
Andrzej Klimczak

Wyborcza retoryka
Zbliżające się wybory parlamentarne budzą demony u czę-
ści polityków i dziennikarzy. Rozpoczynają się igrzyska, 
w których każdy chwyt jest dozwolony. W zapomnienie 
idą zasady, zarówno chrześcijańskie, jak i te wyznawane 
przez ateistów. Ci, którzy nie chcą się podporządkować wy-
borczej retoryce, mogą zostać uznani za wrogów na zasa-
dzie, kto nie jest z nami, ten przeciw nam.

W zapomnienie odeszła olimpijska idea uczciwej rywalizacji. Każda metoda, 
która prowadzi do celu, jest mile widziana przez wielu polityków. Ten chocholi ta-
niec niesie za sobą budowę coraz bardziej skrajnych, coraz bardziej zdehumanizo-
wanych postaw.

Czasem z tego bitewnego kurzu wyłoni się jakaś pozytywna rzecz, którą raczej 
należy traktować jako wypadek przy pracy lub narzędzie walki, niż zamierzone 
działanie w celu naprawy niegodziwości. W takich chwilach – w ramach kampanii 
– pokazuje się nieuczciwość jakiegoś polityka, postawę człowieka, który uwierzył, 
że wszystkim i wszystkimi może gardzić, bo wszak on ma władzę i on ustala zasady 
i prawa. Dobrze jeśli wtedy znajdzie się ktoś, kto uświadomi takiej osobie, że powinna 
opuścić swoje wysokie stanowisko lub politykę w ogóle. Nieszczęściem jest jednak 
to, że często ci politycy, którzy ujawniają negatywne zachowania swoich kolegów 
z ław sejmowych, senackich, ministerialnych czy samorządowych, popełniają na co 
dzień te same lub gorsze niegodziwości, nie widząc w tym niczego niestosownego.

Winę za ten stan rzeczy ponoszą nie tylko politycy, ale równie często a może 
przede wszystkim media. Spolaryzowane w Polsce tak jak społeczeństwo. Toczą-
ce boje między sobą. Przyzwyczajone przez ostatnie lata, iż nie opłaca się rzetel-
ność i prawda, lecz wsparcie dla konkretnych polityków i ugrupowań w imię pro-
fitów, jakie można osiągnąć. Nie mówimy tutaj o subtelnych sugestiach zawartych 
w medialnych materiałach politycznych, lecz o wykreowanych sztucznie, często 
obscenicznych, pełnych kłamstw atakach na osoby, ugrupowania polityczne lub 
konkretne środowiska.

Brudna walka polityków i wspomagających ich ludzi mediów pozwala jednak 
społeczeństwu oceniać i zapisywać konkretne nazwiska po stronie ludzi bez klasy 
i bez zasad. Jeśli polityk czy dziennikarz uczciwością nie zasłuży na szacunek spo-
łeczeństwa, to prędzej czy później, wszelkie jego niegodziwości zostaną ukarane. 
Dowodem na taką kolej rzeczy są chociażby ostatnie wydarzenia z udziałem kra-
jowych polityków i dziennikarzy w tle. 

Andrzej Klimczak
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Zorganizowaliśmy się – my wyrzu-
ceni onegdaj na pysk – w Studio 
Solidarność. Był to twór jedyny 

w swoim rodzaju. Zaczynaliśmy od na-
rad w mieszkaniach prywatnych – Świę-
tej Pamięci Marty Piszczatowskiej oraz 
Niny i Marcina Makowieckich. Komitet 
Obywatelski Solidarności nas pobłogo-
sławił, Adam Michnik załatwił kamery 
i stoły montażowe. Załatwił ze związ-
kowcami włoskimi. Oni zapłacili za wy-
pożyczenie, ubezpieczenie i transport. 
Odebrałem to na Okęciu, a celnik uda-
wał, że nie widzi, iż wynosimy potężne 
paki. Solidarność się wtedy rzeczywi-
ście liczyła. Byliśmy zbrojną ręką Komi-
tetu Obywatelskiego przy Lechu Wałę-
sie, znaczek Solidarności i kompozycja 

Włodzimierza Korcza, liczni najbardziej 
popularni twórcy i artyści – to wszystko 
pozwoliło nam się przebić. A słuchało 
nas około 10 milionów ludzi codziennie. 
Taki był Niezależny Samorządny Zwią-
zek Solidarność i jego sojusznicy.

Od kwietnia do czerwca 1989 roku ga-
lopowaliśmy jako studio centralne i 16 re-
gionalnych redakcji w ośrodkach telewizji 
publicznej w całej Polsce. W dni powsze-
dnie mieliśmy kilkunastominutowe pro-
gramy, a raz na tydzień 45-minutowe. 
Oglądali nas wszyscy – jedni z nadzieją, 
inni z zawiścią. Daliśmy społeczeństwu 
przed głosowaniem ponad 80 godzin pa-
triotycznego, wyborczego programu. Gdy 
4 czerwca w nocy napłynęły pierwsze wy-
niki wyborów, cieszyliśmy się jak dzieci. 
Świat się dowiedział i wszyscy to musieli 
uznać – Solidarność zwyciężyła.

Tak było i tak na zawsze pozosta-
nie w pamięci. Nic nie znaczą dzisiej-
sze doraźnie wymyślane oceny i sensa-
cje dezawuujące ludzi tamtego czasu. 
Oczywiście główni macherzy (i doskona-
le wiadomo kto) – pociągali za sznurki. 
Ale o tym wówczas nie wiedzieliśmy. 
Te uknute plany były bardzo perfidne. 
Niech historycy wyjaśniają dalej i do 
końca, kto w tym wszystkim maczał 
swoje brudne ręce.

Dziś już sporo wiemy, ale nie niszcz-
my pamięci tamtych dni – bo to głupie, 

Studio Solidarność 

Osiem tygodni przed 
4 czerwca 1989 roku 80 osób 
wyrzuconych (wówczas) przed 
8 laty z Telewizji Publicznej 
po 13 grudnia 1981 zebrało się 
w wielkiej nadziei z nieco już 
ostygłym gniewem na stan 
wojenny.

Tekst Stefan Truszczyński
Fotografia archiwum  
Studia Solidarność

walczyło o prawdziwą Polskę 
przed trzydziestu laty

wspomnienia SDP
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a nawet wredne. Mimo wszystko pamię-
tajmy, co stało się z Polską po 4 czerwca 
1989 r. Przynajmniej na początku, bo po-
tem rzeczywiście było coraz gorzej.

Popatrzcie, Państwo, na to wielkie 
zdjęcie. Zrobione zostało już wiele lat 
po wyborach czerwcowych. 

Zrobione zostało w telewizyjnej ka-
wiarni „Kaprys” na Woronicza, w cza-
sie sentymentalnego spotkania twórców 
telewizyjnego STUDIA SOLIDARNOŚĆ. 

Większość z nas już w czasie ob-
rad okrągłego stołu organizo-
wała się spontanicznie, zbie-

rając się w prywatnych mieszkaniach 
– Marty Piszczatowskiej oraz Marcina i Ni-
ny Makowieckich. W Warszawie, a także 
w miastach, gdzie były ośrodki terenowe 
Telewizji Publicznej. Już od kwietnia 1989 
przygotowywaliśmy kampanię wyborczą 
4 czerwca 1989, zwycięską dla Solidar-
ności. Zrobiliśmy ponad 80 godzin pro-
gramów – w Warszawie i ośrodkach TVP.

Po 15 latach od tamtych wspania-
łych, pamiętnych dni przypomniał sobie 

o nas Jan Dworak, jako pierwszy z preze-
sów TVP po zwycięstwie czerwcowym. 
Zarządził fetę, nagrody i …to właśnie 
okolicznościowe zdjęcie.

Wielu kolegów już nie żyje, wielu 
jest na emeryturze. Ale są i działający 
nadal w dziennikarstwie, a także w po-
lityce. 

Warto dobrych ludzi pamiętać. Przy-
pomnijmy ich tym zdjęciem: 

W czwartym rzędzie pośrodku An-
drzej Wajda – wówczas honorowy nasz 
patron, w rzędzie pierwszym pośrodku 
Stefan Truszczyński – demokratycz-
nie wybrany redaktor naczelny Studia, 
obok Tomasz Orlicz – wybitny doku-
mentalista z Wrocławia, na podłodze po 
prawej siedzi Marcin Stajewski – czo-
łowy polski scenograf teatralny (obec-
nie w Teatrze Współczesnym w Warsza-
wie), z lewej Paweł Sosnowski – krytyk 
sztuki, z prawej Artur Janicki – później-
szy dyrektor Ośrodka TV w Krakowie 
oraz Jacek Mierosławski – operator fil-
mowy i wykładowca łódzkiej szkoły;  
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za nim Danuta Rinn – ulubienica 
wszystkich, za nią Marta Piszczatow-
ska – redaktorka energiczna, a na pra-
wo – b. prezes TVP, a potem szef KRRiTV
Jan Dworak, Jolanta Łopuszyńska – wy-
dawca programów informacyjnych TVP; 
w rzędzie powyżej od lewej Tomasz Po-
sadzki – b. prezydent Gdańska, Henryka 
Dobosz-Kinaszewska – zasłużona do-
kumentalistka grodu nad Motławą i jej 
mąż Adam Kinaszewski – przyjmowa-
ny na audiencjach osobistych przez Ja-
na Pawła II, autor pierwszych książek 
o Lechu Wałęsie, późniejszy reżyser i dyr. 
ośrodka TVP w Gdańsku; Hanna Szy-
manderska – reasercherka STUDIA; dalej 
w prawo Nina Łuczak – redaktorka z te-
lewizji, Małgorzata Jedynak-Pietkiewicz
– krytyk muzyczny, Krystyna Bystrosz
– super producentka TVP, Nina Mako-
wiecka – najlepsza w TVP montażyst-
ka, a potem redaktorka, Barbara Rogal-
ska – redaktorka przebojowa, Grażyna 
Strumiłło-Miłosz – pisarka, Łucja Kli-
mas – świetna dokumentalistka, Elżbieta 
Więcławska-Sauk – obecnie senator PiS 
z Łodzi; na prawo Blanka Danilewicz – 
dokumentalistka fi lmowa, a w kolejnym 
rzędzie od lewej Marek Bik – czołowy 
realizator TVP (festiwale, koncerty), Ma-
rek Lewandowski – wieloletni, znako-
mity scenograf teatralny TVP, Rafał Szy-
moński – dokumentalista i b. dyrektor 

ośrodka TVP w Katowicach, Grzegorz 
Lachman – nasz (STUDIA) główny ope-
rator fi lmowy, Ernest Bryll – wielki poeta 
(rodem z Gdyni).

Andrzej Jurga – reżyser, wykładow-
ca, Piotr Mroczyk – szef telewizyjnej 
Solidarności 1980–1981, a później re-
daktor „Wolnej Europy”, Barbara Piet-
kiewicz – po 13 grudnia słynna lodziar-
ka sprzed wrocławskiego ZOO, a potem 
jedna z szefów „Polsatu”, obok Marian 
Terlecki – na pewno przynajmniej mo-
im zdaniem – jeden z najlepszych pre-
zesów Telewizji Polskiej; dalej na prawo 
Krystyna Mokrosińska – dokumenta-
listka, kierowniczka reportażu w STU-
DIO Solidarność i wieloletni prezes Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich... na 
rękach Jacka Fedorowicza (no!), Roman 
Mossor – doradca techniczny STUDIA,
Zygmunt Gutowski – inżynier z-ca red. 
naczelnego STUDIA, późniejszy twór-
ca fi lmowych festiwali polonijnych; 
za nim zasłonięta – niestety – Bożena 
Walewska – zastępca redaktora naczel-
nego STUDIA Solidarność, wieloletnia 
redaktor programów katolickich, dzia-
łacz SDP; i dalej w prawo – Jan Pietrzak
(tak, tak!) – pierwszy bard Solidarności; 
następnie Jacek Snopkiewicz – repor-
tażysta i historyk piszący o UB-ckich 
zbrodniach oraz Marek Ponikowski
– redaktor TV z Gdańska. 

Oto fragment informacji z biuletynu „Solidarność Radia i Telewizji” nr 30/1989 
pt. Redakcja umieściła motto „Dociekać prawdy – głosić prawdę”. Cytuję: 

Kiedy zakończyła się kampania wyborcza, natychmiast utracono z pola widzenia rozpoczęty 
proces demokratycznej przebudowy środków komunikacji społecznej. Istnienie zespołu zosta-
ło zagrożone, gdy ustała doraźna potrzeba. Zespół nie otrzymał określonego statusu, sponsora 
i środków fi nansowych. Tym samym dwumiesięczny dorobek programów niezależnych może zo-
stać zaprzepaszczony. Zgoda na taki bieg rzeczy oznacza cofnięcie procesu uspołecznienia PRiTV.

I tak się niestety stało! 

Klucze
w otwartych drzwiach

wspomnienia SDP
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Przechodzę szereg pokoi, a każdy podpisany fotografi ą dawnego 
lokatora. Szare, starannie wykrojone z solidnej pruskiej bryły. Jeden 

po drugim opustoszałe. Wydaje się, że postacie z portretów podniosły 
bunt, wyważyły ciężkie drzwi i z wrzawą odeszły na zawsze z twierdzy. 

Strażnicy zaś złożyli broń i zostawili klucze w otwartych drzwiach. 

Klucze
w otwartych drzwiach

Tekst Aleksandra Solarewicz

wspomnienia SDP
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Beton, stal, blada farba. Fabrycz-
ne wnętrza oświetla zakratowa-
na lampa sodowa. Nad schodami 

secesyjny element zdobniczy, znak, że 
miejsce ma historię dłuższą niż czasy, 
którym zawdzięcza sławę. Pod wdzięcz-
nym łukiem z giętego metalu przecho-
dzili ci, których Hitler uznał za wro-
gów, i przeciwnicy Stalina, popychani 
przez enerdowskich służbistów. Patrząc 

w górę, chwytali z nadzieją światło dnia. 
Wtedy byli tłumem w szarych ubra-
niach, a z czasem stali się niewidzialni. 

Cela

„Patrzę na twarz w lustrze. Blada. Żół-
ta. Obrzmiałe powieki. – Czy to naprawdę 
ja??” – pisze jedna z kobiecych postaci 
spoglądających ze zdjęcia: „I tylko grube 
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łzy spływają po policz-
kach”. Zaglądam do 
środka, spodziewając 
się zapachu pasty do 
zębów, środków dezynfekcyjnych, śladu 
dotyku na krawędzi krzesła. A tam rów-
no złożony gruby szary koc, dosunięte 
do siebie meble, krzesła, na których nikt 
nie siedzi, i martwe lustro. W drugiej ce-
li pośrodku stół. Figurki zastygły na jego 

szachowej tablicy. Ar-
mia stoi w gotowości. 
Koń i wieża patrzą na 
siebie z dwóch przeciw-
ległych rogów. Za chwi-
lę pchną je ku sobie ja-
kieś dłonie i na płycie 
rozegra się potyczka. 
Co oprócz tego pozo-
stało Niewidzialnym? 
Trzy książki o szarych, 
szorstkich stronicach 

i nieciekawych okładkach. Dzieła Leni-
na i marksistowska teoria gospodarki. 
Zamknięty w celi nie może marnować 
czasu. Skupiony na grze intelektualnej 
albo zapatrzony w lustro, notuje. Odrabia 
lekcje podobnych do siebie dni. 

„Patrzę na twarz 
w lustrze. Blada. 
Żółta. Obrzmiałe 
powieki. – Czy to 
naprawdę ja??” 
– pisze jedna 
z kobiecych postaci 
spoglądających ze 
zdjęcia: „I tylko 
grube łzy spływają 
po policzkach”. 

wspomnienia SDP
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Trumna na kołach

Samochody tej marki jeździły po 
ulicach Polski. Jeszcze w latach 80. 
stawały przed sklepem PSS Spo-

łem, pełne skrzynek z butelkami mleka, 
masłem śniadaniowym i twarogiem. Po-
kraczne konstrukcje z czasów sowiec-
kich. Więzienny model tej marki po-
kład ma wysoko nad ziemią, a gdy już 
udaje się wdrapać po metalowych stop-
niach (niełatwa wspinaczka) i zatrza-
skują się ciężkie szczelne drzwi, przez 

głowę przebiega myśl: „trumna!”. Żadna 
z dziesięciu klatek dla ludzi, o szerokości 
70 x 70 cm, z wąskim paskiem okienka 
u góry (ale dla strażnika, nie dla więź-
nia), nie przepuszcza głosu. Pancerna 
IFA. Zjawa porywająca ludzi z ulic. Zja-
wisko z fi lmu grozy.

Zerwana sieć

Słońce bez problemu dociera na 
ostatnie piętro. Z okien węzła radio-
wego widać domy, wolnych ludzi i ich 

wspomnienia SDP
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drogi. Ale żeby to zobaczyć, trzeba naj-
pierw pokonać wzrokiem pięć trójkąt-
nych wybiegów jak dla psów. Zbudo-
wane w kształcie wachlarza, spiętego 
w całość bryłą wieży strażniczej. Miejsce 
wytchnienia dla ludzi z pokoju szacho-
wego i dla smutnej kobiety w lustrze. Za 
wybiegiem już tylko graniczny mur wię-
zienia STASI Bautzen II, ponad którym 
wznoszą się spokojnie okna porządnych, 

secesyjnych kamienic. Ich bezpiecznych 
mieszkań z lampą w rogu, dywanem na 
podłodze, Biblią i książkami Tomasza 
Manna na półce. 

Cofam się do środka pustego pokoju. 
Rozglądam wokół, szukając strażnika. 
Na tablicy rozdzielczej brakuje pokręteł, 
ze ścian zwisają luźno kable. Sieć zerwa-
na, węzeł rozbrojony, system rozbity. Pa-
rabola całego państwa zwanego DDR.

Reportaż z Muzeum – Więzienia STASI Bautzen II, napisany na podstawie podróży studyjnej dla dzienni-
karzy „Po drugiej stronie Odry”, zorganizowanej w listopadzie 2008 roku przez Fundację Mediatandem. 
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Trudne pojednanie

Faktem bezspornym jest, że przez 
pierwsze ćwierćwiecze po II wojnie 
światowej Niemcy wszelkimi spo-

sobami starali się zapomnieć o swoim 
dziele zniszczenia. Z powszechnej świa-
domości wyrzucono winę, zastępując ją 

POKUTA I POJEDNANIE 
ERICH BUSSE

Tekst Robert Błaszak

żalem do aliantów za Poczdam. Siła tej 
skrzywionej niemieckiej pamięci była 
wielka. Tak wielka, że społeczności mię-
dzynarodowej udało się wmówić, że to 
robili naziści (Nazi), a nie Niemcy. Z dru-
giej strony tuż przed wojną mieszka-
jący w Polsce Niemcy stawali się ofia-
rami szykan. Dochodziło szczególnie 

historia SDP

Erich i Angelika Busse oraz autor, Drezno 2014 r.
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obydwu narodów nie jest dla przyszłości 
ważniejsze od problemu granic? W 1961 
roku do tego głosu przyłączyła się gru-
pa intelektualistów ewangelików, opra-
cowując tzw. Memorandum z Tybingi, 
w którym domagali się oni jednoznacz-

nego uznania granicy na Odrze i Nysie. 
Cztery lata później kierownictwo Ko-
ścioła Ewangelickiego w Niemczech 
wystosowało do rządu federalnego tzw. 
Memorandum Wschodnie, w którym pa-
dły, chyba najważniejsze od czasów za-
kończenia wojny deklaracje dotyczące 
stosunków polsko-niemieckich: Pełna 
cierpień historia niemieckiego ucisku skie-
rowanego przeciwko pozbawianemu nie-
ustannie swojej politycznej samodzielności 
narodowi polskiemu i bezprawne trakto-
wanie, którego doświadczył ten naród pod-
czas drugiej wojny światowej na rozkaz 
narodowosocjalistycznej dyktatury, stawia 
nas dzisiaj przed nieuniknionym pytaniem, 
czy dzisiaj z punktu widzenia prawa mię-
dzynarodowego i zasad polityki nie wyni-
kają wobec niemieckich żądań odrodzenia 
państwa w ramach pierwotnych granic po-
ważne wątpliwości. [...] Dlatego dziś rząd 
niemiecki musi z wahaniem wypowiadać 
swoje roszczenia prawne, dotyczące zwro-
tu obszarów, które dzisiaj ze względu na 
utratę przez Polskę wschodnich terenów 
stały się gospodarczą podstawą utrzyma-
nia wielu Polaków. 

POKUTA I POJEDNANIE 
ERICH BUSSE

w pasie przygranicznym do samosą-
dów na osobach podejrzanych o udział 
w V-tej kolumnie. Po wojnie zaś z ziem 
zachodnich, nazwanych „odzyskany-
mi”, Niemcy zostali usunięci w sposób 
bezpardonowy, a polskie władze kładły 

szczególny nacisk na tradycje piastow-
skie tych ziem. Nowi osadnicy mieli się 
czuć elementem dokonującego się dzie-
ła sprawiedliwości dziejowej.

Po obu stronach starano się zagłu-
szyć sumienie narodów. Oczywiście 
skala wzajemnych krzywd się nie rów-
noważy, chodzi tu jednak o sam fakt 
zakłamania w stosunkach polsko-nie-
mieckich w tamtym okresie. Politycy 
niemieccy i polscy nie wykazywali naj-
mniejszej ochoty do pojednania. So-
cjalistyczna Polska zawarła co prawda 
w 1950 roku układ zgorzelecki z NRD, ale 
nie był to akt suwerenny, który dodat-
kowo jedynie podsycił tendencje rewi-
zjonistyczne w NRF. Wielkie dzieło po-
jednania musiały więc wziąć na swoje 
barki Kościoły w obu krajach. 

W Niemczech najpierw ustami 
biskupa Berlina Juliusa Döpf-
nera, który w 1960 roku w ka-

zaniu powiedział: Biada Niemcom, którzy 
nie chcą dostrzec przyczyn tej tragedii i za-
pominają o pokucie za wyrządzoną krzywdę 
[…] Czy nie powinniśmy przez św. Jadwi-
gę podać sobie rąk? Czyż zgodne istnienie 

Politycy niemieccy i polscy nie wykazywali najmniejszej 
ochoty do pojednania. Socjalistyczna Polska zawarła 
co prawda w 1950 roku układ zgorzelecki z NRD, ale nie 
był to akt suwerenny, który dodatkowo jedynie podsycił 
tendencje rewizjonistyczne w NRF.
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Po stronie polskiej w pierwszych la-
tach powojennych na ziemie odzyska-
ne przybyli polscy administratorzy ko-
ścielni z arcytrudną misją: trzeba było 
organizować życie w parafiach, w któ-
rych jeszcze funkcjonowali księża nie-
mieccy – przeważnie mocno niechętni 
Polakom – i oczywiście niemieccy para-

fianie. Znamienne są słowa, które zapi-
sał w swym „Pamiętniku” obejmujący 
władzę kościelną we Wrocławiu ks. Ka-
rol Milik: W parafiach byli jeszcze Niemcy, 
na których zwycięskie mocarstwa wydały 
wyrok repatriacji i wysiedlenia do Niemiec, 
i byli Polacy osiedlający się na ich miejscu. 
Jedni mieli w duszy polskiej niepokój i nie-
śmiałość, drudzy żal, smutek i nienawiść 
wobec wizji konieczności opuszczenia swych 
domostw i swej ojcowizny. Niemiecki słow-
nik nie przyswajał słowa „klęska” niemiec-
kiemu ludowi od stu przeszło lat i to słowo 
było Niemcom obce. I obce były, ba niemoż-
liwe się zdawały, skutki klęski, pokuta, ek-
spiacja, zadośćuczynienie. Że się Polacy mieli 
tułać i mogli być wysiedlani na rozkaz Niem-
ców, to było dla duszy niemieckiej zrozumia-
łe i proste. Tłumaczyć i wyjaśniać tego nie 
było potrzeba. Ale że Niemcy mają za swe 
zbrodnie wojenne po swej klęsce odpokuto-
wać, tego wyrosłej z pojęcia „Herrenvolk” 
duszy niemieckiej nikt nigdy nie wytłuma-
czy. W tym braku pokuty, w tej niezdolności 
do „metanoia” tkwi zaród tragedii niemiec-
kiego narodu. […] Jestem przecież arcypa-
sterzem jednych i drugich, i do jednych i do 

drugich przychodzę w imię Chrystusa, i pa-
trzeć winienem tylko duszpasterskim okiem 
i widzieć mam tylko dusze nieśmiertelne. [...] 
Tak stał przede mną katolicki lud niemiecki, 
a ja błogosławiłem mu z serca i współczułem 
jego cierpieniu, wynikłemu z klęski i wojny, 
którą on narzucił ludzkości. Za wielką winę 
historia wystawia wielki obciążający rachu-

nek. Duszpasterzy niemieckich zachęcam, by 
nie opuszczali ludu w jego tułaczce. Rzeczy-
wiste i prawdziwe jest moje współczucie, tak 
jak i przekonanie, że za winy narodu swego 
cierpią winni i niewinni.

Dialog polsko-niemiecki już 
w 1956 r. rozpoczął biskup Bo-
lesław Kominek – następca 

ks. Milika na czele diecezji wrocław-
skiej. On również dostrzegał dramat 
Niemców, którzy musieli dźwigać od-
powiedzialność za krzywdy wyrządzo-
ne przez reżim hitlerowski, a których 
część wysiedlona została z rodzinnych 
ziem w wyniku decyzji zwycięskich mo-
carstw. Doceniał dziedzictwo, które zie-
mie te zawdzięczają Niemcom. Biskup 
Kominek jest uważany za głównego au-
tora treści słynnego listu biskupów pol-
skich do niemieckich z 1965 roku, w któ-
rym to padły słynne słowa: W tym jak 
najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo 
ludzkim duchu, wyciągamy do Was, sie-
dzących tu, na ławach kończącego się So-
boru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia 
i prosimy o nie. A jeśli Wy, niemieccy biskupi 
i Ojcowie Soboru, po bratersku wyciągnięte 

Niemiecki słownik nie przyswajał słowa „klęska” 
niemieckiemu ludowi od stu przeszło lat i to słowo 
było Niemcom obce.
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ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy 
mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić 
nasze Millenium w sposób jak najbardziej 
chrześcijański.

