 
z litewskich 
kablówek. Tak 
postanowił sąd 
w wilnie, po tym 
jak stacja nadała 
film wypaczający 
ocenę wydarzeń 
rozstrzygających dla 
odzyskania przez 
Litwę niepodległości 
w 1991 roku.
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Komisja orzekła, że stacja podżegała 
do nienawiści etnicznej i manipulowa-
ła w celu zaaprobowania przez litewską 
opinię publiczną faktu rosyjskiego za-
jęcia Krymu. Efekt? W lutym zeszłego 
roku RTR Planeta zniknęła z kablówek 
na 12 miesięcy. Decyzje o wstrzymaniu 
emisji rosyjskich kanałów podejmowała 
państwowa Komisja ds. Radia i Telewi-
zji. Na ile skuteczne jest to postanowie-
nie? Można dyskutować. Tak jak można 
dyskutować, czy w tym 
wypadku łamane jest 
na Litwie podstawowe 
prawo do wolności sło-
wa i wypowiedzi. 

Mimo tych wy-
dawałoby się 
drastycznych 

zachowań rządu Li-
twy wobec rosyjskich 
nadawców, generalne 
stanowisko ośrodków 
międzynarodowych 
monitorujących wol-
ność słowa i mediów 
jest jednoznacznie 
przychylne władzom 
Litwy. Zeszłoroczny 
i  tegoroczny raport 
amerykańskiej organi-
zacji „Freedom House” 
wskazuje, że „wolność 
słowa w tym kraju jest 
generalnie szanowa-
na”, a prowokacje rosyjskich telewizji 
są piętnowane jednoznacznie: „nagłaś-
nianie kłamliwych, negatywnych opinii 
zarówno historycznych, jak i współczes-
nych służy promowaniu nienawiści“. 
A to zjawisko jest już na Litwie prze-
stępstwem. 

Komisja etyki Dziennikarskiej 
– nowy urząd kontroli prasy

Najwięcej krytycznych głosów 
w środowisku dziennikarskim 
na Litwie budzi działalność 

i werdykty niektórych organów pań-
stwowych i branżowych powołanych 
do czuwania nad... etyką dziennikar-
ską. I choć ogólnie przepisy na Litwie są 
dość liberalne, to jednak wiele zastrze-

żeń budzi np. działal-
ność takich agend, jak 
Biuro Inspektora Ety-
ki Dziennikarskiej czy 
Komisji Etyki Dzienni-
karskiej. Słyszy się gło-
sy, że „orzeczenia tych 
organów są dość arbi-
tralne i niekonsekwen-
tne, bez możliwości od-
woławczej, natomiast 
mogą one poważnie 
rzutować na funkcjo-
nowanie mediów, które 
się oskarża o „nieetycz-
ność” – mogą one wów-
czas utracić subwencje 
budżetowe, wpływy 
z reklam czy być obję-
te innymi sankcjami”.

Przykre doświad-
czenia mają z tymi in-
stytucjami też polskie 
media funkcjonujące 

na Wileńszczyźnie. Najbardziej jaskra-
wym przykładem jest tu historia z lat 
2006–2011, kiedy jedyny polski dziennik 
ukazujący się na Wileńszczyźnie, „Ku-
rier Wileński” został oskarżony przez 
Komisję Etyki Dziennikarskiej o roznie-
canie waśni na tle narodowościowym. 

Powodem była publikacja referatu prof. 
Krzysztofa Buchowskiego – „jak Polak 
widział Litwina w okresie międzywo-
jennym”, który był w całości zamiesz-
czony na łamach „Kuriera Wileńskie-
go” w listopadzie 2006 roku. Referat był 
wcześniej wygłoszony na konferencji 
pod patronatem prezydentów Polski 
i Litwy. Komisja Etyki Dziennikarskiej 
stwierdziła, m.in. że dziennik „nie jest 
odpowiednim medium do publikowania 
referatów historycznych”, zaś w trakcie 
późniejszych procesów sądowych (re-
dakcja żądała odwołania orzeczenia Ko-
misji) wyszło na jaw, iż Komisja zajęła się 
sprawą publikacji mimo braku formalnej 
na nią skargi, nie prowadziła protokołów 

posiedzeń, a jej członkowie nie zapozna-
li się nawet z całością publikacji. Proce-
sy trwały blisko 4 lata. Litewskie sądy, 
włącznie z Najwyższym Sądem Admini-
stracyjnym, orzekały na korzyść Komisji 
Etyki Dziennikarskiej. Redakcja „Kuriera 
Wileńskiego” zdecydowała się zaskarżyć 
orzeczenie Najwyższego Sądu Admini-
stracyjnego przed Europejskim Trybu-
nałem Praw Człowieka.

informacja publiczna za 
darmo czy za pieniądze?

W zeszyłm roku przez Litwę przeto-
czyły się co najmniej dwie duże dysku-
sje, które dotykają problemu wolności  
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Najbardziej 
jaskrawym 
przykładem jest  
tu historia z lat  
2006–2011, 
kiedy jedyny 
polski dziennik 
ukazujący się na 
wileńszczyźnie, 
„Kurier wileński” 
został oskarżony 
przez Komisję etyki 
Dziennikarskiej 
o rozniecanie 
waśni na tle 
narodowościowym. 
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mediów i wolności słowa. Obserwatorzy 
tłumaczą tę intensywność tegorocznymi 
wyborami, których aż trzy odsłony wi-
dzimy w 2019 roku. To wybory samorzą-
dowe, prezydenckie i europejskie.

14 września ubiegłego roku, szef 
Centrum Rejestrów, Saulius Urbona-
vičius podjął nagłą decyzję o zniesie-
niu wieloletniej istniejącej praktyki 
bezpłatnego dostępu dziennikarzy do 
dokumentów źródłowych, takich jak re-
jestry własności spółek, dane o nieru-
chomościach, wspólnikach, strukturach 
własności, kapitale etc. Według szefa 
Centrum Rejestrów, dotychczasowa 
praktyka bezpłatnego dostępu do da-
nych była nielegalna i nie miała pod-
staw prawnych. 

3 października, Rada Ministrów od-
rzuciła poprawki do ustawy przygoto-
wanej przez Ministerstwo Komunika-
cji, które miały na celu zapewnienie 
dziennikarzom możliwości nieodpłat-
nego otrzymywania danych z Centrum 
Rejestrów.

Po ogłoszeniu tej decyzji część 
dziennikarzy i przedstawicieli opozycji 
zwróciła się do rządu z prośbą o udo-
stępnienie nagrania z posiedzenia. 
Z kancelarii rządu dowiedzieli się, że... 
nagranie zostało zniszczone

Dziennikarze i opozycja zaprotesto-
wali. W manifestacji uczestniczyło kil-
kaset osób.

Kilka dni później w litewskim par-
lamencie miała odbyć się debata 
na temat ponownego umożliwie-

nia dziennikarzom darmowego dostę-
pu do danych Centrum Rejestrów. Nie-
spodziewanie i bez podania przyczyny, 
spotkanie w litewskim Sejmie zostało 
odwołane. 

W publiczną dyskusję, która roz-
gorzała wkrótce potem, włą-
czyła się prezydent Litwy, 

Dalia Grybauskaite. Wsparła dzienni-
karzy i wydawców, wskazując rządowi, 
że w nieskrępowanym dostępie do infor-
macji mają interes nie tylko media, ale 
przede wszystkim obywatele. Pytaniem 
otwartym pozostaje, czy w sytuacji, 
w której i prezydent, i rząd pochodziliby 
z jednej formacji politycznej, ta deter-
minacja prezydent Grybauskaite byłaby 
równie silna. Bezspornym pozostaje, że 
jej inicjatywa wywarła pozytywny sku-
tek. Rząd ustalił zasady, według których 
bezpłatny dostęp do danych Centrum 
Rejestrów jest możliwy. 

Skok na telewizję publiczną

To, co ważne, wrzawa wokół znika-
jących nagrań posiedzeń rządu, wska-
zała kilka innych zagrożeń, które godzą 
w wolne media na Litwie. 

Na początku października 2018 ro-
ku, Seimas zakończył prace parlamen-
tarnej komisji śledczej, której celem było 
badanie działalności Rady LRT – organu 
zarządzającego Litewskiego Nadawcy 
Radiowego i Telewizyjnego. Bezpośred-
nim powodem powołania komisji była 
kwestia bezpodstawnego podniesienia 
wynagrodzenia wszystkim pracowni-
kom telewizji. Ustępująca administra-
cja zrobiła to bez powiadomienia nowej 
Rady LRT. W swoich wnioskach komi-
sja śledcza zasugerowała stworzenie 
dodatkowego organu wykonawczego 
– Zarządu LRT, którego członkowie by-
liby powoływani przez nowo tworzoną 
komisję rządową i byłby odpowiedzialny 
za kierowanie telewizją publiczną LRT. 

Zostało to odebrane przez litewskie kręgi 
medialne i polityczne jako próba spo-
lityzowania mediów publicznych. Pro-
test rozlał się na insty-
tucje międzynarodowe. 
W świat popłynęły ape-
le o wsparcie niezależ-
ności LRT. Listy dotar-
ły do UNESCO, OBWE, 
Europejskiej Federacji 
Dziennikarskiej oraz 
„Freedom House”. Je-
śli dołożyć do tego 
protestu pomysł no-
wych regulacji video 
contentu w interne-
cie, zaproponowany 
przez lidera partii rzą-
dzącej na Litwie, to 
widać, jak bardzo go-
rączka przedwyborcza 
motywuje środowiska 
polityczne do instru-
mentalizacji mediów i 
wykorzystania ich do 
własnych celów. 

„Reporterzy Bez Granic”: 
Litwa z 31. na 35. miejsce

Według najnowszego rankingu, 
opublikowanego w marcu te-
go roku przez organizację „Re-

porterzy Bez Granic”, który ocenia wolno-
ści słowa w 180 krajach świata, Litwa z 31 
miejsca, spadła na 35. Nie jest to może 
jeszcze czerwony alert, ale z pewnością 
zjawisko, które budzi czujność. 

Próby wasalizacji mediów napotyka-
ją na Litwie na szereg trudności praw-
nych, których szybko i bez towarzyszą-
cych im protestów społecznych nie da 

się obejść. Efekt jest taki, że póki co, rząd 
i Sejmas wycofują się z egzotycznych 
pomysłów lub wręcz porzucają kontro-

wersyjne inicjatywy 
legislacyjne, które go-
dzą głównie w media 
publiczne. Oczywiście 
inną, bardzo szeroką 
kwestią do omówie-
nia pozostaje sprawa 
mediów prywatnych, 
kapitałów, własności, 
jakości przekazu i rze-
telności. Na ten bar-
dzo niebezpieczny ele-
ment wskazują przede 
wszystkim organizacje 
międzynarodowe. 

Czy w opisanych 
z d a r z e n i a ch 
mamy prawo 

widzieć oczywiste pró-
by ograniczania wolno-
ści mediów na Litwie? 
I tak, i nie. Trudno jed-
noznacznie to określić. 

Ostatecznie widoczne jest, jak rząd wy-
cofuje się z większości inicjatyw pod 
wpływem nacisku mediów i protestu-
jących obywateli. Przecież gdyby rząd był 
zdeterminowany, by wprowadzać kon-
trowersyjne zmiany, zapewne podjąłby 
bardziej agresywne i może nawet siłowe 
rozwiązania. A jednak do takiej sytuacji 
na Litwie nie dochodzi. Do dzisiaj nie 
przeforsowano żadnych zagrażających 
mediom rozwiązań. To, z czym mamy do 
czynienia, to raczej mało zdecydowane 
próby instrumentalizacji mediów. Próby 
podejmowane od lat przez różne ekipy. 
Dobrą wiadomością jest to, że póki co, 
są to próby nieskuteczne. r

według 
najnowszego 
rankingu, 
opublikowanego 
w marcu tego roku 
przez organizację 
Reporterzy Bez 
Granic, który ocenia 
wolności słowa 
w 180 krajach 
świata, Litwa z 31 
miejsca, spadła na 
35. Nie jest to może 
jeszcze czerwony 
alert, ale z pewnością 
zjawisko które budzi 
czujność.
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Trzymając się takiej definicji, moż-
na od razu wymienić najbardziej 
jaskrawe i tragiczne przykłady 

z ostatnich 25 lat pochodzące z dwóch 
krajów: Ruandy i byłej Jugosławii, na któ-
rej się skoncentruję. Od końca lat 80. 
w całej byłej Jugosławii zaczęły się po-
jawiać teksty i programy telewizyjne, od-
noszące się do historii, zwłaszcza II woj-

ny światowej i wymierzone przeciwko 
poszczególnym grupom etnicznym. 
Przykładowo, w Chorwacji ukazywały 
się informacje o zbrodniach wyrządza-
nych chorwackim pogranicznikom i poli-
cjantom przez partyzantów Tity, głównie 
Serbów podczas tzw chorwackiej Golgo-
ty, czyli zimą 1945 roku. W Serbii mno-
żyły się informacje o muzułmańskich 
rzeziach, których ofiarami byli Serbowie 
mieszkający w Bośni i Hercegowinie, 
a do których dochodziło w czasie II woj-
ny światowej. W Bośni i Hercegowinie 
analogicznie w stosunku do muzułma-
nów. Jednocześnie to rozliczenie doty-
czyło także grup religijnych, w Chorwacji 
przypominano represjonowanie katoli-
ków przez komunistyczny aparat Tity, 
w Serbii prześladowania prawosławnych 
przez katolickich Chorwatów. Wszystko 
to w ramach rozliczania przemilczywa-
nej do tej pory przeszłości i korygowania 
historii, do tej pory faktycznie wypeł-
nionej białymi plamami. Niestety, poza 

Mowa nienawiści to hasło, 
które jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu kojarzyło się 
z klimatem Orwellowskiej 
antyutopii, a nie realnym 
problemem. Od kilku 
jednak lat, wraz z rozwojem 
politycznej poprawności, 
ale także ekspansją internetu, 
stało się jednym z częściej 
stosowanych określeń 
w przestrzeni publicznej. 
Terminem powszechnym,  
acz bardzo mało 
precyzyjnym.

pozytywnymi, edukacyjnymi efektami 
rezultatem było także podżeganie do wy-
równania starych rachunków i wzajem-
nej nienawiści. W tym celu pojawiały się 
nacechowane emocjonalnie i negatyw-
nie epitety: Serbowie byli określani jako 
czetnicy, Chorwaci jako ustasze, co było 
kolejnym odwołaniem się do negatyw-
nych konotacji historycznych. To zjawi-

sko nasilało się w sposób błyskawiczny. 
Zamiast do katharsis, oczyszczenia i po-
prawienia wzajemnych relacji doprowa-
dziło to do eskalacji spirali nienawiści. 
Już po wybuchu wojny w byłej Jugosławii 
na te stare urazy historyczne nałożyły 
się opisy bieżących zbrodni. Proces ten 
opisywała m.in. znakomita pisarka i ese-
istka, Dubravka Ugresić (m.in w „Kultu-
rze kłamstwa”), która określała to jako 
szczucie i winą, poza politykami, obar-
czała media i dziennikarzy. 

