Nadzieja umiera ostatnia
Co przyniesie nowy rok? To pytanie zadaje sobie
każdy. Nas jednak interesuje przede wszystkim
odpowiedź na pytanie, co kolejnych 12 miesięcy
przyniesie mediom w Polsce. Obietnic dedykowanych środowisku w ostatnich czasach nie brakowaAndrzej Klimczak
ło. Obiecywano repolonizację mediów i przywrócenie przewagi kapitału krajowego. Przyrzekano
ośrodkom telewizji regionalnych powrót do modelu redakcyjnego, a nie
korporacji złożonej z firm zewnętrznych. Debatowano nad likwidacją
słynnego już paragrafu 212, który knebluje media. Zapowiadano wprowadzenie oczekiwanych zmian w prawie prasowym, które obowiązuje
nieustannie od nowelizacji w 1984 roku.
Deklarowano niezależność mediów, aby nigdy więcej nie można było
zwolnić dziennikarza za to, że rzetelnie wykonuje swój zawód. Obiecywano o wiele więcej. Najczęściej bez rezultatu!
Czy nowy rok przyniesie pozytywne zmiany? Daj Boże, chociaż wątpię, aby politycy zagraniczni i krajowi chcieli pozbyć się narzędzi wpływu,
jakimi są dzisiaj nasze media. Nie wierzę, aby ta część dziennikarzy, która
zajmuje się już wyłącznie propagandą, zechciała stracić wymierne korzyści
i pozorny prestiż. Pozostaną jednak ci, na razie nieliczni, niezłomni, którzy
pod prąd, wbrew tzw. europejskiej poprawności, pozostaną wierni prawdzie i etyce zawodowej. Nawet za cenę utraty pracy, będąc przekonanymi,
że nadzieja umiera ostatnia.
Problemy, z którymi zderza się nasze środowisko, nie są wymysłem
współczesności, o czym może świadczyć poniższy fragment monologu
Figara z „Wesela Figara”, wygłoszony po raz pierwszy 27 lutego 1784 roku
w teatrze króla Francji (Akt V S c e n a III):
– Dowiaduję się, iż podczas mych ekonomicznych wywczasów, ustanowiono
w Madrycie system wolności produktów, rozciągający się nawet na płody pióra; i że, bylem nie wspominał o zwierzchności, ani o religii, ani o moralności, ani
o urzędnikach, ani o uprzywilejowanych stanach, ani o Operze, ani o innych widowiskach, ani o nikim kto z czemkolwiek ma coś do czynienia, wolno mi wszystko
drukować swobodno, pod pieczą dwóch czy trzech cenzorów. Aby skorzystać z tej
lubej swobody, zapowiadam pismo perjodyczne i, sądząc iż nie wejdę do niczyjego
ogródka, daję mu miano Dziennik bezużyteczny. Tam do licha! widzę jak się podnosi przeciw mnie tysiąc żyjących z kałamarza nieboraków; zamykają mi pismo,
i otom znów bez zajęcia. 
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SDP
oddziałami silne
Szefowa CMWP SDP Jolanta Hajdasz mówiła
o pomocy prawnej udzielanej dziennikarzom.

Do Domu Dziennikarza
w Warszawie pod koniec
listopada przyjechali
przedstawiciele
oddziałów SDP, aby
lepiej poznać i omówić
bieżącą działalność
stowarzyszenia. Na
mapie Polski przybył
właśnie kolejny oddział.

S

potkanie przy ul. Foksal rozpoczął
miły akcent. Prezes SDP Krzysztof
Skowroński odczytał uchwałę Zarządu Głównego o powołaniu 17. oddziału SDP – w Opolu. W składzie jego tymczasowego zarządu znaleźli się: prezes
Mateusz Magdziarz oraz Zbigniew Górniak, Tomasz Ciecierski i Tomasz Kwiatek. Pierwszym zadaniem, które przed
nimi stoi, jest zorganizowanie wyborów
do władz oddziału.
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– Dawno nie powoływaliśmy już nowego oddziału – cieszył się prezes Skowroński. – Widzę, że w oddziale w Opolu
jest ogień, mam nadzieję, że pozarażają
się nim też inni – dodał.
Podczas spotkania przedstawiciele
Oddziałów SDP mieli możliwość zapoznać się z działalnością Zarządu Głównego Stowarzyszenia i jego biura oraz omówić sprawy organizacyjne. Uczestniczyli
w nim: Tomasz Kleszczewski, wiceprezes Oddziału SDP w Białymstoku; Anita
Nowak, prezes Oddziału SDP w Bydgoszczy; Jacek Stroka, członek Zarządu Oddziału SDP w Krakowie; Sebastian Pawlak, skarbnik Oddziału SDP w Lublinie;
Tomasz Nieśpiał, przewodniczący komisji rewizyjnej lubelskiego oddziału; Zbigniew Natkański, prezes Oddziału SDP
w Łodzi oraz Waldemar Wiśniewski, wiceprezes tego Oddziału; Wojciech Ciesielski, skarbnik Oddziału SDP w Olsztynie;
Mateusz Magdziarz, prezes Oddziału SDP
w Opolu; Zbigniew Górniak, wiceprezes

Oddziału SDP w Opolu;
Barbara Miczko-Malcher,
prezes Oddziału SDP w Poznaniu; Bogusław Szwedo,
wiceprezes Oddziału SDP
w Stalowej Woli; Hanna Budzisz, wiceprezes Oddziału
SDP w Warszawie oraz Jan
Poniatowski, prezes Oddziału SDP we Wrocławiu.
Zarząd Główny reprezentowali: prezes Krzysztof
Skowroński, wiceprezes Jolanta Hajdasz oraz członkowie zarządu Wanda Nadobnik i Stefan Truszczyński.
Jolanta Hajdasz, dyrekUchwałę o powołaniu Oddziału SDP w Opolu z rąk Krzysztofa
tor Centrum Monitoringu
Skowrońskiego odebrał jego prezes Mateusz Magdziarz.
Wolności Prasy SDP i wiceprezes SDP, opowiadała o pomocy prawnej dla dziennikarzy.
na tym polu. Zaapelowała do dzienniPodkreśliła, że wsparcie oferowane jest
karzy, którzy interesują się tą tematyką
nie tylko członkom Stowarzyszenia. – Nie
i znają języki obce, o współpracę.
pytamy, czy ktoś jest naszym członkiem.
O problematyce księgowej dotycząWiększość osób, którym pomagamy, nie
cej oddziałów opowiadała Dorota Honależy do SDP – podkreśliła.
chedlinger, główna księgowa SDP.
Zauważyła, że najwięcej spraw, któUczestnicy spotkania mogli również
rymi zajmuje się CMWP SDP, dotyczy
zapoznać się z działalnością Fundacji
zniesławienia, czyli zazwyczaj oskarżeSolidarności Dziennikarskiej, którą kienia dziennikarzy z art. 212 kk.
ruje Małgorzata Przygoda.
Na koniec z krótką prezentacją wywestie organizacyjne omówiła dyrektor biura ZG SDP Bożestąpił Robert Kawałko, szef Fundacji Polna Dobrzyńska. Poinformowała
ski Instytut Filantropii, ekspert fundram.in. o opracowaniu nowego wzorcoisingu. Przekonywał, że fundraising może
wego regulaminu komisji członkowskiej
być istotnym źródłem finansowania SDP.
oraz przypomniała o najważniejszym
– W Polsce fundraising rozkwita, cozadaniu, które w najbliższym czasie stoi
raz więcej organizacji ma regularnych
przed oddziałami – wyborze nowych
darczyńców. SDP, z uwagi na charakter
władz i delegatów.
swojej działalności, też ma tutaj spoDorota Zielińska odpowiedzialry potencjał – mówił Robert Kawałko. 
na w SDP za sprawy międzynarodowe,
przedstawiła aktywność Stowarzyszenia

K
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Przekleństwo
lewicy

Tekst Jacek Wegner

Od dwustu trzydziestu lat
krąży po świecie upiór, włada
umysłami olbrzymiej części
elit; najwięcej zniewolonych
ma na Zachodzie i we
wspólnocie europejskiej.
Czasami zatrzymuje się
dłużej w jednym państwie
i sieje spustoszenia trudne
do artykulacji. Jego rodzimi
mandatariusze kazali
nam od zakończenia
II wojny światowej czcić
uroczyście w październikulistopadzie największe jego
zwycięstwo z 1917 r. Jest
skutkiem maszkary, jaką
rewolucjoniści francuscy
postawili na wieży katedry
Notre-Dame.

F

rancja jest odpowiedzialna za
skażenie kultury chrześcijańskiej
pandemią lewicowości. Cóż za paradoks – święty papież Jan Paweł II nazwał Francję „pierwszą córą Kościoła”, bo
naprawdę jest nią w porządku chronologicznym. A czy nie można dodać: i zarazem „matką lewicy”, dzisiaj połączonej
z liberalizmem? Lewica z liberalizmem,
który przecież wyrasta z tej samej gleby

8

nihilizmu, to dzisiaj mieszanka wybuchowa, po eksplozji zdolna rozsadzić w pył
całą formację aksjologiczną ukształtowaną ponad dwa tysiące lat temu.
Rewolucjoniści francuscy wypisywali na plakatach: „całość niepodzielna Republiki – wolność, równość, braterstwo albo śmierć”. Toteż mordowali
przeciwników swej rewolty i siebie samych z całą bezwzględnością. Uznawali braterstwo jedynie z tymi, którzy im
się podporządkowali, a dla przeciwników – głównie praktykujących katolików
i arystokracji – nie mieli litości, jak później bolszewiccy, ich pojętni uczniowie
ewolucjoniści francuscy sprawdzali skuteczność swego powołania do przebudowy starego
świata najpierw w Wandei na swych
współbraciach, trwających wbrew dekretom rewolucyjnym w wierze katolickiej. Głosiciele postępu bez zasad, ze
skór zabitych Wandejczyków wyrabiali rękawiczki lub wszywki do bryczesów. Napisał o tym niedawno Reynald
Secher, współczesny rodak Macrona,
w książce „La génocide franco-français. La Vendéee-Vengé” (przekład polski
Mariana Miszalskiego: „Ludobójstwo
francusko-francuskie. Wandea departament strachu”, polski, 2013). Politycy
francuscy i polscy sposobem praktykowanym w lewicach wszystkich krajów
unicestwili to dzieło milczeniem ciężkim jak grób kultury.