Akcja Znaków Pokuty

Jednak palmę pierwszeństwa w dzie-
le pojednania polsko-niemieckiego bez 
wątpienia należy przypisać inicjatywie 
Kościoła ewangelickiego Niemiec. Je-
go Synod w 1958 roku wezwał do „ak-
cji znaków pokuty” słowami: My Niemcy 
rozpoczęliśmy II wojnę światową i winni je-
steśmy przez to bardziej niż inni niezmie-
rzonego cierpienia ludzkości. [...] Ci z nas 
jeszcze żyjących, którzy tego nie chcieli, nie 

uczynili też nic, aby temu zapobiec. Prezes 
Synodu Lothar Kreyssig (fot.) – prawnik 
usunięty ze stanowiska sędziego sądu 
opiekuńczego przez nazistów za to, że 
odważył się protestować przeciw eutana-
zji dzieci upośledzonych – ujął tę sprawę 
następująco: Ciągle nie mamy jeszcze po-
koju, głównie z powodu braku dostatecznego 
pojednania. Potrafimy jednak przeciwstawić 
się samousprawiedliwianiu, goryczy i niena-
wiści, jeśli sami rzeczywiście przebaczamy, 
prosimy o przebaczenie i będziemy w duchu 
przebaczenia działać. Na znak tego prosimy 
narody, które doznały od nas przemocy, aby 
pozwoliły nam naszymi rękoma i przy uży-
ciu naszych środków uczynić coś dobrego 
– postawić znak pojednania. Zacznijmy  

historia SDP
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od Polski, Rosji i Izraela, którym to krajom 
wyrządziliśmy najwięcej krzywdy. Trze-
ba było nie lada odwagi i wewnętrz-
nego przekonania, by wbrew władzom 
i wbrew skrzywionym negatywnym po-
czuciem wzajemnych krzywd opiniom 
społecznym już trzech państw, podjąć 

pracę organiczną pośród ludzi poprzez 
czynienie znaków pokuty i pojednania. 

Zgodnie z tą ideą w pionierską po-
dróż do Polski wyruszyli Brigitte i Günter 
Särchen – świeccy z duszpasterstwa ka-
tolickiego z Magdeburga wraz z zachod-
nioniemiecką grupą członków ruchu Pax 
Christi. Jedynym pewnym adresem, pod 
który mogli się udać, była siedziba „Ty-
godnika Powszechnego” w Krakowie. 
Ludzie ci byli idealistami i nie ukrywa-
li, że źródłem ich mocy są wyznawane 
podstawowe wartości chrześcijańskie. 
Stąd adresatami pierwszych kontaktów 
były środowiska katolickie w Polsce: KIK 
i „Tygodnik Powszechny”. Tam szukali 
życzliwości i zrozumienia oraz przeba-
czenia i prawdziwego pojednania.

Akcja Znaków Pokuty (niem. Aktion 
Sühnezeichen) oparła się więc na 
środowiskach kościołów ewan-

gelickiego i katolickiego, stając się pięk-
nym przykładem ekumenicznego współ-
działania w szczytnym celu. Początkowo 
miała mieć charakter ogólnoniemiec-
ki, jednak zamknięcie granic i wybudo-
wanie muru berlińskiego w 1961 roku 

praktycznie podzieliło ruch na dwie or-
ganizacje. Akcja zachodnia mogła swo-
bodnie działać w formie stowarzyszenia 
z mniejszym lub większym poparciem 
władz państwowych – jednak praktycz-
nie tylko po tamtej stronie żelaznej kur-
tyny. W RFN rozwinął się długotermi-

nowy wolontariat, którego uczestnicy 
początkowo pracowali przy odbudowie 
zniszczeń wojennych, a później w insty-
tucjach socjalnych i przy projektach po-
kojowych. W Polsce zachodnioniemiecka 
ASF (na Zachodzie rozszerzono nazwę 
na Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
– Akcja Znaków Pokuty i Służba dla Po-
koju) dała się poznać dopiero w 1986 ro-
ku, gdy w Oświęcimiu oddano do użytku 
zbudowany z jej wydatną pomocą Mię-
dzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. 

Inaczej wyglądały możliwości dzia-
łania Akcji w NRD. Cele organizacji oka-
zały się sprzeczne z oficjalną doktryną 
władz socjalistycznych Niemiec, które 
ustawiły siebie w roli państwa nowego, 
odciętego od wielkoniemieckiej histo-
rii, przerzucającego w ten sposób cały 
ciężar odpowiedzialności za II wojnę 
światową na NRF (później RFN). Akcja 
musiała działać inaczej, schodząc nieco 
do podziemia. Oparła się więc o organi-
zacje kościelne. Pojawiła się idea dwu-, 
trzytygodniowych obozów letnich dla 
młodzieży, które miały się odbywać 
w miejscach martyrologii narodów 

W RFN rozwinął się długoterminowy wolontariat, 
którego uczestnicy początkowo pracowali przy odbudowie 
zniszczeń wojennych, a później w instytucjach socjalnych 
i przy projektach pokojowych.

historia SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·04(132)2019 19

krzywdzonych podczas II wojny świato-
wej. Uczestnicy mieli wykonywać prace 
porządkowe, jednocześnie poznając ska-
lę cierpienia więźniów. Ponieważ trzeba 
było omijać istniejące w NRD zakazy, 
obozowicze przekraczali granicę indywi-
dualnie, na prywatne zaproszenia. Tym 
sposobem w 1965 i 1966 roku pierwsze 
grupy dotarły do obozów koncentracyj-
nych znajdujących się na terenie Polski 
(Auschwitz, Majdanek, Stutthof, Gross-
-Rosen) oraz do Lidic i Theresienstadt 
w Czechosłowacji. Gdy władze komu-
nistyczne dowiedziały się o sprytnym 
omijaniu przepisów, nie chcąc dopuścić 
do powtórzenia obozów letnich, odmó-
wiły organizatorom wydania paszpor-
tów. Na nic się to zdało. Raz poruszonego 

koła Akcji nie dało się już zatrzymać 
i w latach 1968 i 1969 odbyły się kolej-
ne wyjazdy. Od 1972 roku, gdy zniesio-
no obowiązek wizowy między Polską, 
NRD i Czechosłowacją, praca już była ła-
twiejsza i obozy odbywały się regularnie.

Erich Busse

W 1968 roku do Majdanka z grupą 
młodzieży przybył Erich Busse – wów-
czas niespełna 19-latek, właśnie zdał 
maturę. Zwiedzając po raz pierwszy 
obóz koncentracyjny, zobaczył na wła-
sne oczy komorę gazową. Do dziś śla-
dy po paznokciach ofiar w betonowym 
stropie komory uważa za najbardziej 
wstrząsające wrażenie swojego życia. 
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Rok wcześniej, podczas 
obozu integracyjne-
go w Lipsku, młode-

mu uczestnikowi spodoba-
ła się szczerość i otwartość 
społeczności Akcji Znaków 
Pokuty. Dotąd przecież żył 
w podwójnej prawdzie: wy-
niesionej z domu rodzinne-
go tradycji miłości do Boga 
i człowieka, oraz w narzuco-
nej w szkole sztucznej praw-
dzie oficjalnej odhumanizo-
wanej doktryny politycznej. 
Rodzice Ericha mieszka-
li przed wojną w małej wsi 
pod Kowlem na Wołyniu, 
a więc w Polsce. Ten region 
był wówczas swoistym ty-
glem narodowościowym: 
mieszkali tu zgodnie Pola-
cy, Ukraińcy, Niemcy, Żydzi, 
a  także Czesi, Tatarzy, Or-
mianie i Karaimi. Ojciec pa-
stora służył w wojsku polskim, chwalił się 
nawet rodzinie, że stał na warcie przed 
Piłsudskim. W 1939 roku, jako niepewny 
element – jak większość Niemców wo-
łyńskich zresztą – został na krótko inter-
nowany w obozie pod granicą rumuńską. 
Po wkroczeniu tam Armii Czerwonej na 
mocy porozumienia niemiecko-rosyjskie-
go Niemcy wołyńscy, lwowscy i z państw 
bałtyckich byli przesiedlani na zdobyte 
tereny polskie: Wielkopolskę i Pomorze. 
Zajmowali gospodarstwa odebrane Po-
lakom. W wielkopolskiej wsi pod Wielu-
niem zamieszkali także państwo Busse 
– jak powiadają żyjący jeszcze ich pol-
scy współmieszkańcy – nie tylko nie czy-
niąc Polakom krzywdy, ale pomagając im 
w niedoli. Pod koniec wojny ojciec Ericha 

został zmobilizowany i wysłany do walki 
na front wschodni, tam raniony. W stycz-
niu 1945 roku, gdy nacierające wojska 
radzieckie zbliżyły się do Wielunia, nie-
mieccy mieszkańcy otrzymali rozkaz 
ewakuacji. Panią Busse i jej trzech synów 
czekała kolejna podróż. Po wojnie mał-
żonkowie odnaleźli się i osiedlili w no-
wym „ładzie społecznym”, w nowym 
państwie niemieckim w Neu Schloen 
k. Waren/Müritz w Meklemburgii. Tam 
w 1949 roku urodził się Erich. Ojciec po 
tułaczce wojennej zamknął się w sobie 
i syn nie miał z nim dobrego kontaktu. 
Za to matka opowiadała Erichowi o życiu 
codziennym na Wołyniu, o dobrych rela-
cjach z polskimi i ukraińskimi sąsiada-
mi. Znała zresztą oba te języki, potrafiła 
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się również porozumieć w jidysz. Już ja-
ko uczeń Erich miał skłonność do zada-
wania trudnych pytań. Dorabiając sobie 
pracą na poczcie, pytał nauczyciela, cze-
mu pracownicy muszą otwierać i czytać 
cudze listy. W odpowiedzi usłyszał, że 
jest podejrzanym elementem niemają-
cym zaufania do władzy socjalistycznej. 
Pierwsze spotkania i odważne, szczere 
rozmowy z rówieśnikami – uczestnikami 

spotkań Akcji Znaków Pokuty były więc 
dla niego miłym zaskoczeniem. Dlate-
go, gdy w tymże 1967 roku na spotkaniu 
rocznym Akcji poznał Güntera Särchena 
– szukającego chętnych na wyjazd do 
Polski – zgłosił się bez wahania.

Początkowo Erich traktował wszyst-
ko to w kategoriach przygody wa-
kacyjnej. Sam to przyznaje: Wtedy 

w Majdanku wyrywaliśmy chwasty, a po-
tem szliśmy na spotkania towarzyskie. Były 
wakacje, słońce, dziewczyny, muzyka Be-
atlesów. Było życie. Dopiero potem zaczę-
ły kiełkować pytania o to, dlaczego zwykli 
Niemcy dali się uwieść nazistowskim ide-
om, i o odpowiedzialność, jaka na nas cią-
ży... Polska w porównaniu z NRD-ow-
skim systemem wydała się młodemu 
Niemcowi oazą wolności. Był zachwyco-
ny gościnnością, otwartością, rozległo-
ścią, a także kuchnią tego kraju. Od tej 
pory rokrocznie starał się przyjeżdżać 

do Polski. A ponieważ polska młodzież, 
z którą chciał nawiązać kontakt, nie mó-
wiła po niemiecku, postanowił przyje-
chać tu na dłużej, odwiedzić miejsca, 
gdzie nie ma turystów, ze słownikiem, by 
nauczyć się języka polskiego. Pogłębiał 
tę naukę przez 2 lata, będąc słuchaczem 
prof. Heinricha Olschovskiego w Sekcji 
Slawistycznej na Uniwersytecie Hum-
boldta w Berlinie, gdzie odbywał w latach 

1968–73 studia teologiczne. Na począt-
ku lat 70. odbył praktykę-wolontariat 
w „Tygodniku Powszechnym”, pozna-
jąc m.in.: Jerzego Turowicza, Mieczysła-
wa Pszona, Annę Morawską i Stanisława 
Stommę. Kontakty z tym środowiskiem 
w latach 70. i 80. zaowocowały jeszcze 
większą otwartością myśli i niestety 
wieloletnią inwigilacją przez Stasi. 

W połowie lat 70. Erich Busse został 
pastorem i rozpoczął posługę w robotni-
czej parafii w Berlinie-Oberschöneweide, 
późniejszej kolebce opozycji demokra-
tycznej. W okresie Solidarności trwała 
w NRD antypolska kampania. Władze, 
używając nomenklatury żywcem wzię-
tej z goebbelsowskiej propagandy, nale-
gały na interwencję wojskową Układu 
Warszawskiego w Polsce. Wtedy ks. Busse 
w kazaniu (nb. jak wszystkie wówczas 
nagrywanym przez Stasi) wezwał: Minio-
ne miesiące wypełniał lęk, że w Polsce może 

Wtedy w Majdanku wyrywaliśmy chwasty, a potem 
szliśmy na spotkania towarzyskie. Były wakacje, słońce, 
dziewczyny, muzyka Beatlesów. Było życie. Dopiero potem 
zaczęły kiełkować pytania o to, dlaczego zwykli Niemcy 
dali się uwieść nazistowskim ideom, i o odpowiedzialność, 
jaka na nas ciąży...
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dojść do jakichś akcji wojskowych. Szkoda, 
jaka by z tego wynikła, byłaby nie do za-
dośćuczynienia przez dziesięciolecia. Dlate-
go powinniśmy nie tylko modlić się w ciszy, 
ale także głośno i publicznie domagać się, 
by Polacy mogli sami decydować o swoim 
losie. Po 13 grudnia pastor zajął się zbie-
raniem pieniędzy na pomoc dla Polaków, 
organizował transporty z żywnością do 

zaprzyjaźnionych parafii, co Stasi od-
notowała jako „gospodarcze wspieranie 
kontrrewolucji”. Za całokształt tej dzia-
łalności NRD-owska bezpieka wytoczyła 
Erichowi Busse w 1988 roku sfingowany 
proces, którego jednak na szczęście nie 
udało jej się sfinalizować przed upad-
kiem berlińskiego muru. Jako jeden z sy-
gnatariuszy „Nowego Forum” (platformy 
politycznej, która opublikowała deklara-
cję „Przełom ‘89” wzywającą wszystkich 
obywateli NRD do transformacji społe-
czeństwa) – pod koniec października 
1989 r. pastor zorganizował w kościele 
parafialnym spotkanie z liderami ruchu, 
które było filmowane przez zachodnio-
niemiecką telewizję. On sam w tym ma-
teriale odegrał pierwszoplanową rolę. 
Swoją działalnością niewątpliwie przy-
czynił się do upadku reżimu komuni-
stycznego w NRD.

W 1994 roku Erich Busse przepro-
wadził się wraz z rodziną do Drezna, 
gdzie objął parafię w dzielnicy Blasewitz, 
gdzie żyje i pracuje intensywnie do dziś. 

Pastor od 1973 roku jest żonaty, ma tro-
je dzieci i doczekał się jednej wnuczki.

Oprócz częstych wyjazdów do Pol-
ski (jak twierdzi, odwiedził nie-
mal każde polskie miasto) pa-

stor niezmiennie głosi ideę pojednania. 
Czyni to na kazaniach, wykładach i pod-
czas spotkań różnych środowisk. Koja-
rzy ludzi z dwóch stron barykady, którzy 

pod wpływem jego słów jednają się ze 
sobą. Jeszcze w połowie lat 70. w Berli-
nie poznał polskiego księdza katolickie-
go, duszpasterza polskich robotników 
w NRD, Artura Przybyła. Obaj w podob-
nym wieku i z podobnymi poglądami 
szybko się zaprzyjaźnili. Po latach ks. 
Przybył objął parafię w Gostyniu, gdzie 
szybko okazało się, jak dziwnie splecio-
ne są wojenne losy mieszkańców z Dre-
znem. Właśnie w Dreźnie odbył się pro-
ces 12 konspiratorów z Gostynia. Zostali 
oni tam w okropny sposób zgładzeni 
– naziści wybrali dla nich śmierć przez 
zgilotynowanie. Pastor Busse wielokrot-
nie przyjeżdżał do Gostynia, głosił tam 
kazania, przywoził młodych Niemców. 
Zyskał tam przydomek „Polenfreund”. 
W efekcie jego słów gostynianie wyszli 
z bezprecedensową inicjatywą – rozpo-
częli zbiórkę pieniędzy na odbudowę 
zniszczonego w nalotach dywanowych 
RAF-u (dopowiadam: z udziałem także 
pilotów polskich) drezdeńskiego Kościo-
ła Mariackiego. Ewangelicka barokowa 

Oprócz częstych wyjazdów do Polski (jak twierdzi, odwiedził 
niemal każde polskie miasto) pastor niezmiennie głosi ideę 
pojednania. Czyni to na kazaniach, wykładach i podczas 
spotkań różnych środowisk.

historia SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·04(132)2019 23

Frauenkirche była pięknym zabytkiem, 
jednym z symboli Drezna, jednak jej 
ruiny władza komunistyczna przez 40 
lat zamiast odbudować, wykorzystywa-
ła jedynie jako propagandowy pomnik 
barbarzyństwa zachodniego. Smaku tej 
historii dodaje fakt, że organizatorem 
tej charytatywnej akcji był Marian Sob-
kowiak, w czasie wojny członek Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Czarny Legion”, 
której 12 członków skazano w Dreźnie. 
Pan Marian przeżył „marsz śmierci” 
w obozie w Sachsenhausen… 

Erich Busse jest pacyfistą. Na każ-
dym kroku podkreśla bezsens 
prowadzenia wojen i ich niszczy-

cielski wpływ na wszystko: na ludzi, 
przyrodę i infrastrukturę. Według nie-
go …nie można makabry, jaką jest wojna, 
otaczać nimbem bohaterstwa, ani wmawiać, 
że są wojny sprawiedliwe. Wojny zawsze 
prowadzą ci, którzy chcą na nich zarobić. 
Jednocześnie podkreśla, skąd biorą się 
trudności w dziele pojednania: Wojnę 
można narzucić, pojednania – nie. Nie moż-
na go nakazać ani na nikim wymusić. Ono 
musi wyjść od człowieka. I wciąż – tak jak 
niegdyś w szkole – zadaje Niemcom 
i światu trudne pytania w rodzaju: Jak 
to możliwe, że w latach 40. na zamku Son-
nenstein w Pirnie k. Drezna w szpitalu dla 
umysłowo chorych zagazowano kilkanaście 
tysięcy chorych Niemców? Pastor jest zda-
nia, że nie ma prawd absolutnych, osta-
tecznych: Kiedyś twierdzono, że Polacy byli, 
są i będą naszymi wrogami. Dlaczego? Dziś 
jest inaczej…

Bezprecedensowa sympatia do Polski 
oraz „wieloletnia skuteczna działalność 
na rzecz pojednania polsko-niemieckie-
go oraz zbliżenia ewangelicko-katolickie-
go” księdza pastora Ericha Busse została 

uhonorowana w 2011 roku Nagrodą im. 
Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Na-
groda ta przyznawana jest od 1976 r. za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kul-
tury, sztuki sakralnej, działalności cha-
rytatywnej, społecznej i ekumenicznej. 
Fundatorami nagrody są Unia Chrześci-
jańsko-Społeczna i Ars Christiana. Do tej 
pory specjalne wyróżnienia otrzymali 
wybitni twórcy, poeci i pisarze, muzycy, 
architekci, malarze, rzeźbiarze i liczni 
społecznicy – w sumie ponad 300 osób, 
wśród nich Lech Wałęsa, Krzysztof Za-
nussi, Roman Brandstaetter, Krzysztof 
Penderecki i Jan Karski.

Pastor Erich Busse to postać szla-
chetna, warto propagować jego idee po-
jednania pozytywistycznego, oddolnego 
pojednania zwykłych ludzi – tak inne są 
jego słowa w porównaniu do podobnie 
często brzmiących, ale zaprawionych ru-
tyną i fałszem chwilowego interesu poli-
tycznego słów dyplomatów. Choć nadal 
na podstawowe pytania księdza Busse 
nie ma odpowiedzi. Piękne jest jednak 
to, że ciągle przywozi on kolejne pokole-
nia Niemców do Polski, ucząc je prawdy 
o cierpieniach zadanych bezsensownie 
Polakom i innym narodom przez nazi-
stowskie Niemcy. Dzięki edukacyjnemu 
charakterowi działań Akcji Znaków Po-
kuty i pastora rośnie u młodych Niem-
ców świadomość ciągłej odpowiedzial-
ności za to, by w przyszłości nigdy więcej 
nie powrócił koszmar nazizmu. 

Źródła:
W. Pięciak, Pastor co wspierał „kontrrewolu-
cję”, „Tygodnik Powszechny”, 13.12.2011.
J. Pater, Ksiądz infułat dr Karol Milik jako 
rządca Archidiecezji Wrocławskiej w latach 
1945–1951, Wrocław 2012. 
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Ta książka, na razie w trzech 
odsłonach, o majorze Henryku 
Sucharskim (1898–1946) 
wyrosła z gniewu. No bo 
jak długo Romuald Karaś, 
żarliwy patriota uzbrojony 
w wyborne pióro i niespożytą 
energię reportażysty, mógł 
znosić, że bohater narodowy, 
dowódca obrony Westerplatte, 
„zostanie postawiony przed sąd 
potomnych. Już po swej śmierci. 
I że ktoś z samozwańczych 
sędziów znajdzie paragraf, 
którym go ukarze 
rozstrzelaniem za tchórzostwo 
i poddanie Westerplatte”. 
Autor wymienia nazwiska 
tylko niektórych oskarżycieli 
sprzeniewierzających się 
ósmemu przykazaniu. 

Olimpio 
czyli życie 
Henryka 
Sucharskiego

Tekst Jacek Wegner
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Tymczasem okoliczności oddania 
Niemcom nadmorskiej Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej, która po 

napaści Niemców 1 września 1939 r. sta-
ła się twierdzą, a raczej bastionem pol-
skości na Bałtyku, były moralnie i opera-
cyjnie oczywiste. Albo uratuje się życie 
wielu żołnierzy, z dwustu kilku, którzy po 
wyjściu z niewoli będą potrzebni Polsce, 
albo będzie się z najeźdźcą walczyć do 
ostatniego człowieka. Sucharski decyzją 
o kapitulacji po siedmiu dniach obrony 
w zaciekłości podobnej do tej spod Cho-
cimia w 1621 r. ocalił 
życie ponad 180 żoł-
nierzy. Bo Rzeczpospo-
lita zawsze szanowała 
życie każdego swego 
żołnierza. Może więc 
te archetypy skłoniły 
Sucharskiego do decy-
zji wywieszenia białej 
flagi? 

Dla dowódcy obro-
ny Westerplatte sytu-
acja była absolutnie 
jasna. On przecież 
oprócz wiadomości 
radiowych, ogólnowoj-
skowych otrzymywał nadto inne z II od-
działu Sztabu Głównego, osławionej tzw. 
dwójki. Karaś pisze, że na Westerplatte 
„pojawili się incognito dwaj jej przed-
stawiciele. To oni (...) wydali rozkazy”, 
które major musiał wykonać. Albowiem 
obroną takiej placówki, jak Westerplatte 
– zgoła wrót Polski – mogli dowodzić je-
dynie najbardziej w dowództwie naczel-
nym zaufani oficerowie. Rekomendował 
go płk Bohdan Hulewicz, komendant eli-
tarnej szkoły oficerskiej w Ostrowi Ma-
zowieckiej, w której wykładał Henryk 

Sucharski, kawaler Srebrnego Krzyża 
Wojskowego Virtuti Militari i Krzyża Wa-
lecznych za udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej. Obaj oficerowie namiętnie 
grali w szachy; w tej grze łatwo poznać 
osobowość i postawę moralną partnera. 

Zresztą i podwładni majora po od-
parciu ataków z lądu, ostrzału z morza 
i bombach samolotowych spadających 
im na głowy, też byli świadomi, że wobec 
przewagi ogniowej są już bezradni. Pol-
ska, młoda, niespełna dwudziestoletnia, 
padała pod ciosami Teutonów i nikt nie 

mógł, gdyż nie chciał, 
przyjść jej z pomocą, 
sojusznicy zdradzili, 
bo się bali. Toteż woj-
sko polskie, młode, 
niespełna dwudzie-
stoletnie stworzone 
ex nihilo, przegrywało 
na wszystkich frontach. 
Broniła się wprawdzie 
Warszawa, ustawicznie 
bombardowana, bronił 
się Hel ze wszystkich 
stron ostrzeliwany, lecz 
los całej Polski, opusz-
czonej przez wiaro-

łomnych aliantów, był przesądzony. Czy 
wtedy, we wrześniu 1939 r., ofiary z życia 
żołnierskiego miałyby oczekiwane skutki 
militarne i polityczne? 

Karaś tego problematu nie po-
dejmuje, jego interesują nade 
wszystko kształtowanie ducho-

wości Sucharskiego, przyszłego obrońcy 
polskiego półwyspu, fakty historyczne 
i literackie, które zaważyły na jego ra-
cjonalnym patriotyzmie oraz sile du-
cha. I temu poświęcone są na razie dwie 
pierwsze części tryptyku mającego 

Polska, młoda, 
niespełna 
dwudziestoletnia, 
padała pod ciosami 
Teutonów i nikt 
nie mógł, gdyż 
nie chciał, przyjść 
jej z pomocą, 
sojusznicy zdradzili, 
bo się bali.
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wspólny podtytuł: „Majora Sucharskie-
go droga na Westerplatte”, a każda część 
– jak przystało na trylogię – ma własny 
tytuł. „Klątwa i cud” z 2017 r. – tytułowa 
klątwa to prawdziwa „Klątwa” Wyspiań-
skiego, a cud, cudowne wyzdrowienie 
małego Henryka; „Tajemna broń”, 2018 r. 
– to ta z „Róży” Żeromskiego; i „Zwycięz-
ca” z 2019 r. – wynikająca z aksjologii Pił-
sudskiego: „być pokonanym i nie ulec, 
to zwycięstwo”. 

Jakoż przyjrzyjmy się okładce „Zwy-
cięzcy” – wyraźnie widać, że generał nie-
miecki przyjmujący kapitulację nie kazał 
Sucharskiemu oddać szabli tudzież salu-
tuje mu, major natomiast nie odpowiada 
tym samym gestem, ponieważ Polacy nie 
oddają honoru najeźdźcom. Co więcej, 
Sucharski mówił po niemiecku jak po 
polsku; w dzieciństwie, poznawszy je-
go wybitną inteligencję, uczył go mądry 
ksiądz, zresztą wychował się i chodził do 
szkół w zaborze austriackim, a jednak na 
przesłuchaniach po kapitulacji zażądał 
tłumacza. To było zwycięstwo ducha. Do-
wódca reduty później znów zwyciężył, 
bo po pięciu latach obozu jenieckiego 
nie wrócił do kraju pod nową okupacją. 
Zmarł na raka we Włoszech, będąc do-
wódcą batalionu Strzelców Karpackich 
2 Korpusu Polskiego. 