W przypadku byłej Jugosławii mamy 
zatem do czynienia z niemal dokładną 
definicją mowy nienawiści. A co w przy-
padku, gdy mowa nienawiści dotyka po-
szczególnych ludzi, nie grup ludzi, ale 
jednostek? 

Od którego momentu można mówić 
o podżeganiu do nienawiści? Zarówno 
w przypadku całych grup, jak i jednostek 
nie jest łatwo zdefiniować to, co jest mową 
nienawiści, a co jest tylko krytyką. Poza 
oczywiście jaskrawymi przypadkami,

Tekst Dominika Ćosić 
european correspondent of TVP  
(Polish Television)
Fot. arch. SDP

Mowa nienawiści jako element 
poprawności politycznej

Według najczęstszej defini-
cji encyklopedycznej mo-
wa nienawiści to negatyw-

ne emocjonalnie wypowiedzi, które 
tworzone są na podstawie uprzedzeń, 
a wymierzone są przeciwko określonej 
grupie – np. etnicznej, religijnej, sek-
sualnej czy społecznej. I ich efektem 
może być podżeganie do nienawiści 
i wręcz agresji wobec tych grup. Rada 
Europy określa tym pojęciem wszel-
kie formy wypowiedzi, które propa-
gują lub usprawiedliwiają nienawiść 
np. rasową czy religijną. 

Między 
wolnością

a cenzurą
...Serbowie byli określani jako czetnicy, Chorwaci jako 
ustasze, co było kolejnym odwołaniem się do negatywnych 
konotacji historycznych. To zjawisko nasilało się w sposób 
błyskawiczny.

projekty FSD-SDP projekty FSD-SDP
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gdy autor nawołuje wprost do użycia 
przemocy fizycznej lub wręcz morder-
stwa. Z mową nienawiści jest trochę po-
dobna sytuacja jak z kiczem. Kiedy wi-
dzimy pewne dzieła, wiemy, że to kicz. 
Gdybyśmy jednak mieli je zdefiniować, 
mielibyśmy z tym problemy. Podobnie 
z mową nienawiści. Kłopotem jest zatem 
już sama precyzyjna definicja.

Jeszcze większym problemem jest to, 
w jaki sposób walczyć z mową nie-
nawiści. Bo tu dochodzi do konfliktu 

między prawem do swobody wypowie-
dzi a prawem jednostki lub grupy, mię-
dzy wolnością a cenzurą. Teoretycznie 
zaczęły powstawać instytucje, wyspecja-
lizowane w walce z językiem nienawiści. 
Jednym z takich bytów jest organizacja 
Hatestop. Niestety, akurat ta konkretna 
instytucja jest bardziej przykładem po-
dwójnych standardów niż rzeczywistej 
troski o pozbawiony agresji język. O ile 
bowiem chętnie zajmuje się agresją ze 
strony prawicowej, o tyle ignoruje agre-
sję tej drugiej strony. Nie mówiąc o tym, 
że aktywność tej organizacji pozostawia 
wiele do życzenia.

Jednym z rozwiązań byłoby teore-
tycznie wprowadzenie cenzury. Kiedy 
jednak miałaby ona działać? Niewy-
kluczone, że już niedługo będziemy się 
o tym mogli przekonać, bo kilka miesięcy 

usuwane. I jest to arbitralna decyzja ad-
ministratorów. 

Umberto Eco już ponad 20 lat te-
mu ostrzegał przed negatywny-
mi skutkami ekspansji popraw-

ności politycznej, którymi jest właśnie 
cenzura i przesuwanie granic tego, co jest 
dopuszczalne w dyskursie publicznym. 
Obawiał się, że ograniczy to swobodę 
wypowiedzi, czyniąc niemożliwym na 
przykład żarty z kogoś. Wraz z rozwojem 
internetu wszystkie te zjawiska: zarów-
no poprawność polityczna, jak i mowa 
nienawiści zyskały w olbrzymi sposób 
na zasięgu. Zatem konieczne się stało 
znalezienie sposobu na kontrolowanie 
sytuacji. I tu po raz kolejny wracam do 
początku rozważań: co jest mową niena-
wiści, a co nie jest i jak z tym walczyć?

Często przeglądam zarówno teksty 
na portalach internetowych, jak i ko-
mentarze pod nimi. Porównuję także ta-
kie strony i komentarze w Polsce i w in-
nych krajach, głównie Francji i Belgii. 

I zauważyłam niestety dwie prawidło-
wości. Po pierwsze, komentarze w Polsce 
są o wiele bardziej wulgarne i agresyw-
ne niż we Francji czy w Belgii. Po dru-
gie, agresji sprzyja anonimowość. Wszę-
dzie tam, gdzie komentując trzeba się 
uprzednio zalogować czy to za pomocą 
konta email czy też konta na Facebooku, 
język jest bardziej wstrzemięźliwy. I to 
jest także odpowiedź na pytanie o róż-
nicę między Polską a np. Belgią. W Belgii 

temu instytucje unijne przyjęły dyrek-
tywę o prawach autorskich zwaną po-
tocznie ACTA 2. Teoretycznie ta regula-
cja powstała, by chronić prawa autorskie 
artystów zamieszczających swoje utwory 
w internecie (nie tylko piosenki, ale także 
i np. teksty publicystyczne). Do tej pory 
własność intelektualna nie była należycie 
chroniona. Krytycy dyrektywy twierdzą 

jednak, że wbrew szczytnym intencjom 
nie poprawi ona sytuacji artystów, mo-
że natomiast przyczynić się do wprowa-
dzenia cenzury do internetu. Polski rząd 
jako pierwszy zaskarżył kontrowersyjne 
prawodawstwo do Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej. To, co Polska za-
skarża, to tzw. filtrowanie, które według 
strony polskiej mogłoby oznaczać cenzu-
rę prewencyjną. Polegałoby to bowiem na 
blokowaniu pewnych treści jeszcze przed 
ich zamieszczeniem w internecie. Uła-
twić miałyby to filtry oparte na algoryt-
mach. Tu rolę odgrywałyby słowa-klucze, 
których pojawienie się uruchamiałoby 
filtry. Koncerny same ustalałyby te słowa-
klucze. Zatem ta kwestia dowolności jest 
już wystarczającym powodem do niepo-
koju. Inna sprawa, że podobne rozwiąza-
nia są już stosowane np. na Facebooku 
– nie jest to jednak przed umieszczeniem 
tekstów tylko raczej post factum. Treści 
kontrowersyjne są blokowane lub wręcz 

anonimowość jest mocno ograniczona, 
bo trzeba się logować. Może zatem tym 
tropem trzeba byłoby pójść, chcąc ogra-
niczyć mowę nienawiści a jednocześnie 
nie wprowadzając cenzury? 

Wracając do przykładu byłej Jugosła-
wii. Negatywna rola niektórych mediów 
w eskalacji nienawiści jest niezaprze-
czalna. Ale i tu trafiamy na problem. Czy 
w imię walki z mową nienawiści ma-
my zrezygnować z pokazywania nie-
znanych, a kontrowersyjnych kart hi-
storii? Nie brak teorii, że cenzurowanie 
trudnych fragmentów historii przyno-
si odwrotny efekt, podobny do bomby 
z opóźnionym zapłonem. W przypadku 
Polski mamy chociażby przykład zbrodni 
popełnianych na Wołyniu i innych te-
renach wschodniej Galicji przez ban-
derowców na Polakach. Słychać często 
zarzuty, że zbyt częste mówienie o tych 
zbrodniach może wpływać na negatyw-
ne postrzeganie Ukraińców i tworzenie 
szkodliwych stereotypów, a w dodatku 

wszystko to wykorzystuje Rosja. Ale 
z drugiej strony trudno przejść do po-
rządku dziennego nad zbrodniami lu-
dobójstwa, do tej pory nierozliczonymi. 
Kluczowa zatem w tym momencie staje 
się kwestia języka, który powinien być 
maksymalnie oszczędny i pozbawiony 
zbędnych epitetów. Pozbawiony elemen-
tów charakterystycznych dla mowy nie-
nawiści. Tyle w teorii, bo w praktyce jest 
to jeszcze trudniejsze do rozwiązania. 

Polski rząd jako pierwszy zaskarżył kontrowersyjne 
prawodawstwo do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. To, co Polska zaskarża, to tzw. filtrowanie,  
które według strony polskiej mogłoby oznaczać  
cenzurę prewencyjną.

Czy w imię walki z mową nienawiści mamy zrezygnować 
z pokazywania nieznanych, a kontrowersyjnych kart historii?
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Był to wieczór pełen wspomnień, 
ciepłych słów, mądrych zdań, po-
dziękowań, z mnóstwem kwiatów 

(także od prezydenta RP Andrzeja Du-
dy, który przesłał bukiet z życzeniami), 
kieliszkiem wina. Miał swoją bohater-
kę – Elżbietę Królikowską-Avis, wybitną 
dziennikarkę, publicystkę, tłumaczkę, 
autorkę książek oraz bojowniczkę o wol-
ną i lepszą Polskę. Przybyli dziennikarze, 
szefowie mediów, przedstawiciele insty-
tucji państwowych, społecznych – przy-
jaciele, czytelnicy, wielbiciele. Zapełniła 

Choć 
trochę 
zmienić 
świat 
  na 
lepszy

wydarzenie SDP

Uczy „myśleć własnym 
mózgiem i patrzeć 
własnymi oczyma” 
– te słowa józefa 
Piłsudskiego, przywołane 
podczas Benefisu elżbiety 
Królikowskiej-Avis, 
najlepiej charakteryzują 
50 lat jej pracy 
twórczej. Ten zacny 
jubileusz świętowano 
6 czerwca w siedzibie 
Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. 

się największa sala w Domu Dzienni-
karza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. 

– Byłem bardzo zaskoczony, kiedy 
się dowiedziałem, że będziemy organi-
zować Benefis 50-lecia pracy twórczej 
pani redaktor Elżbiety Królikowskiej-
-Avis – mówił, rozpoczynając uroczy-
stość, Krzysztof Skowroński, prezes 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
– Pomyślałem, że wkradł się tu jakiś 
błąd, że pani redaktor może obchodzić 
30-, 25-lecie pracy, ale 50 lat to chyba 
przesada. Ale później doszedłem do 
wniosku, że tak mogą myśleć tylko lu-
dzie niezdolni, bo ludzie zdolni potra-
fią rozpoczynać działalność społeczną, 
twórczą bardzo wcześnie.

– Zaczęłam bardzo wcześnie, jeszcze 
w szkole ogólnokształcącej, pisząc do 
pisma „Radar” – doprecyzowała Elżbieta 
Królikowska-Avis.

Nie udało się wysadzić 
pomnika Lenina

Prezes SDP podkreślił, że jubilatka 
w tak młodym wieku była nie tylko 
twórcza, ale także odważna. Przy-

pomniał, iż za tę odwagę, którą wykazała 
się w czasach PRL-u, została odznaczo-
na Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski. I właśnie od 
działalności opozycyjnej zaczęła wspo-
mnienia Elżbieta Królikowska-Avis. Opo-
wiadała o przynależności do antykomu-
nistycznej organizacji „Ruch”. – To była 
pierwsza organizacja niepodległościowa 
od okresu WiN-u. Gdy mówiło się o so-
cjalizmie z ludzką twarzą, myśmy twier-
dzili, że Polska musi być niezawisła, nie-
podległa i demokratyczna. Gwarantem 
tego miały być wolne wybory, wprowa-
dzenie instytucji demokratycznych, 

Tekst i fotografie 
jacek Karolonek
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które zapewniłyby pluralizm partyjny, 
medialny, światopoglądowy, religijny 
– podkreślała Królikowska-Avis.

Za tę działalność przyszło zapłacić 
wysoką cenę. Był rok 1970. 

– Mieliśmy jechać do Poronina, aby 
w akcie protestu przeciwko hucznie ob-
chodzonym stuleciu urodzin Lenina, wy-
sadzić jego pomnik. W przeddzień akcji 
„Poronin” nastąpiły pierwsze aresztowa-
nia… – opowiadała jubilatka.

Wyrok: dwa lata, a potem odsiadka 
w kilku więzieniach, w różnych zakątkach 
kraju. W celach kryminalistki – złodziejki, 
bandytki, luksusowe prostytutki. – Były 
momenty trudne, ale jakoś przetrwałam, 
nawet w niezłej kondycji – wspominała.

Nie zapomniano o tych zasługach 
podczas Benefisu. Jubilatka została 

odznaczona medalem „Pro Patria”, przy-
znawanym przez Urząd ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. 

 – Medalem tym honorujemy kilka 
pokoleń Polaków, połączonych „myślą 
prostą”, by zacytować Jana Pietrzaka, „Że-
by Polska była Polską” – tłumaczył szef 
urzędu Jan Józef Kasprzyk. – Różne były 
formy walki, ale cel był jeden: niepodle-
gła i wolna Polska. Miłość do niepodległej 
ojczyzny przekazywana była z pokole-
nia na pokolenie, pani Elżbieta przejęła 
ją od pokolenia Żołnierzy Niezłomnych. 
Ubeckie kazamaty Pani nie złamały. Słu-
żąc Polsce, polskiej kulturze i słowu, uczy 
Pani nas wszystkich, za Józefem Piłsud-
skim: żeby „myśleć własnym mózgiem 
i patrzeć własnymi oczyma”, za co, Pani 
redaktor, serdeczne Bóg zapłać!

Życie jak film

Po wyjściu z więzienia miała proble-
my ze znalezieniem pracy (pomógł reży-
ser Grzegorz Królikowski). Zaczyna pisać 
o filmie, który od zawsze był jej pasją 
(skończyła polonistykę ze specjalnością 
filmowo-telewizyjną, o filmie kryminal-
nym pisała pracę magisterską): „Ekran”, 
„Film”, „Antena”, a już później ulubiony, 
prestiżowy miesięcznik „Kino”. 

– Jej przedmiotem zainteresowania 
byli ludzie, twórcy – wspominał podczas 
Benefisu redaktor naczelny „Kina” An-
drzej Kołodyński. 

Robiła znakomite wywiady z akto-
rami.

– Miały taką niepowtarzalną tonację, 
czegoś jedynego w swoim rodzaju, jak 

np. bardzo osobista rozmowa z Ralphem 
Fiennesem – mówił Kołodyński. – Jej 
teksty wyróżniały się stylem. Zaczyna-
ła od określenia swojej pozycji: krytyk, 
a równocześnie zwykły widz. Krytyk, 
który ocenia, ale jednocześnie zwykły 
widz, który przeżywa to, co ogląda. 