R

R

obespierre wysłał Dantona na szafot, a wkrótce krzykliwy konwent
kazał ściąć Robespierre’a; Napoleon rozpędził zaś bagnetami swych żołnierzy owo mordujące się „braterstwo”.
Po kilkunastu latach proklamował cesarstwo, jeszcze bardziej despotyczne,
zaborcze i wojownicze, wskrzesił arystokrację. Dostrzegamy tu kpinę diabelską? Narzucił jednak Francji nową konstytucję, scentralizował administrację,
usprawnił systemy finansowy i prawny, i wykorzystał, może świadomie, doświadczenia naszej, wówczas sprzed
około trzydziestu lat, Komisji Edukacji
Narodowej, podporządkowując szkolnictwo
państwu.
„Rewolucja pożera
własne dzieci” – tą figurą wysublimowano
wzajemne zbrodnie
wszystkich pod Słońcem rewolucjonistów
lewicowych, których
w miarę upływu czasu w Europie upojonej
kłamstwami „równości, demokracji, wolności i braterstwa” było
coraz więcej, aż w bolszewizmie i hitleryzmie krwawe „czystki”
stały się główną metodą zachowania
„jedności niepodzielnej” w państwach
uszczęśliwionych ową „lewicą demokratyczną”, jak dzisiaj nazywają swe ugrupowania polityczne pogrobowcy komunizmu polskiego. Jest to semantyczny
paradoks; inaczej: nadużycie znaczeniowe, mające kokietować maluczkich
słowem „demokracja”. Nie ma, nie było
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i nie będzie lewicy demokratycznej. Jak
lewica może być demokratyczna, skoro
po objęciu władzy odmawia wyznawcom innych idei prawa do publicznego
wyrażania swych poglądów, utrudnia
„nieswoim” awanse w pracy zawodowej, dyskryminuje ich pod względem
wysokości wynagrodzeń, uniemożliwia
im podjęcie studiów, a przeciwników
w ostateczności morduje etc. etc.?
ikt uczciwy i samodzielnie myślący nie zaprzeczy bowiem, że
gdzie lewica obejmuje władzę,
tam zaczyna brakować chleba, zapełniają się więzienia, rozrastają cmentarze; w sowietyzmie
i narodowym socjalizmie powstawały doły ziemne z setkami
tysięcy trupów. Rządy
lewicowe podporządkowują sobie całą gospodarkę, kontrolują
kulturę, chcą zawładnąć życiem duchowym
i osobistym poddanych. Każdy rząd lewicowy jest totalitarny,
tak jak każdy totalitaryzm jest niewolą społeczną i jednostkową.
Doprowadza państwa
do zapaści gospodarczej, a społeczeństwa do regresu kulturowego. Jeśli tradycje narodowe i chrześcijaństwo nie przezwyciężą spuścizny
działań lewicowych, to nasza kultura
i cywilizacja sczezną w eutanazjach,
aborcjach, małżeństwach dewiacyjnych,
hedonizmie, egoizmie, ideologiach gender i wszystkim, co degraduje duchowość człowieka. 

N

9

opinie SDP

W

spółcześni politycy lewicowi dążą do zniwelowania nie
tylko odmienności narodowych, ale też różnic biologicznych. Narodowość, odrębność biologiczna, różnorodność kulturowa, różnice ideologiczne
i polityczne, religie, są dla współczesnej
lewicy pozostałościami obskurantyzmu,
który trzeba jak najszybciej wyplenić.
Jeden taki sam człowiek na kuli ziemskiej, to w makabrycznych fantazjach
lewicowców ideał i zarazem kwintesencja nowoczesności, która zapowiada świetlaną przyszłość ludzkości. Bo na
ziemi ma powstać raj stworzony przez
człowieka, nie przez jakąś tam kreację
transcendentną.
Przed śmiercią w roku 1794 Robespierre miał podobno powiedzieć, że rewolucja przegrywa, bo wypowiedziała
walkę Kościołowi. I wcale nie było w tej
ocenie refleksji metafizycznej, ani tym
bardziej apologii religii. Przewodniczący Komitetu Ocalenia Publicznego oraz
jego – ówcześni i późniejsi – towarzysze
rewolucjoniści „ocalający” społeczeństwa, nie umieli i nie umieją umysłowo
przekraczać granicy doczesności materialnej. A jednak Robespierre wypowiedział prawdę. Rewolucja przegrała
z Kościołem, bo lud francuski odwrócił się od rewolucjonistów niszczących,
z okrucieństwem równym później rosyjsko-bolszewickiemu i niemiecko-hitlerowskiemu, ich odwieczną kulturę,
której krzewicielem i strażnikiem jest
Kościół katolicki. Żaden ze znanych
w historii reżimów próbujących usunąć
religię i kościoły z życia publicznego nie
osiągnął celu. Wręcz przeciwnie – doprowadzał do odnowy religijnej. Przykładów jest bez liku, chociażby dzisiejszy
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renesans prawosławia w Rosji, i to mimo
niezliczonej zdrady hierarchów.
Francja, a z nią kraje Europy, zmieniały oblicza. Europejska scena polityczna podzieliła się na prawą i lewą stronę.
Marks i Engels sformułowali wyabstrahowane z wszelkiego doświadczenia duchowego ludzkości mity społeczno-gospodarcze, które dziedzice „wolności,
równości, braterstwa” przyjmują do dziś
z zachwytem fanatycznym.
wie są przyczyny owej fascynacji: pierwsza to prymitywność
umysłowa lub snobizm; druga – wyrachowanie, bo na lewicowości
można zarabiać: wyłudzać pieniądze od
społeczeństwa pozorując pomoc biednym czy tworzyć tzw. państwa socjalne,
gdzie marnotrawi się w biurokracji i łatwo rozkrada wspólne zasoby materialne. Jednak rozpowszechniło się w naszej
cywilizacji przekonanie, że inteligent
prawdziwy to tylko lewicowiec, reszta
to gmin, nieświadom kulturotwórczej
roli lewicy.
Po naszym wejściu w orbitę Unii
Europejskiej polska lewicowość nabrała nowej energii; każdy przejaw patriotyzmu jest przez rodzimych lewicowców
uznawany za incydent grożący zniszczeniem demokracji. Warszawski pochód
w rocznicę odzyskania niepodległości
niemieccy i polscy lewacy nazwali, bez
żadnej troski o jakiekolwiek uzasadnienie, „marszem faszystowskim” .
Podobne nastawienia zdominowały dzisiejszą cywilizację euroatlantycką
(o Rosji nie piszę, bo ona nie uczestniczy
w żadnym nurcie kultury zachodniej).
I one są głównym źródłem naszych nieporozumień z Unią Europejską, Francją i Niemcami, bo ich politycy wyznają

D

poglądy lewicowo-liberalne z fanatybutnej, agresywnej, krzykliwej i zdrazmem dawnych protestantów nienadzieckiej. Przeciwnie – w tworzeniu owewidzących „papistów”.
go muzeum historii europejskiej brali
ewicowość dzisiaj dla wielu Niemudział również Polacy. Uczestniczą oni
ców jest wymarzonym pretekstem
tedy w wielkiej manipulacji potężnych
do przypisywania własnych zbrodbogactwem lewaków-liberałów, którym
ni swym ofiarom. Dom Historii Europejmarzy się Europa od Atlantyku do Morza
skiej w Brukseli nie pokazuje, jak doCzarnego bez narodowości, bez idei Bonoszą nasze media, zła niemieckiego,
ga i bez Polski, jak również bez polskiej
determinacji w ratowaniu po raz trzeci
natomiast eksponuje... męczeństwo
w Europie kultury chrześcijańskiej.
Niemców po zakończeniu wojny. Nie
uwydatnia naszych zasług w obaleniu
Niech Polaków „demokracji” nie uczą
komunizmu, a przypisuje je Niemcom,
lewicowcy rodzimi, ani tym bardziej zachodni, tyleż agresywni, co prymitywni.
którzy skruszyli mur berliński. Próżno
szukać nawiązań do dziaW Polsce było i jest mniej
łalności św. Jana Pawła II,
niż na Zachodzie lewicowtak samo jak nie ma w eksców wszelkich odcieni, alDom Historii
pozycjach śladu „Solidarbowiem mamy odmienną
Europejskiej
ności”. Dalsza korelacja
historię i wyższą kulturę
w Brukseli nie
tych fałszów lewicowych
polityczną: myśmy od XVI
pokazuje, jak
z niemieckimi kłamstwawieku mieli republikę dedonoszą nasze
mi może spowodować, że
mokratyczną, wprawdzie
media, zła
nagle obudzimy się w Eutylko dla szlachty, ale jedropie pod protektoratem
nak idee republikańskie
niemieckiego,
Niemców, w Europie mitów
przenikały do wszystkich
natomiast
Marksa i Engelsa. Byłby to
warstw. Po wtóre – Polaeksponuje...
koniec kultury ukształtocy, którzy stracili swe pańmęczeństwo
wanej przez Grecję, Rzym
stwo, stawiali idee nieNiemców po
i chrześcijaństwo; histopodległości na pierwszym
zakończeniu
ria cofnęłaby się do czamiejscu pryncypiów poliwojny.
su Wandali. Zanosi się na
tycznych. Dopiero klęska,
materializację metafory litragicznie przeżywana,
Powstania Styczniowego,
terackiej Witkacego z „622
pobudziła na dobre rozwój koncepcji
upadków Bunga” o zbolszewizowanym
Zachodzie; przy czym bolszewizm, któlewicowych. A jednak najwięksi polscy
rego osobiste doświadczenie doprowadziewiętnastowieczni socjaliści, jak Lidziło autora 17 września 1939 r. do samanowski, Abramowicz, Daszyński, nie
mobójstwa, dzisiaj jest mutacją lewicy
mówiąc już o Piłsudskim, nie negowanowoczesnej – tej właśnie, z którą się
li dążności niepodległościowych, toteż
mocujemy. A jednak owe szachrajstwa
byli w opozycji do grup tzw. internalewicowo-niemieckie nie wzbudzają
cjonalistów („internacjonałów”). A one
żadnego rezonansu rodzimej „elity”,
właśnie rozpoczęły, przy pomocy 
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bolszewizmu, podbój ideologiczny PolZygmunt Bauman, albo ubrani w togi
ski – po 1944 r. uwieńczony sukcesem.
sędziowskie, w majestacie prawnego
arosław Kaczyński jest wnikliwym
bezprawia, mordowali swych rodaków
obserwatorem postaw politycznych
również po wojnie.
kontrpartnerów. W książce „Porozuskazywaniu na śmierć tysięcy
mienie przeciw monowładzy. Z dziejów
polskich patriotów i niszczonych
PC” (2016) zauważa u swych ówczesnych
w walkach Żołnierzy Niepodle(początki lat dziewięćdziesiątych) partgłości, którzy nie chcieli ulec nowemu
nerów lewicowych skłonności do „lukokupantowi ze wschodu i jego rodzisemburgizmu”, do odrzucania istności
mym najemnikom, napisano już tomy,
narodowych na rzecz
a temat jeszcze niezasolidaryzmu klasowego,
kończony, ciągle skryideologicznego – „prolewający ponure tajemniCi komuniści, po
tariusze wszystkich krace. I właśnie ci oprawcy
doświadczeniach
jów, łączcie się”.
z lat 1944–1956 i później
Od stycznia 1990 r.
z lat siedemdziesiątych
w Rosji
nie mamy już wprawubiegłego stulecia oraz
sowieckiej
dziewięciolecia 1981–
dzie partii komunistyczi po okupacji
nej, która dla niepoznaki
–1989, mają w dzisiejszej
niemieckiej,
zwała się i „polską”, i „roPolsce ideowych kontyrozsmakowali się
botniczą”, lecz aktywni
nuatorów.
we wzajemnym
są jeszcze jej dawni dziaW programie TVN24
zabijaniu.
łacze, ich potomkowie
„Tak jest”, wyemitowaoraz klienci – wszędzie:
nym 2 marca 2015 r.,
Joanna Senyszyn, wiw nauce, kulturze, rządzie, administracji, samorządach, bizceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Denesie. Nie dopuścili do dekomunizacji,
mokratycznej (sic!), powiedziała, że
chcą unicestwić IPN, zwalczają Kościół,
„Żołnierze Wyklęci zabili tylko tysiąc rakpią z Orła Białego i szydzą z honoru
dzieckich żołnierzy, a trzydzieści tysięcy
polskiego.
Polaków, w tym kobiety i dzieci. Gwałcili
Są spadkobiercami tych, z których
je, mordowali i rabowali”.
Stalin tworzył zręby przyszłego rządu
acytowana wypowiedź wiceprzepolskiego i polskiej administracji. Przywodniczącej SLD zabija honor nasyłał ich już od grudnia 1941 do okuszego narodu, godność i pamięć.
powanej Polski. Ci komuniści, po doTypowy popis „erudycji” komunistycznej,
świadczeniach w Rosji sowieckiej i po
pozbawiony przesłanek uzasadniających
okupacji niemieckiej, rozsmakowali
opinię. Dla pogrobowców Komunistyczsię we wzajemnym zabijaniu. Psychonej Partii Polskiej z Dwudziestolecia, bylogowie twierdzą, że takie upodobania
łych towarzyszy z PPR/PZPR to bagatepowstają po silnie doznanej traumie.
la – jeśli słuchacz (czytelnik) nie wierzy
Z bronią w rękach, jak podziwiany
w prawdziwość gołosłownej oceny, niech
w kręgach lewicowych niedawno zmarły
sobie sam znajdzie dowody, audycje