Westerplatte jest symbolem 
wyższości ducha nad mate-
rią. Święty Jan Paweł II pod 

pomnikiem stoczonych tu bojów powie-
dział do młodzieży: „każdy z was, mło-
dzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś 
swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, 
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś spra-
wę, o którą musi walczyć. Jakiś obowią-
zek, powinność, od której nie można się 
uchylić. Nie można «zdezerterować».

Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, 
które trzeba «utrzymać» i «obronić», tak 
jak to Westerplatte w sobie i wokół sie-
bie. Tak, obronić dla siebie i dla innych”. 
Te słowa papieża są uświęceniem miej-
sca, gdzie w pierwszych dniach września 
1939 r. Polacy walczyli w obronie warto-
ści osobistych i uniwersalnych, podno-
szą je do rangi symbolu narodowego. 

Tymczasem dzisiejsze nowe wła-
dze samorządowe Gdańska chcą go za-
właszczyć. Jakież to małe! Westerplat-
te, pamięć o walkach tu stoczonych, 
jest własnością narodu, należy do im-
ponderabiliów narodowych. A najwyż-
szą sublimacją narodu jest państwo. 
Symboliczna i materialna wartość 
tej dawnej reduty należy przeto do 
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Rzeczypospolitej. I wara od niej samo-
rządom. Tak jak i od szkolnictwa, ono 
również należy do narodu-państwa. Nie-
mal przez czterdzieści lat ksiądz Stani-
sław Konarski w mozole przekształcał 
mentalność ogłupiałej elity. I zwyciężył! 
W roku jego śmierci utworzona została 
Komisja Edukacji Narodowej. N a r o d o- 
w e j! Nikt dotychczas nie przypuszczał, 
że po niecałych trzystu latach samorzą-
dy będą chciały zarządzać narodowym 
programem nauczania, a teraz zmierza-
ją do przywłaszczenia sobie i pamięci 
Westerplatte. 

Musimy wymagać od najwyższych 
władz Rzeczypospolitej, żeby Wester-
platte i szkolnictwo były narodowe 
i na doprowadzonym do ruiny miejscu 

pierwszej bitwy II wojny światowej jak 
najrychlej powstało muzeum, godne 
naszej historii i aspiracji narodowych, 
materialny wyraz odwiecznych polskich 
wartości chrześcijańsko-patriotycznych, 
o jakich mówił papież-Polak. 

Dwie pierwsze części książki Ro-
mualda Karasia są już na rynku. 
Trzecia in statu nascendi, uka-

że się prawdopodobnie na przełomie 
września i października. Po opadnię-
ciu wyborczych emocji trzeba ją będzie 
zrecenzować, tym bardziej że, jak autor 
nieśmiało wyznał, pracuje jeszcze nad 
czwartą częścią; wówczas powstałaby 
tetralogia; rzadko, nie tylko w polskiej 
kulturze, ukazują się cztery książki utka-
ne z tej samej osnowy. 

historia SDP



28

O Sucharskim pisano już dość du-
żo i często. Andrzej Drzycimski, 
rzecznik prasowy byłego prezy-

denta Lecha Wałęsy, jest autorem mono-
grafii o majorze; wydał też kilka książek 
naukowych i publicystycznych o Wester-
platte: Karaś często przywołuje jego pra-
ce i do nich się odwołuje. 

Jednakże słowo „odwołuje się” jest 
niebezpieczne w odniesieniu do książki 
– książek – Karasia. Bo 
logika niniejszych wy-
wodów nakazywała-
by wymienić przynaj-
mniej największych, 
których myśli, oceny, 
opinie, utwory Karaś 
przywołuje. A wtedy 
powstałaby publikacja 
objętościowo podobna 
do książki telefonicz-
nej. Autor jest niepo-
spolitym erudytą, czy-
li twórcą z gatunku już 
wymierającego w dobie 
internetu, różnych por-
tali, blogów, facebooka, youtube, twittera 
etc. A ci, których nazwiska i dzieła Ka-
raś wymienia w swym monumentalnym 
tryptyku czy jeszcze z pewnością wyeks-
ponuje w tetralogii, stanowią zworniki 
naszej kultury duchowej i umysłowej. 
Doprawdy, można dostać w najlepszym 
znaczeniu tego określenia zawrotu gło-
wy od liczby nazwisk twórców polskiej 
i europejskiej kultury z drugiej połowy 
wieku XIX do dni naszych, ba – monar-
chów, od Łokietka, Jagiełły do Sobie-
skiego, sławnych wodzów i polityków 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Najwięcej 
w tych Karasiowych indeksach jest Ja-
kuba Bojki (działacza ludowego w Galicji), 

Stanisława Sucharskiego (ojca później-
szego majora), Sienkiewicza, na cześć 
którego major otrzymał imię Henryka, 
jako że wszyscy bohaterowie tych ksią-
żek, nawet najbiedniejsi chłopi, rozczyty-
wali się w „Trylogii”. Wszelako bezkonku-
rencyjny w liczbie przywołań (i cytatów) 
jest Stanisław Wyspiański. Te indeksy 
nazwisk z owych części tryptyku napa-
wają dumą, że tyleśmy mieli geniuszy, 

zwłaszcza na przełomie 
XIX i XX w. I wzbudza-
ją podziw dla rozległej 
i głębokiej wiedzy auto-
ra. Powinien on wykła-
dać w uczelni wyższej 
z  prawdziwego zda-
rzenia polską kultu-
rę literacką od połowy 
XIX w. do dni – zwłasz-
cza –  naszych, kiedy 
wszelką kulturę zastę-
puje namiastka inter-
netowa... 

Bynajmniej nie na 
treści kończy się jed-

nak bogactwo tryptyku o majorze Su-
charskim. Karaś posługuje się bowiem 
kilkoma rodzajami narracji: 

1. Narracja, nazywam skrótowo, 
reportażowa. W tradycyjnej teorii lite-
ratury taki rodzaj określa się mianem 
„autotematyzmu”: autor mówi o sobie. 
Tu zaś reportażysta ujawnia swe źró-
dła informacji, pisze o doznaniach przy 
zbieraniu materiałów, ale czyni to nader 
rzadko. Z owych oszczędnych, powie-
działbym skromnych, „wyznań” repor-
terskich i tak wyłania się ogromny trud 
pracy godny najwyższego szacunku, 
uwidaczniają się przestrzenie, jakie au-
tor musiał przemierzać w poszukiwaniu 

Autor jest 
niepospolitym 
erudytą, czyli 
twórcą z gatunku 
już wymierającego 
w dobie internetu, 
różnych portali, 
blogów, facebooka, 
youtube, twittera 
etc. 
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informacji i śladów głównego bohatera 
tudzież bezmiar czasu, jaki poświęcał 
tworzeniu swych dzieł. 

2. Narracja epicka. Autor zda się 
wiedzieć wszystko o swych postaciach 
i rzeczywistości, w jakiej żyją. Tu jest 
największa wartość poznawcza, a na-
wet rzec by można dydaktyczna; niektó-
re fragmenty przydałyby się młodzieży 
licealnej. Ta narracja nadaje utworom 
głębi i zarazem budzi podziw dla wie-
dzy autora. 

3. Narracja dygresyjna, kiedy autor 
przerywa tok opowieści i obszernie cy-
tuje cudze słowa, fragmenty książek, 
zapisanych wspomnień itp. Nie wiem, 
jak Karaś to robi, że owe dygresje nie ni-
weczą porządku kompozycyjnego i nie 
zmniejszają klarowności wywodów, 
a przeciwnie, rozbudzają zaciekawie-
nie czysto czytelnicze. To tajemnica jego 
talentu, jego warsztatu.

4. I wreszcie narracja z konwencji 
tzw. vie romancée. W potocznym języku 
ojczystym tłumaczymy owo określenie 
jako „powieść biograficzna”, to raczej 
„życie powieściowe”, a przy tym nieko-
nieczne powieściowe, ponieważ mogą 
to być inne gatunki, jak np. właśnie re-
portaż. Wszelako autor ima się orygi-
nalnego chwytu, żeby więcej powiedzieć 
o swym warsztacie, zamierzeniach, in-
tencjach nie rozbijając głównego toku 
narracji, w centrum której musi być za-
wsze mjr Sucharski. Wykorzystuje tedy 
doświadczenia nowoczesnej powieści, 
powiedzmy naszego Teodora Parnickie-
go (1908–1998), stosując tzw. dialogi uro-
jone. Lecz jeszcze oryginalniej niż autor 
„Srebrnych orłów”, bo w formie inwo-
kacji do nieżyjącej osoby; wszystkie te 
partie złożone są kursywą. W „Klątwie 

i cudzie” otwierają i zamykają książkę, 
w „Tajnej broni” finalizują . W pierwszej 
części tryptyku Karaś otwarcie wyzna-
je, że pisze „nie powieść, lecz reportaż, 
z pozoru historyczny o naszej współ-
czesnej kondycji. Na nią składa się też 
tradycja”. 

Otóż nie bardzo zgadzam się z tą 
autorską genologią, Owszem, 
Karaś pisze reportaż – wspa-

niałym językiem, erudycyjny. Ale też 
reportaż przełamujący wąskie grani-
ce gatunku i wkraczający na obszary 
zaanektowane przez epikę (powyżej 
w punkcie drugim mówię o tej narracji). 
Toteż wydaje mi się, że powinniśmy jego 
wielkie dzieło nazwać „reportażem epic-
kim” o wybitnej postaci naszych dziejów 
współczesnych. I z tego powodu dopa-
trzyłbym się właśnie paraleli z vie ro-
mancée Andrzeja Maurois „Olimpio czyli 
życie Viktora Hugo”. Acz w tym dziele 
francuskiego pisarza nie ma „autotema-
tyzmu” – żadnego, ni reporterskiego, ni 
dygresyjnego, konstrukcja jest prosta, 
jednolita, za to takie samouwielbienie 
głównego bohatera. Maurois wprowadza 
Victora Hugo na Olimp, a czyż Karaś nie 
pisze tak o dowódcy obrony bastionu, że 
jego heroizm rozumny, nawet dzieciń-
stwo, postawa są jakby nie z tej ziemi, 
a z wysokości? 

Konstanty Ildefons Gałczyński na-
pisał wiersz, w którym polegli żołnierze 
z Westerplatte „czwórkami szli prosto 
do Nieba”. Romuald Karaś wprowadził 
zaś dowódcę Westerplatte na Olimp bo-
haterstwa. 

A wprowadził tak po mistrzowsku, 
że Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich powinno ten kunszt docenić naj-
wyższą nagrodą. 

historia SDP
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Przez lata pracy 
przy mikrofonie 
Wolnej Europy, 
czytając programy 
i dzienniki 
radiowe, 
kończyłam je 
zapowiadać: 
Tu Rozgłośnia 
Polska Radia 
Wolna Europa… 
A myślami 
wybiegałam 
do dnia, w którym 
będę mogła 
zapowiedzieć: 
Tu Polskie Radio 
Warszawa. Mówiąc 
codziennie do 
Kraju, czułam jego 
bliskość – wyznała 
po 30 latach pracy 
radiowca RWE.

Z Warszawą 
    w sercuTeresa Kaczorowska

Fotografie ze zbiorów 
Bogdana Żurka

„Irma” jako sanitariuszka w powstaniu warszawskim.
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Warszawa i Polska były miło-
ścią Irminy Zembrzuskiej do 
końca. Myślała już, że życia 

jej nie starczy, aby zobaczyć wolną Oj-
czyznę. Jako „zapluty karzeł reakcji”, 
a później „agent z Wolnej Europy” nie 
miała prawa powrotu do kraju, granica 
do Polski była dla niej przez komuni-
styczny reżim zamknięta. Ale kiedy po 
upadku PRL powitała po latach swoje 
miasto, uznała, że to cud. Drugi, bo za 
pierwszy cud uważała fakt, iż przeżyła 
powstanie warszawskie. 

– A trzecim cudem jest, że Irma 
wróciła do swego serdecznego miasta 
na wieczny odpoczynek – mówili kole-
dzy z RWE, którzy żegnali ją 2 sierpnia 
2019 r. na Wojskowych Powązkach. Pol-
ska żegnała ją z honorami, w wojskowej 
asyście i przy powstańczym sztanda-
rze. „Irma” przeżyła 94 lata, choć uroczy-
stych obchodów 75. rocznicy wybuchu 
powstania warszawskiego, w którym bo-
hatersko walczyła o swoje miasto, nie 
doczekała.

Irmina Leokadia Zembrzuska-Wy-
socka urodziła się 4 grudnia 1925 roku 
w Warszawie. Była warszawianką z dzia-
da pradziada. Jedynaczką. Ojciec, Romu-
ald Zembrzuski, był zawodowym wojsko-
wym. Po kampanii wrześniowej wrócił 
z internowania na Węgrzech i działał 
w konspiracji. Mało go było w domu. Mat-
ka, Genowefa z domu Słojewska, na któ-
rej barkach spoczęło utrzymanie rodzi-
ny, dopilnowała jednak, aby córka zdała 
okupacyjną maturę w Gimnazjum Sióstr 
Zmartwychwstanek na Żoliborzu.

– Na tym zakończyłam swoją eduka-
cję – opowiadała „Irma” 31 lipca 2014 r. 
w  Muzeum Powstania Warszawskie-
go. – W 1942 r. dołączyłam do „sprawy”. 

Zostałam zaprzysiężona w AK, przyjmu-
jąc pseudonim „Irma”. Koleżanka, też 
harcerka, wciągnęła mnie do 21. Żeń-
skiej Drużyny Warszawskiej i w Szpita-
lu Ujazdowskim pomagałyśmy rannym 
żołnierzom z 1939 roku. Opiekowałyśmy 
się nimi, dożywiałyśmy. Nie było łatwo, 
ale byłyśmy z tego dumne. Aby pomóc 
mamie, dorabiałam też trochę jako ma-
szynistka. 

W konspiracji zrobiła kurs sanitar-
ny, nauczyła się robić zastrzyki, robić 
opatrunki. Młodzi przygotowywali się 
do walki, również psychicznie. Czuli, że 
musi nastąpić bój przeciwko niemiec-
kiemu okupantowi, aby przerwać jego 
terror i niebywałe okrucieństwo. Czekali 
tylko na rozkaz. 

Irmina Zembrzuska i Bogdan Żurek zostali 
razem uhonorowani Krzyżami Oficerskimi 
Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, 
Konsulat RP w Monachium, 14 lutego 2016 r.
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Kiedy wybiła Godzina „W”, „Irma” 
miała niecałe 19 lat. „Boże, naresz-
cie!” – szepnęła. Wzięła przyszy-

kowaną apteczkę, opaski, trochę cukru 
i suchary. Nie przypuszczała, że idąc „na 
punkt” w Śródmieściu Północnym, już nie 
wróci do domu. Nie pożegnała się nawet 
z mamą, bo „Wielka Przygoda” miała po-
trwać kilka dni, najwyżej tydzień. 

Nigdy nie zapomniała wzruszenia 
serca, kiedy na rogu Jasnej zobaczy-
ła chłopaka z karabinem, z opaską AK, 
a w oknach sztandary biało-czerwone 
– kawałek wolnej Polski! Do końca życia 
miała przed oczami też inne momen-
ty z 1 Sierpnia. Na przykład chłopca 
we krwi, który – kiedy chciała przeciąć 
mundurek, żeby dostać się do jego rany 
– usłyszała: „Nie, siostro, nie! To mundur 
mojego ojca, z 1939 roku. Mama go tylko 
dopasowała na mnie”. Miał pseudonim 
„Tom”. Powstanie przeżył, ale później 
była przy nim, jak umierał w niemieckim 

obozie Zeitheim. Za parę minut chłop-
cy przynieśli jej następnego, ten miał 
pseudonim „Stach”. Miał ranę w nerkach 
i w brzuch. Odchodził na jej oczach… 
Taki był jej pierwszy dzień powstania. 

Sceny z tego boju o swoje miasto no-
siła w sercu do końca życia, podobnie 
jak ruiny „zamordowanej” Warszawy. 
W trudnych chwilach ratowała ją poezja. 
Oto fragment jej wiersza „Niosę Ją w so-
bie”: „Nie mam ucieczki, odwrotu,/ Przez 
ból rozłąki, rozstania/Jestem skazana na 
Polskę/ Wyrokiem bez odwołania” [...].

Podkreślała zawsze, że nie była 
bohaterką, ale zwyczajną dziew-
czyną. Ot, wykonywała normalną 

pracę sanitariuszki, ale też – jak trze-
ba było przekazać meldunki – to i łącz-
niczki, a czasem kucharki. Jej zdaniem 
polska służba sanitarna w czasie oku-
pacji zasługiwała na podziw. Dziewczy-
ny sanitariuszki też wykonywały ciężką, 
niebezpieczną, wręcz morderczą pracę. 

„Irma” z prezydentem RP Andrzejem Dudą, Konsulat Polski w Monachium, 14 lutego 2016 r.



„Irma” nosiła rannych chłopaków na no-
szach, często z ich bronią, bo chcieli wal-
czyć dalej. Opatrywała im rany. Ciężkie 
były też ich plecaki czy saperki. Jak in-
ne dziewczyny „z lusterkiem” czyniła to 
z obowiązku, ale też ze współczucia dla 
nich, z miłości. Wspominała:

– Józek i „Bill” zostali ciężko ranni. 
Pamiętam tę drogę do szpitala w PKO. 
„Billa” nieśli koledzy, a ja z „Władą” 
(Władysławą Puchałą) – Józka. Droga jak 
na Golgotę, gruzy dochodziły do piętra. 
Myślałam, że żyły mi na rękach popęka-
ją, a oczy wypłyną na wierzch od gryzą-
cego dymu. Były momenty, gdy myśla-
łam, że upuszczę nosze na gruzy. Józek 
był strasznie ciężki, chłopisko wysokie 
i jeszcze te jego saperki i plecak, z któ-
rym nie chciał się rozstać. Bardzo dłu-
go czekałyśmy, zanim wzięli go na stół 
operacyjny […] Umarł nad ranem, zaraz 
po naszym odejściu – pisała w swoich 
powstańczych zapiskach. Tylko część 

z nich ocalała, wraz z jej wierszami, 
ukazały się w Polsce drukiem, w książ-
ce „Z Warszawą w sercu” (1996, 2016). 

Tak wyglądała jej powstańcza służ-
ba do 9 września 1944 r.; w III plu-
tonie 3. kompanii zgrupowania 

„Bartkiewicz”, I Obwód „Radwan” War-
szawskiego Okręgu Armii Krajowej, 
kiedy „Irma”… zaczęła żegnać się ze 
światem. W Arbeitsamcie, przy placu 
Dąbrowskiego, przynieśli tamtego dnia 
chłopaka ze zdartą skórą na głowie 
i ranną nogą. Zaczęła go opatrywać, gdy 
nagle, podczas silnego bombardowania, 
spadła bomba. Huk, ciemno, usłysza-
ła trzask swojej nogi. Najpierw rwała ją 
cholernie, a potem jakby jej w ogóle nie 
było. Odłamek utkwił w kości, cudem 
uniknęła amputacji nogi. Tym razem to 
„Irma” była noszona przez służbę sani-
tarną, w ogniu kul, od szpitala do szpi-
tala. Brakowało łóżek. Wreszcie przyjęto 
ją, 12 września, do szpitala na Hożej, 

historia SDP
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gdzie przeszła trudną 
operację. Ale po trzech 
tygodniach pobytu 
w  szpitalu polowym, 
27 września 1944 – jesz-
cze kulawa, z bolesną, 
sztywną nogą i ledwie 
słysząca na lewe ucho 
–  powróciła do walczącego oddziału, 
mocno już przerzedzonego… Za dziel-
ność, odwagę i bohaterstwo została od-
znaczona Krzyżem Walecznych.

Po kapitulacji, którą mocno prze-
żyła psychicznie, „Irma”, podobnie jak 

inni powstańcy, trafiła do niemieckiej 
niewoli. Z transportem rannych Niem-
cy wywieźli ją w październiku 1944 do 
szpitala w Stalagu IV-B/H Zeithain (pod- 
obóz Stalagu IV-B Mühlberg), między 
Dreznem a Lipskiem. W gorączce omal 
tam nie umarła i jak wielu innych chłop-
ców i koleżanek z AK nie znalazła się 
na cmentarzu za obozem, gdzie Niemcy 
wywozili ich ciała. 

Po wyzwoleniu i kilkutygodniowym 
leczeniu w szpitalu UNRRA w Hanau pod 
Frankfurtem nad Menem, podjęła tam 
na oddziale dziecięcym pracę, rozpoczę-
ła też studia medyczne na frankfurckim 
uniwersytecie. Po ukończeniu dwóch se-
mestrów, jesienią 1946 roku, wyjechała 

do Włoch, skąd wraz 
z „andersowcowca-
mi” ewakuowała się 
do Anglii. Na Wyspach 
wyszła za mąż, mia-
ła dwoje dzieci. Cały 
czas działała aktywnie 
w akowskiej emigracji 
w Londynie. Na jednej 
z niepodległościowych 
akademii, na której re-
cytowała wiersze, wy-
patrzył ją Jan Nowak 
Jeziorański. Tworzył on 
wówczas Radio Wolna 
Europa i zaproponował 
jej pracę spikerki w tej 
radiostacji, w Mona-
chium (RFN). „Będzie 

pani mówić do swojej Warszawy, bę-
dzie pani mówić do Polski. Kiedy pani 
może zacząć?” – zapytał kategorycznie, 
oczekując szybkiej odpowiedzi. Decyzja 
jednak nie była łatwa. Do Monachium 
pojechał najpierw jej mąż, w pół roku 

Radio Wolna Europa w Monachium.

Na jednej z nie-
podległościowych 
akademii, na której 
recytowała wiersze, 
wypatrzył ją Jan 
Nowak Jeziorański. 
Tworzył on  
wówczas Radio  
Wolna Europa  
i zaproponował jej 
pracę spikerki  
w tej radiostacji,  
w Monachium (RFN).
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potem ona z dzieciakami: Hanią i An-
drzejem. Był rok 1958. Dzieci oponowa-
ły, nie lubiły Niemiec, zresztą później 
wybrały Anglię, aby kształcić się i za-
mieszkać do dziś. 

Za to Irma była szczęśliwa. Dzięki 
pracy w Rozgłośni Polskiej Wolna Euro-
pa miała bliższy kontakt z Polską, wie-
działa, co się w kraju dzieje. Cieszyło 
ją, że ta Wolna Europa jest słuchana, że 
była dla rodaków jakimś kołem ratun-
kowym. Czuła się Ojczyźnie potrzebna, 
zwłaszcza że do RWE docierały liczne li-
sty typu: „Jak dobrze, że możemy trochę 
wolnego świata usłyszeć. Dziękujemy 
Wam!”; „Mimo iż wiele wysiłku musimy 
tracić, aby przez zagłuszanie chociaż tro-
chę tego głosu przeszło”. „Wódz” RWE, 
Jan Nowak-Jeziorański, był energiczny, 
stanowczy, Amerykanie się z nim liczyli. 
Zespół czuł się bezpiecznie pod amery-
kańskim parasolem. Poza tym „Irma” 
była w swoim środowisku – na początku 
cały zespół sekcji polskiej RWE stanowi-
li bowiem akowcy. Albo „wrześniowcy”. 
Jednak powoli odchodzili oni na wieczną 
wartę. We wrześniu 2018 r. zmarł Alek-
sander Menhard – ps. „Tyka”, „Drut”, to-
warzysz broni „Irmy”.

Odeszła również Irmina Leoka-
dia Zembrzuska-Wysocka,  ps. 
„Irma”. Zmarła 17 lutego 2019 r. 

w Monachium. Do końca była aktyw-
na, znana i poważana w środowisku po-
lonijnym. Udzielała się społecznie na 
licznych uroczystościach i spotkaniach, 
podtrzymując żywy kontakt z młodzieżą 
szkolną i harcerzami. 

– Pani Irma należała do najładniej-
szych kobiet Wolnej Europy – opowia-
da zaprzyjaźniony z nią Bogdan Żurek 
z RWE, z którym utrzymywała kontakt 

aż do śmierci. – Miała ładny, charakte-
rystyczny głos, cieszyła się dużym au-
torytetem. W Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa pracowała blisko 30 lat. 
Była ostatnim powstańcem warszaw-
skim w Monachium.

W 2005 r. Irmina Leokadia Zem-
brzuska-Wysocka,   ps. „Irma” została 
awansowana na podporucznika Wojska 
Polskiego. Dwa lata później odznaczo-
na Krzyżem Kawalerskim, a w 2016 r. 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Monachium, skąd na falach ete-
ru kontynuowała walkę o wolną Polskę, 
pożegnało ją 25 lutego 2019 r., w kościele 
pw. św. Moniki na Neuperlachu. A 2 sierp-
nia 2019 r., po mszy św. w Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego, urna z procha-
mi bohaterskiej sanitariuszki spoczęła 
wśród towarzyszy broni na warszaw-
skich Powązkach Wojskowych. 

historia SDP

Aleksander Menhard.



Tekst i fotografie Maria Basza

Dom nad porami roku 
dom dzieci zwierząt i jabłek 
kwadrat pustej przestrzeni 

pod nieobecną gwiazdą 

dom był lunetą dzieciństwa 
dom był skórą wzruszenia 

policzkiem siostry 
gałęzią drzewa 

policzek zdmuchnął płomień 
gałąź przekreślił pocisk 

nad sypkim popiołem gniazda 
piosenka bezdomnej piechoty 

dom jest sześcianem dzieciństwa 
dom jest kostką wzruszenia 

skrzydło spalonej siostry 
liść umarłego drzewa

Dom, Zbigniew Herbert

Lwów 
Herberta
– Moim jedynym 
i prawdziwym miastem 
jest oczywiście Lwów. 
Wszystkie inne przyszły 
daleko później. Florencja, 
Ateny, Jerozolima, Rzym, 
Ravenna, Bayonne, 
Monachium, Siena, Piza…
– cytuje Zbigniewa 
Herberta Andrzej 
Franaszek w biografi i 
poety.

Rynek we Lwowie.

kultura SDP
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Zbigniew Herbert urodził się 29 paź-
dziernika 1924 r. we Lwowie. Pierw-
sze dwadzieścia lat życia, w tym 

okres okupacji, spędził w rodzinnym, wie-
lokulturowym mieście. Nie było mu dane 
przyjechać znów do ukochanego miasta, 
które opuścił z rodziną w 1944 roku.