Po wystąpieniu redaktora naczel-
nego „Kina”, Elżbieta Królikowska-Avis 
zabrała uczestników Benefisu w bardzo 
osobistą, obrazkową podróż wspomnień. 
Na ekranie pojawiły się zdjęcia, najpierw 
czarno-białe: rodziców, czasów młodo-
ści – lata 60. – wakacje nad Bugiem, po-
dróż autostopem nad morze; potem 
było coraz więcej kolorowych: pierw-
sze stypendium w Hiszpanii, legityma-
cje prasowe z kolejnych redakcji, wej-
ściówki na festiwale filmowe, liczne 
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zagraniczne wyjazdy, mąż – Peter Avis, 
Londyn, bal Polonii, ulubiony pies wzięty 
ze schroniska, ślub córki w Normandii, 
zięć, wnuk – jeden, drugi, pogrzeb męża 
i znów Polska – promocje książek, spot-
kania autorskie… 

wciąż iść do przodu

O ostatnich dziesięciu latach po-
litycznego dziennikarstwa El-
żbiety Królikowskiej-Avis mówił 

publicysta, współtwórca portalu wPolity-
ce.pl, tygodnika Sieci i telewizji wPolsce, 
Michał Karnowski. 

– My, Polacy, po 89 roku byliśmy w 
pewien specyficzny sposób wychowy-
wani, budowano pewne kompleksy, izo-
lowano nas od pewnej 
wiedzy. I tutaj ktoś, kto 
miał doświadczenie 
zachodnie, miał obycie 
w mediach światowych, 
mógł powiedzieć: znam 
świat, a równocześnie 
bronił pewnych war-
tości, był bezcenny dla 
obozu propolskiego 
–  mówił Michał Kar-
nowski. 

Zwrócił też uwagę, 
że redaktor Królikow-
ska-Avis ma bardzo 
analityczny umysł, a tego obecnie bra-
kuje w polskiej publicystyce. – Dzisiaj 
dobrze się sprzedają emocje, a potrzeb-
ny jest taki chłód spojrzenia, jasny po-
gląd autorki – zauważył Karnowski. Na 
koniec podziękował jubilatce za to, że 
motywuje, by nie poddawać się i wciąż 
iść do przodu. – Każdemu życzyłbym, 
abyśmy zawsze mieli taką energię jak 

pani Elżbieta.
Do podziękowań przyłączył się pre-

zes TVP Jacek Kurski. 
– Jest pani perłą w koronie publicy-

styki. Proszę dołączyć mnie do grona 
swoich wielbicieli – podsumował.

Potem były życzenia i kwiaty od 
prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, za-
brzmiało „Sto lat”, następnie ustawiła 
się długa kolejka chętnych do składania 
gratulacji. Wzruszona Jubilatka odbiera-
ła je przez długi czas. 

Tylko prawda może 
coś zmienić

We wspomnieniach spisanych 
przez Elżbietę Binder z Pracowni Wol-

nego Słowa SDP, El-
żbieta Królikowska- 
-Avis, tak podsumo-
wuje swój zawodowy 
życiorys: „Mam wiele 
lat pracy zawodowej 
na wszystkich polach 
– publicystka, pisarka, 
tłumaczka, myślę, że 
nie ma obszaru pracy 
dziennikarskiej, w któ-
rej bym czegoś nie zro-
biła. Zawsze mnie in-
teresowały problemy 
moralno-ideowe, bli-

skie mi były sprawy Polski i Polaków, 
a także wątek służby Ojczyźnie. Zawsze 
mówiłam [i pisałam] prawdę, czy były 
to tematy kulturalne czy polityczne. Bo 
jeśli można coś zmienić na lepsze, to 
tylko pozostając w bliskim kontakcie 
z prawdą. Najpierw prawidłowa diagno-
za, a potem właściwa kuracja. Po prostu 
chciało się zostawić ten świat trochę 
lepszym niż zastało”. 

wydarzenie SDP

„Mam wiele lat 
pracy zawodowej 
na wszystkich 
polach – publicystka, 
pisarka, tłumaczka, 
myślę, że nie ma 
obszaru pracy 
dziennikarskiej, 
w której bym czegoś 
nie zrobiła...” Dla 

Polski 
     i ludzi

z elżbietą 
Królikowską-Avis, 
dziennikarką, krytykiem 
filmowym, działaczką 
społeczną, rozmawia 
Andrzej Klimczak

rozmowa SDP
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Dziennikarstwo to zawód czy choroba?
Z pewnością zawód, ale też wielka pasja, 
z której do tej pory czerpię satysfakcję. 
To zawód niezwykle trudny. Dla mnie był 
szczególnie ciężki ze względów politycz-
nych. Najpierw dwuletni wyrok więzienia, 
później przez osiem lat nie mogłam do-
stać pracy etatowej.

Kiedy narodziła się ta wielka, dzienni-
karska pasja?
Już w szkole średniej wiedziałam, że 
chcę zostać dziennikarką. Zawód ten 
kojarzył się mi z dalekimi podróżami, 
z przygodą, ale nigdy nie przypuszcza-
łam, że to zajęcie aż tak ciekawe, jak się 
później miało okazać.

Już na studiach zaczęłam publiko-
wać pierwsze materiały dziennikarskie. 
Później okazało się, że to dla mnie zbyt 
mało. Zaczęłam pisać książki – również te 

o tematyce filmowej. W 1992 roku zaczęła 
się też moja praca translatorska. Zwró-
cono się do mnie, abym przetłumaczyła 
światowy bestseller „Diana – Prawdziwa 
historia”. Ta książka, którą przetłuma-
czyłam, omal nie przewróciła monarchii 
brytyjskiej. Zaraz potem tłumaczyłam 
jeszcze kilka innych tytułów tego autora.

Przełożyła Pani na język polski rów-
nież historię Moniki Lewinsky, opisu-
jącą zdarzenia, które wstrząsnęły urzę-
dem prezydenta USA.

starając się pokazywać mechanizmy de-
mokracji możliwe do przeniesienia do 
mojego kraju. Wierzyłam, że demokracja 
to lek na całe zło, jakie trawiło Polskę.

Po częściowo wolnych wyborach 
w 1989 roku, pozornie odzyskaliśmy 
wolność i niezawisłość. W rzeczywi-
stości było inaczej. Demokracja po za-
kończeniu tej socjalistycznej stała się 
fasadowa. Dopiero teraz zaczynamy ro-
zumieć, o co w tym wszystkim chodzi.

Dopiero teraz zaczyna do naszych 
polityków docierać zasadnicza prawda, 
że władza ma charakter służebny wobec 
społeczeństwa. I obecna władza to zro-
zumiała… pierwsza od 1945 roku!

Sedno tkwi w tym, jak przekładać 
zasady demokracji na życie obu izb par-
lamentu, na życie społeczne, życie me-
diów i ich pluralizm oraz byt organizacji 
pozarządowych, które w Polsce w więk-
szości są lewicowo-liberalne i finanso-
wane nie rzadko przez Sorosa i jego ko-
legów. W mojej książce „Róg Piccadilly 
i Nowego Światu” mówię o służebnym 
charakterze władzy. Przywołuję stare po-
wiedzenie: chcesz żyć w demokracji, patrz 
na ręce władzy. 

Potencjał mojej wiedzy na temat 
demokracji stał się dziennikar-
skim obowiązkiem przekazywania 

jej społeczeństwu. Tym bardziej że za-
częłam to robić jako pierwsza. Publiko-
wałam wszędzie, gdzie się dało: w „Ga-
zecie Polskiej”, we „Wprost” w „Życiu”, 
gdzie miałam stały felieton. W Polskim 
Radiu i telewizji. Wszędzie tam, gdzie 
mogłam, opowiadałam o demokracji. 
Szybko też zyskałam opinię eksperta od 
demokracji i spraw brytyjskich. Zaczęto 
mnie zapraszać w różne miejsca – od 
Sejmu począwszy. Wygłaszałam wykłady 

dla grup łączonych, którym miałam tłu-
maczyć mechanizmy demokracji i jej 
oddziaływania na parlament. Tłumaczy-
łam, kim jest marszałek sejmu, jak bar-
dzo powinien być obiektywny itp.

Obserwowała Pani pozytywne skutki 
tych wykładów?
Powiem, że wówczas bardzo mizerne. 
Natomiast piętnaście lat temu, te wy-
kłady to były pierwsze „koty za płoty”.

Po wspomnianych piętnastu latach, 
jest lepiej?
Tak, jest lepiej niż było, ale jeszcze nie 
tak jak w Wielkiej Brytanii. Widać to po 
mediach, które w Anglii utrzymują rów-
nowagę światopoglądową pomiędzy opi-
nią konserwatywną a lewicową.

Media wielkiej Brytanii nie muszą się 
jednak obawiać obcych wpływów i sty-
mulowania zachowań społecznych na 
potrzeby zagranicznych właścicieli 
i lobbystów…
To prawda. To też kwestia źródeł finan-
sowania. Na przykład BBC jest nadal 
utrzymywana z abonamentu. Austra-
lijczyk, a właściwie Amerykanin, Rupert 
Murdoch, który do dziś jest właścicie-
lem „Times” i „Sunday Times”, kiedy 
próbował przejąć jeszcze jeden tytuł, to 
zrobiła się tak piekielna, ogólnokrajowa 
awantura, że nie dopuszczono do tego.

W każdym normalnym kraju dba się 
o to, aby nie dopuścić do monopolizacji 
prasy i innych mediów.

Sugeruje Pani, że Polska nie jest jesz-
cze normalnym państwem w tym 
względzie?
Nie, jeszcze nie jest. 

rozmowa SDProzmowa SDP

O tak, to była książka znana na ca-
łym świecie, a prywatnie dodam, 
że tłumaczyłam ją z wielką przy-

jemnością.
Nigdy jednak nie uprawiałam tyl-

ko jednego zawodu, bo zajmowałam się 
pracą pisarską, tłumaczeniami i działal-
nością społeczną, charytatywną, poli-
tyczną i krytyką filmową.

Piętnaście lat temu życie pokazy-
wane w filmie przestało mi wystarczać, 
ponieważ to prawdziwe okazywało się 
ciekawsze. Miało to związek z upadkiem 
tego wielkiego kina w Europie, z deka-
dencji płynącej z filmów – zwłaszcza eu-
ropejskich. Wtedy postanowiłam wrócić 
do moich zainteresowań. Zaczęłam pi-
sać o demokracji europejskiej.

Na początku lat dziewięćdziesiątych 
postanowiłam porównywać brytyjską 
i polską scenę polityczną. Były to dwie zu-

pełne inne rzeczywistości. Zaczęłam się 
zastanawiać dlaczego? Doszłam do wnio-
sku, że tam istnieje jednak ta prawdziwa 
demokracja, a u nas demokracja socjali-
styczna zamieniona obecnie na liberalną.

Można chyba do tych ostatnich okre-
śleń dopisać cudzysłów?
Tak, ma pan rację. Doszłam do wniosku, 
że mając za sobą doświadczenia kore-
spondentki znającej brytyjskie realia od 
podszewki, mogę być „pasem transmisyj-
nym” pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, 

Już w szkole średniej wiedziałam, że chcę zostać 
dziennikarką. Zawód ten kojarzył się mi z dalekimi 
podróżami, z przygodą, ale nigdy nie przypuszczałam,  
że to zajęcie aż tak ciekawe, jak się później miało okazać.
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Kończyła Pani studia w roku 1968, tuż 
po praskiej wiośnie. czy te wydarze-
nia miały wpływ na późniejsze Pani 
decyzje?

Oczywiście. Jeszcze w 1968 roku 
brałam udział w różnych mani-
festacjach. Pamiętam nawet na-

zwiska szpicli, którzy kablowali na nas.
Nasza nielegalna organizacja „Ruch” 

istniała co prawda wcześniej, ale nabrała 
wigoru właśnie w 1968 roku.

Te wydarzenia uwrażliwiły mnie na 
tematykę polityczną i wzbogaciły to, co 
wyniosłam z mojego rodzinnego, bardzo 
patriotycznego domu.

W roku 1968 poznałam Witka Suł-
kowskiego, późniejszego znanego dzien-
nikarza „Głosu Ameryki”. To on wpro-
wadzał mnie w tajemnice podziemnej 
działalności. 

w roku 1970 zdradzili Panią ludzie 
z najbliższego otoczenia i trafiła Pani 
do więzienia.
To byli ludzie, którzy stchórzyli, którzy 
nie potrafili się zachować. Muszę powie-
dzieć, że ja się nie bałam. Byłam raczej 
zszokowana. Więzienie to jednak rady-
kalna zmiana warunków życia. Prze-
słuchania trwały miesiącami. Z rodzi-
ną zobaczyłam się dopiero po ośmiu 
miesiącach.

Groziło mi 13 lat, skazano na dwa 
lata więzienia. Gdybym dostała te trzy-
naście, pewnie już bym nie wyszła na 

wolność. W tamtych warunkach wię-
ziennych nie dotrwałabym.

wyszła Pani na wolność w 1972 roku. 
Pierwszą etatową pracę udało się zdo-
być dopiero po ośmiu latach.
Pracowałam dorywczo jako archiwistka 
w Zjednoczeniu Gospodarki Komunal-
nej, albo jako instruktor do spraw mło-
dzieży. Jednak w 1975 roku zaczęłam 
publikować swoje teksty, ale tylko za 
honoraria autorskie.

W 1980 roku na fali przemian otrzy-
małam etat. Długo się nie napracowa-
łam, bo w stanie wojennym wyrzucono 

mnie z pracy za działalność w „Solidar-
ności”. Miałam jednak już wtedy tak do-
brą reputację jako krytyk filmowy, że 
otrzymałam rekomendację do Telewizji 
Polskiej. 

Zawsze broniły mnie umiejętno-
ści i wiedza. Jako jedyna osoba w TVP, 
znająca język hiszpański byłam wysy-
łana na festiwale filmowe do Portugalii  
i Hiszpanii.

Pisałam już wtedy książki poświę-
cone kinematografii.

Skupiła się Pani na tematyce filmowej 
latynoamerykańskiej, obcej wówczas 
w Polsce.

I na hiszpańskiej. Napisałam pierwszą 
książkę o historii kina hiszpańskiego 
w Polsce „Śladami Bunuela”. Potem 

napisałam Encyklopedię Kina dla Dzieci.

To bardzo ciekawa pozycja, pierwsza 
w Polsce dedykowana najmłodszym 
miłośnikom kina.
Była to książka bardzo zgrzebna jeśli 
chodzi o formę, ale była pierwsza.

Fascynacje hiszpańsko latynoamery-
kańskie ustąpiły jednak miejsca tema-
tyce angielskiej. jak do tego doszło?
Na Festiwalu Filmowym w Portugalii 
w  1989 roku spotkałam brytyjskiego 
dziennikarza, który był szefem pisma 
filmowego. Zaprosił mnie najpierw na 
staż a potem poprosił o rękę. Tak się za-
kończyła specjalizacja hiszpańska a roz-
poczęła angielska. Przez pierwsze lata 
bardzo tęskniłam za Polską.

W tej chwili jestem jedynym eksper-
tem do spraw brytyjskich, który może 
się w kraju pochwalić 30-letnim stażem. 
To zadecydowało, że byłam doradcą Mi-
nistra Spraw Zagranicznych. W tej chwili 
uczestniczę w polsko - brytyjskim Fo-

rum Belweder. To największy powojenny 
projekt w jakim biorę udział przy MSZ. 
To wspólny projekt ministerstwa Polski 
i Anglii.