telewizyjne są bowiem dziennikarstwem
nowoczesnym, interaktywnym, unikającym „łopatologii”, skłaniającym odbiorcę
do współuczestnictwa…
Jednak opinia Senyszyn spowodowała, że Andrzejowi Seremetowi, prokuratorowi generalnemu za rządu PO,
przedłożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: pohańbieniu idei najświętszej dla Polaków
– honoru narodowego. Sformułował je
mjr Zbigniew Lazarowicz, były oficer Armii Krajowej, służący w oddziale swego ojca Adama, majora Armii Krajowej,
późniejszego zastępcy przewodniczącego IV Zarządu Wolności i Niezawisłości,
po długich przesłuchaniach zamordowanego 1 marca 1951 r. w kazamatach na
Rakowieckiej katyńskim strzałem w potylicę. Trwają poszukiwania jego szczątków na Łączce.
bigniew Lazarowicz już nie doczekał reakcji prokuratury, albowiem zmarł w wieku 92 lat we
wrześniu 2017 r. Jest autorem książki
wspomnieniowej – „Klamra, mój ojciec”. Opisuje w niej walkę w oddziale
partyzanckim swego ojca Adama i losy powojenne. Wspomnienia tchną patriotyzmem i bohaterstwem, zniewalają pięknem języka; powinny, jeśli nie
w całości, to przynajmniej w części, stać
się lekturą uczniów klas licealnych. Depozytariuszem tych idei był Romuald,
dziennikarz, współtwórca i kombatant
Solidarności Walczącej, wnuk Adama
i syn Zbigniewa. Wszelako i on zmarł
– w 2019 r., w wieku 66 lat. Nie ma nikogo, kto broniłby honoru polskiego
Żołnierza Niepodległościowego, bo nawet publicyści z gruntu uczciwi, prawicowi, tak są zapatrzeni w pępek swej
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działalności publicznej, że nie interesują się inwektywami lewicowców polskich. Tak to wciąż oddziaływa „gruba
kreska”. Co trzeba by przeto uczynić, żeby skarga śp. mjr. Zbigniewa Lazarowicza została wydobyta na światło dzienne i zainicjowała proces sądowy przeciw
komunistce polskiej, Joannie Senyszyn?
Zacząć trzeba od zasypywania „grubej
kreski” tonami prawdy....
istoria ostatnich ponad dwustu
lat dowiodła aż nazbyt boleśnie,
że utożsamianie demokracji
z ideami rewolucji francuskiej (wolność,
równość, braterstwo), dla których alternatywą jest tylko śmierć, to oszustwo
polityczne. Dlatego stokroć lepsza jest
jakaś forma umiarkowanej dyktatury.
Taki chyba ustrój miała Rzeczypospolita po 1926 r. I choć nie wyczuwam niuansów gier politycznych, albowiem nie
jestem politykiem, to wydaje mi się, że
do takiego ustroju dąży Jarosław Kaczyński, ponieważ wie, że w nowoczesności jedynie, jeśli mogę trzymać się
mojego słownictwa, „małe dyktatury”
dają państwom siłę, szacunek swoich
i obcych. Przed wiekami taki ustrój, choć
o wiele bardziej autokratyczny, nazywał
się absolutyzmem. I dlatego kraje, które
były rządzone absolutystycznie, w nowoczesności wyrosły na potęgi, a myśmy z naszym lękiem przed jakąkolwiek
dyktaturą zmaleli i wciąż borykamy się
z maszkarą osadzoną dwieście lat temu
na wieży katedry Notre Dame.
I co będzie dalej? Demon lewicy i liberalizmu zniszczy kulturę, czy siła naszej tradycji narodowo-politycznej unicestwi go na zawsze? Zależy to przede
wszystkim od nas – dał nam przykład
Jan Paweł II, jak zwyciężać mamy. 

H
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Na

małym ekranie rozpoczyna
się emisja serialu o Marszałku Piłsudskim. Zapowiada się świetnie – znakomity wybór
aktorów, pietyzm scenariusza wspaniale
filmowanego i wielka dbałość o scenografię i kostiumy. Szkoda, że Wojtek nie
doczekał. Zmarł 11 lat temu, w biegu, jak
przez całe czterdzieści lat liczące życie
zawodowe.
Gdy odrodziła się Polska po ’89.,
to on właśnie walczył przez dwa lata
o przywrócenie imienia Marszałka Akademii Wychowania Fizycznego. „Stare”
odchodziło powoli i choć wszyscy doskonale wiedzieli, że to dzięki decyzji Józefa
Piłsudskiego wysportowane dziewczęta i chłopcy mają gdzie uczyć się i trenować, to jednak jak muchy w smole
gramolono się ze sprawą przywrócenia

Patriota

Wojciecha Zielińskiego, sprawozdawcę
sportowego – jednego z najlepszych,
patriotę, dziennikarza odważnego
o niespożytej energii – wspomina
Stefan Truszczyński.
Tekst Stefan Truszczyński
14

wiele miesięcy upłynęło, nim i w nazwie,
i na placu przed rektoratem zajął nasz
wielki wódz należne mu miejsce.
Pamiętam jak Wojtek – bo pracowaliśmy razem w Warszawskim Ośrodku
Telewizyjnym – wszystkiego doglądał,
zbierał pieniądze, organizował dostarczenie rzeźby i uroczyste odsłonięcie,
zwoływał na nie, filmował i relacjonował w telewizji.
Zmarł nagle mając 64 lata, na parkiecie, tańcząc rock and rolla w czasie
balu po turnieju siatkarskim w Gdańsku. Są ludzie, którzy nigdy nie potrafią
się zatrzymać. To emanowało z niego,
wspaniałego sprawozdawcy, miłośnika
siatkówki, a także piłki nożnej i wielu
innych dyscyplin zespołowego sportu.
Oczywiście siatkówka była najważniejsza. Zaczęło się od rodzinnych tra-

Oczywiście siatkówka była najważniejsza. Zaczęło
się od rodzinnych tradycji. Usłyszałem od znajomego,
byłego „wagnerowca”, że brat czy kuzyn Wojciecha
grał w reprezentacji. I gdy wysłano go w 1976 roku
na Olimpiadę do Montrealu, stał się cud. Polscy siatkarze
zostali mistrzami olimpijskimi.

uczelni imienia patrona. Wojtek – sam
sportowiec, absolwent AWF, bardzo już
popularny sprawozdawca radiowo-telewizyjny, wykorzystywał wszelkie drogi. Robił programy, szukał sojuszników,
atakował decydentów. Może w to dziś
i trudno uwierzyć, ale tak było. Była już
„Solidarność”, nawet premier i ministrowie spod znaku orła w koronie, a jednak
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dycji. Usłyszałem od znajomego, byłego
„wagnerowca”, że brat czy kuzyn Wojciecha grał w reprezentacji. I gdy wysłano
go w 1976 roku na Olimpiadę do Montrealu, stał się cud. Polscy siatkarze zostali
mistrzami olimpijskimi.
W Polsce była 5 rano, ale ludzie czekali całą noc przy głośnikach. Polska reprezentacja przez cały turniej szła jak 
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burza, a z nią Zieliński. Trener Wagner
trzymał wszystko twardą ręką. Gdy
wreszcie, po niezwykle dramatycznym
meczu finałowym z Rosjanami, pięciosetowa mordercza walka zakończyła się wynikiem 3:2 dla biało-czerwo-

wspomnienia SDP
uczestników nagrody, wytyczał trasy,
był starterem i sprawozdawcą.
Pasję sportową dostrzegli w jego
oczach, mimo grubych szkieł okularów,
jurorzy konkursu na sprawozdawcę telewizyjnego, gdy stanął w jego szranki

Bardzo szybko u miłośników sportu zyskał ogromną
popularność i wielką sympatię. Za umiejętności, ale przede
wszystkim za żarliwość, niepowtarzalny styl uprawiania
zawodu. Za oryginalność i pomysłowość wywiadów,
których chętnie udzielali mu najlepsi sportowcy i trenerzy.
Przeprowadził ich setki. Wymyślił też i współorganizował
wspierającą sportowców fundację „Gloria Victis”.

nych, sprawozdawca również wzbił się
na wyżyny profesjonalizmu. Siatkarze
szaleli ze szczęścia, a komentator z nimi. Był naprawdę wspaniały. A w archiwach sportowych radia i telewizji jest
to na pewno jedna z najlepszych relacji sportowych. Porównywalna tylko do
meczu piłkarskiego na Wembley z mistrzowskim prowadzeniem przez Jana
Ciszewskiego.
Za Montreal Wojtek dostał „Złoty
Ekran”. A potem jeszcze stos innych nagród i wyróżnień, nie tylko w dziedzinie
sportu. Także za reportaże o tematyce
społecznej i historycznej. Również za
dydaktykę, bo takim celem kierował się,
robiąc razem z Tomaszem Hopferem popularny program „Bieg po zdrowie”. Sam
też biegał, a nawet organizował biegowe imprezy, przede wszystkim dla młodzieży, ale i dla seniorów. Zdobywał dla
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jako student AWF w 1969 roku. Od razu
przyjęli go do współpracy najlepsi – Bohdan Tomaszewski, Jacek Żemantowski.
Zaczął bez protekcji, bo i tak nie mógł
na nią liczyć. Sportowo. W otwartej rywalizacji z dużą grupą konkurentów.
Wypatrzono jednak prawdziwy talent,
piękną polszczyznę, bogate słownictwo
i wszechstronność zainteresowań. Dostał w telewizji etat.
ardzo szybko u miłośników sportu zyskał ogromną popularność
i wielką sympatię. Za umiejętności, ale przede wszystkim za żarliwość,
niepowtarzalny styl uprawiania zawodu.
Za oryginalność i pomysłowość wywiadów, których chętnie udzielali mu najlepsi sportowcy i trenerzy. Przeprowadził
ich setki. Wymyślił też i współorganizował wspierającą sportowców fundację
„Gloria Victis”.