Po pięćdziesięciu sześciu latach po-
eta symbolicznie wrócił do swego rodzin-
nego miasta. Stało się to 16 i 17 marca 
2002 roku podczas „Dni Zbigniewa Her-
berta”. Honorowym gościem uroczystości 
była Halina Herbert-Żebrowska, siostra 
poety. We Lwowie, na Łyczakowie, w ko-
ściele pw. św. Antoniego, gdzie Zbigniew 
Herbert został ochrzczony, metropolita 
lwowski, kardynał Marian Jaworski w je-
go intencji sprawował mszę św., a Hali-
na Herbert-Żebrowska odsłoniła w tym 
kościele pamiątkową tablicę z wyrytymi 
słowami wiersza „Moje miasto”:

...ocean lotnej pamięci
podmywa kruszy obrazy

w końcu zostanie kamień
na którym mnie urodzono

co noc
staję boso
przed zatrzaśniętą bramą
mego miasta...

Druga tablica umieszczona została 
na budynku przy ul. Łyczakowskiej 55, 
w którym poeta się urodził i mieszkał 
w latach 1924−1933. 

We współczesnym Lwowie może-
my zwiedzić wiele miejsc, związanych 
z życiem poety i jego rodziny. Państwo 
Herbertowie mieszkali wspólnie z bab-
cią, Marią z Bałabanów, z pochodzenia 

Ormianką. Rodzina Herbertów przepro-
wadzała się wielokrotnie: do budynku 
przy ulicy Tarnawskiego 18, na Piekar-
ską 10, a tuż przed wojną na Obozo-
wą 5 (obecnie Wołoszczaka). Lato spędzali 
w wybudowanej przez siebie podmiej-
skiej willi w nieodległych Brzuchowicach. 

Zbigniew Herbert rozpoczął naukę 
w Szkole Podstawowej nr 2 św. Antonie-
go. Później uczęszczał do VIII Państwowe-
go Gimnazjum imienia Króla Kazimierza 
Wielkiego (obecnie w tym gmachu mie-
ści się Ukraiński Uniwersytet Katolicki). 

Po powtórnym wkroczeniu Niemców 
do Lwowa zamknięto wszystkie polskie 
szkoły ponadpodstawowe. Jak wielu ko-
legów Zbigniewa Herberta, uczył się on 
na tajnych kompletach i zdał maturę 
w styczniu 1944 roku. Następnie rozpo-
czął studia polonistyczne na konspiracyj-
nym Uniwersytecie Jana Kazimierza,  

Tablica w kościele pw. św. Antoniego we Lwowie, 
gdzie Zbigniew Herbert został ochrzczony.
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które trwały tylko trzy miesiące. Aby 
zdobyć środki na utrzymanie rodziny, 
a także otrzymać Ausweis (dokument 
chroniący przed wy-
wózką), poeta pra-
cował jako karmiciel 
wszy w produkującym 
szczepionki przeciwty-
fusowe Instytucie pro-
fesora Rudolfa Weigla, 
który w tym czasie mie-
ścił się w dawnym Pań-
stwowym Gimnazjum 
Żeńskim im. Królowej 
Jadwigi, przy ul. Potockiego 45 (obecnie 
Czuprynki). Był też sprzedawcą w sklepie 
z wyrobami metalowymi. 

– W moich wspomnieniach z dzieciń-
stwa brat Zbyszek był ze mną od zawsze, 
podobnie jak rodzice i babcia. Byłam pół-
tora roku starsza od niego, przez wiele lat 
nieco wyższa i silniejsza – pisała Halina 
Herbert-Żebrowska w artykule „Mój brat 
Zbyszek”. – Pamiętam jego typowo chłopię-
ce wybryki, jak na przykład jazdę na bufo-
rze tramwaju dla urozmaicenia sobie dro-
gi powrotnej ze szkoły. Mieliśmy kochającą 

rodzinę, przyjazne szkoły, a nasze miejsce 
na ziemi – Miasto Lwa – było piękne i inspi-
rujące. Historii Lwowa uczono już w trzeciej 

klasie szkoły powszech-
nej. Urodzeni kilka lat po 
I wojnie światowej wie-
dzieliśmy, że nasz kraj 
odzyskał niedawno nie-
podległość, a społeczeń-
stwo polskie naszego 
miasta musiało walczyć 
zbrojnie o przynależność 
do odradzającej się Oj-
czyzny. Odwiedzaliśmy 

często mauzoleum Obrońców Lwowa na 
Cmentarzu Łyczakowskim, a napis na po-
mniku Mortui sunt ut liberi vivamus zapadł 
nam głęboko w serce.

26 marca 1944 roku, przed ponow-
nym wkroczeniem Sowietów do Lwowa, 
Herbertowie wraz z dziećmi wyjechali 
do Krakowa i zamieszkali w pobliskich 
Proszowicach. 

Zbigniew Herbert rzadko głośno 
wspominał Lwów. Dopiero pod koniec ży-
cia mówił o Lwowie wprost. W wierszu 
dedykowanym Leszkowi Elektrowiczowi 

Zbigniew Herbert 
rzadko głośno 
wspominał Lwów. 
Dopiero pod 
koniec życia mówił 
o Lwowie wprost.

Katedra 
pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny, Lwów  
– Plac Katedralny 1. 
Widok od Rynku.

Ul. Łyczakowska. Budynek, 
w którym urodził 
się Zbigniew Herbert, 
w oddali widoczny kościół 
pw. św. Antoniego.
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umieścił lwowski Wysoki Zamek, w pod-
pisach listów umieszczał słowa „Zbigniew 
Leopolensis”. W wierszu „Moje miasto” 
opisał odbywaną we śnie wędrówkę ulica-
mi nienazwanego wprost – Lwowa: 

śniło mi się że idę
z domu rodziców do szkoły
wiem przecież którędy idę

po lewej sklep Paszandy
trzecie gimnazjum księgarnie
widać nawet przez szybę
głowę starego Bodeka
chcę skręcić do katedry
widok się nagle urywa
nie ma dalszego ciągu
po prostu nie można iść dalej
a przecież dobrze wiem
to nie jest ślepa ulica

chcę skręcić do katedry
widok się nagle urywa
nie ma dalszego ciągu
po prostu nie można iść dalej
a przecież dobrze wiem
to nie jest ślepa ulica

W wierszu pt. „W mieście” poeta pi-
sze o skrzydlatym lwie. Lew ten znajduje 
się na frontonie budynku – dawnej ka-
mienicy Massariego przy Rynku 14 we 
Lwowie. W swoim czasie był rezydencją 
konsula Republiki Weneckiej.

W mieście kresowym do którego nie wrócę
jest taki skrzydlaty kamień lekki i ogromny
pioruny biją w ten kamień skrzydlaty

w moim mieście dalekim do którego nie wrócę
jest ciężka i pożywna woda
kto raz ci kubek z taką wodą poda
mówi – raz tu jeszcze wrócę

w moim mieście którego nie ma na żadnej 
mapie
świata jest taki chleb co żywić może
całe życie czarny jak dola tułacza jak
kamień, woda, chleb, trwanie wież o świcie

– Lwów wywarł szalony wpływ na 
mnie. Teraz dopiero to doceniam – wspo-
minał Zbigniew Herbert pod koniec 
dwudziestego wieku. – Przede wszyst-
kim jako miasto wielonarodowościowe.  

kultura SDP

Lew na frontonie budynku 
– dawnej kamienicy 
Massariego przy Rynku 14 
we Lwowie.



Od urodzenia niemal zaszczepiony byłem 
przeciwko wszelkiej ksenofobii. Antysemi-
tyzm jest dla mnie czymś niezrozumiałym. 
Ja się bawiłem z Żydami, to byli moi najlepsi 
koledzy: z piaskownicy, z boiska, ze szkoły. 
(…) Miasto to nie zbiór budynków, pomni-
ków, placów i mostów – o mieście stanowi 
atmosfera międzyludzka… I wydaje mi się, 
że w tym moim mieście była dobra atmos-
fera międzyludzka, bo polatywał nad nim 
duch tolerancji.

Jako pięćdziesięciolatek poeta napi-
sze do węgierskiej przyjaciółki: „Uro-
dziłem się nieźle i niedaleko Lwowa (…) 

rosły winogrona. (…) Kiedy drugi raz będę 
musiał zjawić się na świecie, przyczepię się 
do basenu Morza Śródziemnego i żaden dia-
beł, żaden tyran mnie stamtąd nie ruszy”. 

Już jako młodzieniec, Zbigniew Her-
bert musiał mieć silne, choć wtedy za-
pewne niewypowiadane poczucie wła-
snej europejskości, w tym także bycia 
spadkobiercą kultury śródziemnomor-
skiej i antycznej. Jego wyrazem było 
choćby częste wśród lwowskiej inte-
ligencji zainteresowanie filologią kla-
syczną. Po dekadach doskonale opisał 
to włoski kompan Herberta, Francesco 
Cataluccio, przekonany, że polski pisarz 
zabiera ze sobą Lwów w każdą podróż. 

– Bardzo często mówił mi o Lwowie 
i nieraz w swoich wędrówkach po Włoszech, 
stając przed jakimś domem, stwierdzał: taki 
jak we Lwowie” – pisze Andrzej Franaszek 
w książce „Ostatnia Aleksandria – Lwów 
Zbigniewa Herberta”. 

Kościół pw. św. Antoniego,
Lwów, ul. Łyczakowska 49 a.

kultura SDP
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W literaturze 
światowej Herbert 
rozpoznawany jest 
przede wszystkim 
dzięki swojemu 
poetyckiemu alter 
ego, postaci  
Pana Cogito.

Józef Maria Ruszar 
uważa, że Lwów żyje 
w wierszach Zbigniewa 
Herberta od pierwszego 
do ostatniego tomiku, 
a jego nadzwyczajny 
status polega na tym, 
że jest jedynym mia-
stem na świecie, które 
obywa się bez nazwy... 
Lwów. Nie ma powrotu 
i nie ma realiów, choć 
wydaje się, że pozostał jeden konkret: 
„kamień, na którym mnie urodzono”. 

W literaturze światowej Herbert 
rozpoznawany jest przede 
wszystkim dzięki swojemu 

poetyckiemu alter ego, postaci Pana Co-
gito. Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca 
1998 r. w Warszawie. 

– Zbigniew Herbert jest dumą i chlu-
bą zarówno Lwowa, kultury lwowskiej, 
jak i całej kultury polskiej i europejskiej 

– powiedział Mariusz 
Olbromski, poeta, pro-
zaik, eseista i muze-
alnik, podczas sesji 
naukowej poświęco-
nej Zbigniewowi Her-
bertowi – Herbertiada, 
która miała miejsce 
8 września 2018 ro-
ku w ramach Dialogu 
Dwóch Kultur, w daw-
nym Ossolinem, obec-

nie Narodowej Naukowej Bibliotece 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwo-
wie – Jego mądrość polegała też na tym, że 
potrafił dostrzegać ludzi, przede wszystkim 
jako obywateli świata, jako obywateli, któ-
rych należy szanować. Jego twórczość jest 
również przekazem tego, że wielość cywili-
zacji ubogaca, a nie zubaża. Każda cywili-
zacja jest cenna, trzeba ją szanować i trzeba 
chronić – mówił dalej Mariusz Olbromski 
w trakcie Herbertiady. 

Uniwersytet Jana Kazimierza (obecnie Lwowski 
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki).



ZemstaZemsta
malowanego ptaka

Tekst Piotr Samolewicz

kultura SDP

„Malowany ptak” zapewnił Kosińskiemu 
wielką popularność (zdjęcie z 1969 roku). 
Źródło: Fot. Wikimedia Commons
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Gdy imigrant z komunistycznej Pol-
ski, jakim był Jerzy Kosiński, wydał 
w 1965 roku w Stanach Zjednoczo-

nych swoją pierwszą powieść – „The Painted 
Bird”, wywołała ona szok i podziw. Krytycy 
potraktowali opowieść o losach żydowskie-
go chłopca w okupowanej Polsce, prześla-
dowanego w większym stopniu przez ja-
snowłosych wieśniaków niż Niemców, 

Nadlatuje fi lmowa wersja 
kontrowersyjnej powieści 
„Malowany ptak” 
Jerzego Kosińskiego 
– „Nabarvené ptáče” 
w reżyserii Václava 
Marhoula. Czego się 
można spodziewać 
po fi lmie? Oby nie 
najgorszego, czyli 
inicjacji w świat złych 
duchów i myślenia 
w stylu oko za oko, 
ząb za ząb. Mroczna 
powieść Kosińskiego leży 
bowiem na antypodach 
chrześcijaństwa 
i wiele złego uczyniła 
w relacjach żydowsko-
-polskich. Czy tak 
samo będzie z fi lmem, 
który wchodzi na ekrany 
czeskich kin we wrześniu 
[tekst pisany w lipcu br.]?

Zemsta
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jako „dokument” i „świadectwo”. Do ta-
kiego odbioru powieści przyczynił się 
sam pisarz, mówiąc, że jest ona opar-
ta na prawdziwych wydarzeniach i go-
dząc się na zamieszczanie literackich 
elementów swojego życiorysu w ofi-
cjalnych notkach. Amerykański pisarz 

żydowskiego pochodzenia Elie Wiesel, 
pomysłodawca terminu Holocaust, na 
początku powątpiewał w wiarygodność 
fabuły Kosińskiego i pierwsza jego nie-
opublikowana recenzja była negatywna. 
Gdy Kosiński zapewnił Wiesela o au-
tentyczności powieści, noblista napi-
sał nową recenzję, tym razem entuzja-
styczną. „Malowany ptak” trafił w USA 
na listy bestsellerów i do uniwersytetów, 
został okrzyknięty arcydziełem. Jedno-
cześnie przysporzył Kosińskiemu wielu 
krytyków ze środowisk Polonii amery-
kańskiej. Zarzucali mu pisanie niepraw-
dy, a nawet że był inspirowany przez 
KGB. Ten drugi zarzut mógł się wiązać 
z tym, że ojciec Jerzego, Mieczysław 
Kosiński, pod koniec wojny wstąpił do 
PPR i przyjaźnił się z oficerami NKWD, 
był ich tłumaczem, a po wojnie należał 
do komunistycznego establishmentu. 
Młody Kosiński w latach 50. kilka razy 
podróżował do Związku Sowieckiego, 
co rodziło wiele podejrzeń. 

Pierwsze zagraniczne tłumaczenia 
„Malowanego ptaka” umieszczały 
akcję w centralnej Polsce, w wyda-

niach późniejszych, pod presją Polonii, 
autor zamieszczał adnotacje o „zaco-
fanych obszarach Europy Wschodniej”. 
Powieść ukazała się po polsku dopiero 

w 1989 roku z wydawniczą adnotacją, 
że „nie jest realistycznym zapisem oso-
bistych przeżyć, ale utrzymaną w kon-
wencji surrealistycznej parabolą ludz-
kiego losu”. Przyjazd pisarza do kraju 
w 1988 roku po kilkudziesięciu latach 
nieobecności wywołał sensację, autor 
był witany niczym hollywoodzka gwiaz-
da filmowa.

Upadek mitu

„Malowany ptak” i następne powie-
ści zapewniły Kosińskiemu wielką po-
pularność. Pisarz stał się bożyszczem 
nowojorskiej elity, przez dwie kaden-
cje pełnił funkcję szefa amerykańskiego 
Pen-Clubu. Przełom nastąpił w 1982 ro-
ku, gdy w nowojorskim tygodniku „The 
Village Voice” ukazał się artykuł „Nieczy-
ste słowa Jerzego Kosińskiego” zarzuca-
jący pisarzowi, że swoje książki tworzy 
przy udziale opłacanych ghostwriterów. 
Autorzy artykułu twierdzili, że Kosiński 

Powieść ukazała się po polsku dopiero w 1989 roku 
z wydawniczą adnotacją, że „nie jest realistycznym 
zapisem osobistych przeżyć, ale utrzymaną w konwencji 
surrealistycznej parabolą ludzkiego losu”. Przyjazd pisarza 
do kraju w 1988 roku po kilkudziesięciu latach nieobecności 
wywołał sensację, autor był witany niczym hollywoodzka 
gwiazda filmowa.

kultura SDP
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„Malowanego ptaka” 
napisał najpierw po 
polsku, na angielski 
przełożyły go dopiero 
trzecie osoby. Druga 
najgłośniejsza i sfil-
mowana książka tego 
pisarza „Wystarczy 
być” miała być plagia-
tem doskonale znanej 
Kosińskiemu „Karie-
ry Nikodema Dyzmy” 
Dołęgi Mostowicza. 
Mit Kosińskiego prysł 
jak bańka mydlana. 
Mimo tego Kosiński 
nie pozwał do sądu 
dziennikarzy „The 
Village Voice”. Według 
autora najobszerniej-
szej biografii pisarza 
Jamesa Parka Sloana, 
tekst w „The Villa-
ge Voice” zniszczył 
Kosińskiemu życie 
i niewykluczone, że 
przyczynił się do po-
pełnienia przez niego 
samobójstwa w 1991 
roku. Według innych 
opinii większy wpływ 
na tragiczny koniec 
życia pisarza miał Ho-
locaust.

Tłum duchów

„Malowany ptak”, podobnie jak 
pozostałe książki Kosińskiego, został 
napisany w pierwszej osobie, co skła-
nia do utożsamiania narratora, a zara-
zem głównego bohatera, kilkuletniego 

Chłopca, z głosem samego artysty, i tak 
wielu zagranicznych krytyków czyniło. 
Od pierwszych stron uderza negatywizm 
w kreowaniu świata przedstawionego 
i postaci. 6-letni Chłopiec wysłany przez 
rodziców jesienią 1939 roku z „dużego  

Pierwsze polskie wydanie powieści. „Brudna” okładka doskonale 
tłumaczy jej sens.

kultura SDP
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wschodnioeuropejskiego miasta” (Kosiń-
ski urodził się w Łodzi) na peryferie kraju 
musi sam przeżyć we wrogim i w pogań-
skim świecie. Pierwsza opiekunka Chłop-
ca, Olga, nazywa go Czarnym. „Od niej 
po raz pierwszy dowiedziałem się, że ma 
mnie w swej mocy zły duch, który – choć 
nie zdaję sobie sprawy z jego obecności 

– ukrył się w moim ciele niby kret na 
dnie nory. Takich ludzi jak ja, opętanych 
przez złe moce, można rozpoznać po ich 
urocznych czarnych oczach, które potra-
fią patrzeć bez zmrużenia w oczy jasne 
i przejrzyste” – wyznaje Chłopiec. Narra-
tor wprowadza czytelnika w świat okrut-
nej magii. Rodzi się pytanie, czy przed-

stawione przesądy 
i  gusła były aż tak 
rozpowszechnione 
na polskiej wsi? Ra-
czej mało prawdopo-
dobne, gdyż chrze-
ścijaństwo dawno 
wyparło z niej pier-
wotny światopogląd. 

W jednej z naj-
ważniejszych scen 
Kosiński opisuje, 
jak Chłopiec zosta-
je zakopany w zie-
mi przez Olgę, by 
opuściła go choroba. 
Ten znachorski ob-
rzęd jest echem pier-
wotnych, znanych 
w wielu miejscach 
świata wierzeń, że 
zakopanie człowie-
ka lub wsadzenie 
go do czeluści pie-
ca i jego wydostanie 
jest symbolicznym 
powrotem do maci-
cy i symbolizuje po-
wtórne narodziny 
człowieka. Ale już 
opisywane przez au-
tora dziobanie głowy 
zasypanego Chłopca 
przez „tłum duchów 

Plakat czeskiej adaptacji „Malowanego ptaka”. 
Fot. nabarveneptace.cz

kultura SDP
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przemienionych w kruki” jest wytworem 
literackiej fantazji. 

Pisarz co krok żywi czytelnika mon-
strualną mieszanką prawdy i zmy-
ślenia, tak że współczesny czytel-

nik, szczególnie zagraniczny, nieznający 
polskich realiów, może popaść w sen 
szaleńca. W kulminacyjnej scenie Chło-
piec zostaje wrzucony przez wiejskich 
rówieśników do kloaki, w wyniku czego 
traci głos. Jest to kara za opuszczenie 
mszału podczas mszy św. w Boże Ciało. 
Scena ta nie mieści się w żadnym racjo-
nalnym kanonie, nawet gdy uwzględni 

się, że Żydzi i Cyganie jako odmieńcy 
byli źle traktowani przez chłopów. Przez 
tekst Kosińskiego paraduje tak mroczna 
maskarada skrajnego sadyzmu i wyna-
turzonego erotyzmu, łącznie z zoofilią, 
że w pewnym momencie obraca się ona 
w swoje przeciwieństwo – staje się gro-
teskowa i autokarykaturalna. Bo jak ina-
czej traktować opisy, gdy Chłopiec napo-
tyka w lesie wiszące wiedźmy oraz gdy 
chłopi siekierami czynią na drzewach 
nacięcia, by złorzeczyć swoim wrogom…

Sadomasochizm

Obsesja pisarza w kreowa-
niu obrzydliwych sytuacji i obra-
zów oraz projektowanie własnych 

sadomasochistycznych fantazji na 
otoczenie, nawet gdyby miały wypły-
wać z wnętrza zaszczutego dziecka, po-
zwala pisać o „Malowanym ptaku” jako 
niechrześcijańskiej powieści. Chłopiec 
podczas wędrówki po wsiach, lasach 
i bezdrożach szuka dla siebie ratun-
ku, jakiejś nowej wiary. Zaczyna nawet 
podziwiać „nadludzkiego” esesmana, 
„okaz schludnej doskonałości”, któ-
ry każe zabić rannego Żyda. Tęsknota 
za przybraniem nowej atrakcyjnej ro-
li, która by zmazała z niego cygańskie 
piętno odmieńca, spełnia się dopiero 

z przybyciem Armii Czerwonej i zało-
żeniem przez Chłopca mundurku kra-
snoarmijca. Chłopiec zostaje pupilem 
enkawudzisty Gawryła i snajpera Mit-
ki. Pod koniec wyznaje, że jedynym ra-
tunkiem jest przyjęcie prawa zemsty, 
o którym mówi mu Mitka. „Należy po-
mścić każdą krzywdę i upokorzenie” 
– takie słowa wkłada pisarz w usta 
Chłopca. 

Ptasior

Prawdziwe wojenne losy małego 
Jurka Kosińskiego (Lewinkopfa) 
opisała Joanna Siedlecka w książ-

ce „Czarny ptasior”. Jej śladem poszedł 
wspomniany już James Park Sloan. 

Obsesja pisarza w kreowaniu obrzydliwych 
sytuacji i obrazów oraz projektowanie własnych 
sadomasochistycznych fantazji na otoczenie, nawet 
gdyby miały wypływać z wnętrza zaszczutego 
dziecka, pozwala pisać o „Malowanym ptaku” 
jako niechrześcijańskiej powieści.

kultura SDP



48

Docenił ustaloną przez reporterkę fak-
tografię, skrytykował natomiast tenden-
cyjną, jego zdaniem, wymowę książki. 

Siedlecka rozmawiała z wieloma 
uczestnikami i świadkami tam-
tych wydarzeń. Ustaliła, że wiel-

ką pomoc Jurkowi oraz jego rodzicom 
i przybranemu bratu Heniowi okazali 
mieszkańcy Dąbrowy Rzeczyckiej w gm. 
Radomyśl nad Sanem w obecnym woj. 
podkarpackim. W pomoc na prośbę zna-
nego przed wojną lewicowego ks. Eu-
geniusza Okonia było zaangażowanych 

kilka osób, przede wszystkim Andrzej 
Warchoł, w którego baraku zamiesz-
kali Kosińscy. Jurek o smagłej i ptasiej 
twarzy doświadczał upokorzeń ze stro-
ny wiejskich urwisów, którzy krzyczeli 
na niego „Żydek!” i chcieli sprawdzić, 
czy jest obrzezany. Jego ojca Mieczy-
sława miejscowi traktowali z szacun-
kiem z uwagi na wykształcenie; praco-
wał w wiejskim punkcie skupu, z żoną 
i synkami pokazywał się w wiejskim ko-
ściółku, do którego chodzili też Niemcy, 
i cudem uniknął śmierci. Prawdą jest, 
że Jurek przystąpił do pierwszej komu-
nii św. i z powodu emocji opuścił mszał 
czy też komunikant, ale rzecz jasna nie 
spotkała go za to żadna kara. 

Tajemnica Mieczysława 
Kosińskiego

Po wojnie mieszkańcy Dąbrowy Rze-
czyckiej zastanawiali się, czy Mieczy-
sław Kosiński, który był bogatym czło-
wiekiem, nie opłacał się Niemcom, bo 
nic mu się nie stało, nawet wówczas gdy 
Fuldner, szef gestapo z Zaklikowa, roz-
poznał w nim Żyda i wycelował w niego 
pistolet. Niemcy zachowywali się, jakby 
w ogóle nie zauważali semickich rysów 
twarzy Kosińskiego. Sloan interpretu-

je ten fakt „wyjątkowym szczęściem” 
Kosińskiego seniora tym, że posiadał 
umiejętność zbierania informacji i wy-
ciągania z nich wniosków i sztuką do-
stosowywania się do każdej nowej sytu-
acji. Mieczysław Kosiński nie obawiał się 
pokazywać publicznie, gdyż – jak speku-
luje Sloan – musiał dojść do wniosku, że 
w interesie chłopów było, by milczeli na 
jego temat. 

Gdy zbliżał się koniec wojny, sta-
ry Kosiński zapisał się do PPR 
i stał się aktywnym członkiem 

lokalnej komórki. Po wkroczeniu So-
wietów pomagał im w zaprowadzeniu 
nowych porządków. Doradzał NKWD. 
Andrzej Warchoł był zaangażowany 

Po wojnie mieszkańcy Dąbrowy Rzeczyckiej 
zastanawiali się, czy Mieczysław Kosiński, który był 
bogatym człowiekiem, nie opłacał się Niemcom, bo nic 
mu się nie stało, nawet wówczas gdy Fuldner, szef 
gestapo z Zaklikowa, rozpoznał w nim Żyda i wycelował 
w niego pistolet. Niemcy zachowywali się, jakby w ogóle 
nie zauważali semickich rysów twarzy Kosińskiego.
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w pomoc AK. Po wojnie trafił do wię-
zienia. Twierdził, że doniósł na niego 
Mieczysław Kosiński, bo widział jego 
pismo na oskarżeniu. O wiele gorszy 
los spotkał innych chłopów, którzy 
pomagali Kosińskim. Stępak, Pamuła 
i Szkutnik zostali wywiezieni na Sybir. 
Intelektualny styl Kosińskiego widniał 

w zeznaniach miejscowych komuni-
stów przeciw tym trzem. Na Mieczy-
sława podziemie wydało wyrok śmierci, 
ale egzekutorzy nie zastali go w pokoju 
w baraku Warchoła. Po tym wydarzeniu 
Kosińscy szybko uciekli do Łodzi. Gdy 
w 1988 roku Jerzy Kosiński przyjechał 
do Polski na promocję „Malowanego 
ptaka”, nie chciał spotkać się z synem 
Andrzeja Warchoła, Edwardem, i innymi 
osobami z Woli Rzeczyckiej. 