Przez całe życie wykonując kilka 
form dziennikarskich naraz, chciałam 
służyć Polsce i społeczeństwu. I to się 
chyba udało. To jest najważniejsze – na-
sza użyteczność.

Rzeczywistość dla Pani okazała się cie-
kawsza od marzeń. jedną z jej wspa-
niałych przejawów okazały się dalekie 

podróże. Który z ziemskich rejonów 
jest dla Pani najbardziej intrygujący?

Wszystkie są niezwykle cieka-
we, ale ja wracam na wyspy 
Zielonego Przylądka. To te-

ren jeszcze nie do końca turystyczny. 
Dziedzictwo kulturowe jest pochodną 
kultury portugalsko-afrykańsko-bra-
zylijskiej. Przepiękna muzyka. Świet-
na kuchnia. Maleńkie wysepki na At-
lantyku.

Drugim moim zauroczeniem jest 
Kenia i Tanzania. Safari po tych krajach 
to jest magiczne doświadczenie.

Dorzuciłabym jeszcze Indie, tajem-
nicze i piękne. Te miejsca ukradły mi 
serce.

współpraca ze światowymi mediami 
nie przeszkodziła Pani na współpra-
cę z portalem Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich.
Współpracuje z portalem od czterech 

lat. Kiedyś pisywałam co tydzień. Teraz 
rzadziej, bo jestem obciążona różnymi 
obowiązkami.

„Forum dziennikarzy” ukazuje się raz 
na dwa miesiące. czy biorąc pod uwa-
gę taką perspektywę czasową pozwoli 
się Pani zaprosić do współpracy z na-
szą gazetą?
Z przyjemnością. Tym bardziej, że widzę 
w Forum teksty nie tylko o dziennikar-
stwie. Chętnie podzielę się z czytelnika-
mi moimi relacjami z podróży. 

rozmowa SDP rozmowa SDP

W 1980 roku na fali przemian otrzymałam etat. Długo się 
nie napracowałam, bo w stanie wojennym wyrzucono mnie 
z pracy za działalność w „Solidarności”. 

Przez całe życie wykonując kilka form dziennikarskich 
naraz, chciałam służyć Polsce i społeczeństwu.  
I to się chyba udało.
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Jak powiedziała Teresa Piekarz, eme-
rytowana nauczycielka geografii, 
mieszkająca w Płońsku, współuczest-

niczka moich doznań intelektualnych 
i podróżniczych, urodziła się w Sarbie-
wie, tu została przyjęta do wspólnoty 
wiernych. Tu ochrzciła swe dzieci i wnu-
ki. Kocha Sarbiewo i ten kościółek. Nie 
przepuści żadnej okazji, by brać udział 
w seminariach i spotkaniach, gdzie sła-
wi się twórczość jej wielkiego krajana, 

ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. 
Co roku na jesieni jeździ do Warszawy 
na tzw. Dni Sarbiewskiego; odbywają 
się one na Zamku. I oczywiście bierze 
udział w festiwalach. Toteż poznaliśmy 
się na XV Międzynarodowym Festiwalu 
ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 
(w dniach 10–12 maja). W kościele sar-
biewskim zaś ksiądz proboszcz czekał, 
czego zrazu nie wiedziałem, na naszą ko-
leżankę red. dr Teresę Kaczorowską, któ-
ra też niespodziewanie dla mnie przyje-
chała do kościoła w towarzystwie kilku 
osób, które rychło poznałem bliżej....

Teresa Kaczorowska jest niezwykła. 
Możemy być dumni, że należy do na-
szego Stowarzyszenia. Nie dość, że im-
ponuje niewyczerpaną inwencją i ener-
gią, to ma jeszcze niepospolite talenty 

Los sprawił, chyba z premedytacją, że rozpocząłem moją przygodę intelektualną 
(drugą, gdyż pierwszej doznałem w 2017 r.) iście po polsku i katolicku – od modlitwy 
w kościele. zjechałem bowiem z głównej szosy prowadzącej z warszawy do Gdańska 
i po ok. kilometrze wszedłem do kościoła drewnianego w Sarbiewie. jest to parafia 
z dwutysięcznymi duszami, którymi opiekuje się ks. proboszcz janusz ziarnko. Nie 
tylko zresztą nimi, bo także tą starą świątyńką i próbuje dociec, ile ma wieków. Nie-
którzy historycy i konserwatorzy sztuki twierdzą, że powstała XVi w., inni, że funda-
menty położono w Xiii w. w każdym razie przebudowywano ją wielokrotnie, lecz nie 
zmieniano konstrukcji, kształtu. z dawnych wieków zostało nienaruszone tylko, jak 
się wydaje, wejście do zakrystii z popękanymi belkami i malowidłami nad małymi 
drzwiami. Tu modlił się młody Maciej Kazimierz Sarbiewski, syn dziedzica tej wsi.

Piętnaste
rozsławianie Sarbiewskiego

kultura SDP

Tekst i zdjęcia jacek wegner

Rozdanie w Płońsku nagród i wyróżnień 
laureatom konkursów recytatorskich 
i poetyckich. Konferansjerem jest Maciej Gąsior,
aktor teatru warszawskiego, przyodziany 
w strój staropolski.
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organizatorskie. Prezesuje Stowarzy-
szeniu Academia Europaea Sarbievia-
na; zostało ono zainicjowane pod jej 
auspicjami 13 lat temu podczas II Mię-
dzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazi-
mierza Sarbiewskiego w Ciechanowie; 
natomiast powołane właśnie na pleba-
nii w Sarbiewie. W Polsce ludowej oj-
ciec jezuita i zarazem poeta podziwiany 
prze całą Europę siedemnastowieczną, 
był przemilczany, wspominany nieja-
ko z konieczności w nielicznych zresztą 
opracowaniach historyczno- czy teore-
tycznoliterackich. 

Teresa Kaczorowska postanowiła 
więc przywrócić Polakom – i światu – pa-
mięć tego geniusza pióra i myśli, zwanego 
w swym czasie Chrześcijańskim Horacym 
lub też niekiedy Sarmackim Horacym, 
dlatego że nie tylko czerpał natchnie-
nie i wzory od tego bodaj największego 
poety starorzymskiego, ale niekiedy go 
może przewyższał. Tworzył wyłącznie w 
języku łacińskim i chociaż żył zaledwie 

45 lat (1595–1640), napisał kilkaset liryków 
i ód, tudzież pięć rozpraw teoretycznych. 
Współczesny nam, acz już śp. Władysław 
Tatarkiewicz, stwierdził, że były one je-
dyną w ówczesnej kulturze europejskiej 
pełną wykładnią baroku.

Początki konkursu

Sarbiewski kształcił się w Akademii 
Wileńskiej powołanej przez Ste-
fana Batorego, tam też uzyskał 

dwa doktoraty; w Wilnie przyjął także 
święcenia kapłańskie. A po powrocie 
z Rzymu wykładał m.in. w swej macie-
rzystej wszechnicy wileńskiej. Wysto-
sował do ówczesnych wybitnych poe-
tów apel o wyjaśnienie pojęcia puenty. 
Opracował odpowiedzi i w rozprawie, 
a właściwie tomie rozpraw „Wykłady 
z poetyki”,wywiódł definicje własne. 
Czwarty zbiór jego liryków był w Euro-
pie wydawany 60 razy. Okładkę do te-
go tomiku ozdobił Piotr Paweł Rubens. 

Papież Urban VIII od-
znaczył Sarbiewskie-
go laurem poetyckim. 
Ostatnie lata życia poe-
ta spędził na dworze 
królewskim, ponieważ 
Władysław IV powołał 
go na swego kapelana.

W marcu 2019 r. Sto-
warzyszenie Academia 
Europaea Sarbieviana 
ogłosiło międzynarodo-
wy konkurs „Twórczość 
i życie ks. Macieja Kazi-
mierza Sarbiewskiego” 
w 4 kategoriach: prace 
dyplomowe licencjackie 
i magisterskie, książki naukowe, artykuły 
tudzież tłumaczenia poezji Sarbiewskie-
go na język polski i języki obce. 

Konkurs więc trwa, a tymczasem 
pod patronatem marszałka Sejmu 
RP, marszałka Województwa Mazo-
wieckiego i biskupa płockiego Teresa 
Kaczorowska kierowała przebiegiem 
XV Międzynarodowego Festiwalu Ma-
cieja Kazimierza Sarbiewskiego; jak 

napisałem powy-
żej, odbywającego się 
w dniach 10–12 maja. 
Uczestniczyli w nim 
miłośnicy jego twórczo-
ści, i to, jak wskazuje 
nazwa, nie tylko z Pol-
ski, również z  Litwy, 
Czech, Austrii i Turcji. 
Najpierw w  Płońsku 
referat o Sarbiewskim 
wygłosiła prof. Libora 
Martinka z Uniwersy-
tetu Śląskiego w Opa-
wie. Następnie roz-
strzygano konkursy 
krasomówcze i recy-

tatorskie w językach polskim i łaciń-
skim. Aranżerem był tu Maciej Gąsiorek, 
aktor teatru warszawskiego przybra-
ny w staroszlachecką delię. Zwieńcze-
niem tego pierwszego dnia festiwalu 
była Noc Poetów; poeci z kilku gene-
racji recytowali swe wiersze przy dys-
kretnych dźwiękach harmonijki ustnej 
i gitary. Były to przeżycia estetyczne nie 
do zwerbalizowania...

Wprowadzamy się w Wilnie do hotelu.

Zebranie Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana w Dworku w Dłużniewie, 
ok. 3 km od Sarbiewa; pod oknem stoi prezes Stowarzyszenia, red. dr Teresa Kaczorowska.

Sarbiewski 
kształcił się 
w Akademii 
wileńskiej 
powołanej przez 
Stefana Batorego, 
tam też uzyskał 
doktorat (drugi 
w Rzymie); 
w wilnie przyjął 
także święcenia 
kapłańskie.

kultura SDP
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wileńskim szlakiem

Najsilniejszym natomiast akcentem 
tegorocznego festiwalu był wyjazd do 
Wilna. Albowiem miłość koleżanki pre-
zes do pamięci Sarbiewskiego nie ma 
granic... W dzisiejszej stolicy Litwy jest 
również utworzona – z jej inicjatywy! 
– Academia Europaea Sarbieviana, liczy 
(chyba na razie) siedem osób, zarówno 
Polaków, jak i Litwinów.

Zatrzymaliśmy się na jedną noc 
i obrady w hotelu Dom Maria, tuż przy 
Ostrej Bramie. Sesję otworzyła oda „wi-
leńska” do Pawła Kozłowskiego, a pre-
zes Teresa Kaczorowska wygłosiła refe-
rat „15 lat wskrzeszania pamięci jezuity 
M.K. Sarbiewskiego”. Później recytowa-
no wiersze K.M Sarbiewskiego w trzech 

językach: oryginalnym, gospodarzy i go-
ści, czyli naszym. Utytułowane przed-
stawicielki Uniwersytetu Wileńskiego, 
Litwinki, mówiły o działalności Sarbiew-
skiego na Litwie.

Zaszczycił nas swą obecnością ku-
stosz Zamku Królewskiego w Warszawie, 
Daniel Artymowski i opowiedział o dzia-
łalności bohatera festiwalu u boku króla 
polskiego i wielkiego księcia litewskiego.

Uwieńczeniem pobytu w Wilnie by-
ło kroczenie z przewodnikiem śladami 
Sarbiewskiego....

Bywa tak zawsze, że po znamieni-
tych spotkaniach o ważkich treściach 
wiele uwag, opinii, dezyderatów wypo-
wiada się w kuluarach. Jakoż dla nas ku-
luarami był autobus, którym wracaliśmy 
na równiny mazowieckie. Ktoś przywo-
łał opinię Władysława Tatarkiewicza, 
że twórczość Sarbiewskiego zapowiada 
romantyzm. U Słowackiego, zwłaszcza 
w poemacie „W Szwajcarii” znajduje-
my sporo lirycznych opisów krajobrazu 
podobnych do łacińskich Sarbiewskie-
go, przesyconych tak silnym uczuciem 
– u „Horacego chrześcijańskiego” reli-
gijnym, u Słowackiego miłości erotycz-
nej – że nieożywione, nieruchome twory 
natury zdają się „poruszać”.

Ktoś zacytował wypowiedź Sarbiew-
skiego zawartą w dziele teoretycznym 
„O poezji doskonałej”, gdzie nasz wybitny 
artysta słowa napisał m.in.: „Poeta (na-
śladując rzeczy, nie takimi, jakimi są lub 
powinny być) inne rzeczom przypisuje 
istnienie, w pewnym sensie je po raz wtó-
ry stwarza (...). Może wysunąć fabułę bez 
jakiejkolwiek podstawy o bycie (...). On 
jeden tworzy poniekąd to, co naśladuje. 
Różni się tym od przedstawicieli innych 
sztuk, którzy naśladują i odtwarzają, 

a nie tworzą. On jeden na podobieństwo 
Boga na nowo stwarza. O rzeczach, któ-
rych nie ma, mówi, jakby istniały napraw-
dę, a mimo to nie kłamie”.

Inny uczestnik naszej wypra-
wy śladami Sarbiewskiego przytoczył 
opinię Wiktora Weintrauba, history-
ka literatury polskiej żyjącego po woj-
nie na emigracji; ów uczony zauwa-
żył, że barok polski trwa, z przerwami 

kilkudziesięcioletnimi, trzysta lat: od 
śmierci Mikołaja Sępa Szarzyńskiego 
(1581) do śmierci Słowackiego w 1849 r. 
Jest to więc najdłuższa epoka kultural-
na w naszych dziejach. Jesteśmy tedy 
naznaczeni barokiem... Inny uczestnik 
festiwalu uświadomił, że w twórczości 
Sarbiewskiego jest też odrobina... publi-
cystyki i przeczytał fragment rozprawy 
„O poezji doskonałej” w tłumaczeniu 

Teresa Piekarz, sarbiewianka z urodzenia, uczestniczy 
we wszystkich spotkaniach odnoszących się do jej 
wielkiego krajana....

Stary kościół drewniany w Sarbiewie, ok. 80 km na północ od Warszawy.

Oryginalne, prawdopodobnie z XV w. wejście do zakrystii.
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K. Plezi. A po lekturze zapytał, jakie ce-
chy przypisywane przez poetę swym 
ówczesnym pozostają w nas, determi-
nują nasze zachowania?

„Ponieważ – pisze „Sarmacki Horacy” 
w „O poezji doskonałej” – wykładając te 
zasady epickie, równocześnie czynimy 
przygotowania do naszej „Lechiady”, wy-
łożymy pokrótce na użytek tych, którym 
daliśmy ten temat, rysy charakteru na-
rodowego wedle sił naszych jak najpraw-
dziwiej, aby było wiadomo, jakie wprowa-
dzić do «Lechiady» wątki, aby jak najlepiej 
odpowiadały zwyczajom i obyczajom 
współczesnej Polski. Imieniem Polaków 
obejmujemy tych także, których z czasem 
dopiero dopuszczono lub przyłączono do 
organizmu tego wielkiego państwa.