B

Kiedyś zgadaliśmy się, że ma relacjonować mecz piłkarski w Gdyni. Zaprosiłem go do domu rodziców, jako że
wywodzę się z tego pięknego miasta.
Ojciec mój – emerytowany już wówczas
kapitan Żeglugi Wielkiej – wysłuchał
transmisji i… zaczął chodzić na mecze
„Arki”.
ojtek „obsłużył” 10 olimpiad,
wiele mistrzostw świata, Europy i Polski. Ważne mecze
ligowe gier zespołowych. Relacjonował
także na falach różnych rozgłośni mecze lokalne na Mazowszu. Fani „Mazowszanki” Pruszków i innych klubów dobrze go pamiętają.
Pierwszy odcinek nowego serialu
telewizyjnego o Piłsudskim rozgrywa
się w Wilnie. Wojtek wspaniale mógłby
objaśniać obrazy filmowe pokazujące

W

Do Warszawy docierały dramatyczne sygnały. W Wilnie Rosjanie otoczyli
wieżę telewizyjną, z której płynęły na
cały kraj słowa prawdziwe, po wielu latach zaborczych kłamstw. Wojtek przekonał władze Telewizji Polskiej i dano
mu ekipę na niebezpieczną reporterską
misję. Pamiętam, jak wybierał na wyjazd operatora filmowego. Pewien koleś z TVP, z praskim rodowodem i dość
groźnie wyglądającą buzią, wydał mu
się odpowiednim do pracy w wojennych,
ekstremalnie trudnych warunkach. Niestety, się zawiódł. Gdy pod telewizyjną
wieżą zaczęto strzelać, „srogi gość”, na
oko, odmówił wyjścia z hotelu.
Złapał więc Wojtek sam telewizyjną kamerę i poszedł robić zdjęcia pod
ostrzałem. Ryzykował. Ale potem Polacy zobaczyli w naszej telewizji, jak to

Wojtek „obsłużył” 10 olimpiad, wiele mistrzostw świata,
Europy i Polski. Ważne mecze ligowe gier zespołowych.
Relacjonował także na falach różnych rozgłośni mecze
lokalne na Mazowszu. Fani „Mazowszanki” Pruszków
i innych klubów dobrze go pamiętają.
miasto. Był właśnie stamtąd. Urodził się
tam w kwietniu 1944 roku. Była wojna.
I stało się tak, że również wojna, tyle że
już wewnętrzna, z narodem aspirującym
do wolności, przywiodła go do grodu Gedymina nad Wilejką, gdy w nocy z 12 na
13 stycznia 1991 roku oddziały sowieckie
chciały aresztować redaktorów pomagających Sąjūdisowi. Po sukcesie „Solidarności”, której był członkiem, rozumiał
i popierał nadzieje Litwinów.
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wszystko tam wyglądało. To co nakręcił
poszło również w świat.
Nie ma już Bohdana Tomaszewskiego, Jana Ciszewskiego, Tomka Hopfera,
Jacka Żemantowskiego. Jest bardzo dużo kanałów telewizyjnych i wielu mało
rozpoznawalnych dziennikarzy sportowych. Wojtka porwałaby każda telewizja, ale on na pewno nie każdą by wybrał. Gdyby żył. A wtedy gdy żył, to żył
naprawdę. 
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Festiwal
Filmu Niezależnego
Tekst i zdjęcia
Piotr Zarębski

Okno
Tegoroczny VII
Ogólnopolski Festiwal
Filmu Niezależnego „Okno”
odbył się w Warszawie
w dniach 9–10.11.2019
r. w kinie Wisła. W
organizację włączyły się
dwa stowarzyszenia:
Marsz Niepodległości
i Ruch Republikański
oraz Fundacja Akademia
Patriotów. Inicjatorem
przedsięwzięcia
i dyrektorem festiwalu jest
Wioletta Machniewska.

18
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nicjatywa powstała z myślą o twórcach kina, których pasją jest odkrywanie i utrwalanie na taśmie filmowej niezwykłych w swojej głębi historii
ludzkich ukrytych w pozorze zwyczajności. Konkretnych ludzkich egzystencji
rzuconych w swój czas i miejsce, które
stały się ich życiowym przeznaczeniem.
Do udziału w pokazie Filmu Niezależnego Okno zaproszeni zostali zarówno amatorzy, studenci, jak i profesjonaliści w dziedzinie sztuki filmowej.
Gwoli przypomnienia odnotujmy,
że dwukrotnie, w roku 2012 i 2013, festiwalowi udzieliło gościny miasto Ełk,
a patronatu naszej inicjatywie udzielił
ks. biskup Jerzy Mazur. W 2014 i 2015
roku przegląd odbył się w Pszczynie.
W 2016 w Warszawie, natomiast w 2017
– w Olsztynie. W ich trakcie prezentowane były filmy twórców spoza głównego
nurtu życia kulturalnego i artystycznego.

Na Festiwalu nagradzani byli między innymi: w 2012 roku Artur Pilarczyk, reżyser filmu „Pani Weronika i jej chłopcy”
– za obraz ludzi, naszych rodaków, których Polska opuściła, mimo że oni przy
niej wiernie trwali i trwają. W 2013 roku
Grand Prix zdobyli twórcy filmu ”Święty płomień” – Maciej Grabysa i Jarosław
Mańka. Autorzy filmu nawiązują do
tragicznej historii Walentego Badylaka,
który w akcie protestu wobec przemilczenia Zbrodni Katyńskiej przez władze
PRL dokonał w 1980 roku samospalenia
na Rynku Głównym w Krakowie. Film
„Skrzyżowanie” w reżyserii Tomasza Saja, nagrodzony w 2014 roku Grand Prix
Festiwalu, to filmowa opowieść o brutalnych represjach, o „drodze krzyżowej”,
jaką musieli przejść robotnicy Kraśnika
i ich rodziny po tym, jak w roku 1959
stanęli w obronie miejscowego krzyża.
Grand Prix w 2016 roku otrzymał film
Jolanty Hajdasz „Żołnierz Niezłomny
Kościoła”. To dokument ukazujący tragiczne losy i niezwykłe bohaterstwo ks.
arcybiskupa Antoniego Baraniaka, sekretarza prymasów Polski: księży kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego. Największym dowodem męstwa
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i niezłomności abpa Baraniaka jest jego postawa podczas aresztowania oraz
bezlitosnych przesłuchań w więzieniu
śledczym w latach 1953–1955, mających
na celu wymuszenie na nim zeznań pozwalających na zorganizowanie pokazowego procesu przeciwko księdzu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Grand
Prix w 2017 roku otrzymał film „Prorok”
Agnieszki Kozaczka-Gralak.
tudenci Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej z Torunia
uczestniczą w Festiwalu od 2017
roku. Krótkie formy filmowe autorstwa
studentów powstają w ramach zajęć
akademickich pod opieką wykładowcy
i reżysera filmowego Piotra Zarębskiego.
Zdobywając szlify dziennikarskie, studenci przygotowywani są kompleksowo
między innymi w zakresie sztuki reportażu, dokumentu i realizacji programów telewizyjnych. Ten model kształcenia, przynoszący wymierne efekty, doceniony 

S
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został przez profesjonalistów zasiadających w jury festiwalu już w 2017 roku.
Wówczas studenci WSKSiM otrzymali
Złotą, Srebrną i Bursztynową statuetkę
w konkursie etiud. Również w tym roku, w kategorii „Krótka forma filmowa”,
dwie nagrody trafiły do studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Druga nagroda przypadła
reż. Anastasii Mazhatcevej (zdj. Kacper Simon) za dzieło opatrzone tytułem
„Grzech w sztuce”, natomiast trzecia
nagroda trafi do rąk Piotra Zwiefki, Jakuba Pitonia i Jakuba Lichoty-Linke za
film „Deklaracja LGBT”.
kategorii „Film dokumentalny” tegorocznej edycji Festiwalu, jury w składzie: dr Jerzy
Targalski, reżyser i producent filmowy
Robert Kaczmarek oraz dziennikarz Jerzy Wasiukiewicz, przyznało drugą nagrodę twórcom dzieła zatytułowanego
„Jasnogórskie Te Deum Laudamus 9662016” – Zdzisławowi Sowińskiemu i Tadeuszowi Szymie. Film spina z sobą dwa
niezwykłe ważne dla Kościoła w Polsce
oraz dla polskiej państwowości jubileusze: tysiąclecia i tysiąc pięćdziesięciolecia Chrztu Polski. Początkową i końcową klamrę – jak opisuje autor – stanowią

W
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fragmenty jubileuszowych
obchodów na
Jasnej Górze
z udziałem papieża Franciszka, a pomiędzy
nimi rozsnuta
jest bardzo ciekawa i poruszająca opowieść
o obchodach
milenijnych sprzed pięćdziesięciu lat
oraz przygotowaniach do nich w ramach
ogólnonarodowej Wielkiej Nowenny rozpoczętej w 1957 roku. Film jest swego
rodzaju historyczną syntezą przełomowych wydarzeń religijnych i społecznych tamtego czasu.
rzecia nagroda przypadła młodym twórcom z TV Trwam – Mateuszowi Witkowi i Urszuli Zbyszyńskiej-Witek (absolwentom WSKSiM)
za film pt. „Od kornika do ideologii” Opisują oni sytuację mieszkańców Puszczy
Białowieskiej w kontekście plagi kornika-drukarza i broniących „martwych
drzew” ekoterrorystów.
Pierwszych nagród w tegorocznym
Ogólnopolskim Festiwalu Filmu Niezależnego Okno jury postanowiło nie przyznawać.
Według organizatora, oceny publiczności w tym względzie często radykalnie różniły się od ocen jurorów
i fakt nieprzyznania pierwszych nagród
spotkał się z pewnym niezadowoleniem
festiwalowej publiczności. Ażeby uniknąć podobnej sytuacji na przyszłość,
wydaje się sensownym ustanowienie
nagrody publiczności w kolejnych edycjach Festiwalu. 

T

Od lewej: Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP;
Krzysztof Skowroński, prezes SDP; Roman
Suszczenko, uwolniony dziennikarz; Julia
Suszczenko, jego córka również dziennikarka;
Andrij Deszczycja, ambasador Ukrainy w Polsce.

Roman

Suszczenko

po trzech
latach
na wolności

Udało się!
Ukraiński dziennikarz Roman Suszczenko trzy lata
spędził w rosyjskim więzieniu. Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich wielokrotnie apelowało o jego
uwolnienie. We wrześniu wrócił do domu, pod koniec
listopada przyjechał do Polski. Podziękować.
Tekst Jacek Karolonek
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– Zacznę takim religijnym zawołaniem: „Wesoły dzień nam nastał”… Gościmy Romana Suszczenkę, który trzy
lata przesiedział w rosyjskim więzieniu –
rozpoczął konferencję prasową z udziałem ukraińskiego dziennikarza Krzysztof Skowroński, prezes SDP.
W spotkaniu, które 26 listopada odbyło się w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, wzięli udział także
żona i córka Suszczenki oraz ambasador
Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia.
Prezes Skowroński przypomniał, że
od momentu aresztowania ukraińskiego
dziennikarza w 2016 r., zarówno Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP,
jak i Zarząd Główny Stowarzyszenia wydały szereg oświadczeń i apeli w sprawie
jego uwolnienia.
Za te działania dziękował najpierw
ambasador Ukrainy w Polsce Andrij
Deszczycia.
– Krótko powiem: udało się. Dziękuję
za wsparcie, za walkę – mówił.
Przypomniał jednak, że walka nadal trwa
i zakończy się dopiero
wówczas, gdy wszyscy
więźniowie Kremla będą uwolnieni i zostanie
przywrócona integralność terytorialna Ukrainy, łącznie z Donbasem
i Krymem.
– Każdy głos, każdy artykuł, każde wystąpienie ma sens – podkreślił Deszczycia. – Kropla
drąży skałę. Apeluję, aby
tych kropli było więcej, wtedy zniszczymy
tę skałę – dodał.
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Więzienny koszmar
Jak doszło do aresztowania? Jakie
warunki panowały w kolonii karnej? Jak
wyglądało odzyskanie wolności? Jakie
ma plany na przyszłość? To wszystko
zawarł w swoim długim, dramatycznym,
chwilami emocjonalnym wystąpieniu
Roman Suszczenko.
oznaliśmy historię dziennikarza, który przez sześć lat był korespondentem ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform w Paryżu.
Przysyłał do swojego kraju informacje
o wydarzeniach międzynarodowych. Po
agresji Rosji na Ukrainę zajął się również
tą tematyką. Relacjonował m.in. rozmowy prowadzone w formacie normandzkim (spotkania przedstawicieli Francji,
Niemiec, Rosji i Ukrainy), pisał o ukraińskich więźniach przetrzymywanych
przez Kreml, a także zajmował się sprawami rosyjskiego lobbingu w niektórych
francuskich kręgach politycznych.