Zwyciężyło zło

Z ustalonych przez Siedlecką fak-
tów wynika, że Jerzego Kosińskie-
go i jego rodzinę mimo wszyst-

ko spotkało wiele dobrego od zwykłych 
chłopów. Kosińscy nie musieli się ukry-
wać w ziemiankach, nie cierpieli głodu. 
Dlatego szkoda, że w literackim hory-
zoncie Kosińskiego zło wyparło dobro, 

że Chłopiec przegrał bitwę o ocalenie 
duszy. 

Wiele wskazuje na to, że ekranizacja 
pierwszej i najważniejszej w dorobku 
Kosińskiego powieści przyczyni się do 
kolejnych nieporozumień. Na oficjalnej 
stronie filmu „Nabarvené ptáče” w bio-
gramie Kosińskiego można przeczytać, 

że zwyczaj malowania ptaków na ja-
skrawo i wypuszczania na wolność po 
to, by zadziobywało je własne stado, był 
bardzo popularny w Europie Wschod-
niej, co jest oczywistą bzdurą. Kosiński 
opisaną przez siebie sytuację zaobser-
wował w Woli Rzeczyckiej, ale nie była 
chłopskim zwyczajem, ale jednostkową 
formą zabawy upośledzonego z powodu 
zapalenia opon mózgowych Lecha Tra-
cza. Jego pasją było polowanie na ptaki, 
bawienie się nimi, zamykanie w klat-
kach i malowanie wapnem, a nie kolo-
rową farbą. Jurek, podobnie jak miesz-
kańcy wsi, był pod wielkim wrażeniem 
poetyckiej osobowości Lecha, któremu 
w powieści nawet nie zmienił imienia. 
Na oficjalnej stronie filmu nie znajdzie-
my natomiast ani jednego zdania na te-
mat amerykańskich i polskich dyskusji 
wokół powieści. Źle to wróży percepcji 
filmu Václava Marhoula. 

Z ustalonych przez Siedlecką faktów wynika, że 
Jerzego Kosińskiego i jego rodzinę mimo wszystko 
spotkało wiele dobrego od zwykłych chłopów. 
Kosińscy nie musieli się ukrywać w ziemiankach, 
nie cierpieli głodu. Dlatego szkoda, że w literackim 
horyzoncie Kosińskiego zło wyparło dobro, że 
Chłopiec przegrał bitwę o ocalenie duszy. 
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o Tadeuszu Sznuku

Arbiter
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Tadeusz Maria Sznuk urodził się 
76 lat temu. Był to sam środek wojny 
– 16 lipca 1943, czas przełomu czołgowej 
bitwy pod Kurskiem, masakry Polaków 
na Wołyniu. Syn Stanisława przyszedł 
na świat w Kielcach. Potem była Warsza-
wa – XXX Liceum imienia Jana Śniadec-
kiego. A dalej Politechnika Warszawska 
– Wydział elektroniki i tytuł magistra 
inżyniera. 

Gdy w najważniejszym i najmą-
drzejszym teleturnieju Telewi-
zji Polskiej dopowiada „jednemu 

z dziesięciu” w sprawach technicznych, 
brzmi to lekko, zrozumiale i przekonują-
co – czy to fizyka, chemia czy matematy-
ka. To nie jest tylko odczytanie z kartki 
– ściągawki. Czuje się, że prowadzący 
odpytując zawodników, wszystko to na-
prawdę wie i rozumie. I obojętne, czy to 
o ciśnieniu, pierwiastkach, kątach, trój-
kątach, elektronice, składzie produktu 
spożywczego, bombie atomowej czy si-
le kopa końskiego. Życzliwie uzupełnia 

lakoniczną odpowiedź na pytanie. Doda, 
ale nigdy po to, by pomniejszyć ocenę 
wiedzy na ogół stremowanego gościa 
TVP.

Skąd się taki wziął, który nie da się 
nie lubić, którego słucha się z uwagą, 
który wywołuje uśmiech po drugiej stro-
nie ekranu? 

Pan Tadeusz – rzeczowy, cierpliwy 
na miarę wyznaczonego delikwen-
towi turnieju czasu. Sprawny, 

utrzymujący tempo i klimat szlachetnie 
prowadzonej zabawy. Są cechy wrodzo-
ne – to od mamusi i od tatusia. I naby-
te – to już praca i aktywność. W latach 
1959–1964 przyszły pan inżynier i pilot 
samolotowy zaczął się odrywać od my-
ślenia o watach, woltach i częstotliwo-
ściach. I był to słusznie wybrany począ-
tek – Rozgłośnia Harcerska. Popularna, 
bo inna niż pozostałe radiowe stacje. 
Może to bardzo dobre fluidy patron-
ki ulicy, gdzie się znajdowała redakcja 
– Marii Konopnickiej. Może inteligentni 
i pracowici koledzy, koleżanki – pomogli 
zdolnemu szybko połknąć nie tylko bak-
cyla, ale i nabyć umiejętności radiowca, 
dziennikarza. 

I tak szedł młody lektor i komenta-
tor jak burza. Rozgłośni Harcerskiej się 
słuchało. Słuchał i Mariusz Walter. Mistrz 
powierzył mu rolę lektora w programie 
„Świadkowie”. Nie było w nim postaci 
prowadzącego. Był tylko zupełnie nie-
zwykły w tamtejszej telewizji, miękki, 
ale perfekcyjny głos Sznuka. Program 
dotyczył spraw bolesnych. Był dobrze re-
dagowany przez Jerzego Szotkowskiego, 
a potem Dariusza Baliszewskiego. Miał 
dramatyzm pokazywanych zdjęć i fil-
mów dokumentalnych, dobrze napisany 
tekst. Ale to głos Sznuka najbardziej  

Poszukajmy – za 
Sienkiewiczem – Petroniusza. 
Wypatrując arbiter 
elegantiarum. Mogliby 
nim zostać tacy jak: Jeremi 
Przybora, Jerzy Wasowski, 
Gustaw Holoubek, Karol 
Małcużyński – a bliżej 
z aktywnych – Artur Orzech. 
Gdybym to ja decydował, 
rzekłbym: Tadeusz Sznuk. 
Bynajmniej nie po protekcji  
(choć jest zaledwie 5 dni 
młodszy ode mnie). Ale 
niech będzie po kolei. 
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przemawiał i utrwalał przekaz. Zazdro-
śni zawodowi lektorzy dziwowali się 
czasem, skąd ten „amator”. Telewidzo-
wie nie mieli z tym problemu. Pan Ta-
deusz szybko zamieszkał w ich pamięci 
i domach. Oczywiście, było jeszcze kilku 
znakomitych lektorów (a dziś mamy już 
wielkie grono), ale Sznuk poszedł da-
lej. W Programie Trze-
cim Polskiego Radia, 
a potem w Sygnałach 
Dnia (w Jedynce) już 
nie tylko czytał cudze 
teksty, ale sam two-
rzył audycje. A po-
tem się pokazał. Też 
u Waltera – w Studio 2, 
a także w Turniejach 
Miast. W Opolu sta-
nął przed festiwa-
lową publicznością. 
Zawsze sobie znako-
micie dawał radę. No 
i potem przyszedł rze-
czony teleturniej „Je-
den z dziesięciu” – od 
1994 roku. A więc to 
już ponad dwie deka-
dy. Rekordy oglądal-
ności. I tysiące już lu-
dzi, którzy przeszli przez studio. Bardzo 
mądrych i mądrych inaczej. Nikomu Ta-
deusz krzywdy nie zrobił, za to piękne 
dziewczyny wręczały zawodnikom tony 
prezentów. 

Teraz z dawnymi kolegami spoty-
kamy się najczęściej na pogrze-
bach. My – nieobecni lub obec-

ni mało w tv – radiu. Tadzia oglądamy 
wszyscy i to często. Ale i z przyjemno-
ścią. Tak jak robią to również nasze żony, 
dzieci, a i wnuki. 

Teraz powspominam: Tadeusz miał 
zawsze ogromne powodzenie u kobiet. 
Mężczyzna średniego wzrostu. Szczupły. 
Zawsze zadbany i elegancki. Ale dopie-
ro gdy się odezwał choć słowem, ma-
gnetyzm zaczynał działać. To jest wspo-
mnienie z sympatią, ale niech będzie 
trochę uszczypliwe, by było prawdziwe.

Po jednym z tur-
niejów miast, w ma-
łym nadmorskim 
miasteczku, już po 
programie, Idol z War-
szawy gaworzył so-
bie jeszcze prywat-
nie z wpatrującymi 
się w niego uczestni-
kami (noooo głównie 
uczestniczkami) te-
leturnieju. Rozmowa 
była beztroska, dow-
cipna, przerywana sal-
wami śmiechu. I nagle 
jedna z pań, zbudowa-
na solidnie, nie wy-
trzymała, porwała Ta-
dzia za ręce i uciekła 
z nim z sali. Co było 
dalej? Nie wiem. 

W telewizji, w ra-
dio to jest właściwie normalne, że co ja-
kiś czas sadzają na najwyższym stołku 
politycznie wybranego, podporządko-
wanego aktualnej władzy durnia. A ten 
zaczyna od zdejmowania z anteny, wy-
rzucenia z pracy dziennikarzy. I to bar-
dzo często najlepszych. 

Tadeusz miał takież doświadczenia. 
Czasem periody tych, którzy go odsuwa-
li, trwały krótko i wracał na swoje miej-
sce, na które sobie zasłużył i był tam 
wręcz niezastąpiony. Ludzie (normalni) 

W telewizji, w radio 
to jest właściwie 
normalne, że co 
jakiś czas sadzają 
na najwyższym 
stołku politycznie 
wybranego, 
podporządkowanego 
aktualnej władzy 
durnia. A ten zaczyna 
od zdejmowania 
z anteny, wyrzucenia 
z pracy dziennikarzy. 
I to bardzo często 
najlepszych. 
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się cieszyli, a Tadeusz – bez zbędnych 
wyjaśnień – czynił swoją powinność 
i wykazywał umiejętności. 

Wiem, bo widziałem i słyszałem (na 
własne uszy), że lubili go zawsze naj-
lepsi. Słuchałem tego od pisarki – ra-
diowca Ewy Szumańskiej, od partnerki 
ze Studia 2 Bożeny Walter, od Eugeniu-
sza Pacha, od świetnego reportera Jacka 
Grelowskiego, nonkonformisty Mariana 
Bekajło i wielu innych.

Ruchy kadrowe to najczęściej re-
zultat zmian w polityce albo i zwykłej 
zazdrości, a i zawiści nawet. Dzienni-
karze są czasem wciągani w wir wyda-
rzeń. Czasem sami trzaskają drzwiami. 
Ale to jest trudne – bo pracować i za-
rabiać na życie trzeba. Czasem też ule-
gają pokusie. Sejm i senat nią bywają. 
W 1989 r. Tadeusz wraz ze Zdzisławą 
Gucą (bardzo dobrą dziennikarką z Pol-
skiego Radia) i Bogusławem Kaczyńskim 
(niezwykle popularnym znawcą bell can-
ta) zgodzili się kandydować w wyborach 
parlamentarnych. Mieli być niezależni. 
Elokwentny pasjonat opery i przyjaciel 
operowych elit dał jednak w ostatniej 
chwili drapaka. Wycofał swoją kandyda-
turę, robiąc przykrą niespodziankę kole-
żance i koledze. Zostali z ręką w... Na ich 
szczęście i tak się nie dostali na Wiejską, 
choć Tadzio dostał w województwie war-
szawskim 155 tysięcy głosów. Myślę, że 
teraz – obojętnie z jakiej partii by wy-
startował – dostałby poparcie jeszcze 
większe. Ode mnie na pewno tak. Ale 
– miłośnicy Sznuka – nie bójcie się, wasz 
idol dostał nauczkę. I na pewno żadne 
szatany już go nie namówią. Tych, któ-
rzy dziś wciskają guziczek, by posłuchać 
turnieju prowadzonego przez Tadeusza 
Sznuka, jest ponoć milion, a może i dwa! 

Zawsze się śmieję (z sympatią!), gdy 
po pierwszym starciu uczestników gry 
słyszę naprawdę bardzo zadowolonego 
prowadzącego: – No i do drugiej rundy 
przechodzą wszyscy zawodnicy! 

Fajnie jest, życzliwie. Ludzie to wi-
dzą, ludzie to słyszą. I odpłacają ser-
decznie.

 Sznuk podkreśla: to tylko zabawa, 
jak w życiu – od szczęścia wiele zależy. 
Bo można dostać pytanie – „z którego 
kontynentu pochodzi mandarynka” albo 
kto napisał – „a to feler, westchnął seler”, 
ale również pytanie o wzór chemiczny 
albo problem astronomiczny.

Arbiter elegantiarum? Oczywiście nie 
tylko, że do wręczania nagród wybiera 
piękne kobiety, które – niestety – prze-
mykają zbyt szybko przez scenę. Ale 
poprzez wszystko, co czyni zawodowo: 
głos, gest, nienaganne maniery i ele-
gancki garnitur. 

Durniów być może denerwuje. Po-
pisał się niedawno taki jeden, 
zamieszczając w internecie fa-

ke news o rzekomym zejściu ze świata 
prezentera. Głupich nie sieją! Bęcwałów, 
którzy powielili ten „news”, było też tro-
chę. Ale nic to – jak mawiał Mały Rycerz. 
– Żyj i Prowadź! (również programy tele-
wizyjno-radiowe) jeszcze długo! Życzy-
my tego Tobie i sobie. Mało kogo wszyscy 
(no prawie) w Polsce lubią.

P.S. Byłbym zapomniał – Tadeusz 
Sznuk ma licencję pilota samolotowego. 
Bardzo lubi latać – szczególnie lądować. 
Lubi też lotników, samoloty i lotnictwo 
w ogóle. Zamieszkał nawet w osiedlu 
zbudowanym na terenie dawnego lotni-
ska sportowego Gocław, na ulicy o lotni-
czej nazwie. 
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Tuż przed wyjazdem do Iranu, czyli w pierwszej połowie maja 
2019 r., niemal wszyscy zadawali mi pytanie, po co tam jadę i czy 
nie boję się, bo przecież wojna wisi w powietrzu? W mass mediach 
od wielu tygodni pojawiają się informacje, że sytuacja pomiędzy 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Iranem jest tak napięta, 
iż w każdej chwili może dojść do konfliktu zbrojnego. 

Ludzie nie potrzebują programu nuklearnego, nawet tego 
pokojowego. Potrzebują chleba. Nie chcą być głodni, chcą lepiej żyć. 
Energią jądrową nie napełnisz brzuchaIran 

w przededniu wojny? 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

podróże SDP

Teheran północny, ten zamożniejszy i nowocześniejszy.
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Życie toczy się normalnie

Sankcje gospodarcze nałożone 
na Iran przez państwa Zachodu, 
rozszerzenie wzbogacania uranu 

przez Republikę Islamską wbrew zo-
bowiązaniom wynikającym z umowy 
nuklearnej (międzynarodowe porozu-
mienie atomowe nie pozwala na prze-
kroczenie wyznaczonego limitu, bo nie 
jest to działanie w celach pokojowych), 
zestrzelenie amerykańskiego drona, za-
trzymanie irańskiego tankowca i wiele 
innych, wydawałoby się niezwykle istot-
nych, zdarzeń, to bezpośrednie przyczy-
ny prowadzące do konfliktu zbrojnego. 
A jednak wojny nie ma. W połowie maja 
2019 roku do Zatoki Perskiej wpłynęły 
amerykańskie okręty z lotniskowcem, 
w bazie Gwardii Rewolucyjnej na wy-
spie Keszm Irańczycy przygotowywali 

się do odparcia ewentualnego ataku. Sy-
tuacja była, a może i nadal jest napię-
ta (19 lipca Iran przejął brytyjski tanko-
wiec), ale tylko dla mass mediów. Minęły 
tygodnie, zdążyłam z Iranu wrócić (mój 
pobyt trwał dwa tygodnie) i nic się nie 
dzieje poza codzienną „przepychanką”, 
drobnymi incydentami, obrzucaniem się 
zarzutami czy „chwaleniem się siłą” jed-
nej ze stron. Można powiedzieć, że trwa 
wojna psychologiczna wśród polityków 
w USA, Europie, Izraelu, ale ona nie ob-
chodzi zwykłych mieszkańców Iranu, bo 
tam życie toczy się normalnie, chociaż 
z dnia na dzień jest coraz biedniej.

Hidżab, szalija, czador 

Iran jest krajem wielonarodowym. 
Persowie stanowią niewiele ponad po-
łowę z prawie 82 mln mieszkańców.  

Pielgrzymi w Qom, sanktuarium wokół grobu Fatimy, siostry VIII imama Rezy.
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Jest to kraj muzułmański, w większo-
ści szyicki (prawie 90 procent ludności), 
chociaż mieszkają tam również sun-
nici (około 6 procent), np. Beludżowie 
czy Kurdowie. Obok muzułmanów żyją 
chrześcijanie, głównie członkowie Ko-
ścioła ormiańskiego, są też członkowie 
Kościoła chaldejskiego, a nawet rzymscy 
katolicy. Niewielki procent Irańczyków 
związanych jest z zaratusztrianizmem 
(około 40 tys. osób), najstarszą mono-
teistyczną religią na świecie. Pierwsza 
zaratusztriańska świątynia znajduje się 
na północy kraju – Takht-e Solayman, 
niestety jest w ruinie. Główne centrum 
zaratusztrian mieści się w Yazd w środ-
kowym Iranie. W kraju tym mieszkają 
też wyznawcy judaizmu, teoretycznie 
nie powinno ich być ze względu na na-
pięte stosunki pomiędzy rządami Iranu 
i Izraela. 

Podstawą funkcjonowania w Iranie 
jest przestrzeganie zasad religijnych, 
które obowiązują teoretycznie tylko 
muzułmanów, ale w praktyce obyczajo-
wość muzułmańska dotyczy wszystkich 

mieszkańców, a także przyjezdnych. Pil-
nuje tego policja religijna i sądy religijne, 
czyli Strażnicy Rewolucji. Najważniejszy 
jest przyzwoity ubiór i przyzwoite za-
chowanie, oczywiście tylko wówczas, 
kiedy Bóg nie widzi (w domu, a zwłasz-
cza w nocy można pić alkohol, mieć ko-
chankę, oglądać filmy porno…), a przede 
wszystkim irańska policja moralności. 
Ta zasada obowiązuje nie tylko kobiety, 
ale i mężczyzn, chociaż kary za nieprze-
strzeganie reguł ustalonych „przez Boga” 
(w domyśle ajatollahów) wymierzane są 
głównie kobietom.

Koran milczy o zakrywaniu 
głowy przez kobiety

W Koranie, świętej księdze mu-
zułmanów, nie ma ani sło-
wa o obowiązku zakrywania 

przez kobiety głowy, czyli noszenia hi-
dżabu (okrycie głowy i szyi) albo szajli 
(chustki, a raczej szala). Nie ma również 
wzmianki o czadorze zasłaniającym całe 
ciało od głowy po stopy. Kobieta ma być 

Transport wody we wsi Kardowan.
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skromna (Sura 24:31). Z czadoru można 
zrezygnować, o ile nie jest się w miejscu 
świętym, a tych jest bardzo wiele. Bur-
ka (całkowita zasłona z kratką na oczy) 
a nawet nikab (połączenie abaji – długie-
go czarnego płaszcza z rozbudowanym 
hidżabem pozwalającym na odkrycie 
czoła i oczu) nie są obowiązkowe. Na co 
dzień wystarczy długa tunika z rękawa-
mi i spodnie oraz kryte 
buty. Jednak pobożność 
jest na pierwszym pla-
nie i za to się nagradza. 
Na przykład można do-
stać lepszą pracę albo 
w ogóle pracę. U męż-
czyzn ta pobożność 
przejawia się głównie 
w demonstrowaniu 
przywiązania do modli-
twy. Chociaż mężczyzn 
też obowiązują pewne 

zasady, jak na przykład zakaz noszenia 
szortów, chyba że jest się rybakiem na 
jednej z wysp w Zatoce Ormuz i wcho-
dząc do wody podwija się nogawki. 

Iran się jednak zmienia i coraz czę-
ściej zauważa się odstępstwa od ko-
nieczności eksponowania narzuco-

nej przez ajatollahów pobożności czy 
raczej obyczajowości. Ten stan rzeczy 

akceptuje zaledwie 
około 40 procent ko-
biet. Niektórzy Irańczy-
cy w rozmowach z Eu-
ropejczykami nazywają 
się ateistami, ale nie do 
końca jest to prawda, 
ponieważ w ich życiu 
nie wyklucza się istnie-
nia Boga, tylko męczy 
ich zakaz samodzielne-
go decydowania o wła-
snym postępowaniu. 

Iran się jednak 
zmienia i coraz 
częściej zauważa 
się odstępstwa 
od konieczności 
eksponowania 
narzuconej przez 
ajatollahów 
pobożności 
czy raczej 
obyczajowości.

podróże SDP

Miasteczko Kalejbar, w którym mieszkają Azerbejdżanie, odpoczynek przed domem.
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Narciarki 
w chustce 
na czapce

Dlatego zdarza 
się, że odpoczy-
wającym w par-

ku młodym dziewczy-
nom nagle spadnie 
szalija z głowy (hidżabu 
prawie nikt nie nosi, bo jest zbyt gorąco). 
Gdyby ta chustka została zdjęta oficjal-
nie w miejscu publicznym i to w formie 
demonstracji, dziewczyna trafiłaby do 
więzienia, ale niewinne osunięcie się jej 
na ramiona jest wybaczalne. Czasem na 
wycieczkę w góry dziewczyna wybiera 
się w czapce, a nie w chustce, co nie jest 
prawnie dozwolone. Nawet podczas jaz-
dy na nartach, co zdarza się i kobietom, 
na czapkę należy zawiązać chustkę. Dwa 
lata temu takie zachowanie byłoby nie 
do pomyślenia. 

Dzisiaj, mimo blokowania stron spo-
łecznościowych w Internecie, kobiety 

zaczynają mówić, 
na razie po cichu, że 
chustka im przeszka-
dza, że mają dosyć ob-
łudy i marzy im się by-
cie sobą. Wielokrotnie 
śmiały się, kiedy szar-
pałam się z nakryciem 
głowy przy 40-stop-
niowym upale i pró-

bowałam odsłonić zalaną potem szyję. 
Przesyłały mi wówczas dyskretnie po-
całunki, czasem szeptały „islam” albo 
„ajatollah”.

Embargo, rilal, taman, 
chomeini i bazar

Rial, obowiązująca w Iranie waluta, 
zaliczany jest do najsłabszych na świe-
cie, chociaż oficjalnie gospodarka tego 
kraju jest w dobrej kondycji. Poziom 
życia pomiędzy mieszkańcami miast, 
głównie Teheranu i to podzielonego 
na zamożną północ i biedne południe, 

Rial, obowiązująca
w Iranie waluta,
zaliczany jest 
do najsłabszych 
na świecie, 
chociaż oficjalnie 
gospodarka tego 
kraju jest w dobrej 
kondycji.

Minarety meczetu w Qom.
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a wioskami na przykład w Luristanie, 
Kurdystanie czy Beludżystanie, jest wi-
doczny gołym okiem. Teoretycznie kraj 
jest niemal samowystarczalny, cho-
ciaż sposób zarządzania nim, ogrom-
na korupcja, a przede wszystkim wyso-
ki udział sektora państwowego (ponad 
60  procent), w tym kontrola prawie 
40 procent przedsiębiorstw przez Straż-
ników Rewolucji powoduje, że większość 
zakładów produkcyjnych jest nierentow-
na. Na dodatek dochód z ropy naftowej 
kraju posiadającego jedne z najwięk-
szych złóż ropy naftowej na świecie, 
zwanego „supermocarstwem energe-
tycznym” jest niewielki. Irańczycy wi-
nią za to Amerykanów, którzy nałożyli 
na ich kraj sankcje gospodarcze. W 2012 
roku w Iranie wydobywało się ok. 3,6 mi-
liona baryłek ropy na dobę. Po siedmiu 

latach wydobycie zmalało do około 500 
tysięcy baryłek, bo na sprzedaż irańskiej 
ropy państwa Zachodu nałożyły embar-
go. Nic dziwnego, że wartość riala spada 
do tego stopnia, że ten niewiele warty 
pieniądz zaczyna być zamieniany na to-
many (10 tys. riali to równowartość 1 ty-
siąca tomanów), a nawet na Chomeinich 
(500 tys. riali to 50 tysięcy tomanów i 50 
Chomeinich). W ten sposób Irańczycy 
oszukują się, wierząc, że wartość ich wa-
luty wzrasta. Trochę to skomplikowane, 
zwłaszcza dla przybysza z zewnątrz.

Z powodu sankcji gospodarczych 
cierpią wszyscy, ale grupa osób 
uprzywilejowanych prawie tego 

nie doświadcza. Braki widoczne są głów-
nie na bazarach, zwłaszcza na północy, 
gdzie większość artykułów przemysło-
wych, w tym ubrania ze sztucznych  

podróże SDP

Zanjan, muzeum pralnia.
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tworzyw, pochodzi głównie z Chin, któ-
re nie respektują międzynarodowych 
postanowień. Półtora roku wcześniej 
na bazarach można było kupić jeszcze 
wiele towarów rodzimych np. z baweł-
ny. Dzisiaj miejscowe zakłady produkują 
niewiele albo wcale. Za to, jeśli chodzi 
o produkty rolne, to irańskie są wyjątko-
we, a rośnie tam niemal wszystko, naj-
różniejsze owoce, ryż, daktyle, oliwki, 
herbata, szafran, nie-
skażone chemią warzy-
wa i oczywiście pistacje 
– jeden ze sztandaro-
wych produktów Iranu. 
Niestety, dla przecięt-
nego mieszkańca Iranu, 
są one drogie.

Poza tym pomimo 
znikomego dostępu do 
internetu i odgradzania 

się przysłowiowym murem, świado-
mość, ale i wiedza społeczeństwa irań-
skiego wzrasta. 

Leki ratujące życie potrzebne!