Umysł mają chłonny na wszystko, 
co ich otacza (...). Umysłowość to 
jednak o ile podatna na wpływy, 

o tyle mało wytrwała (...), nielubiąca wy-
siłków (...). Są jak pioruny, które gdy raz 
uderzą, leżą jak każdy inny krzemień 
(...). Wiele rzeczy w nas natura rozpoczy-
na, lecz niewiele tylko doprowadza do 
końca (...). Żaden naród (...) nie podziwia 
goręcej cudzych obyczajów, zamiłowań, 
urządzeń, ale też mniej chętnie ich nie 
naśladuje (...). Polacy przeciętnie dobre 
rzeczy u innych podziwiają, ale własny-
mi niezgorszymi albo lepszymi gardzą. 
Chcieliby zawsze być czymś więcej niż 
są, nigdy nie są z siebie zadowoleni. 

Skarb wolności i wymowy

Ażeby coś im się wydało wielkim, 
musi być bardzo odległe. Nawet ojczy-
znę swoją kochają dopiero wtedy, gdy 
są z dala od niej, a będąc na miejscu 
nie cierpią jej, jakby po to wyjeżdżali za 

granicę, aby ją pokochać, a wracali, by 
znienawidzić. (...) Kawalerzyści z nich 
lepsi od wszystkich innych, gardzący 
śmiercią, mężni, wytrzymali na głód, 
upał i mróz. Gdyby tak naprawdę zabrali 
się do robienia tego, o czym tylko przy 
stole, przy okazji rozmawiają, odebraliby 
Włochom pierwszeństwo w zachowaniu 
porządku, Niemcom w gospodarowaniu, 
Anglikom i Belgom w bogactwie, Fran-
cuzom w ustroju państwa, a Hiszpanom 
panowanie nad światem i szczęście (...).

Wierni są Bogu, królowi, ojczyź-
nie, sobie nawzajem. Oni jed-
ni, przy takiej wolności pa-

nującej w ich kraju nigdy oficjalnie nie 
wyrzekli się religii raz przyjętej z rąk 
rzymskich papieży, oni jedni nie bun-
towali się przeciw żadnemu ze swoich 
władców, żadnego nie zabili, choć mieli 
pomiędzy nimi i obcych, niekiedy jak 
najgorszych, a raz nawet kobietę. Oni 
jedni korzystają z dwu najpiękniejszych 
skarbów, jakie tylko może posiadać pań-
stwo: z wolności wymowy, która jest 
identyczna ze swobodą słowa.

Oni jedni wybierają sobie króla, swo-
bodnie żyją i wypowiadają się pod jego 
rządami. Gdzie indziej wymowa znaj-
duje ochronienie w książkach, u nas pa-
nuje na zebraniach, w sądach, na sej-
mach (...)

Jeżdżą po wszystkich krajach i po-
dobnie wszystkim pozwalają zwiedzać 
swoją ojczyznę. Żaden naród nie zna le-
piej całego świata i żaden nie jest lepiej 
w całym świecie znany. W gościnności 
i wszelkich objawach życzliwości dla 
swoich są wylewni, dla obcych jeszcze 
wylewniejsi (...) 

Wtedy najlepszy jest u nich porzą-
dek, kiedy najwięcej wyrzekają na brak 

porządku. Oni jedni wstydzą się żyć 
z cudzego. Nikt od nich goręcej nie wy-
chwala dawnych zwyczajów i urządzeń, 
ale też nikt ich chętniej nie odmienia.

Co sto lat niemal, jeśli dobrze przy-
patrzyć się naszym dziejom, na skutek 
skłonności do zmieniania praw – Polska 
jakby istny feniks na nowo zmartwych-
wstała z popiołów. A za każdym prawie 
razem szczęśliwsza i silniejsza. Z wyjąt-
kiem czasu klęsk po dobie Bolesławów, 
los obszedł się z nami 
wielkodusznie. Kazał 
nam walczyć z cztere-
ma władcami świata: 
chrześcijańskim, świe-
cie tureckim, scytyjskim 
i moskiewskim, ale za-
wsze z niezawodnym 
szczęściem.

Jednych chronią 
morza, drugich Alpy, 
innych Pireneje; my, 
ludzie równin zawsze 
mieliśmy tylko piersi 
nasze na osłonę (...)”.

Wyartykułowano 
również potrzebę zor-
ganizowania cyklu kon-
ferencji naukowych, na 
których omawiałoby się 
spuściznę teoretyczną 
Sarbiewskiego, jego myśli filozoficzno- 
-estetyczne godne są bowiem szerokiego, 
międzynarodowego upowszechnienia, 
albowiem dopełniają wiedzy o tym ge-
niuszu kultury staropolskiej.

Wszelako najistotniejszą wypo-
wiedzią w naszych „kuluarach auto-
busowych” było to, co wyartykułował 
prof. Juliusz Chrościcki, że trzeba po-
myśleć o  zorganizowaniu festiwalu 

Sarbiewskiego w Wiecznym Mieście, 
w którym wszak poeta działał i tam 
przecież kontynuował studia. Na pewno 
w archiwach watykańskich są dokumen-
ty z jego pobytu w Wiecznym Mieście. 
Urzeczywistnienie tego pomysłu wyma-
ga jednak nie lada wysiłków i dużych 
nakładów finansowych. Już teraz nale-
żałoby myśleć o sponsorach i szukać na-
ukowców, którzy podjęliby się kwerend. 
Wszyscy uczestnicy owych „kuluarowo

-autobusowych” dywa-
gacji przyjęli ten projekt 
entuzjastycznie. 

Dr Kaczorowska, 
niejako studząc ten za-
pał, uświadomiła trud-
ności, z którymi się 
boryka na własnym 
podwórku. Od lat stara 
się u władz gminnych, 
powiatowych i woje-
wódzkich Mazowsza 
o budowę w Sarbiewie 
międzynarodowego Do-
mu Sarbiewskich, który 
byłby centrum badaw-
czo-edukacyjnym ba-
roku polskiego. I na ra-
zie nie może tego – czyż 
nie wspaniałego pomy-
słu? – zmaterializować. 

Oczywiście, że owe niepowodzenia nie 
przesądzają o fiasku planu wyprawy do 
Rzymu „śladami M. K. Sarbiewskiego”, 
jak napisał Norwid „mając pod stopy ka-
takumb korytarz”. 

Niechby ten pierwszy festiwalowy 
wyjazd do Wilna byłby zapowiedzią na-
stępnych peregrynacji zagranicznych 
w poszukiwaniu śladów wielkiego Po-
laka, kapłana, poety i Mazowszanina. 

co sto lat niemal, 
jeśli dobrze 
przypatrzyć się 
naszym dziejom, 
na skutek 
skłonności do 
zmieniania praw 
– Polska jakby istny 
feniks na nowo 
zmartwychwstała 
z popiołów. 
A za każdym 
prawie razem 
szczęśliwsza 
i silniejsza.
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Yunnan można przetłumaczyć ja-
ko „Na Południe od Chmur” lub 
„Chmurne Południe”. Prowincja 

leży na południowym zachodzie Chin. 
Graniczy z  Wietnamem, Laosem i Birmą 
– obecnie zwaną Mjanmą. Prawdziwą 
perłą prowincji jest prawie dwumilio-
nowe miasto Lijinag. To ciekawe miejsce 
zamieszkuje wiele narodowości. Prze-
de wszystkim Naxi – starożytna lud-
ność, która kilka wieków temu przywę-
drowała w te strony z Tybetu. Ta jedna 
z 56 mniejszości narodowych Chin do 
dziś zachowała swój język, kulturę, bu-
downictwo, muzykę.

Z Pekinu do Lijiang leci się 4 godziny 
z międzylądowaniem w Kunming – stoli-
cy prowincji Yunnan.  W 1996 roku mia-
sto nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, 

chiny zawsze 
pobudzały wyobraźnię 
europejczyków. Słynny 
jedwabny szlak kupiecki 
przez wieki przemierzały 
karawany z drogocennym 
towarem, który docierał na 
europejskie dwory. w ślad 
za kupcami podążali 
pierwsi podróżnicy, którzy 
opisywali napotkane 
po drodze krainy. 
Kupcem i podróżnikiem 
w jednej osobie był  
wenecjanin Marco 
Polo, który w drugiej 
połowie Xiii wieku 
przez 17 lat przebywał 
w chinach, zaskarbił 
sobie przychylność 
władcy podróżował 
po Kraju Środka w roli 
emisariusza i poborcy 
podatkowego, a jego 
wspomnienia z podróży 
zostały zawarte w książce 
zwanej „Opisanie świata”. 
Marco Polo dotarł na 
południe chin. Górzystą 
prowincję Yunnan, 
nazwał Tybetem, choć to 
przedgórze Himalajów. 
Prawdopodobnie nie było 
tam jeszcze ludu Naxi, 
który dopiero w XVii 
wieku przywędrował 
z wyżyny Tybetańskiej.

znaczy na południe 
od chmur

Yunnan...
Tekst i fotografie 

jolanta Danak-Gajda

które zniszczyło Lijiang, ale powiedzia-
ło światu o jego istnieniu. W tym cza-
sie władze Chin starały się o wpisanie 
na listę UNESCO – zabytkowej starówki 
miasta, której architektura na szczęście 
nie ucierpiała podczas katastrofy. Drew-
niane domy budowane były bez jednego 
gwoździa, a elementami łącznymi były 
ćwieki. Konstrukcje odporne na ruchy 
tektoniczne uchroniły starówkę przed 
zniszczeniem. Stare miasto na liście 
UNESCO znalazło się rok po katastro-
fie w 1997.

Dzięki pieniądzom napływającym 
z całego świata udało się miasto odbu-
dować. Powstało wiele nowoczesnych 
hoteli, turyści zaczęli przyjeżdżać do 
Lijiang, a to spowodowało jego rozwój. 
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Raj dla turystów

Drewniane domy leżące nad kana-
łami w ścisłej zabudowie, wąskie 
kamienne uliczki z mnóstwem 

sklepików z pamiątkami, kawiaren-
ki i małe restauracje stwarzają niepo-
wtarzalną atmosferę. W południe la-
biryntem uliczek przewijają się tłumy 
turystów. Na rynku można sobie zrobić 
zdjęcie na koniu w narodowym stroju 
Naxi, zjeść lokalne przysmaki i dalej od-
dawać się przyjemnościom związanym 
z zakupami. Kupuję tradycyjny instru-
ment z południa prowincji – hulusi – ro-
dzaj fletu zbudowanego z tykwy i trzech 
piszczałek – jednej melodycznej i dwóch 
budronowych, oraz płytę CD z muzyką 
wykonywaną na tym instrumencie. Wie-
czorem czeka kolejne przeżycie, kon-
cert tradycyjnej muzyki Naxi. W skład 
orkiestry wchodzą cytry, lutnie, gitary 
księżycowe. Są też gongi, talerze oraz 
potężny bęben – koncert muzyki Naxi 

życiu wszystkich mniejszości w regionie. 
Kolorowa opowieść o miłości młodych 
ludzi, związkach z tradycją i zwyczajami 
własnych grup etnicznych. Piękne stroje, 
muzyka i taniec…

to ciekawe doświadczenie dla mnie jako 
etnomuzykologa.

Kolejnego wieczoru w Lijiang cze-
ka jeszcze inna atrakcja – przedstawie-
nie w teatrze opowiadające o zgodnym 

Tam, gdzie przetrwał 
matriarchat

Podczas pobytu w Lijiang spotka-
łam się z wicemerem miasta – kobietą 
piękną, kulturalną i dumną ze swego 
pochodzenia. Ubrana była w stroju Na-
xi. Na pytanie, jak żyją z sobą wszyst-
kie mniejszości w regionie – odpowia-
da, że bez problemów – ale widząc moje 
niedowierzanie – jako przykład podała 
swoją rodzinę. Ona jest Naxi, jej mąż Xi, 
a synowa jeszcze z innej grupy etnicz-
nej. Obecność kobiety na szczycie lokal-
nej władzy nie dziwi. To pozostałość po 
matriarchacie. Do dziś matrylinearny 
system pokrewieństwa widoczny jest 
wśród Mosuo, jednej z podgrup Naxi, 
gdzie głową rodziny jest kobieta.  

Naxi posługują się językiem naxi 
z grupy tybetańsko-birmańskiej. Posia-
dają nie tylko oryginalną muzykę i sztu-
kę, ale też bogatą literaturę we włas-
nych pismach – obrazkowym dongba 

Old Town Lijiang-Yunnan.
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i sylabicznym geba. Obecnie te archaicz-
ne pisma zastąpił alfabet łaciński. 

W przeszłości Naxi wyznawali sza-
manizm, a obecnie wielu wyznaje bud-
dyzm tybetański.

Prefektura Lijiang to raczej biedny 
region. Ludność żyje głównie z tu-
rystyki i rolnictwa. Miałam okazję 

odwiedzić jedną z górskich wiosek. Dzie-
ci sprzątały podwórko szkolne. Miotłami 
drapały do ziemi, a potem gołymi rę-
kami wrzucały śmieci, piach i kamie-
nie do wiaderek. Na widok naszej grupy 
uciekły do klas i nagle podwórko zrobiło 
się puste…Tymczasem zobaczyły nas 
młodsze dzieci, które uczyły się w jed-
nym ze skrzydeł bocznych szkoły. Naro-
biły wrzasku – pewnie nie widują często 

w pobliżu Lijiang znajduje się 
przełom rzeki jangcy i jade Dragon 
Snow Mountain – Śnieżna Góra ja-
delitowego Smoka. Pasmo określa-
ne jest jako przedsionek Himalajów, 
nigdy jeszcze nie został przez nikogo 
zdobyty. To trzynaście wierzchołków, 
z których najwyższy ma 5596 m. 
Mam okazję podziwiać ten masyw  
z Łąki jaków (YakMeadow), leżącej na 
wysokości 3500 m n.p.m. Dociera się 
tam kolejką linową na punkt wido-
kowy 4 tys. m n.p.m. i schodzi w dół. 
ciężko się już oddycha, tak rozrze-
dzone jest powietrze, ale widok 
zapiera dech w piersiach. Pierzaste 
wierzchołki Śnieżnej Góry, przypo-
minają grzbiet smoka, stąd wzięła 
się jej nazwa.

chciałoby się spakować plecak, 
sprzęt i wspiąć chociażby na najniż-
szy ze szczytów pasma, ale potrzeb-
na jest do tego dobra kondycja. 