P

Zdaniem Suszczenki, jego praca nie
dziennikarz spędził już w miejscu
spodobała się rosyjskim władzom.
o wyższym standardzie.
– W 2016 r. pojechałem do Moskwy
W sierpniu 2019 r. Suszczenkę niew sprawach rodzinnych. Teraz wiem, że
spodziewanie przetransportowano do
to była nieprzemyślana decyzja – opoaresztu w Moskwie. 7 września rano, rawiadał dziennikarz.
zem z 10 innymi więźniami politycz30 września został zatrzymanymi i 24 marynarzami schwytanymi
ny przez rosyjskie służby i oskarżony
w Cieśninie Kerczeńskiej w listopadzie
o szpiegostwo. Podstawą była płyta z ja2018 r., w eskortowanej kolumnie został
kimiś materiałami wojskowymi, podprzewieziony na lotnisko.
rzucona mu przez jego kolegę, który
Odzyskał wolność w ramach wymiastał się też głównym świadkiem oskarny więźniów między Ukrainą a Rosją.
żenia. – Nie wiem, dlaczego to zrobił,
może ktoś wywierał na niego presję
Wsparcie środowiska
– mówił Szuszczenko.
Rosyjski sąd skazał
Je s z c z e b ę d ą c
w więzieniu, dzięki
dziennikarza na 12 lat
– Było koszmarnie,
pozbawienia wolności.
informacjom od córki
mróz minus
W apelacji podtrzymai kolegi-dziennikarza,
20-30 stopni,
no wyrok. Suszczenkę
które przekazywali mu
w celi najwyżej
skierowano do kolokonsul oraz adwokat,
Suszczenko wiedział
nii karnej w obwodzie
13 stopni, ciasne
kirowskim, tysiąc kio wsparciu, jakie otrzypomieszczenie,
lometrów na północny
mywał od innych osób,
2,5 na 4 metry,
wschód od Moskwy.
także z Polski. – Jednak
łóżka mocowane
– Przebywali tam
dopiero po powrocie na
do ściany, złe
skazani za najcięższe
Ukrainę dowiedziałem
warunki sanitarne.
przestępstwa: zabójsię, jak było ono duże.
stwa, gwałty, handel
Dlatego pojawił się ponarkotykami – opomysł, aby odwiedzić
wiadał Suszczenko. – Było koszmarnie,
Polskę – tłumaczył dziennikarz.
mróz minus 20-30 stopni, w celi najwyJolanta Hajdasz, dyrektor Centrum
żej 13 stopni, ciasne pomieszczenie, 2,5
Monitoringu Wolności Prasy SDP i wina 4 metry, łóżka mocowane do ściany,
ceprezes SDP, opowiadała, że protest
złe warunki sanitarne.
w sprawie uwięzienia Suszczenki był
takim miejscu dziennikarz
jedną z pierwszych spraw, którymi zaprzebywał dwa miesiące. Syjęła się zaraz po objęciu stanowiska szetuacja zmieniła się dopiero
fowej Centrum.
po wizycie ukraińskiego konsula, który
– Pojawiły się wówczas głosy: nie
zagroził, że nagłośni na forum międzymieszaj się do tego, to nie nasza spranarodowym sprawę warunków, w jakich
wa – mówiła. – Dziś mam wielką radość
przebywa Suszczenko. Kolejne miesiące
i satysfakcję widzieć pana w dobrym 

W
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Wspomnienie
Romualda

Lazarowicza
1953–2019

zdrowiu i dobrej kondycji, po tym co pan
przeszedł.
Dyrektor Hajdasz dodała, że CMWP
SDP nie będzie takich spraw zostawiało
bez wsparcia. – Bez wsparcia środowiska, które murem stoi za jednym z nas
– dodała.

Odpędzić czarne myśli

K

onferencji w Domu Dziennikarza towarzyszyła wystawa rysunków Romana Suszczenki, które
stworzył podczas pobytu w więzieniu.
Wykonane przy użyciu prostych środków, zachwycają rozmachem, dbałością
o szczegół, pobudzają do refleksji. Pejzaże, budowle, butelka francuskiego wina,
ciemny las z przebłyskami światła między drzewami. Normalny świat, jakże
daleki od więziennej szarości.
– Od dziecka malowałem, a w więzieniu trzeba było się czymś zająć, aby
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odpędzić czarne myśli. Rysunek mnie
odstresowywał – tłumaczył Roman
Suszczenko.
Na początku rysował tylko długopisem i ołówkiem. Po jakimś czasie zauważył, że paletę barw można rozszerzyć wykorzystując łuski cebuli, esencję
herbaty, żółtą tabletkę na ból gardła, ketchup.
Inspiracją były zdjęcia, pocztówki,
wycinki z gazety. Nad niektórymi rysunkami spędził miesiąc. Powstało ich
ok. 30, wszystkie miały format kartki A4.
Wysyłał je z więzienia (jeden zaginął po
drodze), koledzy powiększyli, pięknie
wydrukowali.
Roman Suszczenko planuje je sprzedać na aukcji. Na co przeznaczy pieniądze? Na pomoc dla rodzin ukraińskich
więźniów politycznych. W Rosji wciąż na
odzyskanie wolności czeka ich co najmniej setka. 

Romek był pięknym człowiekiem,
miał duszę czystą jak łza, umysł ostry.

O wolność

Mateusz Morawiecki,
Wrocław 12. 08. 2019

dla prawdy
Tekst Zbigniew Makarewicz

R

omuald Lazarowicz (urodził się
11 sierpnia 1953 r. we Wrocławiu,
zmarł 2 sierpnia 2019 r. w wieku
66 lat, także we Wrocławiu) z wykształcenia był filologiem i bibliotekarzem.
I być może życie tego wrocławianina,
jak wielu innych inteligentów polskich,
potoczyłoby sie rytmem wyjść do pracy
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i powrotów do domu, aby tam w ramach
skromnych możliwości oferowanych
przez ówcześnie bardzo opiekuńcze państwo znajdować azyl wśród członków rodziny. Uzyskanie kolejnych możliwości
ułatwienia sobie życia było już całkiem
wyobrażalne od lat 70. I właśnie wtedy spadła nam z nieba „Solidarność”, 
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jako związek zawodowy i konfederacja
wielu środowisk, milionów osób – obywateli, którzy zdecydowali się zmieniać
świat zaczynając od Polski, a właściwie
od dostępnego każdemu z nich niewielkiego kawałka własnej i wspólnej rzeczywistości. Romek Lazarowicz znalazł
swoją drogę do niepodległości, własnej
pracy niepodległej, idąc po śladach rodzinnej tradycji – dziadka (major Adam
Lazarowicz, wiceprezes IV Zarządu
Głównego organizacji Wolność i Niezawisłość, zamordowany przez komunistów) i ojca (Zbigniew Lazarowicz,
żołnierz Armii Krajowej ps. „Bratek”
i działacz WiN). Tuż po studiach Romek
współpracował z Klubem Samoobrony
Społecznej i ze Studenckim Komitetem
Solidarności. W 1979 roku zaangażował
się w pracę w redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”, najpoważniejszego pisma
„drugiego obiegu”, redagowanego przez
Kornela Morawieckiego.
W 1980 roku spadło na nas niebo
i na głowę Romka też. Niebo narodzenia „Solidarności”. Z żoną Heleną, która towarzyszyła mu we wszystkich pracach, tych jawnych i konspiracyjnych,
w sierpniu 1980 roku pojechał do Gdyni
i ze strajkującej stoczni przywieźli do
Wrocławia walizki i plecaki wyładowane

wspomnienia SDP
militarnej opresji i wybiło szambo komunistycznego zmasowanego bełkotu
w „środkach masowego przekazu”, stało się też to, co stać się powinno – Opór.
Poruszenie wielu już ukształtowanych
charakterów i talentów dziennikarskich, i ludzi nowych, których szczególne uzdolnienia i umiejętności miały się
dopiero pojawić i rozwinąć.

Z dnia na dzień
Czas wielkich zmian wydobywał to,
co w innych okolicznościach nigdy by
się nie ujawniło. I tak też właśnie z dnia
na dzień i z godziny na godzinę wola
działania, wola ratowania tak bezczelnie zaatakowanego dobra wspólnego,
wydobyła talent dziennikarza i redaktora w młodym Romualdzie. To głębokie
przeświadczenie, że nie można pogodzić
się z brutalnie narzuconym porządkiem,
wprowadziło go do redakcji podziemnych pism, takich jak „Z Dnia na Dzień”
(pismo Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolnego Śląska). Pierwszy numer
wydano już w nocy z 13 na 14 grudnia
1981 roku. Redagował także „Biuletyn
Dolnośląski” (1980–1990), „Solidarność
Walczącą“ (1981–1991), a w końcu to Romuald stał się twórcą i redaktorem na-

W 1980 roku spadło na nas niebo i na głowę Romka też.
Niebo narodzenia „Solidarności“
produkowaną w stoczni „bibułą”. Rozdawali ulotki na trasie swego przejazdu
i we Wrocławiu. Mobilizowali w ten sposób ludzi do podjęcia działania. 26 sierpnia stanęła komunikacja we Wrocławiu
i stolica Śląska dołączyła do „karnawału Solidarności”. Gdy rozlało się piekło
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czelnym pierwszego podziemnego radia
na Dolnym Śląsku – „Radia Solidarność
Walcząca” (1982, 19 wyemitowanych audycji).
Po 1989 r. założył własne wydawnictwo „Lena”. Był redaktorem technicznym wielu czasopism i gazet, ale także

redaktorem naczelnym miesięcznika
„Opcja na prawo” (2002–2014). W 2002
roku założył stronę internetową „Solidarności Walczącej”, był współzałoży-

Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich i wszedł w skład zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Inicjatywa Historyczna. Romuald Lazarowicz stał się