Jak twierdzi jeden ze sprzedaw-
ców na bazarze w Teheranie, proszący 
o anonimowość: „Ludzie nie potrzebu-
ją programu nuklearnego, nawet tego 

pokojowego. Potrzebu-
ją chleba. Nie chcą być 
głodni, chcą lepiej żyć. 
Energią jądrową nie na-
pełnisz brzucha”.

Sankcje gospodar-
cze odczuwają rów-
nież osoby z chorobami 
przewlekłymi i różnymi 
schorzeniami. W apte-
kach zaczyna brakować 

Dzisiaj miejscowe 
zakłady produkują 
niewiele albo 
wcale. Za to, jeśli 
chodzi o produkty 
rolne, to irańskie 
są wyjątkowe, 
a rośnie tam niemal 
wszystko...

podróże SDP

Wieś Kardowan z mieszkaniami w skalnych grotach.



FORUM DZIENNIKARZY ·04(132)2019 61

leków tych, których Iran nie produkuje 
(97 procent leków sprzedawanych w kra-
ju jest produkcji irańskiej), a więc za-
granicznych, głównie szwajcarskich, ale 
i z innych państw Europy, koniecznych 
do utrzymania przy życiu chorych na ra-
ka, talasemię, astmę, stwardnienie roz-
siane. „Amerykańscy urzędnicy twier-
dzą, że sankcje nie dotyczą leków, ale 
rzeczywistość jest inna” – uważa jedna 
ze spotkanych kobiet w aptece. Jej kil-
kunastoletnia córka, chora na talasemię, 
będzie musiała umrzeć. Nie stać ich na 
sprowadzanie ze Szwajcarii jedynego, 
podtrzymującego przy życiu leku. Poza 
tym jest embargo, więc nikt jej tego leku 
nie sprzeda.

Właśnie z powodu embargo i coraz 
trudniejszego życia wiele osób zaczyna 
myśleć o wyjeździe z kraju.

Turysta, jak święta krowa 

Przewodniki, foldery, filmy wideo 
zachwalają irańskie zabytki, przyrodę, 

kuchnię, kulturę. Rzeczywiście kraj jest 
piękny, jeden z piękniejszych na świe-
cie. Ma wysokie, ośnieżone góry, pusty-
nie, rzeki, ogromne, słone jezioro Urmia, 
morze zarówno to Kaspijskie, jak i od 
strony Zatoki Perskiej, tysiące mecze-
tów, w większości szyickich, jakże in-
nych od tych sunnickich. Są też pałace, 
karawanseraje, czyli zajazdy, średnio-
wieczne zamki głównie w ruinie, świą-
tynie, kościoły, mauzolea, parki, intere-
sująco zaaranżowane muzea. Irańczycy 
kochają poezję, kochają też muzykę, 
której prawie się nie słyszy, chyba że 
gdzieś przypadkiem w samochodzie, al-
bo w prywatnym domu, i w „domach si-
ły” (Zurkaneh), gdzie w rytm śpiewnego 
recytowania Koranu mężczyźni wyko-
nują ćwiczenia gimnastyczne, również 
z przyrządami. Nic dziwnego, że ten baj-
kowy kraj przyciąga turystów, ale i odpy-
cha, bo obywatele niektórych państw nie 
mają prawa wjechać do Iranu, na przy-
kład Amerykanie, Izraelici. Inni po pro-
stu się boją. Według stereotypowego  

Ruiny zaratusztriańskiej świątyni ognia Ādur Gušnasp w Takht-e Soleymān.
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myślenia Iran jawi się 
krajem niebezpiecz-
nym do podróżowania, 
co nie jest prawdą. 

Dla mnie turysta 
w Iranie to „święta kro-
wa”, nietykalny, o  ile 
zachowuje podstawowe 
zasady przyzwoitości 
narzucone przez miej-
scową obyczajowość. 
Przez wszystkich jest 
hołubiony, zwłaszcza 
jeśli podróżuje w zor-
ganizowanej grupie. 

Nieproszeni „opiekunowie”

Turysta ma trzymać się trasy 
wyznaczonej wcześniej i za-
twierdzonej przez ambasa-

dę. Jest zresztą stale obserwowany, 
fotografowany. Każdej grupie towa-
rzyszy oficjalny opiekun, zazwyczaj 
bardzo przydatny przy załatwianiu 

najróżniejszych for-
malności. Jednocześnie 
przy wszystkich obiek-
tach zabytkowych, jak 
z podziemi wyrasta-
ją młodzi, przystojni, 
wysportowani męż-
czyźni, a czasem na-
wet kobiety, i udając 
miejscowych turystów 
wędrują z przybysza-
mi na przykład po gó-
rach, po salach muze-
ów, po parkach. Każdy 
obcy jest wielokrotnie 

obfotografowywany, ponoć po to, aby 
reklamować dane miejsce.

Jeśli turystka zaczepi miejscową 
kobietę i chce ją o coś zapytać, za-
czyna z nią rozmowę, niemal natych-
miast obok tej kobiety pojawia się 
dwóch, trzech mężczyzn, którzy, po-
noć z grzeczności, próbują wyręczyć 
irańską rozmówczynię. Jedynie w ma-
leńkich wioskach można czasem liczyć 

Jeśli turystka 
zaczepi miejscową 
kobietę i chce ją 
o coś zapytać, 
zaczyna z nią 
rozmowę, niemal 
natychmiast obok 
tej kobiety pojawia 
się dwóch, trzech 
mężczyzn, którzy, 
ponoć z grzeczności, 
próbują 
wyręczyć irańską 
rozmówczynię.

Zamek Rudkhan, 
tę średniowieczną twierdzę 
chętnie odwiedzają 
mieszkańcy dużych miast, 
nie zawsze przestrzegając 
irańskiej obyczajowości.
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na rozmowę intymną. To trochę trudne, 
zwłaszcza dla kobiety, bo niemożliwo-
ścią jest wtopienie się w tłum. 

W kolorowej tunice na 
święcie śmierci imama

Z jednej strony to dobrze, bo przy-
bysz czuje się w tym kraju bezpiecznie. 
Przecież to on zostawia pieniądze, utrzy-
muje niejedną rodzinę, przynosi realny 
dochód państwu. W przeciwieństwie do 
krajów arabskich, w Iranie nikt go nie 
zaczepia, nie okrada, nie oszukuje, nie 
naciąga. Z drugiej strony świadomość, że 
stale ktoś mnie obserwuje, jest męcząca.

Mimo to Iran przyciąga. Odwiedza 
go coraz więcej turystów, chociaż wzmo-
żone sankcje gospodarcze i perspektywa 
wiszącej w powietrzu wojny zniechęca. 
Irańczycy jednak zapewniają, że w ich 

kraju jest spokojnie. W miejscach tury-
stycznych są napisy dwujęzyczne, w gó-
rach drogowskazy, a nawet toalety i kra-
ny z wodą. Przybyszom, aby ich zachęcić 
do odwiedzin, pozwalają uczestniczyć 
w różnych uroczystościach religijnych 
i wcale się nie gorszą, jeśli Europejka 
w kolorowym, a nie w czarnym, stroju 
filmuje ich procesję z Alam shija. Są to 
metalowe sztandary, czyli długa lanca 
z atrybutami historycznych lub legen-
darnych mścicieli krwi Husajna. Procesje 
te odbywają się z okazji święta śmierci 
trzeciego imama Husajna ibn Alego. Jest 
tam symbol otwartej dłoni oznaczający 
pokój, ale też symbole władzy wojsko-
wej, cywilnej… 

Irańczyk niewiele przejmuje się po-
lityką, kiedy nie ma pracy, jedzenia… 
W jego życiu są ważniejsze sprawy niż 
hipotetyczna wojna. 

podróże SDP

Ormiański zespół klasztorny pw. św. Stefana 
niedaleko miejscowości Julfa na północy Iranu.
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Obecnie trudno wyobrazić sobie polskość na 
Ukrainie bez „Kuriera Galicyjskiego”, który jest 
czytany na całym świecie w wersji elektronicznej 
i papierowej. A przecież skończył dopiero 12 lat!

Opr. Konstanty Czawaga na podstawie 
artykułu Mirosława Rowickiego
Fotografie Arch. „Kuriera Galicyjskiego”

„Kurier 
   Galicyjski”
– szczęśliwa 
gazeta

media w SDP
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Z Grodu Revery do Lwowa

Pierwszy numer „Kuriera Galicyj-
skiego” ukazał się 15 sierpnia 2007 
roku. Na pierwszej stronie za-

mieszczony został wstępniak pod zna-
miennym tytułem: „Jesteśmy szczęśliwą 
gazetą”. – Boję się zapeszyć, ale dziś już 
można powiedzieć, że było to stwierdzenie 
prorocze, przynajmniej jeśli chodzi o pierw-
sze dwanaście lat – stwierdza Mirosław 

Rowicki, założyciel gazety, jej wydawca 
i redaktor naczelny.

Rodowity warszawiak, architekt 
z wykształcenia. Zakorzenił się w Iwa-
no-Frankiwsku (dawnym Stanisławo-
wie), był pomysłodawcą stanisławow-
skiego dodatku „Z Grodu Revery” do 
„Gazety Lwowskiej” reaktywowanej po 
odzyskaniu przez Ukrainę niepodległo-
ści. Po raz pierwszy ten dodatek ukazał 
się w październiku 2005 roku. Szybko  

Poświęcenie nowej redakcji przez metropolitę lwowskiego, 
arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.



zdobył popularność wśród czytelników. 
Rok później został przemianowany na 
„Kurier Galicyjski”. Miał wówczas cztery 
strony – w końcowym etapie dwanaście.

– Wróćmy do tego pierwszego wstępnia-
ka – proponuje redaktor naczelny Miro-
sław Rowicki i zwraca uwagę na zawar-
tą w nim deklarację „Kim jesteśmy?”, 
która stała się konstytucją pisma. – Je-
go konsekwentne stosowanie legło u pod-
staw sukcesu „Kuriera Galicyjskiego”, bo 
tak można ocenić jego dotychczasową drogę. 
Jesteśmy pismem w pełni niezależnym. Choć 

zrzeszamy ludzi o różnych poglądach i przy-
należności organizacyjnej, programowo nie 
jesteśmy i nie chcemy być organem żadnej 
organizacji. Taka jest formuła wolnej prasy 
i zasady tej chcemy dotrzymać. 

Jesteśmy natomiast otwarci na 
współpracę ze wszystkimi środowiska-
mi i organizacjami polskimi i nie tyl-
ko polskimi, choć te pierwsze mają dla 
nas, ze zrozumiałych względów, znacze-
nie pierwszoplanowe. Zawsze chętnie 
będziemy przedstawiać ich dokonania 
i problemy.

media w SDP

Mirosław Rowicki – zatroskany o polsko- 
-ukraińskie relacje podczas Klubu Galicyjskiego.
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Chcemy przy tym współpracować 
ze wszystkimi, którym drogie 
jest słowo polskie i polska kul-

tura. Niezależnie od ich przynależności 
organizacyjnej, narodowości, wyznania. 
Szanujemy i chcemy przedstawiać na ła-
mach naszego pisma kulturę, dokonania 
narodów i środowisk, żyjących razem 
z nami na tej ziemi.

Czerpiemy ducha z tej „jagiellońskiej 
mozaiki”, tak jak czynili to przodkowie nasi 
w dawnej Rzeczypospolitej. Dlatego też bę-
dziemy wspierać oparte na prawdzie poro-
zumienie pomiędzy narodem polskim i ukra-
ińskim. Uważamy, że jest ono racją stanu 
Polski i Ukrainy. Tak, jak racją stanu jest 

wspólna europejska droga. Łamy naszego 
pisma są otwarte dla wszystkich – dekla-
ruje Mirosław Rowicki

Redakcja zaistniała we Lwowie 
i w Stanisławowie. W ciągu lat wynajmo-
wano pomieszczenia w różnych lwow-
skich dzielnicach, a od drugiej połowy 
2018 „Kurier Galicyjski” ma już własny 
lokal w starej kamienicy, oryginalnie do-
stosowany nie tylko dla pracy dzienni-
karzy, ale też do spotkań towarzyskich. 

„Kurier” wszystko potrafi

– Grupa Medialna Kuriera Galicyjskie-
go jest największym polskim medium  

Gośćmi „Kuriera” bywały i bywają osoby znane i wybitne. 
Anna Gordijewska z pierwszą damą RP, śp. Marią Kaczyńską.
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informacyjnym na Ukrainie – podkreśla 
Mirosław Rowicki. – Obecnie „Kurier Ga-
licyjski” to nie tylko papierowy, trzydziesto-
dwustronicowy dwutygodnik. To także por-
tal informacyjny, pełniący rolę internetowej 
gazety codziennej, radio i telewizja interne-
towa, która osiągnęła już ponad milion wejść 
na własnym kanale youtube. 

Radio „Kuriera Galicyjskiego” emi-
tuje też w eterze na falach iwa-
no-frankiwskiego „Radia Weża”, 

skąd nadawana jest audycja „Na polskiej 
fali”, a w polskim „Radiu Wnet” nadawa-
na jest cotygodniowa audycja „Studio 
Lwów”. Dziennikarze „KG” współpracu-
ją też z Polskim Radiem 
dla Zagranicy, a Telewi-
zja „Kuriera Galicyjskie-
go” współpracuje też 
z TVP. Główna redakcja 
pisma znajduje się we 
Lwowie. Tworzy ją sta-
ły zespół dziennikarski, 
a także sieć kilkudzie-
sięciu współpracowni-
ków i korespondentów 
w różnych miastach. 
„Kurier Galicyjski” ma 
status gazety ogólno-
ukraińskiej z prawem 
dystrybucji poza gra-
nicami UA. W ramach 
Grupy Medialnej „KG” 
wydawany jest także, 
adresowany do naj-
młodszego pokolenia 
Polaków na Ukrainie, 
miesięcznik „Polak Mały”. – Jest to jedyne, 
wydawane w języku polskim na Ukrainie, 
pismo dla dzieci – zaznacza redaktor Ro-
wicki. – Osobno można mówić o Studio Fil-
mowym „Lwów” Kuriera Galicyjskiego, które 

produkuje krótkometrażo-
we filmy dokumentalne. 
Niektóre z nich otrzymały 
już wyróżnienia i nagrody 
na festiwalach filmowych 
w Polsce. 

Przy „Kurierze” po-
wstało też wydawnictwo, pod nazwą Bi-
blioteka Kuriera Galicyjskiego, wydające 
po kilka pozycji książkowych rocznie. 
Mirosław Rowicki wspomina o najnow-
szym albumie: „Lwów miasto Herberta” 

Główna redakcja 
pisma znajduje się 
we Lwowie. Tworzy 
ją stały zespół 
dziennikarski, 
a także sieć 
kilkudziesięciu 
współpracowników 
i korespondentów 
w różnych miastach. 
„Kurier Galicyjski” 
ma status gazety 
ogólnoukraińskiej 
z prawem 
dystrybucji poza 
granicami UA.

media w SDP
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autorstwa Marii Baszy, zastępcy redak-
tora naczelnego „KG” oraz dwa tomy 
„Opowieści niezwykłych” Szymona Ka-
zimierskiego, zmarłego już autora, któ-
re zdobyły popularność dzięki łamom 
„Kuriera Galicyjskiego”.

Środowisko „Kuriera”

Mirosław Rowicki podkreśla, że 
oprócz typowo medialnej działalności 
„Kurier Galicyjski” jest także inicjatorem 

i współorganizatorem Polsko-Ukraiń-
skich Spotkań w karpackim miasteczku 
Jaremczu. We wrześniu 2019 roku odbę-
dą się one po raz dwunasty. W spotka-
niach biorą udział naukowcy, dziennika-
rze, przedstawiciele samorządów i władz 
lokalnych. Obecni są także przedstawi-
ciele resortów spraw zagranicznych Pol-
ski i Ukrainy. Podczas Spotkań oceniany 
jest aktualny stan stosunków polsko-
-ukraińskich, ich perspektywy i możliwe 
scenariusze.

Alina Wozijan, dziennikarka „Kuriera Galicyjskiego” w Poranku Radia Wnet podczas wywiadu 
z Krzysztofem Skowrońskim pod murami katedry łacińskiej we Lwowie.
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Jednym z rezultatów jaremczań-
skich spotkań jest powstanie Klubu Gali-
cyjskiego, który stał się platformą dialo-
gu i kontynuacji tematów poruszanych 
podczas spotkań w Jaremczu, inspirując 
współpracę wspomnianych środowisk 
polskich i ukraińskich. 

Zamierzonym celem Klubu Galicyj-
skiego jest poprawa stosunków polsko-
-ukraińskich, integracja i nieskrępowa-
na dyskusja między przedstawicielami 
polskich i ukraińskich środowisk opi-
niotwórczych. 

– Wspólne rozwiązywanie problemów 
i wyzwań związanych z procesami zacho-
dzącymi w obydwu krajach, a także popu-
laryzowanie wiedzy o historii w relacjach 
polsko-ukraińskich, które łagodziły napięcia 
między naszymi narodami – mówi Miro-
sław Rowicki. – Założone cele są osią-
gane poprzez obalanie negatywnych 
stereotypów po obu stronach granicy. 

Dzięki temu projekt wpływa na utrwala-
nie pozytywnego wizerunku Polski, pol-
skich placówek kulturalnych i nauko-
wych, a także przyczynia się do rozwoju 
wiedzy o współpracy transgranicznej. 

Klub Galicyjski dąży do budowy 
ciekawego intelektualnie środo-
wiska, będącego swoistym lob-

by na rzecz propagowania pogłębionej 
współpracy polsko-ukraińskiej. Dzia-
łania te wzmacniają również pozycję 
środowisk polskich na Ukrainie, które 
zaczynają być postrzegane jako równo-
prawny i znaczący partner, zwłaszcza 
w dziedzinie szeroko rozumianych pro-
cesów integracji europejskiej Ukrainy.

Zespół mały, ale uniwersalny

Stały zespół redakcyjny to niewie-
le ponad dziesięć osób. Dziennikarze 
z wieloletnim stażem i zdolna młodzież, 

Od lewej: Mirosław Rowicki, Eugeniusz Sało i Michał 
Karnowski przed nagraniem dla TV „Kurier Galicyjski”.
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która zaczęła dopiero przygodę z dzien-
nikarstwem. Każdy potrafi napisać nie 
tylko artykuł do gazety czy portalu, ale 
scenariusz do filmu, zrobić zdjęcia czy 
nagrać audycję radiową.

Znacznie poszerzył się zasięg „Ku-
riera”, który na początku obecny 
był jedynie na tzw. ziemi galicyj-

skiej. Dzisiaj gazetę czyta cały świat. 
Ostatnio w redakcji zagościła grupa Po-
lonii amerykańskiej. Z „Kuriera Galicyj-
skiego” dowiedzieli się, że we Lwowie 
powstał Kabaret Artystyczny „Czwar-
ta rano”. Przyjechali do tego miasta 
i zostało zorganizowane nie tylko miłe 
spotkanie, a i specjalne przedstawienie 
wakacyjne dla czytelników „Kuriera” 
z Ukrainy, Polski i USA.

– Czas, który upłynął od tych dni sprzed 
12 laty, to cała epoka. W tym miejscu Eu-
ropy szczególnie nasycona niecodziennymi 
zdarzeniami – podsumowuje Mirosław 
Rowicki. – Dawno minęły te czasy, kiedy na 
pierwszej stronie mogliśmy umieścić gałązkę 
kwitnącej jabłoni. Dziś to już niedoścignio-
ne marzenie. 

Dziennikarze „Kuriera Galicyj-
skiego” są członkami Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, oddział w Rze-
szowie. Otrzymali polskie odznaczenia 
państwowe. 2 maja 2019 r. w Belwede-
rze, w dzień Polonii i Polaków za Grani-
cą, Redaktor Naczelny Mirosław Rowicki 
otrzymał dla redakcji flagę polską od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

media w SDP

TV „Kurier Galicyjski”. Młodzi, zdolni, ambitni, 
– Eugeniusz Sało, reżyser, scenarzysta, operator.
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Od trzech lat Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich realizuje projekt Stop 
Fake – przeciwdziałanie rosyjskiej dezin-
formacji. Od trzech lat w Polsce działa 
grupa, która codziennie monitoruje me-
dia i sieci społecznościowe pod kątem 
wyszukiwania i weryfikowania pojawia-
jących się w nich elementów rosyjskiej 
propagandy. Jak to działa? Zacznę od 
kilku pojęć, co pomoże zrozumieć sa-
mo zjawisko fake news i umiejscowić 
głównych rozsadników rosyjskiej pro-
pagandy.

Fake – (z ang.) podrobiony, sfałszo-
wany, oszukany. 

News – (z ang.) informacja agen-
cyjna, prasowa lub radiowa z ostatniej 
chwili. Wiadomość przesłana do inter-
netowej grupy dyskusyjnej. 

Fake news – (z ang.) fałszywa wia-
domość, często o charakterze sensacyj-
nym, publikowana w mediach z intencją 
wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu 
osiągnięcia korzyści finansowych, poli-
tycznych lub prestiżowych. 

Rosyjska Agencja Prasowa TASS 
– centralna agencja prasowa ZSRR i Fe-
deracji Rosyjskiej. Funkcjonująca do 
dziś nazwa oznacza Telegraficzną Agen-
cję Związku Radzieckiego (Tielegrafnoje 
Agientstwo Sowietskogo Sojuza, TASS). 

RIA Nowosti – nazwa rosyjskiej pań-
stwowej międzynarodowej agencji infor-
macyjnej powołanej do życia 24 czerwca 
1941 roku (dwa dni po ataku Niemiec 
na ZSRR) uchwałą Rady Komisarzy Lu-
dowych ZSRR i Komitetu Centralnego 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej  

Stop  Fake
czyli jak się zwalcza rosyjską 

propagandę
Poradnik praktyczny

Tekst Wojciech Pokora
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Partii (bolszewików). Początkowo nosi-
ła nazwę Sowinformbiuro (Sowieckie 
Biuro Informacji). 9 grudnia 2013 roku 
dekretem prezydenta Federacji Rosyj-
skiej Władimira Putina agencja została 
zlikwidowana i przekazana utworzone-
mu tym samym dekretem Federalnemu 
Państwowemu Zjednoczonemu Przed-
siębiorstwu Międzynarodowej Agencji 
Informacyjnej „Rossija siegodnia”. Ca-
ła operacja przeprowadzona została 
w 3 miesiące, a ówczesna szefowa RIA 
Nowosti poinformowała pracowników, 
że nie dyskutuje się na temat dekretów 
prezydenta, natomiast wykonuje się je 
(bezdyskusyjnie), działając w ramach 
struktury państwa. 

Sputnik – rosyjska rządowa agen-
cja informacyjna, sieć stacji radiowych 
oraz wielojęzyczna strona internetowa, 
których właścicielem w całości jest ro-
syjskie państwowe przedsiębiorstwo 
medialne Rossija Siegodnia. Siedziba 
centrali znajduje się w Moskwie. Sput-
nik produkuje treści w ponad 30 języ-
kach. W Polsce korespondentem Sput-
nika jest Leonid Sigan. Jak możemy 
przeczytać na portalu tej agencji, Si-
gan w 1943 roku jako student Moskiew-
skiego Instytutu Stali został pierwszym 
speakerem rozgłośni Związku Patrio-
tów Polskich w Związku Radzieckim. 
Po likwidacji tej rozgłośni Leonid Sigan 
podjął pracę w tym samym charakterze 
w polskiej redakcji Radia Moskwa. To on 
jako pierwszy odczytał komunikat, że 
17 stycznia 1945 roku została wyzwo-
lona Warszawa. Sigan jako korespon-
dent relacjonował kontakty radziec-
ko-polskie na najwyższym szczeblu. 
W 1964 roku został kierownikiem pol-
skiej redakcji Radia Moskwa. Ma tytuł 

„Zasłużonego dla kultury polskiej” oraz 
tytuł zasłużonego działacza kultury Fe-
deracji Rosyjskiej. 

Stop Fake – portal internetowy, na 
którym publikowane są zweryfikowane 
i zdemaskowane fałszywe informacje. 
Prowadzona jest przez międzynarodowe 
zespoły dziennikarzy, którzy monitoru-
ją media i portale społecznościowe pod 
kątem wyszukiwania i weryfikacji mate-
riałów propagandowych, dezinformacyj-
nych i fałszywych, które mogą mieć na 
celu wywołanie reakcji budzących nie-
pokoje społeczne, osłabiających struktu-
ry państwa i uderzające w politykę pań-
stwa. Stop Fake powstał 2 marca 2014 
roku na Ukrainie, w środowisku Mohy-
lańskiej Szkoły Dziennikarstwa w Kijo-
wie. Przyjęte założenia związane były 
bezpośrednio z okupacją przez Federa-
cję Rosyjską Krymu i z wojną w Donbasie. 
Z czasem projekt ewaluował i stał się ser-
wisem informacyjnym, w którym wszel-
kie formy kremlowskiej propagandy pod-
dawane są wnikliwej analizie. Poszerzony 
został również zakres jego działalności. 
Poza wpływem propagandy i dezinforma-
cji na Ukrainę, zespół bada ich wpływ na 
inne kraje regionu – od krajów dawnego 
Związku Radzieckiego, przez Unię Euro-
pejską po Syrię i Turcję. Obecnie Stop Fa-
ke funkcjonuje w 11 językach: rosyjskim, 
angielskim, hiszpańskim, rumuńskim, 
bułgarskim, francuskim, włoskim, ho-
lenderskim, niemieckim, czeskim i pol-
skim. Polska wersja portalu powstała 
w 2017 roku i od początku swojego ist-
nienia związana jest ze Stowarzyszeniem 
Dziennikarzy Polskich i współfinansowa-
na przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych w ramach konkursów „Dyplomacja 
Publiczna”. 

projekty SDP
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Stop Fake – jak to się robi?