Na YakMeadow znajduje się  
również nieduża świątynia tybetań-
ska i bazar dla turystów. Tu pierwszy 
raz piję mleko jaka. Smakuje jak kro-
wie, tylko jest trochę słodsze. Robię 
zdjęcia i ludzi gór m.in. kobiet w stro-
jach regionalnych – grupy etnicznej Xi 
– drugiej co do liczebności grupy  
etnicznej w prefekturze Lijiang. Ku-
puję pamiątki i zjeżdżam w dół. Do 
Lijiang mam 15 kilometrów.

białych ludzi – wybiegły z klas, zaczęły 
się popisywać – jak to dzieci. Byliśmy 
dla nich atrakcją, ale one dla nas także. 
Chętnie pozowały do zdjęć, uśmiecha-
ły się, dotykały nas, dziewczynki tro-
chę nieśmiałe, ale ciekawe. Nie trwało 
to długo, bo wszyscy szybko zostali przy-
wołani do porządku. Uczniowie powró-
cili do klasy i głośno zaczęli recytować 
jakiś wiersz.

Zaglądam do sali lekcyjnej. Nie mu-
szę nawet wchodzić do środka 
– drzwi i okna są otwarte. W nie-

których oknach nie ma szyb. Wewnątrz 
jest około 30 maluchów, ciepło ubranych 
w kurteczkach i z czerwonymi chusta-
mi na szyjach, zdyscyplinowane. Nigdy 
w życiu nie widziałam takiej klasy! Ścia-
ny obdrapane, proste szare ławki – bar-
dzo zniszczone, tablica drewniana – sło-
wem – tak wyobrażałam sobie polską 
wiejską szkółkę z końca XIX wieku. 

Lijiang Snow Mountain-Yunnan.

Wioska Naxi Yunnan.

podróże SDP podróże SDP



76 FORUM DZIENNIKARZY ·03(131)2019 77

chińska wieś

W tej wioseczce po raz pierw-
szy zobaczyłam ryżowe po-
letka. Było już po zbiorach, 

więc wszędzie sterczały z błota same 
rżyska, na innych rosła jakaś kapusta 
czy coś podobnego. 

Domy i zabudowania gospodarcze 
zbudowane są z suszonej gliny pomie-
szanej z sieczką. Okna domów nie wy-
chodzą na ulicę. W zagrodzie najważ-
niejsza jest brama wejściowa. To po niej 
poznać, czy dany gospodarz jest bogaty 
czy nie. Niektóre są bardzo ozdobne – to 
cecha charakterystyczna dla budowni-
ctwa Naxi i innych tutejszych mniej-
szości.

Ciekawi mnie, jak jest wewnątrz. Py-
tamy o pozwolenie i wchodzimy do jed-
nej z zagród. To zamknięty czworobok. 
Z jednej strony znajduje się rodzaj obory, 

budynek stanowi kuchnia, wokół której 
toczy się życie, oraz budynek mieszkal-
ny, w którym są sypialnie i pokój dzien-
ny z telewizorem i DVD. Potem okazało 
się, że odwiedziliśmy jednego z najbogat-
szych gospodarzy w tej wiosce. Mężczy-
zna około czterdziestki, przystojny, cera 
spalona słońcem, z mnóstwem zmar-
szczek, które znacznie go postarzają. Ma 
dwójkę dzieci, mówi, że jest zadowolony 
z życia i szczęśliwy.

W górach wokół Lijiang takich wio-
sek, składających się zaledwie z kilku, 
kilkunastu domów jest wiele, ale wszyst-
kie posiadają elektryczność. To obok 
asfaltowych dróg, kolejna zdobycz ko-
munizmu (bo w komunizmie zdobycza-
mi nazywane jest to, co w demokracji 
jest codziennością). Nasi gospodarze tłu-
maczą, że w Chinach drogi są najważ-
niejsze, „ponieważ to one zapewniają 
łączność ze światem”. 

zagrody dla zwierząt – tu jest drób, świ-
nie, psy i „wychodek”. Ten robi na mnie 
piorunujące wrażenie. Dół kloaczny od-
dzielony deską od wąskiego kanaliku 

z dwiema cegłami, na których się stoi wy-
konując czynności fizjologiczne. Smród. 
Na tej ścianie odgrodzonej pod podwórka 
parkanem jest też mały ogródek. Osobny 

Lijiang-Yunnan.

Wioska Naxi Yunnan. Wicemer Lijiang-Yunnan.
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W owym pogłębianiu 
dumy narodowej 
i  państwowej po-

maga nam p. Jerzy Witkowski, 
nasz oddany przewodnik i in-
spirator; on sugeruje i pomaga 
opracować program ekskursji, 
jeździ z nami, zwraca uwagę 
na mijane po drodze miasta 
i wsie, a wiedzę ma zgoła en-
cyklopedyczną. 

W tym roku postanowili-
śmy zwiedzić Toruń. Przedsta-
wiony plan wycieczki ukazał 
się na stronie internetowej 
Oddziału Warszawskiego po-
nad miesiąc przed terminem 
wyjazdu: Pierwszy przystanek 
wypadł w Sochaczewie, waż-
nym, wczesnośredniowiecz-
nym grodzie, usytuowanym 
na skrzyżowaniu dróg handlo-
wych. Wzmianki o Sochacze-
wie pojawiły się w annałach 
średniowiecznych z powodu 
śmierci tam Bolesława Krzy-
woustego i na mocy jego te-
stamentu rozpoczętego na 
ziemiach polskich rozbicia 
dzielnicowego. W Sochaczewie znajdu-
je się Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Bitwy nad Bzurą – największej w kam-
panii wrześniowej 1939 r. Na wzgórzu 
obrośniętym trawą można dostrzec ru-
iny zamku z XIV w.

Nader krótki był przystanek w So-
chaczewie, bo pierwszego dnia 
wycieczki mieliśmy zwiedzać 

równie wielowiekowy Czerwińsk. Z So-
chaczewa do Czerwińska jest 35 km; by-
liśmy umówieni z oo. Salezjanami opie-
kującymi się Sanktuarium Matki Bożej 

Od pięciu lat, wiosną, przed długim majowym weekendem, warszawscy 
członkowie Klubu Dyskusyjnego AKAPiT organizują wycieczki po kraju, 
często dwudniowe, zawsze przy wsparciu finansowym Stowarzysze-
nia, za co koleżanki i koledzy przy każdej okazji składają dzięki zarzą-
dowi Głównemu. zawsze też zadowoleni są z opracowanej marszruty, 
ponieważ po drodze do wyznaczonego celu zwiedzamy miejsca ważne 
w naszych dziejach, a doznania wizualne utrwalają naszą świadomość 
historyczną i polityczną, potrzebną szczególnie dzisiaj – w dobie globa-
lizacji, nadwątlania poczucia odrębności.

DO TORUNiA 

z PRzYSTANKAMi
Pocieszenia. Już z daleka zachwycał wi-
dok kościoła zbudowanego z kamienia 
o dwu wieżach. Dowiedzieliśmy się póź-
niej, że budowle sakralne o dwu wie-
żach świadczą o wysokim znaczeniu 
świątyni. Dojeżdżając do bazyliki, zo-
baczyliśmy na dziedzińcu oczekującego 
nas zakonnika. Ojciec Jan zaprowadził 
do wnętrza i rozpoczął opowieść o hi-
storii romańskiego zabytku z pierwszej 
połowy XII w., bazyliki konsekrowanej 
w 1161 r. W jej wnętrzu przeprowadza-
no wiele przeróbek, ściany pokrywano 

Tekst i zdjęcia Anna Malinowska
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polichromią w okresie gotyku, renesan-
su, baroku. Z zewnątrz kościół zachował 
pierwotny romański kształt. Gdy w po-
łowie XX wieku dokonano gruntownej 

konserwacji, odkryto bezcenną poli-
chromię romańską – freski z XIII wie-
ku, największy kompleks romańskich 
malowideł w Polsce, a także freski goty-
ckie z XV w., portal romański w przed-
sionku kościoła z połowy XII w. Jest tam 
inny portal, mniejszy, o którym warto 

wspomnieć z powodu wydarzenia, ja-
kie miało miejsce w 1939 roku. Otóż 
dowiedziono, że dwunastowieczną ko-
łatkę ze znajdujących się pod portalem 

ozdobnie kutych żelaznych drzwi ukradł 
niemiecki profesor Dagobert Frey. Ko-
łatka była prawdopodobnie pozłacana, 
przedstawiała głowę lwa, a w niej gło-
wę człowieka – symbol grzechu... Świą-
tynia czerwińska może się nadto po-
szczycić cudami słynącego wizerunku 

Matki Bożej Pocieszenia. Usytuowana 
jest w nawie głównej, na co dzień za-
słonięta, a przy odsłonięciu obrazu, 
wzorem Jasnej Góry, grają fanfary na 
melodię skomponowaną przez braci Po-
spieszalskich; Jan jest muzykiem i na-
szym kolegą po fachu...

zamkowa kuchnia i sala tortur

W Czerwińsku Władysław Jagieł-
ło, prowadząc hufce na walną 
rozprawę z Krzyżakami, pro-

sił Matkę Bożą Pocieszenia o wstawien-
nictwo; po zwycięstwie grunwaldzkim 
zatrzymał się w Czerwińsku, że-
by Jej podziękować. Król Włady-
sław IV modlił się tu o zdrowie.

Na zakończenie naszego 
pobytu w Czerwińsku obejrze-
liśmy muzeum misyjne oo. Sa-
lezjanów oraz Izbę Pamięci 
Prymasa Polski, Salezjanina  
Augusta Hlonda.

Z Czerwińska pojechaliśmy 
do Golubia-Dobrzynia, gdzie 
zjedliśmy obiad w restauracji 
zamkowej. Obsługa przygo-
towała naszej grupie stoły ze 
świecami, jak przystało na to 
miejsce, ozdobione rdzą wie-
ków. Po czym przeszliśmy na 
dziedziniec zamkowy, a tam 
czekał na nas młody szlachcic 
w stroju staropolskim, butach 
z  żółtą cholewą, przepasany 
pasem słuckim, spod którego 
wystawała ozdobna kolba pi-
stoletu. Gdy wszyscy się zebra-
li, ów młody człowiek pięknie 
się ukłonił, przedstawił, wyjął 
zza pasa pistolet i wystrzelił 

w powietrze. Było to powitanie i począ-
tek zwiedzania, bo „młody szlachcic”, p. 
Grzegorz Behling, historyk, absolwent 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, pracuje w zamku jako przewod-
nik, opowiedział historię golubskiego 
zamku. Zbudowany przez Krzyżaków 
z początkach XIV wieku, na wzgórzu 
w formie czworoboku, z czterema wie-
żami był twierdzą i równocześnie klasz-
torem zakonników Najświętszej Marii 
Panny zwanych Krzyżakami. Po wojnie 
trzynastoletniej na mocy pokoju to-
ruńskiego w 1466 roku został włączo-
ny do Polski. Gdy starostwo golubskie 

Kołatka była prawdopodobnie pozłacana, przedstawiała 
głowę lwa, a w niej głowę człowieka – symbol grzechu....
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i zamek objęła we władanie siostra króla 
Zygmunta III Wazy, Anna Wazówna, na-
stąpił najświetniejszy okres tych ziem. 
Królewna była starostą w latach 1611– 
–1625. W tym czasie przebudowała za-
mek krzyżacki na pałac i taki pozostał 
do dzisiaj, spełniając rolę muzeum. 

Największe wrażenie zrobiła na 
nas sala tortur. Pan Grzegorz po-
kazał nam też pomieszczenie po-

kutne, które oglądaliśmy zza kraty. Jest to 
kilkudziesięciometrowy ciemny dół, zwę-
żający się u podstawy. Gdy winowajca 

odbył pokutę i wyszedł z całkowitego 
mroku, często oślepiony tracił wzrok. Za-
ciekawiła nas także wiadomość, że z sali 
sypialnianej (dormitorium) droga pro-
wadziła do latryny, co na początku XVII 
wieku takie pomieszczenia były rzad-
kością. W sali rycerskiej podziwialiśmy 
prezentowane zbroje rycerskie. Ważyły 
ok. 30 kg. Weszliśmy też tzw. „końskimi 
schodami” na drugie piętro pałacu. Po-
dobno rycerze średniowieczni do sypialni 
wjeżdżali konno. Dużo radości sprawiła 
możliwość fotografowania się w płaszczu 

rycerza krzyżackiego, długiej białej pe-
leryny z kapturem i naszytym czarnym 
krzyżem.

zachwycający Toruń

Pałac w Golubiu tętni życiem, od-
wiedzany przez wycieczkowiczów 
z kraju i zagranicy, organizowane 

są w nim spotkania, odczyty, międzyna-
rodowe turnieje rycerskie, tradycją stały 
się już bale sylwestrowe.

I wreszcie cel naszej podróży – To-
ruń. Następnego dnia, rano wyjeżdża-
my z hotelu autokarem do centrum mia-
sta. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Domu 
Eskenów, kamienicy, w której mieści się 
Muzeum Historii Torunia. Na czterech 
piętrach zaprojektowana jest stała wy-
stawa począwszy od prehistorii, przez 

średniowiecze, czasy nowożytne, XIX 
w., międzywojnie, okupację, czas po-
wojenny. Muzeum bogate w eksponaty 
związane z codziennym życiem kupców 
toruńskich, prezentowane są ważne do-
kumenty miejskie, misternie wyrzeźbio-
ne modele niektórych kościołów toruń-
skich oraz broń.

Zabytkiem, którego nie można omi-
nąć, jest Bazylika Katedralna Świętych Ja-
nów, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewan-
gelisty. Budowano ją od XIII do XV wieku, 
jedną z najstarszych i  największych 

budowli sakralnych w Polsce. Zacho-
wane we wnętrzu wysokiej klasy dzieła 
malarskie i rzeźby świadczą o bogactwie 
średniowiecznych mieszczan toruńskich. 
Warto też wspomnieć o sklepieniu krzy-
żowym i gwiaździstym świątyni, wyso-
kiej na ok. 30 m.

Aż trudno uwierzyć, że żaden kata-
klizm nie zrujnował tej średniowiecz-
nej perełki urbanistycznej, dzięki czemu 
możemy podziwiać kompleks miejski 
z połowy XIII wieku, oglądać kamienicę 
Mikołaja Kopernika, zajadać się toruń-
skimi piernikami... 

W drodze powrotnej do Warszawy 
zwiedziliśmy na obrzeżach Torunia koś-
ciół pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II. świątynia powstała 
z inicjatywy ojca dyr. Rydzyka i ofiar-

ności wiernych. Kościół mieści 3 tys. 
wiernych, w tym 900 miejsc siedzą-
cych. Na dolnym poziomie jest ogrom-
ny witraż upamiętniający pielgrzymkę 
Radia Maryja do Watykanu. W kościele 
górnym znajduje się prezbiterium, re-
plika z prywatnej kaplicy Jana Pawła II 
na Watykanie. 

I tak, bez przystanków, wróciliśmy 
do Warszawy. Dokąd wybierzemy się 
w przyszłym roku? Czekam na propo-
zycje koleżanek i kolegów. Może tam, 
gdzie narodziła się polskość...? 