Kiedy Pan Bóg chce działać dla ludzi, posyła ludzi.
Tak właśnie, kiedy okazało się to niezbędne, posłał nam
Romka. Dla przymnożenia nam dobra, nadziei, otuchy
i dla umocnienia przynajmniej w dobrych myślach, gdy
na poprawę realiów epoki nie można było się doczekać.
cielem i dziennikarzem prywatnej Agencji Prasowej RP, współautorem ważnych
książek o aktualnych zjawiskach społecznych i politycznych – „Dlaczego tak
się stało” (1989) i „Otwarta księga” (1999)
z Jerzym Przystawą, a z Piotrem Bielawskim „Dziwny rok 1989. Kalendarium
wydarzeń na świecie” (2000). Był sekretarzem redakcji gazety „Dwa Dni” (1992,
red. nacz. Mateusz Morawiecki). Z przekonaniem i rozeznaniem zaangażował
się w społeczny Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,
którego był też współzałożycielem.
Kiedy Pan Bóg chce działać dla ludzi, posyła ludzi. Tak właśnie, kiedy
okazało się to niezbędne, posłał nam
Romka. Dla przymnożenia nam dobra,
nadziei, otuchy i dla umocnienia przynajmniej w dobrych myślach, gdy na
poprawę realiów epoki nie można było
się doczekać.
W 2004 roku zespół redakcyjny
edycji „Zrzeszenie »Wolność i Niezawisłość« w dokumentach”, którego
Romuald Lazarowicz był członkiem,
otrzymał nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. W tymże roku Romek został członkiem Dolnośląskiego
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w ciągu tych lat wzorem nowego dziennikarstwa, a jednocześnie jakże starego
dziennikarstwa jednej idei – idei prawdy.
Trudnego dziennikarstwa. Trudnego także dzisiaj, gdy co krok, co godzina wybija w czasach wolności kolejne szambo
kłamstwa, aby zalewać ostrowy prawdy.
Dwunastego sierpnia pożegnaliśmy
we Wrocławiu dziennikarza i organizatora życia społecznego, intelektualistę
dbającego o obecność prawdy w życiu
publicznym, zatroskanego o skarb narodowej pamięci. W 1999 roku otrzymał
Krzyż WiN za pracę nad popularyzacją
wiedzy o tej organizacji. Prezydent Lech
Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2010
roku Romuald Lazarowicz otrzymał Krzyż
Solidarności Walczącej, a w 2016 – Krzyż
Wolności i Solidarności. Pośmiertnie prezydent Andrzej Duda odznaczył Romualda Lazarowicza Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne
zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski”. 
W imieniu Koleżanek i Kolegów
z Dolnośląskiego Oddziału SDP
Zbigniew Makarewicz
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Wybór Tuska na przewodniczącego Rady
Europejskiej wywołał entuzjazm nie tylko jego
towarzyszy partyjnych i zwolenników, ale też
niektórych pracowników pióra. Z dwóch opinii
naczelnego „Rzeczpospolitej” Bogusława Chraboty
(1 września 2014), wieje zgroza. Pierwsza: „Tusk jest
– nie licząc Jana Pawła II – pierwszym Polakiem
od czasów jagiellońskich, który wchodzi do polityki
światowej, na tak poważnym stanowisku”.
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tak, wedle tego dziennikarza doradztwo śp. Zbigniewa Brzezińskiego prezydentowi USA w sprawach bezpieczeństwa
to zaledwie przedsionek Rady Europejskiej, instytucji raczej administracyjnej
niż politycznie decyzyjnej. Druga opinia:
„Jest szansa, że po jednej bądź dwóch kadencjach wróci do Warszawy, co nie udało
się Andersowi, na białym koniu” – przenośnia zgoła odrealniona, a w rzeczy samej to finezyjna manipulacja propagandowa mająca na celu podtrzymywanie
w świadomości społeczeństwa wiary
w sprawność polityczną Tuska – jest to
nowoczesne krzewienie kultu jednostki.
I tak cynik, redaktor naczelny najpoważniejszego dziennika polskiego, chwalący
na łamach swej gazety drugiego cynika,
dewastuje świadomość polityczną społeczeństwa. Dlatego w ostatnich wyborach
parlamentarnych prawie jedna czwarta
elektorów głosowała na Platformę Obywatelską i jej plankton.
Bo przywykła. 25 stycznia 2013 r. posłowie postanowili, że nie będzie można (jeszcze?) zawierać tzw. małżeństw

FORUM DZIENNIKARZY · 05(133)/06(134) 2019

partnerskich, czyli sprzeciwili się – zgodnie z Konstytucją – prawu zrównania,
mówiąc oględnie, dewiacji z naturalnością. Premier Donald Tusk się oburzył.
Jak to? Mają być szanowane wyłącznie prawo natury i prawa ustanowione
przez większość? Bez żadnej tolerancji
dla ich nierespektowania? To doprawdy
niedopuszczalne. Skłaniał posłów większościowych, żeby głosowali za tolerancją dla dewiacji, wbrew Konstytucji – za
małżeństwami tej samej płci.
ówczas Jarosław Gowin, ówcześnie poseł partii premiera i minister sprawiedliwości,
sprzeciwił się głośno przedmiotowi tego
głosowania przywołując zapisy konstytucyjne potwierdzające słuszność – moralną i prawną – odrzucenia projektu
o przyznaniu homoseksualistom praw
identycznych do małżeńskich. I nic! Żaden poseł nie poparł opinii posła-ministra Gowina, opinii usankcjonowanej
Konstytucją, jakby nagle wszyscy ogłuchli albo przestali cokolwiek rozumieć,
jakby odgrywali przedstawienie o Sejmie
Niemym sprzed ponad dwustu lat. 
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atomiast premier – jak zawsze
prawnym, to zawsze moralnym, jeżeczujny wszędzie tam, gdzie
li niekaralnym, to zawsze nagannym.
można coś zyskać, kogoś przeA przecież wszelka wypowiedź publiczchytrzyć, okłamać, oszukać, coś zepsuć
na, parlamentarna każdego premiera
– oświadczył z trybuny sejmowej, że miwyraża nolens volens stanowisko jego
nister Gowin przedstawił… własne starządu, artykułuje aksjologię państwa.
nowisko. Konstytucja
Po wtóre, Tusk zwracał
Rzeczypospolitej Polsię do społeczeństwa,
skiej to furda. Została
którego dość spory
Tusk ma zresztą
więc potraktowana tak
odłam wyznaje chrzeolbrzymi dorobek
samo, jak homoseksuścijaństwo, gdzie każde
w bezczeszczeniu
aliści odnoszą się do
oszustwo jest właśnie
prawa. Oto
instytucji małżeństwa
przestępstwem.
w sierpniu 2012 r.,
i rodziny – z pogardą.
Tak to w owym
w kontekście afery
sierpniu 2012 r. Tusk
To, co zrobił ówczesny
cofnął naszą mentalpremier, przy milczeAmber Gold, broniąc
niu wszystkich poność do czasów prehiswego syna, który
słów (PiS również), było
storycznych, zniwelobył pośrednio
w istocie rzeczy próbą
wał ponad tysiącletnią
związany z tą firmą,
unicestwienia, mówiąc
tradycję państwową,
obwieścił z trybuny
dosadnie, sprostytuzdyskredytował skutki
sejmowej, że „nie
tysiącletniego nauczaowaniem Konstytucji,
każde oszustwo jest
nia Kościoła. Wówczas
nazwaniem jej zapisów „własnym stanonikt do nikogo i nigdzie
przestępstwem”.
wiskiem posła Gowinie słał skarg. A pona”. Do uchwalenia
litycy unijni również
owej ustawy oczywiście nie doszło, ale
milczeli, nie uważali wtedy, że kultura
pozostał dyskomfort manipulowania
zachodniej dyplomacji i polityki, funKonstytucją. Komu dzisiaj on jeszcze
dament demokracji, zasady tzw. pańdoskwiera?
stwa prawa są gwałcone, standardy cywilizacyjne obniżane etc. etc. Tą opinią
Tusk ma zresztą olbrzymi dorobek
w bezczeszczeniu prawa. Oto w sierpniu
ówczesny premier Donald Tusk nobili2012 r., w kontekście afery Amber Gold,
tował oszustwa już popełniane w sferze
broniąc swego syna, który był pośrednio
publicznej i prywatnej oraz dawał przyzwiązany z tą firmą, obwieścił z trybuzwolenie na następne. Wybrany na przeny sejmowej, że „nie każde oszustwo
wodniczącego Rady Europejskiej, stał się
jest przestępstwem”. W sensie wąskim,
więc upostaciowaniem jej nieuczciwolegislacyjnym, tak jest w rzeczy samej:
ści. Od pewnego czasu słyszy się opinie
oszustwa dzielą się bowiem także na
mądrych polityków, rodzimych i obcych,
wykroczenia i występki. Wszelako senże trzeba na nowo przemyśleć koncepcję
su largo są i będą, dopóki trwa nasza
owej Rady UE. Nie trzeba – wystarczy ją
kultura, przestępstwem, jeśli nie ściśle
jedynie zlikwidować…

zeczypospolita była więc do paźRobotniczej; może zresztą z premedydziernika 2015 r. krajem oszutacją kontynuuje jej politykę antynastów. Rodak oszukiwał rodarodową, antypaństwową i prorosyjską?
ka, przedsiębiorstwa siebie nawzajem
Były premier Tusk niszczył więc nai skarb państwa, instytucje – obywateli,
sze państwo, rozkrzewiając w nim niepolitycy – własne państwo. Dlatego ci
uczciwość. Oszustwa (w ówczesnym jęz formacji Tuska zachowują się nadal nizyku oszustów eufemistycznie zwane
czym gangsterzy, połączeni poczuciem
„przekrętami”), kradzieże, defraudacje,
solidarności zarobkowej, albowiem jekłamstwa, krętactwa stały się atrybutem
śli jeden oszust zostanie wykryty, naIII Rzeczypospolitej Polskiej...
stępnym grozi demaskacja. Imają się
Słowa i czyny Donalda Tuska bez
ekspiacji nie są do wybaczenia. Obzatem wszelkich sposobów, by chronić
siebie i swojej profesji. Więcej, po utraszary zniszczeń moralnych i materialcie władzy bynajmniej
nych ogromne, nie
do odrobienia przez
nie poczuli się przeco najmniej dekadę.
grani, gdyż Tusk – ich
Jeśli nie będziemy
Działanie w Radzie
inspirator i główny
publicznie
protektor – będąc osoEuropejskiej przeciwbistością w Unii Euroko polskim interesom
piętnować
pejskiej, chronił ich na
politycznym i mateniegodziwości
forum międzynarodorialnym – to prawda
polityków,
wym. Podtrzymywał
utwierdzająca w słuszszczególnie
tym samym przekoności przekonania nas
z wysokich
nanie partnerów uniji Tuska, że nie jest on
i z najwyższych
nych, że Polska za jePolakiem, a jedynie
szczebli władzy
go premierostwa była
z niedocieczonych wytzw. państwem prawa,
roków Losu mówi i pipaństwowej,
a dzisiejsza nie jest
sze po polsku biegle
to potomni będą
praworządna. Tusk
i poprawnie, ma paszsię wstydzić
albo nienawidzi swej
port polski, tudzież jest
Rzeczypospolitej,
Ojczyzny, albo ma tak
niekaranym (na razie)
jaką im
ukształtowaną duszę,
obywatelem RP.
pozostawimy,
że musi kłamać, oszuJeśli nie będziemy
i nazwą ją zapewne
kiwać.
publicznie piętnować
niegodziwości polityByły premier zasłuRzeczpospolitą
żył nie tylko na ostraków, szczególnie z wyOszustów.
cyzm uczciwych Polasokich i z najwyższych
ków, lecz również na
szczebli władzy pańTrybunał Stanu. Zastwowej, to potomni
szkodził Polsce moralnie, narodowo
będą się wstydzić Rzeczypospolitej, jai państwowo, jakby był wysokim dyką im pozostawimy, i nazwą ją zapewne
gnitarzem Polskiej Zjednoczonej Partii
Rzeczpospolitą Oszustów. 
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P
Ambasador