Na czym polega praca w Stop Fake? 
Na tym, na czym polegać powinna praca 
każdego dziennikarza, czyli na zbieraniu 
i weryfikowaniu informacji. To podstawo-
wy element warsztatu każdego dzienni-
karza – sprawdzić, czy to, co usłyszałem, 
co udało mi się zdobyć od informatorów 
czy to, co właśnie przeczytałem, jest 
prawdą. Jeśli tak, to mo-
gę to opublikować, jeśli 
nie, warto zastanowić 
się, dlaczego ta infor-
macja do mnie trafiła 
i z jakiego źródła. Stop 
Fake kładzie nacisk na 
ten drugi element, czyli 
dlaczego dana, niepraw-
dziwa informacja, tra-
fiła do odbiorców i kto 
ją wypuścił. Na tym to 
w skrócie polega. A in-
formacje są z różnych 
dziedzin i pojawiają się 
w  nieprzypadkowych 
momentach. Po kilku latach można na-
wet próbować w ciemno strzelać, w jakim 
czasie pojawi się fala dezinformacji i ja-
kich spraw może dotyczyć. Oczywiście 
globalnie, bo detalicznie zawsze one się 
będą różnić, wykorzystując bieżącą sy-
tuację i aktywnych w danym momen-
cie polityków, dziennikarzy czy celebry-
tów. Można jednak przewidzieć, że gdy 
na horyzoncie pojawia się ważna data 
historyczna, zostaniemy zasypani falą 
artykułów bazujących na kłamstwach hi-
storycznych, gdy zbliżają się wybory do 
Parlamentu Europejskiego, zacznie się 
fala propagandy antyemigracyjnej czy 
ogólnie antyunijnej, by zburzyć jedność 

wspólnoty, gdy zbliżają się spotkania 
w ramach NATO, albo podejmowane są 
działania wewnątrz sojuszu, wówczas 
otrzymamy dawkę propagandy anty-
natowskiej czy antyamerykańskiej. I te 
narracje za chwilę zostaną powielone 
i rozkolportowane w mediach społeczno-
ściowych. Tak było chociażby przy okazji 
manewrów Zapad 17, gdy Moskwa ćwi-
czyła regularny konflikt zbrojny z Za-

chodem, w tym z uży-
ciem broni nuklearnej. 
Wtedy w rosyjskich 
mediach, m.in. pierw-
szym programie rosyj-
skiej telewizji, pojawiły 
się materiały, w których 
nazwano nas sojuszni-
kiem Hitlera, napisano, 
że Polska kreuje się na 
pierwszą ofiarę drugiej 
wojny światowej i za-
rzucono nam, że by-
liśmy jej drapieżnym 
inicjatorem. Co to może 
mieć na celu? Na ryn-

ku wewnętrznym zapewne to samo co 
podobne agitki w czasie II RP, budzenie 
w narodzie rosyjskim (wówczas sowiec-
kim) ducha bojowego. Polska to kraj fa-
szystowski i zawsze był w opozycji do 
Rosji. Dlatego m.in. zburzono w nim obe-
liski Armii Czerwonej, która – jak wiemy 
z faszyzmem walczyła. Niestety, te głosy 
z Rosji, przez przekaźniki takie jak wy-
mienione we wstępie „agencje prasowe”, 
trafiają na Zachód i do Polski. Po co? Prze-
cież my wiemy, jaka jest prawda. Wiemy, 
ale wprowadzany jest zamęt. Zaczynamy 
o tym mówić, zaczynamy się sprzeciwiać, 
debata publiczna zaczyna się orientować 
na podrzucone z zewnątrz tematy,  

Stop Fake kładzie 
nacisk na ten drugi 
element, czyli 
dlaczego dana, 
nieprawdziwa 
informacja, trafiła 
do odbiorców  
i kto ją wypuścił. 
Na tym to w skrócie 
polega.

projekty SDP
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pojawi się polityk, celebryta czy dzienni-
karz, który przemówi w tym samym to-
nie, czy złoży kwiaty na sowieckich mo-
giłach, by podgrzać atmosferę. I temat 
staje się nośny, zajmuje na jakiś czas 
media i polityków, i coś zawsze z tej za-
trutej narracji w niektórych głowach zo-
stanie, co znajdzie później odzwiercie-
dlenie w mediach społecznościowych. 

Po co nam NATO i UE? 

Jak wspomniałem, innymi nośnymi 
tematami są te, które uderzają w na-
sze sojusze. I też przecież nie mają 

na celu wprost tych sojuszów rozbijać, 
bo przecież pojedynczy artykuł nie ma 
takiej mocy sprawczej. Ale zasieje wąt-
pliwość. To wystarczy. Zaczniemy się za-
stanawiać, na ile NATO jest właściwym 
rozwiązaniem, a może amerykańskie 
bazy służą jedynie Amerykanom, którzy 
budując pozycję na Pacyfiku chcą wyko-
rzystać Polskę jako poligon. Znów wy-
grać wojnę cudzymi rękami na cudzym 
froncie. Znajoma narracja? Przecież to 
ostatnio bardzo popularny kierunek pro-
wadzenia publicystycznych rozważań, 
niestety także politycznych. Nie lepiej 
budować sojuszu z silnym sąsiadem? 
Po co nam agresywni sojusznicy z są-
siedztwa, po co nam banderowska Ukra-
ina czy antypolska Litwa. Jest w pobliżu 
silniejszy sąsiad, gwarant pokoju i do-
brobytu. Żeby móc wbić w głowy taką 
narrację, trzeba dużej pracy. I ta praca 
jest wciąż wykonywana. Wciąż pojawia-
ją się podżegacze budujący antyukra-
ińską czy antylitewską narrację. Przez 
lata słyszeliśmy o postępującej bonde-
ryzacji Ukrainy, czego nie potwierdzają 
żadne wybory w tym kraju. I łapiemy się 

na te chwyty, mimo że sami jesteśmy 
ofiarą takiego samego czarnego PR-u 
w krajach Zachodu, dla których jeste-
śmy faszystami zamieszkującymi kraj 
zawładnięty przez dyktatora z Żoliborza. 
Czy to buduje zaufanie między sojusz-
nikami? Czy próby eskalacji nastrojów 
antyunijnych sprzyjają Rosji czy to dla 
niej sytuacja obojętna? Stop Fake działa 
w 11 krajach, nie tylko w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, także na zachodzie, 
i wspólnie prowadzone badania poka-
zują, że te techniki propagandy, tematy, 
sposoby prowadzenia polityki dezinfor-
macyjnej są wszędzie takie same. Różnią 
się detalami i wektorami, które w zależ-
ności od specyfiki danego kraju i regionu 
muszą być skierowane w różne kierunki. 

Aby nie być gołosłownym, poka-
żę dwa przykłady działania rosyjskiej 
dezinformacji i wprowadzania, czy 
też utrwalania jej narracji. Oba będą 
z otwartych źródeł. Oba, na pierwszy 
rzut oka, dotyczą jednej sprawy – wra-
ku Tu-154, samolotu, który rozbił się 
w 2010 roku pod Smoleńskiem. 

Przykład pierwszy – Ria 
Nowosti (10 kwietnia 2019 r.)

Przedstawicielka Komitetu Śledcze-
go Federacji Rosyjskiej Swietłana 
Petrenko skomentowała wnioski, 

które przedstawiło brytyjskie laborato-
rium ekspertyzy sądowej (Central Police 
Forensic Science Laboratory), badające 
wrak samolotu i próbki z miejsca ka-
tastrofy:

„Wypowiedzi brytyjskich ekspertów na 
temat śladów materiałów wybuchowych na 
fragmentach samolotu Tu-154 polskiego pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, który rozbił 
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się w kwietniu 2010 r., są niezdarną próbą 
zakwestionowania tego, co oczywiste” – po-
wiedziała.

„Informacje strony polskiej, według któ-
rych eksperci zagraniczni odkryli ślady sub-
stancji używanych do produkcji materiałów 
wybuchowych i innych substancji w badaniu 
fragmentów polskiego samolotu Tu-154M, 
to nic innego jak kolejna niezdarna próba 
zakwestionowania oczywistości. Argumenty 
brytyjskich ekspertów są całkowicie obalone 
przez wnioski ekspertów, którzy przeprowa-
dzili liczne ekspertyzy sądowe zarówno na 

terenie Federacji Rosyjskiej, jak i na terenie 
Polski. Badania te przeprowadzono w ra-
mach sprawy prowadzonej przez rosyjski 
Komitet Śledczy” – cytuje Petrenko agen-
cja RIA Nowosti. 

Co się dowiadujemy? Zdaniem cy-
towanej przez RIA Nowosti Petrenko, 
strona polska uważa, że zagraniczni 
eksperci odkryli ślady materiałów wy-
buchowych. To pierwsza manipulacja 
i osłabienie przekazu. To nie brytyjscy 
eksperci w raporcie przedstawili swo-
je wnioski, a strona polska uważa,  
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że eksperci odkryli ślady substancji uży-
wanych do produkcji materiałów wy-
buchowych. Ale to nie wszystko. Argu-
menty brytyjskich ekspertów zostały 
przecież obalone, zanim się pojawiły. 
Bowiem rosyjski Komitet Śledczy prze-
prowadził badania już wcześniej i one 
obaliły późniejsze ekspertyzy innych ko-
misji. Obowiązująca jest wersja, że przy-
czyną katastrofy był błąd pilota podczas 
lądowania w warunkach ograniczonej 
widoczności.

Wątpliwość jest zasiana, brytyjskie 
badania nie mogą w takich okoliczno-
ściach być wiarygodne, temat zdaje się 
upadł. I nagle odżył.

Przykład drugi – Sputnik 
(5 lipca 2019 r.)

Podjął go niezawodny Leonid Sigan, 
który rozmawiając na zupełnie in-
ny temat z posłem Januszem Sa-

nockim, rozważa, czy możliwy jest reset 
kontaktów z Rosją? I już w pierwszym 
akapicie Sanocki mówi, że Rosja powin-
na oddać wrak Polsce, bo po co on Rosji, 
jest tylko pretekstem do mówienia o za-
machu. „Ostatnio słyszałem pana Macie-
rewicza, który mówił, że na wraku są na 
pewno ślady jakichś materiałów wybu-
chowych. Ja rozumiem, że pan Maciere-
wicz ma sposób na odróżnienie śladów 
rosyjskich materiałów wybuchowych od, 
na przykład, amerykańskich czy izra-
elskich. Jeśli nawet są tam te ślady, to 
czyje są to materiały? Dobrze by było, 
gdyby pan Macierewicz komentował to 
jako Polak, któremu zależy na dobrych 
relacjach z Rosją”. Jest zmiana retoryki 
w trzy miesiące? Przypominam, zarów-
no RIA Nowosti, jak i Sputnik należą do 

tego samego rządowego przedsiębior-
stwa Rossija siegodnia”. Tam nie ma 
przypadkowych przekazów. I przypadko-
wych rozmówców. Dziś, w obliczu faktów 
podanych przez Brytyjczyków, nie mówi 
się już bezwzględnie o braku śladów ma-
teriałów wybuchowych. Dziś forsuje się 
tezę, że może to ślady amerykańskich 
czy izraelskich materiałów. Dalej poseł 
Sanocki stawia kropkę nad „i”: „ja od 
dawna mówię, że nie ma żadnych prze-
szkód, żebyśmy się starali jakoś ustano-
wić dobre relacje z Rosją. Ale Rosja w tej 
sytuacji jest partnerem silniejszym, po-
winna trochę dalej patrzeć w przyszłość. 
Byłoby bardzo dobrze, gdyby Rosja wyka-
zała cierpliwość, nie zwracała uwagi na 
zaczepki, na wrogie komentarze, które 
tu padają. Wielu ludzi w Polsce chciałoby 
dobrych relacji z Rosją, i politycy powin-
ni się do tego dostosować. Oni widzą, że 
Niemcy, Włochy, Francja nie chcą wojny, 
tylko my idziemy na wojnę i znowu na 
pierwszą linię frontu. Tym bardziej że, 
jak się wydaje, nasz „wielki brat” Amery-
ka chce porozumieć się z Rosją, bo chyba 
bardziej czuje zagrożenie ze strony Chin 
niż ze strony Rosji. Może takie wiatry za-
wieją na Potomaku?”.

Propaganda i dezinformacja obliczo-
na jest przede wszystkim na dzielenie 
społeczeństwa i na wprowadzenie za-
mętu. Na dezinformację najlepszą re-
ceptą jest informacja. Musimy dbać o to, 
by przekaz płynący z Polski był spójny 
i by było go słychać w całej Europie. My 
te cele osiągamy nie tylko ujawniając 
i prostując fake newsy, ale także tworząc 
archiwum propagandy, analizując infor-
macje, prowadząc szkolenia z weryfika-
cji informacji dla różnych grup, biorąc 
udział w tematycznych konferencjach 
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i seminariach. Jesteśmy obecni w wie-
lu grupach w mediach społecznościo-
wych, obserwując i rejestrując wszelkie 
przejawy budowania „oddolnych” sieci 
dezinformacji. Niestety, jak widzimy na 
przykładzie posła Janusza Sanockiego, 
rozsadnikami rosyjskiej propagandy nie 

są tylko lewicowi działacze czy politycy, 
ten podział nie przebiega aż tak bardzo 
czytelnie. Często te operacje prowadzo-
ne są pod fałszywą flagą, a propagandy-
ści próbują zafunkcjonować w każdym 
środowisku. Chciałbym wierzyć, że robią 
to „jedynie” z czystej głupoty. 
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Tekst Alina Bosak
Fotografie Tadeusz Poźniak (1), Alina Bosak (3)

Język racji 
czy manipulacji?

Liczne artykuły i relacje 
z wystąpienia posła 

PO Sławomira Nitrasa 
10 sierpnia br., podczas 

debaty nad wyborem nowego 
marszałka Sejmu, wydają się 

być opisem dwóch różnych 
zdarzeń. W jednych poseł 

jest drapieżnikiem, w innych 
niemal ofiarą. To właściwie 

przykład pierwszy z brzegu, 
bo wydarzeń ocenianych 

w sposób skrajnie 
odmienny, przybywa 

jak grzybów po 
deszczu. Taka 

wyraźna polaryzacja 
w języku 

mediów jest na 
rękę politykom 

i może świadczyć 
o próbach 

manipulacji. 

Alina Bosak.
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Cele polityki i mediów są in-
ne. W  demokracji parlamen-
tarnej politycy mają w imieniu 

obywateli zarządzać państwem, me-
dia – patrzeć im na ręce. Jednocześnie 
obie strony chcą być skuteczne – wy-
grać wybory lub zdobyć mocną pozycję 
na medialnym rynku. 
Skuteczność w polity-
ce wiąże się z językiem 
perswazji, z wypowie-
dziami performatyw-
nymi, które mają moc 
sprawczą i  dokonują 
zmian w rzeczywisto-
ści. Natomiast zdo-
bywanie czytelników 
i słuchaczy najprościej 
jest uskutecznić sięga-
jąc po język emocji, co 
też media czynią coraz 
częściej. W języku per-
swazji emocje również 
się pojawiają. Posłu-
giwanie się słowami, 
które są nimi nacechowane, może być 
uzasadnione. Kiedy jednak dziennika-
rze przejmują gotowe polityczne frazy, 
ukute przez propagandowe think tanki, 
stają się narzędziem manipulacji. 

Język polityki, czyli jaki?

Język polityki nie jest wyodrębnia-
ny w polszczyźnie jako jedna z jej od-
mian stylowych. Teksty uznawane za 
polityczne posługują się formami wła-
ściwymi dla kilku stylów: dziennikar-
skiego, publicystycznego i retorycznego. 
„Każdy polityk, który w miarę dobrze 
włada polszczyzną ogólną, w zależno-
ści od potrzeby dobierze do wypowiedzi 

politycznej inne elementy stylowe”, pi-
sze językoznawca, prof. Kazimierz Ożóg. 
„Mamy tu więc jednostki ze stylu po-
tocznego, tak obecnie modne i często 
nadużywane, kolejno ze stylu urzędo-
wego, który daje znać o sobie w wielu 
wypowiedziach, bo trzon warstwy poli-

tyków stanowią urzęd-
nicy, dalej ze stylu re-
klamowego, gdyż język 
polityki staje się coraz 
częściej marketingiem 
politycznym”. Istotne 
są słowa, które warto-
ściują osoby, zjawiska 
czy zdarzenia. Zależą 
od systemu wartości, 
jaki prezentuje partia, 
od ultraprawicowego 
po liberalny i lewicowy. 
Każda ekipa politycz-
na wykorzystuje też 
słowa-klucze, z który-
mi wiąże się cała seria 
skojarzeń, składających 

się na szerszy obraz i ocenę rzeczywisto-
ści. Im bardziej te wizje się różnią, tym 
szybciej rośnie temperatura polityczne-
go sporu i językowa agresja.

Zwykła relacja,  
a w każdej inny obraz 

W „Balladzie o przeszkole-
niu kamerzystów” Wojciech 
Młynarski śpiewał tak: Ten, 

co szkolił, nie był kiep, miał analityczny łeb 
/ (tak przynajmniej sam o sobie twierdził 
śmiało) / i powiada nam: „Chłopaki, problem 
jest ogólnie taki: / przyjdzie dużo, a pokazać 
trzeba mało!” (…) A tak po dwóch latach 
gdzieś (…) Specjalista był ten sam, tylko  

Język racji 
czy manipulacji?

„Każdy polityk, 
który w miarę 
dobrze włada 
polszczyzną ogólną, 
w zależności od 
potrzeby dobierze 
do wypowiedzi 
politycznej 
inne elementy 
stylowe”, pisze 
językoznawca, prof. 
Kazimierz Ożóg.
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przymizerniał nam / (łeb miał twardszy 
i sprawował wyższy urząd) / i powiada 
nam: „Chłopaki, problem jest tym razem ta-
ki: / przyjdzie mało, a pokazać trzeba dużo!”

Po 1989 roku, kiedy Polska znów 
stała się krajem demokratycznym, 
z ograniczeń cenzury i nowomowy wy-
zwolił się także język 
polityki. Wydawało się, 
że pożegnaliśmy się 
także ze sformułowa-
niami właściwymi dla 
stylu komunistycznej 
rewolucji, przedstawia-
jącymi przeciwnika ja-
ko wroga, którego nale-
ży zniszczyć. W języku 
demokratycznego pań-
stwa „wroga” zastępu-
je „polityczny przeciw-
nik”, ale niekoniecznie 

chodzi o porozumienie z nim. Nadal 
istotą działań jest jego pokonanie 
– w okresie zdobywania władzy poprzez 
podkreślanie jego negatywnych cech 
i działań, a w czasie dominacji – igno-
rowanie. Polityczny przeciwnik „obda-
rowywany” jest zatem zestawami nega-

tywnych etykiet, które 
chętnie wykorzystu-
ją sformułowania iro-
niczne, jak i obraźliwe. 
W publicznej debacie 
pojawiają się zatem ta-
kie określenia, jak np. 
myszka agresorka, wy-
powiedziane przez po-
seł PiS Krystynę Paw-
łowicz pod adresem 
posłanki Nowocze-
snej Kamili Gasiuk-Pi-
chowicz. Lekceważący 

Po 1989 roku, 
kiedy Polska znów 
stała się krajem 
demokratycznym, 
z ograniczeń 
cenzury 
i nowomowy 
wyzwolił się także 
język polityki. 
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i ośmieszający charakter tego epitetu 
prowadzi do banalizacji wypowiedzi 
„ubranego” w takie określenie przeciw-
nika. Podobnie, jak nazwanie prezyden-
ta Polski długopisem Prawa i Sprawiedli-
wości, co uczynił przedstawiciel Partii 
Zieloni w telewizyjnym programie na 
żywo. Zarówno epitet myszka, jak i dłu-
gopis dehumanizują człowieka, chociaż 
brzmią mniej złowieszczo niż słynna 
szarańcza, do której Schetyna porównał 
PiS, czy głośna ostatnio zaraza, używana 
nie tylko w stosunku do ideologii LGBT, 
ale i Kościoła katolickiego. Te określenia 
kojarzą się ze zniszczeniem, śmiercią, 
zagładą, a więc mogą być skutecznym 
sposobem na zohydzenie przeciwnika. 

Oskarżanie współczesnych polity-
ków o propagowanie „mowy nienawi-
ści”, chociaż jest zasadne, dotyczy zja-
wiska obecnego od lat. Styl napastliwy 

i agresywny przeniknął jednak do me-
diów. Za sprawą Internetu, social me-
diów i walki o oglądalność, nienawist-
ne sformułowania mają dziś większą 
siłę wpływania na opinię społeczną niż 
jeszcze dziesięć lat temu. 

Pauperyzację języka polityki i po-
rozumiewanie się polityków na 
coraz niższym poziomie, języko-

znawcy obserwują już od końca lat 90. 
Rośnie ubóstwo słownika, używanie 
słów nadmiernie emocjonalnych i skłon-
ność do kategorycznych ocen, które 
utrudniają porozumienie.

Prof. Kazimierz Ożóg zauważa, że ni-
ski poziom komunikacji blokuje też uznanie 
racji drugiego i zakłada kurczowe, doktry-
nerskie wprost trzymanie się własnej wizji. 
Politycy różnych partii mają swoją, silnie  
zideologizowaną prawdę, a wielu z nich nie 
jest zdolnych do przyjęcia jakichkolwiek  
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innych argumentów. Przy-
pomina to komunistyczną 
nowomowę z jej syndro-
mem wielkiego monologu 
i łączy się z arbitralnością 
znaczeń wielu podstawo-
wych leksemów.

Niestety, ten po-
lityczny język 
coraz mocniej 

przesiąka do języka 
mediów, a polityczne 
słowa-klucze plączą 
się nawet w tych tek-
stach, w których żaden 
polityk nie wypowiada 
się. W tę pułapkę media wpadły, bo na-
dzieję na przetrwanie związały z „krwi-
stym” stylem wypowiedzi. Wielu chce, 
aby tekst, audycja miały odpowiednią 
temperaturę, a skoro tak, to język bu-
dzący emocje pojawia się już nawet 
w zwykłej informacji. Krok następny 

to uznanie, że odbior-
ca jest zbyt leniwy, by 
analizować rzeczywi-
stość i woli informację 
już zinterpretowaną. 
Stąd relacje nawet, je-
śli dotyczą tego samego 
wydarzenia, bywają tak 
skrajnie różne. W jed-
nych wspomniany na 
wstępie Sławomir Ni-
tras jest posłem awan-
turującym się, w innych 
skarży się, że opozy-
cja krzyczała na niego 
z sali ćpun. W tych rela-

cjach chodzi nie tylko o wybranie tych 
zdań, które odpowiadają określonej wi-
zji, ocena kryje się także w odpowiednio 
dobranych słowach. 

Zawężaniu słownictwa i powtarza-
niu partyjnych słów-kluczy sprzyja ro-
snąca dominacja mediów wizualnych 

Niestety, ten 
polityczny język 
coraz mocniej 
przesiąka do 
języka mediów, 
a polityczne  
słowa-klucze plączą 
się nawet w tych 
tekstach, w których 
żaden polityk nie 
wypowiada się.
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i rozwój kultury obrazkowej. Unikaj fraz, 
które słyszysz od wszystkich innych, prze-
strzega amerykański historyk Timothy 
Snyder w książeczce O tyranii. Dwadzie-
ścia lekcji z dwudziestego wieku. I warto, 
by słowa te wzięli sobie do serca przede 
wszystkim dziennikarze. Snyder uważa, 
że kultura obrazkowa czyni społeczeń-
stwo bardziej podatnym na manipula-
cje. Pisze: Powtarzając te 
same słowa i frazy, które 
pojawiają się codziennie 
w mediach, zgadzam się 
na brak szerszej perspek-
tywy. Aby zyskać taką 
perspektywę, trzeba dys-
ponować większą liczbą 
pojęć, a to z kolei wyma-
ga czytania. Do głębszej 
refleksji konieczna jest 
zatem lektura. Ale Sny-
der bardziej stawia na 
książki niż na gazety 
i portale.

Nowa marszałek 
Sejmu Elżbieta 
Witek, tuż po 

wyborze zaapelowała, 
by nie używać argu-
mentów ad personam (wymierzonych 
w osobę), ale odnosić się do przedmio-
tów sporu, bo to ucywilizuje politycz-
ną debatę. Jej wezwanie zdaje się być 
jednak z góry skazane na porażkę. Ar-
tur Schopenhauer, autor Dialektyki Ery-
stycznej, czyli Sztuki Prowadzenia Sporów, 
wymienia kilkadziesiąt metod dowodze-
nia swoich racji w dyskusji, by na końcu 
podać „sposób ostatni”: Gdy spostrzega-
my, iż siły przeciwnika są przemożniejsze 
i nasze racje nie będą górą, wtedy rozpoczy-
na się atak osobisty, wulgarny i obelżywy. 

Skoro sprawa i tak jest przegrana, pomijamy 
przedmiot sporu i atakujemy wprost oso-
bę przeciwnika na każdy możliwy sposób, 
(…) zaczepka osobista oznacza całkowite 
zerwanie z przedmiotem sporu i zaatako-
wanie przeciwnika zupełnie bez związku 
z istotą dyskusji; a więc zjadliwie, obelży-
wie i grubiańsko. To odrzucenie sił ducho-
wych na rzecz cielesnych lub zgoła zwie-

rzęcych. Chwyt ten cieszy 
się wzięciem, albowiem 
każdy może go używać; 
toteż jest nader częsty. 
Wypada obecnie zapytać, 
w jaki sposób winien po-
stępować lak zaczepiony 
przeciwnik; gdy bowiem 
postąpi identycznie, to 
efektem jest bójka, poje-
dynek lub sąd o obrazę. 

Jak uniknąć tak ni-
skiego poziomu roz-
mowy? Schopenhauer 
radzi, by nie dysputo-
wać z byle kim, ale do-
bierać przeciwnika do 
swojego poziomu. Ale 
czy w  demokratycz-
nym wielogłosie jest to 

w ogóle możliwe? Rządzącej partii za-
leży na uspokojeniu publicznej debaty, 
ponieważ sondaże, jak i pakiet nowych 
obietnic dla wyborców dają duże szan-
se na zwycięstwo. Opozycja, nie mając 
takich argumentów w ręce, podejmie 
próbę zohydzenia przeciwnika. To histo-
ryczna już prawidłowość. Dlatego, cho-
ciaż PiS apeluje, by zamiast skupiać się 
na krytyce, przedstawić konkretne pro-
pozycje, bez inwektyw zapewne się nie 
obejdzie. Czy media zdołają zachować 
zimną krew? 