Aż trudno uwierzyć, że żaden kataklizm nie zrujnował 
tej średniowiecznej perełki urbanistycznej, dzięki czemu 
możemy podziwiać kompleks miejski z połowy XIII wieku, 
oglądać kamienicę Mikołaja Kopernika, zajadać się 
toruńskimi piernikami... 

podróże SDP
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Piła zadrżała w ręku, 
delikatne palce nie 
mogły utrzymać 
rękojeści. W stolarni 
było zimno, ale i tak 
pot ze strachu zalewał 
czoło drobnemu, 
młodemu mężczyźnie.

Tekst i fotografie Stefan Truszczyński

Nasz 
Kardynał 
z zambii

W pewnym momencie stanął przed 
nim i popatrzył z politowaniem wysoki 
i na pewno silny chłop, ubrany również 
w pasiak więźnia tak jak kilkunastu in-
nych pracujących tu niewolników Aus-
chwitz Konzentrationslager. Ale młody 
odstawał, nie wyglądał na fizycznego.

– Kto ty jesteś? – spytał ten o spor-
towej sylwetce.

– Ksiądz… – po chwili ciszy padła 
nieśmiała odpowiedź.

Była jesień 1939 roku. Młody nazy-
wał się Adam Kozłowiecki, pochodził 
z małopolskiej rodziny ziemiańskiej, od 
niedawna był jezuitą. Zainteresował się 
nim Bronisław Czech, bardzo już wów-
czas w Polsce znany narciarz. Górale za-
opiekowali się młodym, niedawno przy-
wiezionym do obozu księdzem, który 
w ciągu ostatnich tygodni przeżył już 
straszne chwile.

***

Późniejszy kardynał z Zambii, przy-
jaciel Papieża Jana Pawła II, urodził 
się 1 kwietnia 1911 roku (opowia-

dał potem, jako człowiek wesołego uspo-
sobienia, że – w prima aprilis) w Hu-
cie Komorowskiej, koło Kolbuszowej. 
We dworze uczony był najpierw przez 

domowych nauczycieli – m.in. przez 
katoliczkę z Irlandii, która jego i bra-
ta nauczyła angielskiego. Potem został 
wysłany do cieszącej się wielką renomą 
jezuickiej szkoły w Chyrowie. Ostatnie 
szkolne lata spędził w Gimnazjum Ma-
rii Magdaleny w Poznaniu i tam też zdał 
maturę.

Grzeczne dziecko nie podporząd-
kowało się jednak woli ojca. 
W 1929 roku Adam wstąpił do 

Nowicjatu Jezuitów w Starej Wsi koło 
Brzozowa. Ojciec, który kupił drugi ma-
jątek w Poznańskiem, był bardzo nie-
zadowolony. Nakazał synowi podpisać 
w sądzie w Kolbuszowej zrzeczenie się 
praw spadkowych, a potem aż przez 
8 lat z nim nie rozmawiał. Gdy wreszcie 
z decyzją syna pogodził się, oświadczył: 
„Adaś jest bardzo mądry. Jeśli jezuici 
nie zrobią go generałem, to są durnie”. 
Awanse po latach przyszły, jako rezul-
tat wytrwałej, ciężkiej pracy w suro-
wych warunkach.

W latach 1931–1933 studiował filozo-
fię w Krakowie, później teologię w Lubli-
nie. Tam też z rąk księdza biskupa Karola 
Niemiry przyjął święcenia kapłańskie, 
ale śluby zakonne dopiero po wojnie, 
w Rzymie, 15 sierpnia 1945 roku. Między 
tymi dwoma datami był czas okrutnych 
doświadczeń.

Na Montelupich, w wiśniczu, 
Auschwitz, Dachau

Zanim wybuchła wojna, ksiądz Adam 
Kozłowiecki pracował z młodzieżą w Chy-
rowie w zakładzie naukowo-wychowaw-
czym. Gdy wkroczyli Rosjanie, prze-
szedł na stronę jeszcze polską i dotarł 
do Huty Komorowskiej, do rodziców, 

Jezuita, arcybiskup Lusaki, Kardynał Adam Kozłowiecki.

reportaż SDP reportaż SDP
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a stamtąd do Krakowa. Zatrzymał się 
początkowo w domu swojej babci, a po-
tem w Kolegium Jezuitów.

10 listopada 1939 roku wraz z 24 
współbraćmi został aresztowany przez 
gestapo. Zabrano z kolegium wszystkich 
zakonników poniżej 60 roku życia. Za-
mknięto ich w krakowskim więzieniu na 
Montelupich, a następnie przewieziono 
do więzienia w Wiśniczu. Skąd 20 czerw-
ca 1940 roku dwudziestodziewięcio-
letni ksiądz Adam Kozłowiecki został 
przewieziony do Auschwitz. Był wśród 
pierwszych więźniów obozu. Przedtem 
dotarli tu zaaresztowani z Tarnowa. Roz-
poczęła się budowa obozu. Dostał nu-
mer 1006.

***

Jest czerwiec 1993 roku. Wysłani przez 
Telewizję Polską, decyzją ówczesne-
go prezesa Janusza Zaorskiego, robi-

my filmy o polskich misjach katolickich 
w Zairze, Kenii, Zambii i na Madagaska-
rze. Siedzimy w ogrodzie u księdza Ja-
na Krzysztonia proboszcza zambijskiej 
parafii w Mpunde, na północ od Lusaki 
stolicy kraju, gdzie emerytowany wika-
riusz apostolski, arcybiskup i kardynał 
jest teraz prostym wikarym.

Ekipa telewizyjna z Warszawy to 
Włodek Gołaszewski, Marek Król, Jacek 
Mierosławski, Andrzej Lożyński i ja. Słu-
chamy księdza.

Arcybiskup i kardynał miał wtedy 
82 lata. Nadal bardzo aktywny. 
Tak jak przez całe swoje praco-

wite życie – najpierw okupione wię-
zienną męką w niemieckich obozach 
koncentracyjnych, a potem wypełnio-
ne pracą i heroiczną wytrzymałością 
w równikowej Afryce.

Auschwitz, potem od grudnia 1940 
do kwietnia 1945 roku Dachau. Jak to 
wszystko przetrzymał: 
SS-manów, obozowych 
kapo, znęcanie się, bi-
cie z byle powodu, po-
lewanie wodą na mro-
zie, choroby, epidemie, 
stan stałego zagrożenia 
życia i codzienną walkę 
o przetrwanie.

Mówi, a my reje-
strujemy: 

– 20 czerwca za dru-
tami Auschwitz utworzo-
na z nas karną kompanię 
– Żydzi, klechy. Skoro przy-
jechaliśmy po 3 miesiącach 
na Montelupich i miesięcz-
nym pobycie w więzieniu 
w Wiśniczu uznano nas za 
doświadczonych krymina-
listów. Miałem pracować 
jako murarz, ale w zimie 
byłoby to groźne. Ponieważ w Wiśniczu byłem 
w tkalni, a potem w stolarni, uznano moje 
zgłoszenie do pracy z drewnem. Ale nic nie 
umiałem. Dopiero Górale mnie nauczyli. By-
ły jednak wpadki, na przykład z przerabianą 
szafą, która się rozwaliła. Jednak jakoś w tej 
stolarni przetrwałem.

Najważniejsze było – „organizować”. 
Wszystko – żywność, ubranie, lekarstwa. 
I „organizowaliśmy”. Polacy tak mają. 

W trudnych chwilach potrafią organizo-
wać. Zresztą w obozie kradli wszyscy. Cho-
dziło o chleb, papierosy, a nawet wódkę. 

Niemcy też w tym brali 
udział. Też „organizowa-
li”. Nie wszyscy byli świ-
nie. Choć takich ludzkich 
było niewielu. To trwa-
ło aż 4 lata. W Dachau 
umierało dziennie 100– 
–300 więźniów.

Przetrwać – to było 
najważniejsze. Jako sto-
larz, a potem pielęgniarz 
w Dachau jakoś się trzy-
małem.

znak woli Bożej

Amerykanie wpad-
li do obozu na motocy-
klach pod koniec kwiet-
nia 1945. Wyzwolenie. 
Ksiądz Kozłowiecki 
przebywa potem w Pul-

lach pod Monachium, w Kolegium Jezu-
ickim. Powrót do Polski pozostaje w ma-
rzeniach. Brat został rozstrzelany przez 
Niemców, drugi służy u generała Maczka 
i nie chce wracać do kraju. Ojciec w Pol-
sce zostaje aresztowany, umiera po wyj-
ściu z więzienia. Ksiądz Adam otrzymuje 
propozycję wyjazdu do Rodezji Północ-
nej w Afryce (obecnej Zambii). Waha 
się. Wyjazd utrudnia zresztą fakt, 

Ludzie ludziom stworzyli ten los. 
w książce „Ucisk i strapienie. 
Pamiętnik więzienia 1939–1945” 
Adam Kozłowiecki opisał przeżycia 
obozowe. wydano ją w 1967 
i wznowiono w 1995 roku. 

Auschwitz, potem 
od grudnia 1940 
do kwietnia 1945 
roku Dachau. 
jak to wszystko 
przetrzymał: SS-
manów, obozowych 
kapo, znęcanie 
się, bicie z byle 
powodu, polewanie 
wodą na mrozie, 
choroby, epidemie, 
stan stałego 
zagrożenia życia 
i codzienną walkę 
o przetrwanie.

Autor reportażu w sierocińcu Kasisi, który polscy misjonarze prowadzą 
od 1913 roku, przebywa tu kilkadziesiąt dzieci chorych na AIDS.
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że do Rodezji nie ma jeszcze wjazdu. 
Przełożony z Zakonu Jezuitów Francuz 
ojciec Dubois prosi o ostateczną decy-
zję młodego kapłana. Mówi mu wprost: 
– Czekajmy na znak woli Bożej.

I w dniu, gdy ks. Kozłowiecki ma od-
powiedzieć, przychodzi informacja, że 
jest prawo wjazdu do Rodezji. A więc 
znak! Tak to też traktuje młody Polak i de-
cyduje się na wyjazd do Afryki – 29 stycz-
nia 1946 roku. Jak się okaże – na 61 lat.

Polska misja w Rodezji była w opła-
kanym stanie. Ksiądz Kozłowie-
cki podejmuje gigantyczną pracę. 

Wszystko od podstaw. Kontakty z pobli-
skimi wioskami, zakładanie szkół, bu-
dowanie domów dla nauczycieli, kaplic 
wiejskich.

Sukcesy powodują, że Stolica Apo-
stolska podnosi prefekturę w Lusace do 
rangi wikariatu apostolskiego i mianu-
je – 15 lipca 1950 roku – księdza Adama 

Kozłowieckiego na urząd wikariusza 
apostolskiego.

W 1955 roku zostaje pierwszym 
biskupem Lusaki. Sakrę przyjmuje 
11 września.

Rozwija budownictwo kościelne 
– nie tylko w miastach, ale i w buszu. 
Zakłada szkoły i szpitale. Sprowadza do 
Zambii zgromadzenia zakonne – męskie 
i żeńskie. W 1952 roku otwiera niższe 
seminarium duchowne w Mimie, któ-
re 20 lat później zostaje przekształcone 
w seminarium wyższe.

Wiele pracy poświęcił misji w Kasi-
si. Jezuitom oddany został ten teren już 
w 1913 roku. Polski jezuita ksiądz Bruno 
Wolniak został pierwszym prefektem. 
Przez siostry Służebniczki Starowiej-
skie (zwane tam „kisisi sisters”) prowa-
dzony jest sierociniec. Legenda głosi, że 
w latach dwudziestych ubiegłego stu-
lecia kobieta z dzieckiem na plecach 

idąca przez busz do-
stała się w pułapkę og-
nia. Ochroniła dziecko 
własnym ciałem. Zgi-
nęła, ale dziecko prze-
żyło. Odnaleziono je 
i przyniesiono do mi-
sji. Siostry zaopieko-
wały się maleństwem. 
Potem przynoszono tu 
inne dzieci – sieroty, 
dzieci chore na AIDS. Ta 
ważna placówka nadal 
się rozwija.

Idzie korytarzem 
odnowionego sierociń-
ca. Podbiegają maluchy. Bierzemy dzie-
ci na ręce. Wielkie czarne oczy patrzą 
z zaciekawieniem na przybyszów, na 
kamery, magnetofon. To wszystko sie-
roty. Większość tych dzieci chora już by-
ła w łonie matek. Siostra Maria mówi, 

że obserwuje cofanie 
się choroby u niektó-
rych maluchów. Czy to 
możliwe? Oby tak było. 
Ważne, że żyją, że mają 
opiekę.

Wiele jest jeszcze 
miejsc ważnych w ży-
ciu arcybiskupa – mię-
dzy innymi Chingombe. 
Spędził tu kilkanaście 
lat i napisał potem 
książkę „Moja Afryka. 
Moje Chingombe”.

W lipcu 1959 roku 
otrzymuje godność ar-

cybiskupa metropolity Lusaki. Przyjął 
obywatelstwo zambijskie, uważając, że 
musi tak postąpić, skoro tam pracuje 
i powierzono mu tak wysoką funkcję. 
Zambijczycy, którym służył, uważają go 
za „swojego”.

Rozwija 
budownictwo 
kościelne – nie tylko 
w miastach, ale 
i w buszu. zakłada 
szkoły i szpitale. 
Sprowadza 
do zambii 
zgromadzenia 
zakonne – męskie 
i żeńskie.

Uśmiech Afryki jest zawsze szczery i ufny.

Przyszłość kraju to odważne, pracowite kobiety, 
matki liczących zwykle wiele dzieci rodzin.

 Siostry zakonne na naszej misji w Zambii, 
przygotowane przez polskich księży.

reportaż SDP
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„Wniósł wielki wkład w tworzenie 
struktur kościoła w Zambii” – pisze na 
portalu Opoka Bogumił Steczek SJ. – Wal-
czył z rasizmem oraz popierał dążenia 
niepodległościowe narodu zambijskiego. 
Został odznaczony najważniejszym or-
derem tego kraju. Był szczególnie wrażli-
wy na kwestie sprawiedliwości społecz-
nej. Pomagał rzeszom ubogich, których 

często ratował od śmierci głodowej. Po-
magał biednej młodzieży w zdobywaniu 
wykształcenia. Rozdawał wszystko co 
miał. A jak już nic nie miał, również gdy 
był już kardynałem, opiekował się cho-
rymi i sam opatrywał rannych. Zabierało 
mu to parę godzin dziennie”.

Pełną suwerenność otrzymuje 
Zambia w październiku 1964 ro-
ku. Wówczas arcybiskup Kozło-

wiecki składa swoją rezygnację ze sta-
nowiska, uważając, że w nowej sytuacji 
kraju powinien zastąpić go Zambijczyk. 
Przez pięć lat ponawia swoją prośbę. 
Dopiero w 1969 zastępuje go Emmanuel 
Milingo. Ale to już zupełnie inna histo-
ria. I kłopoty kościoła powszechnego 
z Zambią. Kardynał

W roku 1988 
Jan Paweł II 
w uznaniu 

wielkich zasług Ada-
ma Kozłowieckiego 
podniósł go do godno-
ści kardynalskiej.