kultury
polskiej

Konrad Sutarski
Poeta, publicysta, eseista, tłumacz, działacz polonijny na Węgrzech,
dyplomata, autor licznych książek i artykułów opisujących historię Europy,
a szczególnie rolę, jaką odegrały w niej jego dwie Ojczyzny: Polska i Węgry
– urodził się 21 września 1934 r. w Poznaniu. Był studentem Politechniki
Poznańskiej, kiedy rankiem 28 czerwca 1956 r. w Zakładach Przemysłu
Metalowego H. Cegielski Poznań (w latach 1949–1956 noszących nazwę
Zakładów im. Józefa Stalina), wybuchł Poznański Czerwiec (Czerwiec’56)
– pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne. Przerodził
się on w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw ówczesnej
władzy. Protesty zostały krwawo stłumione przez liczące ponad 10 tys.
żołnierzy oddziały Ludowego Wojska Polskiego i milicję, pod dowództwem
wywodzącego się z Armii Czerwonej generała Stanisława Popławskiego.
Zabito 57 osób, około 600 osób zostało rannych (po obu stronach).
Tekst i zdjęcia Teresa Kaczorowska
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oznański Czerwiec’56 okazał się
rolnictwa. Pierwszą pracę podjął w poniezwykle ważny w twórczości
znańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych,
Konrada Sutarskiego. W tym saskąd w 1961 r. wyjechał na wycieczkę
mym 1956 r., jeszcze jako student, razem
turystyczno-naukową do Budapesztu.
z grupą młodych poznańskich poetów:
Poza zwiedzaniem muzeów i poznaRyszardem Daneckim (1931–2013), Mawaniem kultury węgierskiej poznał
wówczas swoją przyszłą żonę, Girarianem Grześczakiem (1934–2010), Józefem Grzegorzem Ratajczakiem (1932–
di. W 1965 r. podjęli decyzję, by osie–1999), Eugeniuszem Wachowiakiem
dlić się na stałe w Budapeszcie, gdzie
(1929), współtworzył lecztery lata później Konrad
gendarną dziś poznańską
Sutarski na Uniwersytegrupę literacką „Wierzcie Nauk Rolniczych BuNa Węgrzech
bak”. Jej nazwa nawiązydapest-Gödöllő uzyskał
stał się
doktorat technicznych
wała do rzeki przepływaznanym
nauk rolniczych (1969).
jącej przez jedno z osiedli
konstruktorem
w Poznaniu. Grupa działaNa Węgrzech stał się znamaszyn do
ła przez 4 lata (1956–1960).
nym konstruktorem maZasłynęła z niezależnej
szyn do zbioru warzyw
zbioru warzyw
twórczości i organizacji
i wynalazcą. Jeden z jego
i wynalazcą.
pierwszych w historii likombajnów (do zbioru fasoli strączkowej i papryki)
teratury polskiej festiwali
poetyckich („Poznańskie Listopady Pootrzymał nawet główną nagrodę Międzyetyckie”, 1957–1961)1. Są one kontynunarodowych Targów Budapeszteńskich
owane do dziś jako „Międzynarodowe
(1973), drugi (do zbioru pomidorów)
– nagrodę ministra hutnictwa i przeListopady Poetyckie”, a Konrad Sutarski
stał się nestorem Pokolenia’56.
mysłu maszynowego (1987).
Po ukończeniu Politechniki PoznańPoza pracą zawodową zajmował się
skiej (1958), Sutarski został inżynietakże działalnością polonijną. Był pierwrem mechanikiem i mechanizatorem
szym, po zmianie ustroju, dyrektorem 

Grupa Wierzbak współpracowała z „Tygodnikiem Zachodnim”, „Gazetą Poznańską” oraz z czasopismem
„Wyboje”, na łamach którego w 1957 r. poeci oficjalnie ogłosili założenie „Wierzbaka”. Współpracowali także
z grupą artystów plastyków „R-55”. W kawiarni „Wrzos” organizowali wieczorki poetyckie oraz spotkania
popularyzujące poezję. Jednym z osiągnięć grupy było zorganizowanie ogólnopolskiego festiwalu „Poznańskie Listopady Poetyckie”, kontynuowanego współcześnie jako „Międzynarodowe Listopady Poetyckie”. Artykułem programowym grupy „Wierzbak” był tekst Daneckiego Dokąd, opublikowany na łamach „Gazety
Poznańskiej” w 1957 r. oraz Korzeń obrazu z antologii Rzecz poetycka. Młodzi (1958). Grupa charakteryzowała
się konstruktywizmem założeń programowych, a poezja jej członków zapowiadała przemiany, jakie nastąpiły w literaturze w latach 70. XX wieku. W ramach grupy opublikowano dwa almanachy: Liść człowieka (1957)
i Wynikanie (1959) oraz tomiki poetyckie: Lumpenezje (1960) Mariana Grześczaka, Niepogoda (1957), Zamknięcie krajobrazu (1960) Józefa Ratajczaka, Czarny sześcian ciszy (1958) Ryszarda Daneckiego, Afryka poety (1958)
Eugeniusza Wachowiaka. Współcześnie do grupy literackiej nawiązuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodzieży Szkolnej „O Laur Wierzbaka”, organizowany od 1982 r. przez poznański Ośrodek Kultury „Wierzbak”.
Jurorami byli m.in. Nikos Chadzinikolau, Piotr Kuncewicz, Zbigniew Jerzyna i inni.
1
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Instytutu Informacji i Kultury Polskiej
krakowskiego „Życia Literackiego”. Byw Budapeszcie (1989–1992). Ogromnie
wał na festiwalach poezji (m.in. 12 lat tezasłużył się również jako pierwszy, i to
mu na Ciechanowskiej Jesieni Poezji), był
trzykrotny, przewodniczący Ogólnoinicjatorem utworzenia (w 1996 r.) i kiekrajowego Samorządu
rownikiem Forum TwórMniejszości Polskiej
ców Polonijnych na Wę(1995–1999 i 2001–2007),
grzech. Pisał zawsze
Do dziś Konrad
w języku polskim, ale
a także jako założyciel
Sutarski jest
Muzeum i Archiwum
jego książki są przekłaautorem ponad 30
Węgierskiej Polonii
dane na język węgierski
książek literackich
(1998), potem inicja(m.in. przez jego syna
i historycznych.
tor przekształcenia tej
Sobolcza Sutarskiego)
I nadal pisze,
placówki w ośrodek baDo dziś Konrad
prowadzi badania,
Sutarski jest autorem
dawczy 1000-letnich
ponad 30 książek litekontaktów polsko-węstwierdził nawet,
gierskich (2006) – był
rackich i historycznych.
że najważniejsze
długoletnim kierowI nadal pisze, prowadzi
jego dzieła
nikiem tego Muzeum,
badania, stwierdził napowstały po jego
później dyrektorem, aż
wet, że najważniejsze
80. urodzinach!
jego dzieła powstały
do przejścia na emeryturę (2014).
po jego 80. urodzinach!
Jednocześnie KonRzeczywiście, w ciąrad Sutarski pisał. Aby utrzymać kontakt
gu ostatnich pięciu lat ukazało się aż
z Polską, wysyłał z Węgier swoje utwory
11 książek Konrada Sutarskiego (w 16
do polskich pism literackich: poznańtomach, część w języku polskim i część
skiego „Nurtu”, warszawskiej „Poezji”,
w węgierskim), m.in. „Jakkolwiek już
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późno” (poezje, Sopot 2015), „Stacje
– antykomunistycznych, antyateistyczludzkiego sprzeciwu” (poezje i esej
nych, czy antyglobalistycznych – nie jest
„Rola i zadania poety w XXI stuleciu”,
optymistyczna. Pesymistyczna diagnoza
Budapeszt-Lublin 2018), „Polska i Węświata Konrada Sutarskiego wynika z zagry w obronie Europy” (eseje, Budapeszt
chodzącej obecnie degradacji wartości
2019). Sutarski jest autorem historyczi zasad etycznych.
nej tezy (sformułowanej w studium „PolPonadto, zdaniem polskiego poety
ska i Węgry jako przedmurze chrześciz Budapesztu, pojawił się i potęguje
jańskiej Europy w dawnych wiekach
swoje działania trzeci w ostatnich dziei dziś”, po polsku i węgiersku, Budasiątkach lat groźny system totalitarny:
peszt 2016) o szczególglobalizm i konsumpnej roli Polski i Węgier
cjonizm. Poeta uważa,
jako obrońców chrzeże totalitaryzm ten jest
Poezja Konrada
ścijańskiej Europy, najsterowany przez mięSutarskiego
dłużej ze wszystkich
dzynarodową elitę goodzwierciedla
państw tego kontynenspodarczo-finansową,
przemiany
usiłującą zawładnąć
tu, w wiekach dawnych
zachodzące
i obecnie (tym razem
i podporządkować sobie
w Polsce i Europie
z pozostałymi dwoma
Europę (i świat), spłycić
krajami wyszehradzjej dotychczasową kulpocząwszy
kimi). Jest też autorem
turę na rzecz nowej,
od 1956 roku.
nowatorskiej pozycji
masowej, zrelatywizo„Zarys dziejów Polski
wać zasady etyczne,
z powiązaniami węgierskimi” (Budaa w końcu zmieszać z ludami o zupełpeszt 2018, wydanie dwutomowe, po polnie innej wierze i kulturze.
sku i po węgiersku). Obecnie II wydanie
Do tego ataku dołączył, zdaniem
Sutarskiego, wykorzystywany przez
tego tomu przygotowywane jest w Polsce.
Jest znanym – i cenionym na Węgrzech
globalizm, wdzierający się masowo do
– szerzycielem tezy o „odwiecznej przyEuropy agresywny islam. Skala tych
jaźni polsko-węgierskiej”. Polacy nazyzagrożeń rośnie, dążąc do unicestwiewają go „ambasadorem kultury polskiej
nia tradycyjnej europejskiej cywilizacji
na Węgrzech i węgierskiej w Polsce”, zaś
o grecko-rzymskich i chrześcijańskich
Węgrzy „naszym Polakiem”.
podstawach. Przeciwstawienie się im
oezja Konrada Sutarskiego odzwierjest dla narodów wyrosłych na kultuciedla przemiany zachodzące w Polrze europejskiej najważniejsze. Takie zasce i Europie począwszy od 1956 rodanie to dziś pilna misja całej intelekku; jest niejako drogą jego życia. Najpierw
tualnej czołówki Europy, a szczególnie
była spokrewniona z poezją Nowej Fali
poetów i ludzi pióra, którzy – podobnie
(formacja poetycka polskiego życia litejak w czasach romantyzmu czy systerackiego w latach 1968–1976), zaś od lat
mów totalitarnych: nazizmu i komuni90. jest zanurzona w rzeczywistości. Wizmu – bronili wartości i zasad etycznych.
zja wypływająca z wierszy Sutarskiego
Konrad Sutarski pisze: 

P
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„[…] ludzie pióra, a w szczególnozostał uhonorowany Krzyżem Kawalerści poeci, powinni być w pierwszej liskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
nii obrońców wartości cywilizacyjnych
Polskiej (2004) oraz Medalem „Zasłużoi etycznych naszego kontynentu, gdyż
ny Kulturze Gloria Artis” (brąz, 2016).
właśnie oni docierają w trakcie aktów
W roku 2018 postać Konrada Sutartwórczych niczym niekrępowaną wyskiego została zamieszczona w albuobraźnią do samych głębin ludzkiemie „Twórcy wizerunku Polonii”, jako
go istnienia i posługując się językiem
jedynego Polaka spośród żyjących na
w sposób szczególny, jako mową pełWęgrzech.
nej przesyłanej światu skondensowanej
2019 r. Konrad Sutarski obekspresji o sile duchowego dynamitu, są
chodził dwa jubileusze:
w stanie najskuteczniej poruszać serca
85-lecie urodzin oraz 65-lei umysły, wzywać do działania”2.
cie pracy twórczej. Z tej okazji 3 paźonrad Sutarski należy do Stowadziernika 2019 r. w Domu Polonii im.
rzyszenia Pisarzy Polskich (od
prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Warmomentu zaszawie odbył się jego
łożenia tej organizauroczysty wieczór au„[…] ludzie pióra,
cji, 1989), Związku
torski, podczas którePisarzy Węgierskich
go prezes Stowarzya w szczególności
oraz Węgierskiego
szenia „Wspólnota
poeci, powinni być
PEN-Clubu. Jest lauPolska” Dariusz Piotr
w pierwszej linii
reatem wielu nagród,
Bonisławski wręczył
obrońców wartości
Konradowi Sutarm.in. trzech najwyżcywilizacyjnych
skiemu Złoty Medal
szych węgierskich
i etycznych naszego
nagród państwoStowarzyszenia, bękontynentu, gdyż
wych: Narodowościodący symbolicznym
podziękowaniem za
wej (2013), Muzealniwłaśnie oni docierają
mądre (dyplomacja)
czej im. Móry Ferenca
w trakcie aktów
(2014) i Literackiej im.
i piękne (poezja) butwórczych niczym
Józsefa Attili (2019)
dowanie mostów poniekrępowaną
oraz największej na
między obydwoma
wyobraźnią do
narodami: polskim
Węgrzech, polonijnej
samych głębin
nagrody im. Świętego
i węgierskim. W tym
ludzkiego istnienia...
Władysława (2007).
jubileuszowym roku
Za całokształt dziaKonrad Sutarski był
łalności na polu kulteż szczególnym gotury otrzymał w 1992 r. najbardziej
ściem XXI Spotkania z Literaturą w Opiliczącą się na Węgrzech niepaństwonogórze i XXIV Ciechanowskiej Jesieni
wą nagrodę im. G. Bethlena. W Polsce
Poezji (9–10 października 2019). 