Jak uniknąć tak 
niskiego poziomu 
rozmowy? 
Schopenhauer 
radzi, by nie 
dysputować z byle 
kim, ale dobierać 
przeciwnika 
do swojego 
poziomu. Ale czy 
w demokratycznym 
wielogłosie jest to 
w ogóle możliwe?

analiza SDP



86

Ciekawa 
  świata

Tekst Andrzej Klimczak

kariery SDP

Rozmowa z reżyserem Krzysztofem Zanussim na tarasie w Muzeach Kapitolińskich  
w Rzymie dla „Trendy. Art. of living”. Fot. Justyna Pawłowska
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Urodziła się w Jaśle. Wychowała w Krośnie. 
Dorastała w Krakowie, gdzie studiowała 
później edytorstwo na Uniwersytecie Ja-

giellońskim. 
– To ostatnie miasto nadało mojemu życiu 

międzynarodowy bieg i pozwoliło dojrzeć do od-
ważnych decyzji – wspomina Joanna. – Już pod-
czas studiów wiedziałam, iż prawdziwe prze-
znaczenie czeka na mnie za granicą. Uczyłam 
w Krakowie języka włoskiego w prywatnej szkole. 
Wyjeżdżałam często do Rzymu i Sardynii. Opusz-
czenie kraju było kwestią czasu. Byłam i jestem 
ciekawa świata jak Alexander Von Humboldt – 
wyznaje śmiejąc się. – W mojej naturze leży po-
znawanie nowych kultur, nowych światów, od-
miennych mentalności. Myślę, że to właśnie ta 
ciekawość zaprowadziła mnie do dziennikarstwa. 
My, dziennikarze, tacy jesteśmy – ciekawscy! 

Zostać w Polsce 
dziennikarzem to wcale 
niełatwe zadanie. Zostać 
dziennikarzem pracującym 
dla zagranicznych redakcji, 
to prawie graniczy z cudem. 
Są jednak młodzi Polacy 
i Polki, którzy nie bali 
się wyzwań a dzisiaj 
odnoszą sukcesy na skalę 
międzynarodową. Do 
takich osób należy Joanna 
Longawa, freelancerka 
pracująca dla wielu 
europejskich mediów.

Tekst Andrzej Klimczak



Włoskiego nauczyła się w li-
ceum. Zaczynała naukę ję-
zyka jako samouk w domu. 

– Moja babcia mawiała, że to „gene-
tyczne zanieczyszczenie”, gdyż w na-
szej rodzinie ponoć były jakieś włoskie 

geny – mówi Joanna. – Włoski był i jest 
moją wielką pasją, ale nie tylko ten ję-
zyk. Jeszcze podczas studiów nauczy-
łam się hiszpańskiego. Mam wrażenie, 
że angielski znam od zawsze. Doszedł 
do tego jeszcze francuski. A niedawno 
zaczęłam naukę portugalskiego. Dobra 
znajomość tych pięciu języków zawsze 
była moim atutem i pomagała za grani-
cą znaleźć pracę, nawiązać odpowiednie 
kontakty oraz przeprowadzać wywiady 
ze znanymi osobami z całego świata. 
Jednak piszę tylko w trzech językach: 

włoskim, polskim i angielskim. Po hisz-
pańsku napisałam dotychczas tylko jed-
ną recenzję filmową (film „Day Six”) dla 
meksykańskiego reżysera, Juana Pabla 
Arroyo Abrahama, wielokrotnego zwy-
cięzcy europejskich festiwali filmowych, 

spotkanego na Vocespettacolo Film Fe-
stival w Materze, gdzie miałam zaszczyt 
być członkiem jury. Z nim też przepro-
wadziłam bardzo interesujący wywiad 
po hiszpańsku. 

Opowiadania, 
powieści, wiersze

Dziennikarstwo to kolejna pasja 
Joanny. Zaczęła pisać w dzieciństwie. 
W przedszkolu powstały jej pierwsze 
opowiadania. W szkole podstawowej 

„wyspecjalizowała” 
się w romantycz-
nych powieściach, 
które wyciskały łzy 
wzruszonych kole-
żanek. 

– Przez wie-
le lat pisałam też 
wiersze – wyznaje 
Joanna. – We Wło-
szech jeden z nich, 
oczywiście napisa-
ny w języku wło-
skim, został doce-
niony w konkursie 

– Włoski był i jest moją wielką pasją, ale nie tylko ten 
język. Jeszcze podczas studiów nauczyłam się hiszpańskiego. 
Mam wrażenie, że angielski znam od zawsze. Doszedł 
do tego jeszcze francuski. A niedawno zaczęłam naukę 
portugalskiego.

kariery SDP

Juan Pablo Arroyo, meksykański reżyser filmowy podczas rozmowy z Joanną 
na festiwalu filmowym w Materze. Fot. Hernàn Josè Benchaya
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dla młodych talentów i opublikowany 
w 2013 roku w Rzymie – razem z dwo-
ma innymi – w Antologii „Parole Sparse” 
(wydawca Pagine). Tak więc moje sukcesy 
pisarskie zaczęły się na ziemi włoskiej.

Współpracowała przez kilka lat 
z  „Gazzetta Italia”, polsko-
-włoskim magazynem wyda-

wanym w Polsce. We Włoszech jej teksty 
ukazywały się w wielu magazynach: „Ro-

meing” (wydanie angielskie), „Unfolding 
Roma Art Magazine”, „Celebrities and Fa-
shion Magazine Stars System”, „Econo-
my Way”, „Milanotopnews”, „Staycool”, 
„Switch Magazine” oraz z londyńskim 
„Men Style Fashion”. Do dziś prowadzi 

własny magazyn kulturalny po angielsku 
na stronie www.jlinterviews.com.

– Moje teksty mogą Państwo rów-
nież czytać w „Trendach. Art of living”, 
polskim, luksusowym dwumiesięczniku, 
gdzie zamieszczam własną korespon-
dencję z Rzymu oraz wywiady zagra-
niczne – dodaje Joanna. – W ostatnim 
numerze, tutaj się pochwalę, zamiesz-
czono jako okładkowy, mój wywiad 

z Szymonem Brodziakiem, polskim ce-
lebrytą – fotografem. To już druga mo-
ja okładka, po wywiadzie z Katarzyną 
Bondą. Rozmawiam też w tym numerze 
z Mauro Colagreco, uznawanym za naj-
lepszego kucharza na świecie. 

Współpracowała przez kilka lat z „Gazzetta Italia”, polsko-
-włoskim magazynem wydawanym w Polsce. We Włoszech 
jej teksty ukazywały się w wielu magazynach...

Joanna w Madrycie podczas wywiadu dla „JL Interviews”, jakiego udzielił jej  
Pablo de Vargas, syn sławnego malarza, Ramona. Fot. Josè A. Ramirez

kariery SDP
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Praca za granicą 
otwiera wiele drzwi

Joanna przeprowadzała wywiady 
z wieloma znanymi w Europie i poza 
nią osobistościami: Antonello Colon-

na (ambasador kuchni włoskiej na świe-
cie), Alessandro Baricco (włoski pisarz 
o międzynarodowej sławie), Emilio Con-
ciatori (włoski malarz, który pracował dla 
Stanleya Kubricka przy „2001: A Space 
Odyssey”), Lina Wertmüller (znana re-
żyserka, asystentka Federico Felliniego 
oraz pierwsza kobieta reżyser nomino-
wana do Oscara), Jo Nesbø (znany nor-
weski pisarz kryminałów), Ferdinan-
do Scianna (włoski fotograf), David Sye 
(słynny instruktor jogi w Anglii oraz ku-
zyn Amy Winehouse), Krzysztof Zanussi 

(nie trzeba przedstawiać), Amai Rodri-
guez (odkrycie „Vogue’a”, projektantka), 
Federico Moccia (włoski pisarz powieści 
dla nastolatków), Sahar Adjamsi (irańska 
pisarka walcząca o prawa kobiet), Pat-
ty Pravo (włoska legenda muzyki), Julia 
Mokhovikowa (ukraińska malarka, była 
top model), Carlo Bellincampi (rzymski 
fotograf gwiazd, współpracujący z Fen-
di), Andrew Ellul (właściciel luksusowego, 
maltańskiego hotelu dla hollywoodzkich 
gwiazd) i z wieloma innymi. 

– Praca za granicą otwiera wiele 
drzwi – mówi Joanna. – W Rzymie można 
spotkać wiele osobistości z całego świa-
ta. Dwa tygodnie temu w moim ulubio-
nym barze „Panella” podczas porannej 
kawy spotkałam Willem Dafoe. Innym 
razem byłam na obiedzie w restauracji, 

Joanna z królem paparazzich, Rinem Barillarim, na Placu Navona  
w Rzymie w rozmowie dla „Romeingu”. Fot. Pieri Mass
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gdzie spotkałam Diane Keaton (kręci-
ła wtedy w Rzymie z Sorrentino „The 
New Pope”). 

Europejska kariera Joanny nie prze-
szkadza jej być członkiem rzeszowskie-
go oddziału Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich.

– Jako wolny strzelec, nie mam 
stałej redakcji, ale już tej jesieni mo-
je teksty pojawią się w kilku włoskich 
gazetach zapowiada Joanna. – Ponad-
to wraz z Palazzo Merulana, rzymskim 
muzeum, przygotowuję event fotogra-
ficzny. W roli głównej: Roberto Strano, 
sycylijski król reportażu. Raz lub dwa 

Raz lub dwa w roku zajmuję się organizacją eventów 
kulturalnych. Często biorę pod swoje skrzydła, w roli biura 
prasowego, włoskich artystów.

w roku zajmuję się organizacją even-
tów kulturalnych. Często biorę pod 
swoje skrzydła, w roli biura prasowe-
go, włoskich artystów. W przeszłości 
był to Antonio Voria (dziś znany pio-
senkarz w Chinach) oraz Emiliano Do-
naggio (malarz-rzeźbiarz z Wenecji). 

Jeśli ktokolwiek z czytelników „Forum 
Dziennikarzy” wybiera się do Rzymu 
jesienną porą, to zapraszam gorąco na 
moje, zapowiedziane wyżej, wydarze-
nie – „Włoscy fotografowie na świecie”, 
które odbędzie się w Palazzo Merulana 
(niedaleko Koloseum) w dniach 6–10 
października.

kariery SDP

Antonello Colonna udziela wywiadu Joannie w swoim resorcie w Labico 
(restauracja i rezydencja niedaleko Rzymu) dla „Trendy. Art. of living”. 
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Założenie, że wyborca jest głupi 
i wszystko można mu wcisnąć, 
samo okazało się głupie, o czym 

mogła się przekonać opozycja totalna, 
przegrywając totalnie wybory. Nie wy-
ciągnęła z tego faktu nauki, bo widać nie 
stać ją na to, i dalej brnie już nie w total-
ny, ale nawet totalitarny odwet i odmęt, 
wciskając zwykłym ludziom obrzydli-
wą, zboczoną ideologię gender. Usiłu-
je leczyć „schizofrenię bezobjawową” 
i urojoną „mowę nienawiści” własnym 
światłym przykładem. Najwyraźniej nie 
zauważa, że sama „zionie miłością”, 
tolerancją i podziwem dla wszystkie-
go, co sprzeczne z naturą. Sprzyjają jej 
sprzedajni dziennikarze, zatrudnieni 
przez wrogie Polsce ośrodki medialne 
masowego rażenia.

Walka ideologiczna staje się zażarta 
jak za dawnych totalitarnych reżimów, 
tylko sztandary coraz śliczniejsze. Po co 
ograniczać się do jednego koloru? Pomi-
jając brzydki brunatny, nie warto nawet 
obstawać przy jaskrawym czerwonym, 
skoro można mieć sześć naraz? Każde-
mu powinno w nich być do twarzy. Taki 
kolorowy sześciopak pozwala porozu-
miewać się bez słów, i dobrze, bo one 

wprowadzają tylko zamęt. Przekonał się 
o tym dobry polski aktor o trudnym ho-
lenderskim nazwisku, który zadał pro-
ste pytanie: Czy aktywiści LGBT popierają 
pedofilię? Stracił za to pytanie rolę w se-
rialu. Jak tu bowiem wytłumaczyć „temu 
ciemnemu ludowi”, że gender w szko-
łach to samo dobro? Ale to, co dobre 
w „nowoczesnej szkole”, można, a nawet 
trzeba potępiać w Kościele. TW „księża 
patrioci” zrobili swoje i idą na odstrzał 
– taki los agentów. Zostali powołani do 
rozsadzania Kościoła od wewnątrz, za-
danie wykonali, odchodzą więc w niesła-
wie. Nikt za nimi łzy nie uroni.

No dobrze, ale kto jest tym elekto-
ratem, który wybrał prezydentów takich 
miast, jak: Warszawa, Gdańsk, Kraków, 
Łódź, Poznań, Wrocław itd.? Myślę, że 
kolaboranci wszelkiej maści nadali ton, 
a tchórze i zakompleksiałe snoby to pod-
chwyciły. My, mieszkańcy tych miast, 
cierpimy, ale taki jest los demokratów.

Barwy 
totalitaryzmów

Małgorzata Todd

satyrykon SDP



Oponenci władzy, kto by jej ak-
tualnie nie sprawował, wie-
dzą, co rząd powinien, a czego 

nie powinien robić. Ci „doradcy” czę-
sto się dąsają i na wybory nie chodzą, 
bo nikt im nie dogodzi. Mylą przy tym 
premiera lub prezydenta z władcą ab-
solutnym, któremu nikt się nie sprze-
ciwi. Warto przypomnieć taki drobny 
incydent, jak to w pewnym teatrze nie 
chciano dyrektora i chociaż personel 
teatru nie jest od wybierania, kto ma 
przedsiębiorstwem zarządzać, to tak 
mu „umilali” życie, że niczego zrobić 
nie mógł. Wyobrażam sobie, że resort 
zatrudniający tysiące ludzi można z ła-
twością sparaliżować, a później mieć 

pretensje, że się nie spisał. Działanie 
na rzecz Polski w dobrej wierze nie wy-
klucza niestety błędów. Nie mamy za-
pewne bladego pojęcia o tym, jakie siły 
i z jakich stron nam zagrażają. Dobre 
chęci bywają wykorzystywane do de-
strukcji zamiast konstrukcji.

W nadchodzących wyborach 13 paź-
dziernika wybierzmy ludzi, którzy już 
udowodnili, że coś potrafią. Ci, którzy 
w  dni parzyste są za: gender, przyj-
mowaniem „uchodźców” albo nawet 
za 500+, a w dni nieparzyste przeciw, 
niech wypowiadają te swoje „poglądy” 
na sponsorowanych przez Sorosa ła-
mach. Kto tego słucha albo czyta lub 
ogląda, sam sobie szkodzi. 

satyrykon SDP
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Loża profesorska
satyrykon SDP

Przygotował Profesor TK, @TomieKawakami13

Relacje mediów i władzy to temat, 
któremu w całości poświęcone jest 
to wydanie „Loży profesorskiej”. 

Czym jest dla dziennikarza władza? Kim 
jest dziennikarz dla władzy? Dziennikarz 
powinien bezkompromisowo dążyć do 
ukazania prawdy. Czy jednak zawsze? 
Dziś na ten temat wypowiedzą się nasi 
eksperci. Prof. Marian Odźwierny, ekspert 
ds. nowych mediów, etyk, autorytet mo-
ralny i wielki przyjaciel dzieci i młodzie-
ży, oraz prof. dr Mysia Posłuszny-Posłusz-
na, ekspertka ds. mediów tradycyjnych, 
etyczka, autorytecini moralna i wielka 
przyjaciółka młodzieży i dzieci.

Prof. Odźwierny: Przede wszystkim 
chciałbym zacząć od tego, że nie podoba 
mi się, postawiona mam nadzieję trochę 
prowokacyjnie, teza o dziennikarstwie 
jako bezkompromisowym dążeniu do 
prawdy. Dziennikarz nie jest głosicie-
lem prawdy, nie bawi się w detektywa. 
W dzisiejszych czasach, aby poznać te-
mat i opisać go dla czytelnika, dzienni-
karz prasowy potrzebuje przeglądarki 
i  kilku minut czasu. Swoim studen-
tom mówię, że dziś nie trzeba się bawić 
w żadne podchody, kopiuj, wklej i cze-
kaj na wierszówkę, której i tak pewnie 
nie dostaniesz. Ale nagroda, zysk, to nie 
tylko pieniądze, to przede wszystkim 
prestiż. Dziennikarz jest w pewnym sen-
sie wychowawcą, zwłaszcza w zdemo-
ralizowanym przez komunizm i kościół 

społeczeństwie. Medium nie tyle infor-
muje, co formatuje, musi stworzyć no-
wego obywatela, godnego miana Euro-
pejczyka. To jest ważniejsze, na pewno 
ważniejsze od prawdy. Czym jest praw-
da? Prawda to nadmiar informacji, który 
jedynie zasłania nam cel, cel stania się 
lepszym człowiekiem.

Prof. dr Posłuszny-Posłuszna: Dzien-
nikarz pełni funkcję krytyczną wobec 
niedemokratycznej władzy, a zarazem 
funkcję służebną wobec władzy ludzi 
mądrych. Jest w tym pewno dramatycz-
ne rozdarcie, które powoduje, że część 
osób wykonujących ten zawód sprzenie-
wierza mu się, poprzez choćby publikację 
jakichś zupełnie niepotrzebnych sensacji, 
które psują wizerunek ludzi mądrych, 
predysponowanych do rządzenia motło-
chem. Odpowiedni dobór informacji i ko-
mentarzy służyć powinien wsparciu de-
mokratycznej, mądrej władzy, a zarazem 
utrzymaniu ciągłości jej mandatu, rów-
nież poprzez przekazywanie odpowied-
niego obrazu środowisk populistycznych.

Prof. Odźwierny: Właśnie, do tej pory 
skupiliśmy się na stronie, nazwijmy to, 
pozytywnej, „dziennikarstwa dla”. A jest 
też „dziennikarstwo przeciw” – przeciw 
populizmowi, ciemnocie, faszyzmo-
wi. Dziennikarz jest na pierwszej linii 
frontu. I naprawdę nie musi bawić się 
w niuansowanie, rozmaite symetryzmy. 
Mamy w Polsce piękną i żywą tradycję 

Relacje władza – media
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Loża ekspercka

satyrykon SDP

Po wyborach
Prof. Brunon Areburski, specjalista mentalnościowy: po wyborach nadal oku-

pacja. Całe szczęście, że mamy mądrych aktorów, w ogóle ludzi teatru i filmu. 
Otwierają nam oczy. Reżyser Wojtek Klemm przygotował dla Teatru Słowackiego 
w Krakowie premierę „Lalki”. Wypowiedział się w dzienniku „Rzeczpospolita” dość 
dawno, 17 maja br., lecz słuszność jego opinii potwierdza rzeczywistość polityczna 
po nowym zwycięstwie PiS: „powieść Prusa nie jest o upadłej arystokracji, ale raczej 
o upadłym kraju. Polska obecnie jest w podobnym momencie – podupada jako kraj, 
schodzi na manowce. Kobiety muszą walczyć o wolność, którą państwo i Kościół 
chcą im odebrać. Dzisiaj Polska jest pod okupacją mentalną PiS i wszyscy się z tym 
układają”. Tragedia. Nie wolno się układać, trzeba bronić resztek wolności mental-
nej; okupacji najskuteczniej przeciwstawiać się konspiracyjnie. Poruszony słowami 
Wojtka Klemma wzywam Polaków, żeby zeszli do podziemia w walce z okupantem. 

Tekst Jacek Wegner

dziennikarstwa zaangażowanego, dzien-
nikarstwa, które tłumaczy i pokazuje „Tak 
jest, tak ma być, bez dyskusji”. Choć oczy-
wiście ta dyskusja jest potrzebna w tych 
sprawach, w których możemy pozwolić 
sobie na różnicę zdań. Odpowiedzialność 
dziennikarza to wiedzieć, że są tematy, 
w których pozwolić sobie na spory czy 
wątpliwości nie możemy. Koszty takich 
błędów, zejścia na tzw. manowce części 
ludzi mediów, ponosimy dziś.

Prof. Posłuszny-Posłuszna: Tak, nie-
którzy dziennikarze pozwalali sobie na 
połajanki wobec demokratycznej, mającej 
legitymację europejską władzy, w efekcie 
podcięli gałąź, na której siedzimy. Dziś ob-
serwujemy prześladowania dziennikarzy, 
wystarczy spojrzeć na niedawny przypa-
dek ważnego przedstawiciela tego zawo-
du, którego w kraju, gdzie całe rodziny 
przepijają 500+, oskarżono na podstawie 
martwego przepisu, zabraniającego jazdy 
pod wpływem alkoholu. Dziennikarza!

Profesor TK: Podsumujmy naszą 
rozmowę. Dziennikarz ma równocześnie 
być władzą wobec głupszych od siebie 
i służyć mądrzejszym. Gdy dziennika-
rze zapominają o swojej roli, zaczyna 
się dramat, zagrożenie dla demokracji 
i triumf populizmu. Czarne, mroczne 
czasy. A nie starczyło nam miejsca, by 
poruszyć jeszcze kwestię dostępu do 
zawodu, ale może uda nam się jesz-
cze kiedyś do niej wrócić. Dziś każdy 
może nazywać się dziennikarzem, co 
również jest przyczyną naszych kło-
potów. Być może wprowadzenie mini-
mum wykształcenia, a może również 
pochodzenia, byłoby rozwiązaniem. Na-
sze środowisko musi zastanowić się nad 
inicjatywą ustawodawczą, oczywiście 
wtedy, gdy powstanie sejm, będący dla 
nas partnerem do rozmowy. Rozchodzi-
my się pojedynczo, woźna wypuści z bu-
dynku naszą gościnię i naszego gościa 
na hasło „Konstytucja”. 
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To, że ludzie są różni, mają odmien-
ne poglądy, doświadczenia, przyjaciół 
czy inny system wartości itp., jest w peł-
ni normalne, a nawet cenne. Problem 
zaczyna się wtedy, kiedy wszystkie ar-
gumenty rozumowe zastępuje jeden – 
czysta nienawiść. 

W normalnych kontaktach mię-
dzyludzkich zdarza się, że są sprawy, 

Najważniejszym 
problemem, który 
dzieli dziś Polskę 
w tym również 
środowisko 
dziennikarskie, jest 
totalny charakter 
konfliktu.

felieton SDP

Wojna
totalna

w których się różnimy, ale w innych zga-
dzamy, nie mamy zdania lub mamy sto-
sunek neutralny. W sytuacji kiedy zwy-
cięża logika wojny, taka sytuacja jest nie 
do przyjęcia.

Wróg nie może mieć racji na 
żaden temat, a jakakolwiek 
próba zrozumienia jego racji 

to początek zdrady. Można tylko współ-
czuć tym nielicznym dziennikarzom 
usiłującym zachować własne zdania. 
Można zapisać się do jednego albo dru-
giego obozu. Doświadczył tego boleśnie 
Łukasz Warzecha. Teraz na najlepszej 
drodze jest Robert Mazurek. Można i ow-
szem zmienić obóz, a nawet zasłużyć 
na poklask, ale trzeba się w tym celu 
zasłużyć, opluć dawnych przyjaciół, wy-
kazać odpowiednią gorliwość i dyspozy-
cyjność. Czasami bywa to śmieszne jak 
w przypadku Elizy Michalik, której gro-
mienie pederastów na łamach „Gazety 

Marcin Wolski
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Polskiej” zniesmaczało nawet kolejnych 
naczelnych, czasem smutne – gdy popa-
trzy się na okrzykniętego nadzieją pol-
skiej prawicy Cezarego Michalskiego, 
ongiś demaskującego „ludzi bez właści-
wości”, do których ostatecznie dołączył. 

Żeby było jasne, nie widzę syme-
tryczności między obu zwaśnionymi 
stronami – za zdrajców, targowiczan czy 
pospolite szmaty uważa swych prze-
ciwników w obozie prawicy znikoma 
mniejszość. Sam potrafi ę, mam nadzieję, 
doceniać talent, osobiste zasługi, w prze-
szłości wielu zawodowych kolegów nie-
zależnie od aktualnej oceny ich działań.

Za to po drugiej stronie totalne po-
tępienie – jest to praktyczna reguła. 
Umowny „Pisior” nie jest kimś, z kim 
się dyskutuje, polemizuje, nie jest part-
nerem, a czasami wygląda na to, że nie 
zasługuje na uznanie go za istotę ludzką.

Tu nie obowiązuje wolterowska po-
noć zasada „nie zgadzam się z panem, 
ale jak trzeba, oddam życie za pańskie 
prawo do głoszenia swych niesłusznych 
poglądów!”

Skądinąd uczniowie Woltera pro-
wadzili ze swymi przeciwnika-
mi dyskusje za pomocą gilotyny. 

Dziś wystarczy wykluczanie, spycha-
nie do gett, co było nagminną prakty-
ką w III RP. Prawdziwą furię wywołuje 
fakt, że nie może być już ścisłe, że po-
jawiły się gazety i media prezentujące 
inne poglądy od „jedynie słusznych”. 
I tak już będzie. Wiem, że to jest kiep-
ska informacja dla niedawnych mono-
polistów. Mniejszość nie sterroryzuje 
większości. Może z czasem zacznie ją 
nawet tolerować. A gdyby jeszcze zaczę-
ła rozmawiać, byłby to gigantyczny krok 
na drodze do normalności. 

felieton SDP
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Ale nie tylko przyroda będzie ku-
sić i jesienne spacery w szelesz-
czących liściach, które przykryją 

drogi lessowych wąwozów. Wokół na-
szego ośrodka Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich tętni życie turystyczne 
i kulturalne. W każdą niedzielę o godzi-
nie 11.00 można ruszyć Nadwiślańską 
Koleją Wąskotorową z Karczmisk przez 
Opole Lubelskie, Poniatową do Polanów-
ki, gdzie na turystów czeka ognisko.

W poprzednim numerze 
zachęcałem do odwiedzenia 
naszego Domu Pracy 
Twórczej w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. Kończy 
się lato, a zaczyna jesień, 
niezwykle malownicza 
w tym owocowym zagłębiu. 

Tekst i Fotografia Andrzej Klimczak

w Kazimierzu
Już 7 września teatr Klepisko 

i KOKPIT zaproszą na dziedziniec zam-
kowy, gdzie wystawiona zostanie sztu-
ka Franza Kafki „Zamek”. Kilka dni 
później, 13 września, Kazimierz będzie 
rozbrzmiewał muzyką IX Międzynaro-
dowego Festiwalu Orkiestr Dętych. Dwa 
dni potem święto dla miłośników sportu 
– Wielki Kazimierski Trail po uroczych 
zakątkach wokół Kazimierza. 28 wrze-
śnia, Muzeum, Dom Marii i Jerzego Kun-
cewiczów, najbliższy sąsiad naszego Do-
mu Pracy Twórczej, organizuje Weekend 
dla Seniora z wieloma atrakcjami. Brak 
miejsca powstrzymuje przed opisem 
długiej listy jesiennych wydarzeń kul-
turalnych w Kazimierzu i okolicy. Nie 
wiem jak Wy, ale ja na pewno zaglądnę 
jesienią do Kazimierza. 

www.domdziennikarza.com

w Kazimierzu
Jesień

miejsca SDP