Zacytujmy jeszcze 
raz Bogumiła Steczka, 
„Ludzie, którzy pozna-
li kardynała Adama, 
pozostawali pod uro-
kiem jego osobowości, prostoty, a tak-
że niezwykłego poczucia humoru. Na-
wet w liście, w którym dziękował Janowi 
Pawłowi II za wyniesienie do godności 
kardynalskiej, nie powstrzymał się od 
dodania kilku słów w swoim stylu: „Je-
zuici nauczyli mnie, jak być księdzem 
i zakonnikiem, ale nie nauczyli, jak 
być kardynałem...” (…) Abp Kozłowie-
cki uczestniczył we wszystkich sesjach 
Soboru Watykańskiego II i wielokrotnie 

zabierał głos podczas 
obrad. Był członkiem 
Kongregacji Ewangeli-
zacji Narodów, a przez 
wiele lat kierował Pa-
pieskimi Dziełami Mi-
syjnymi w Zambii”.

***

Wieczorem ekipa 
telewizyjna wyjeżdża 
z Mpunde. Punktual-
nie o 6 PM – jak to na 

równiku – zamilkną ptaki, zapanuje ci-
sza i zupełna ciemność. Zostanie wielki 
Polak, więzień Auschwitz i Dachau, kar-
dynał z Zambii. Dożyje 96 lat.

Adam Kozłowiecki zmarł 28 wrześ-
nia 2007 roku. Jest pochowany przy ka-
tedrze w stolicy kraju Lusace. Na miej-
scowym cmentarzu znajdują się tu 
dziesiątki grobów z nazwiskami polskich 
księży i zakonnic chowanych tu od po-
nad 100 lat. 

w TVP jest film z 1993 roku  
– w. Gołaszewskiego i mój 
– „znak woli Bożej” o ks. Adamie 
Kozłowieckim. Napisałem ostatnio 
list do prezesa jacka Kurskiego, 
by go przypomnieć. Dziś szczególnie 
jest to ważne. Ponieważ trzeba 
pokazywać prawdziwych i wielkich 
ludzi Kościoła.

– walczył 
z rasizmem oraz 
popierał dążenia 
niepodległościowe 
narodu 
zambijskiego. 
został odznaczony 
najważniejszym 
orderem tego kraju.

Ekipa TVP w zambijskiej parafii w Mpunde u księdza 
proboszcza Jana Krzysztonia, gdzie jesień życia jako 
prosty wikary spędził ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki.

Afryka jest ciągle bogata swą 
fauną, dzieci chętnie utrwalają 
to na rysunkach.
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Kraina 
  lessowych

Kazimierz Dolny nad wisłą… jeśli kto nie był, to na pewno 
musiał słyszeć o tym niezwykle ciekawym miasteczku. 
Niektórzy nazywają go perłą renesansu, zatapiając się 
w historycznych klimatach. inni znajdują tutaj dla siebie 
wiele aktywności, odkrywając każdego dnia nowe atrakcje. 
często jedyne w skali kraju i kontynentu. Są i tacy, którzy 
przyjeżdżają tutaj, aby odnaleźć przystań spokoju.

wąwozówTekst i fotografie 

Andrzej Klimczak

SDP poleca SDP poleca
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I ci z rodzinami, gromadką rozkrzy-
czanych dzieci i samotnicy, miłośni-
cy kultury, wszelakiej maści turyści 

w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w je-
go najbliższych okolicach znajdują to, 
czego szukają. 

Od Puław do Lublina ciągną się nie-
zwykle atrakcyjne tereny turystyczne 
i rekreacyjne. W niedalekim Nałęczo-
wie namawiają, aby podratować zdro-
wie. Można by pisać w nieskończoność 
o wyjątkowości tych miejsc…

Najlepszą jednak bazę wypadową 
stanowi Kazimierz Dolny. To tutaj dzia-
ła jedyny w Polsce Dom Pracy Twórczej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Do przyjazdu zachęcają przytulne 
pokoiki, doskonała kuchnia oparta na 
miejscowych, ekologicznych produktach 
i lokalizacja w starym sadzie, gdzie pew-
nie jeszcze przedwojenne jabłonie ofe-
rują cień. Całoroczny ogródek grillowy 
przykryty zadaszeniem czynny jest bez 
względu na pogodę. 

branżowe spotkania, szkolenia czy bale 
integracyjne. Pełne wyposażenie audio-
wizualne sal konferencyjnych zachęca 
przedsiębiorców do wyboru tego miej-
sca. Atrakcyjne jest nie tylko otoczenie, 
ale też ceny. Na dodatek dziennikarze, 

SDP polecaSDP poleca

Na szczyt wzniesienia, do domu 
dziennikarzy z centrum Kazimierza wie-
dzie dnem głębokiego lessowego jaru 
brukowana, stara droga. Tak jak w całej 
okolicy nad wąwozami dominują potęż-
ne drzewa. Zieleń jest tutaj bardziej in-
tensywna niż gdzie indziej.

Swoisty klimat dopełniają pracu-
jący w ośrodku ludzie – zawsze 
uśmiechnięci i gotowi pomóc no-

cującym tutaj gościom w każdej po-
trzebie. Turyści lubią tutaj przyjeżdżać 
nie tylko ze względu na walory przy-
rody i mnóstwo atrakcji. W Domu Pra-
cy Twórczej pojawiają się często osoby 
z pierwszych stron gazet i ekranu tele-
wizji. Każdy chciałby chociaż na krótko, 
zamieszkać pod jednym dachem z kimś 
popularnym, ba, sławnym nawet. Tutaj 
jest to możliwe i zupełnie naturalne.

Miejsce to ściąga również firmy, któ-
re w wyjątkowym otoczeniu organizują 

którzy przybywają tutaj, mogą liczyć na 
niższą cenę za nocleg.

Tu nie można się nudzić. Wisła kusi 
wycieczkowymi stateczkami. Po nieod-
ległej okolicy kursuje kolej wąskotorowa. 
Miłośnicy historii mogą do woli wędro-
wać od pałaców do zamków, klasztorów 
i prawie tysiącletnich kamienic.

Rowerem, samochodem, konno, pie-
szo lub bryczką dojedzie się w naj-
ciekawsze zakątki krainy lesso-

wych wąwozów. Tajemniczych nie tylko 
ze względu na swoje ukształtowanie, ale 
też na niewyjaśnione pochodzenie lessu, 
który przed tysiącami lat przywiał z da-
lekiej północy zimny wiatr. Takie lessowe 
tereny występują na świecie tylko w kilku 
miejscach. Te w okolicach Kazimierza na-
leżą do największych w Europie.

Zamiast tracić czas na czytanie 
przewodników, wybierzcie się sami. Idę 
o zakład, że będziecie co rok wracać do 
Kazimierza. Nie tylko latem, ale i zimą, 
by pojeździć na nartach. r

więcej informacji znajdziecie państwo na stronie: 
https://domdziennikarza.com/
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PiS kolejny raz próbuje 
zawłaszczyć westerplatte. 
Możemy być pewni,  
że podobne próby 
trwać będą do jesieni, 
co najmniej do 
1 września. Niedawno 
burzę wzbudziły mądre 
słowa wiceprezydenta 
Gdańska, że wojnę zaczęło 
złe słowo Polaka. Kto ma 
rację w tym historycznym 
sporze, zastanawiają 
się profesorowie Marcin 
Nieludzki i Marian 
Antypolski.

Prof. Marcin Nieludzki, historyk, etyk, 
socjolog moralności, autorytet moral-
ny: Zacznijmy od słów wiceprezyden-
ta. W sensie historycznym powiedział 
on prawdę. Wojnę zaczęło polskie słowo 
„Nie”, nasze antymodernizacyjne „Nie”, 
wymierzone w potrzebny dla regionu 
projekt autostrady. Jak dziś, polskie 
władze patrzyły nieufnie na postęp, na 
nowinki. Powiedziały więc „Nie”, a czy 
„Nie” jest dobrym słowem? Przecież, no-
men omen, nie.

Cykl wydawniczy 
naszego pisma sprawia, 
że piszę kolejne 
wydanie tej rubryki 
nie wiedząc, w jakiej 
Polsce, w jakiej Europie 
czytać będą Państwo 
te słowa. I czy w ogóle 
jeszcze będą Państwo 
mogli je czytać? Jeśli 
kolejny raz omamiony 
rozdawnictwem dziki 
motłoch da wyborcze 
zwycięstwo populistom, 
będzie to niechybnie 
koniec demokracji. 
Ośmielenie do dalszych 
działań, wymierzonych 
w opozycję, aresztowań 
a może nawet egzekucji! 
Może zaś będzie zupełnie 
inaczej i czytać ten wolny 
głos reprezentowanej 
przez moją osobę 
europejskiej elity 
intelektualnej czytać 
będą mogli Państwo 
swobodnie, być może 
nawet na głos, choćby 
w komunikacji miejskiej, 
do czego zresztą gorąco 
zachęcam.

Przede wszystkim jednak wiedzą 
Państwo, czy wybory się odbyły 
i czy dopuszczono do nich opo-

zycję. Obaw było przecież bardzo wiele. 
Sam fakt, że w chwili już nie tyle zagro-
żenia, co wręcz zniesienia demokracji, 
odbywają się demokratyczne wybory, 
z udziałem demokratycznej opozycji, 
wydaje się jakimś przeoczeniem, za-
przeczeniem tego, co widzieliśmy przez 
ostatnie lata. Nie dajmy się jednak na to 
nabrać, to cyrk przeznaczony na użytek 
naszych przyjaciół z Unii Europejskiej. 
W pewnym stopniu – i jest to zarzut, 
który z wielkim bólem postawić muszę 
naszej opozycji, bo z drugiej strony od-
powiedzialność nie pozwala stawiać jej 
żadnych zarzutów, szczęśliwie normal-
nie robić tego nigdy nie trzeba – ta wzię-
ła udział w legitymizacji antydemokra-
tycznego systemu, budowanego przez 
oszalałych z nienawiści populistów. Jeśli 
jeszcze jakimś sposobem opozycja wy-
bory te wygrała, w pełni pozwala to na 
stworzenie iluzji, że w roku 2019 w tym 
kraju byliśmy wolni. A przecież nie byli-
śmy. Łamanie konstytucji, pozbawianie 
praw kobiet, policyjny terror, wreszcie 
jawne odmawianie obywatelom pra-
wa do identyfikacji z innym, niż ludzki, 
gatunkiem, jakie masowo widzieliśmy 
w rządowej propagandzie, wymierzo-
nej w strajk nauczycieli… To tylko kilka 
pozycji z nieskończonej listy, którą kie-
dyś profesorowie wypełnią karty Czarnej 
Księgi Rządów PiS.

Prof. Marian Antypolski, autorytet mo-
ralny, socjolog moralności, etyk, histo-
ryk: Warszawa nie może zawłaszczać 
Westerplatte, to nie jest miejsce, któ-
re możemy sprowadzać do jakiejś ar-
chaicznej narracji, z pieśnią na ustach 
i sloganami o historii Polski. Tu zderzy-
ły się nie tyle wojska, co wizje Europy, 
wcześniej te wizje ścierały się, nieraz 
bardzo ostro, w Wolnym Mieście Gdań-
sku. Zresztą spójrzmy na samą nazwę 
miejsca – „Westerplatte”. To nie jest pol-
ska nazwa, więc skąd ta narracja? Tylko 
z obłąkańczej polityki historycznej.

Prof. Nieludzki: Historia nie może 
być opowieścią jednej strony, to musi 
być wspólna, wypracowana opowieść 
wszystkich. Bez tych polskich komplek-
sów, robienia z siebie ofiary, obarcza-
nia innych winami. Wreszcie – bez mi-
litaryzacji przestrzeni wspólnej. Gdy na 
Westerplatte znów pojawia się wojsko, 
przywodzi to na myśl najgorsze czasy! 
Rozpamiętywanie, budzenie demonów 
przeszłości. Zostawmy to już.

Prof. Antypolski: Zostawmy. Przy okazji 
chciałbym pogratulować panu nagrody 
im. doktora Stumpfeggera, przyznanej 
panu przez Fundację Schwägermanna.

Dołączamy się do tych gratulacji! 
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Pod takim tytułem ukazał 
się niewielki, ale bardzo ujmujący 
album autorstwa Marii Baszy, 
znanej lwowskiej dziennikarki, 
zastępcy redaktora naczelnego 
„Kuriera Galicyjskiego”, polskiej 
gazety ukazującej się na Ukrainie. 

Zbiór fotografii i tekstów poka-
zuje miasto Zbigniewa Herberta 
w sposób dwojaki. Z jednej stro-

ny jest to udana próba pokazania bar-
dzo osobistego spojrzenia poety, eseisty 
i dramatopisarza na miasto, w którym 
przyszedł na świat i spędził pierwszych 
dwadzieścia lat. Trudno się jednak 
oprzeć wrażeniu, że bardzo subiektyw-
ne odniesienie Herberta do wspaniałego 
Leontopolis jest jednocześnie wsparte 
niezwykle subtelnym i równie osobi-
stym spojrzeniem na Herbertowe miej-
sca przez autorkę, która nie mniej niż 
bohater jej albumu ukochała to miasto.

...co noc stoję boso
Przed zatrzaśniętą bramą
Mojego miasta... 
Głosi fragment wiersza Herber-

ta na tablicy pamiątkowej w koście-
le św. Antoniego, gdzie został poe-
ta ochrzczony. Mieszkał niedaleko od 
świątyni, zaledwie kilka domów. Spę-
dził tutaj dwadzieścia lat. W roku 1951 
osiadł w Warszawie. Miałem zaszczyt 
poznać Herberta. Spędziłem z nim kil-
ka dobrych wieczorów w szczawnickich 
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Lwów, 
miasto Herberta

kawiarniach, gdzie przyjeżdżał co roku. 
Pamiętam tę jego tęsknotę za miastem 
młodości i niezwykle silne emocje, gdy 
rozmawiał na temat komunizmu, który 
pozbawił go rodzinnego gniazda. Album 
Marii Baszy pokazuje tę tęsknotę, te za-
chwyty znanymi i nieznanymi zaułkami 
Lwowa. Ciepłe, klimatyczne fotografie 
opisują miasto Herberta w sposób wy-
jątkowy. Narracja autorki, wspomagana 
wierszami poety, tworzy z albumu swo-
isty przewodnik po wyjątkowym mie-
ście. Jestem przekonany, że ta lektura 
powinna się znaleźć w każdej bibliotecz-
ce miłośników Lwowa oraz tych, którzy 
jeszcze nie odkryli w sobie sentymentu 
do tego miasta.

Andrzej Klimczak

Album ukazał się w ramach Bibliote-
ki „Kuriera Galicyjskiego” przy wsparciu 
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej za po-
średnictwem Fundacji Pomoc Polakom 
na Wschodzie. 

zamówienia można kierować na adres: 
nataliakostyk@wp.pl