K

2

W

Konrad Sutarski, O roli i zadaniach poety na nowo, „Akcent” nr 1, Lublin 2018, s.55.

36

„Wizytówka”
Tekst Jadwiga Skawińska

N

iespodziewanie wiosną 1974 r.
operator Rysiek Jaworski, mijając mnie w drodze na zdjęcia,
przy windzie na IV piętrze tajemniczo
napomknął, że Kieślowski prawdopodobnie będzie robił u nas1 film o Żeromskim. Nie biograficzny, uprzedził
pytanie, inaczej, o mieszkańcach terenów niegdyś Żeromskich. Zaciekawił?

Zbliżała się okrągła rocznica śmierci
pisarza. Może być wydarzenie, oboje
stwierdziliśmy. Też znałam Krzysztofa. I wkrótce się wyjaśniło, bo dyrektor
Prugar wezwał mnie do gabinetu. Mówił
o wizytówkach filmowych poszczególnych regionów Polski na kolejny Zjazd
Partii. Ziemia Żeromskiego to jedna
z nich. Scenariusz Barbary Wachowicz,

1 Zakład Produkcji Filmów Telewizyjnych, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 7.
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pisarki po pierwszych sukcesach, był
dość pokaźny. Zauważyłam to, gdy wręczył mi zamówienie produkcyjne na jeden film, natychmiast dodając, że będzie
ich kilka. Nie serial, lecz cykl, ale zdjęcia
w ciągu 3 tygodni nakazał (norma dla
pojedynczego telewizyjnego filmu dokumentalnego). Scenarzystka zna doskonale teren i ludzi, poprowadzi, podpowie
– dodał. Operator Jaworski był dogadany,
a na operatora dźwięku zaproponowałam inżynier Iwanicką na wymówieniu,
której właśnie zlecono pracę w ekipach
zdjęciowych i jeżeli się nie przyjmie, to
wymówienie aktualne, ale się przyjęła.
Chyba i montażystka została wówczas
ustalona? Pani Maryla Szymańska zetknęła się bowiem z Krzysztofem podczas pracy w WFD. Dyrektor nie roztaczał nadzwyczajnych perspektyw, lecz
możliwość współpracy z twórcą wciąż
młodym, a coraz bardziej znanym. Ambitnym, krytycznym wobec wszystkiego. Poszukującym. Proponował nowe

2

wyzwanie i wielką niewiadomą? Na razie dostaliśmy los na loterii.

Ekipa była dobra. Z pasją.

L

ektura scenariuszy wyjaśniła, że to
nie Cepelia, raczej prezentacja według zasad Kolberga2 jakby skansenu wsi kieleckiej z terenu dzierżawionego onegdaj przez rodzinę Żeromskich,
bo dwór już nie istniał, spalony w czasie
ostatniej wojny. Cykl czterech odcinków,
interesująco skonstruowanych na zasadzie sztafety, której poszczególni bohaterowie konkurują ze sobą tematami:
„Legenda”, „Edukacja”, „Wolność” i „Miłość”. Filmy etnograficzne? Nic dziwnego, że zainteresowało to Kieślowskiego. W okresie przygotowawczym przed
wyjazdem na zdjęcia było kilka spotkań
z reżyserem. Na jednym z nich małżeństwo Trepków. Michał Nekanda-Trepka
milczącą obecnością potwierdził pewną
zaszłość historyczną, koligację z rodziną

Henryk Oskar Kolberg, (1814–90) – etnograf, kompozytor, folklorysta. Legendarny badacz polskiej kultury.
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Żeromskiego. Nie wiem, jak porozumiewał się z reżyserem, ale jakoś, bo zjawił
się w czasie realizacji filmów dwa czy
trzy razy. Po kolejnej dokumentacji reżysera z operatorem omówiliśmy szczegóły produkcji. Pani Barbara miała być
przewodnikiem. Pojawił się natomiast
„Dziób” – Krzysiek Wierzbicki, osoba
zaufana, asystent, z którym Kieślowski
współpracował w WFD. Absolutnie niezbędny, konieczny. Metoda, którą posługiwał się w swojej pracy, uniwersalna,
nazywana jest często jego nazwiskiem.
Zarządzenia TV nie przewidywały takiego stanowiska ani funkcji w produkcji
filmów dokumentalnych, a tym samym

N

iemniej jednak z wyraźnie obniżonym prestiżem zawodowym
kierownika produkcji wyjechaliśmy na zdjęcia z początkiem czerwca.
Na Ziemi Urocznej Stefana Żeromskiego czekało na nas lato. Zakwaterowanie
w hotelu robotniczym. Sale wieloosobowe. Wyżywienie z diety 18 zł. W stołówce. Zdeprymowana wysłuchałam tym
razem o dietach zryczałtowanych możliwych w WFD, ale okres zdjęć trwał tam
przynajmniej 3 miesiące. W ciągu tygodnia dotarliśmy do wszystkich miejsc
zdjęciowych i osób, które wystąpiły w filmach. Udokumentowaliśmy możliwość
dojazdów, a wizyty reżysera w Komite-

W ciągu tygodnia dotarliśmy do wszystkich miejsc
zdjęciowych i osób, które wystąpiły w filmach.
Udokumentowaliśmy możliwość dojazdów, a wizyty reżysera
w Komitecie, Radzie Narodowej i Komendzie MO ostatecznie
zalegalizowały nasz pobyt w Kieleckiem.
wynagrodzenia. TV nie produkowała dokumentów aż tak inscenizowanych. Wysłuchałam więc od reżysera o wyższości
struktury organizacyjnej WFD. Oficjalnie
niczego nie dało się załatwić. Pozostała
tzw. pomoc na planie, fundusz ratujący
w sytuacjach nieprzewidzianych w trakcie zdjęć. Jednak nie był to worek bez
dna. Uświadomiła to również szefowa,
pani Helena Sawicka. Otrzymałam też
następne zamówienia produkcyjne na
filmy montażowe. Fanfar jednak nie było. Priorytet partyjny pomógł natomiast
w uzyskaniu dobrego sprzętu zdjęciowego, taśmy i terminów produkcyjnych.
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cie, Radzie Narodowej i Komendzie MO
ostatecznie zalegalizowały nasz pobyt
w Kieleckiem. Odwiedziliśmy Muzeum
Stefana Żeromskiego. Kiedy kolejny raz
zakopaliśmy się Roburem na wyboistych
szlakach Żeromszczyzny, co znacznie
opóźniało realizację filmu, ekipa postanowiła jednak nosić sprzęt na plecach
od głównej drogi dojazdowej na plan
zdjęciowy w szczerym polu lub pod lasem. Tym bardziej, że fundusze przeznaczone na tego rodzaju pomoc pochłonęło
honorarium asystenta reżysera. Ci chłopi, potomkowie fornali i parobków Żeromskich, którzy mieli nam pomagać 

39

film i SDP
w trudnych sytuacjach bezdroża kieleckiego i wystąpili w filmach, oddali swoje
wypłaty Krzyśkowi Wierzbickiemu, asystentowi, który przygotowywał „ustawki” pod kamerę, wspomagając miejscowych umyślnymi. Ekipa zaś solidarnie
dźwigała sprzęt filmowy.
Patrzyliśmy z uznaniem na uskrzydloną harcerkę, druhnę Panią Barbarę.
Dokumentując pieszo szlak Żeromskiego, miała co najwyżej aparat fotograficzny. Ale to co nam zaproponowała?
Małżeństwo poetów z Krajna, analfabeci, żyło na skraju wsi pod lasem, w do-

Dokumentalnych Tv, natychmiast chciał
elektryfikować! I było to zupełnie możliwe dla współtwórcy „Turnieju Miast”.
Pragmatyk Kieślowski. Dociekliwy, badawczy i jednocześnie oskarżający ton
reżysera stanowił dziwną zbitkę z tamtą
rzeczywistością. A niektóre rutynowe
zachowania w czasie zdjęć były wręcz
rozśmieszające. Uznania natomiast nie
znalazł nauczyciel z Oleśnicy. Rzewnie
opowiadał o swoich rodzicach przygrywając na skrzypcach. Zupełnie inna estetyka. Krzysztof dla pewności decyzji
przepytał całą ekipę w temacie.

Małżeństwo poetów z Krajna, analfabeci, żyło na skraju
wsi pod lasem, w domu strzechą krytym, który gdzieś około
1930 po powrocie z Niemiec własnymi rękoma postawił pan
Wojciech, cieśla. Elektryczność tam nie dotarła.
Dom ogrzewany gnojówką!
mu strzechą krytym, który gdzieś około
1930 po powrocie z Niemiec własnymi rękoma postawił pan Wojciech, cieśla. Elektryczność tam nie dotarła. Dom ogrzewany gnojówką! Normalny odruch reżysera.
Jak można Wam pomóc? Nie oczekiwali
pomocy. Dzieci na swoim w lepszych warunkach, a oni tu zostali kładąc się spać,
gdy zmrok zapadał i budząc się z pierwszymi promieniami słońca. Poczęstowali
nas mlekiem prosto od krowy. Grzegorczykowie, z przydomkiem „Poniewierka”,
Rozalia z Wojciechem, układali poezję,
jak w okolicy mawiano, o „najściślejszej
ojczyźnie” Stefana Żeromskiego, używając słów pisarza.
Mariusz Walter, nasz protektor w Redakcji Reportaży i Filmów
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P

odobnie zresztą i ksiądz pułkownik
Walenty Ślusarczyk z Nowej Słupi,
kapelan partyzantów oddziałów
„Ponurego”, „Barabasza”, „Narbutta”, inicjator Izby Pamięci przy szkole w Mąchocicach. Dostrzeżony natychmiast przez
Irenę Dziedzic, nieźle zaprezentował się
w „Tele-Echu”. Skarby księdza znajdują
się obecnie w Opactwie O.O. Cystersów
w Wąchocku. Ksiądz kapelan poczęstował nas nalewką, że dech zaparło.
Barokowe pióro Barbary Wachowicz
w zetknięciu z opisaną rzeczywistością
okazało się uczuciowe, piękne i jakże romantyczne. Realizacja filmów przebiegła
w normie. Nasza scenarzystka, Panienka z dworu Krzymosze-Bajki na Podlasiu, była znakomitym przewodnikiem.

Budziła zaufanie milczących, nieufnych
chłopów, którzy tkwili tu od ponad 200
lat. Otwierali się przy niej.
Po zdjęciach odbywały się narady z reżyserem. Nie było czasu na prywatność. Krzysztof bywał niespokojny,
gdy sytuacja przerastała dotychczasowe możliwości naszego poznania, jak
w Krajnie. A do tego nie oczekiwano od
nas żadnej pomocy. Na Żeromszczyźnie
włościanie, w większości wyznania protestanckiego, wiedzieli swoje. Tam było
ubogo. Biednie było. Przeżyli na nieurodzajnej ziemi i dawali świadectwo swoich możliwości. Byli w tym wspaniali,
dumni byli. Budzili szacunek i kastrowali
swoją postawą wobec życia. Nie komentując sytuacji, ekipa pracowała najlepiej,
jak można. Niekiedy czuliśmy się dziwnie. To był metafizyczny niepokój. W tych
filmach na pewno poznaliśmy życie i siebie z zupełnie innej strony.
Poszukując plenerów, reżyser jeździł już Dacią wykonując brawurowo
nieoczekiwane, błyskawiczne skręty
w odwrotnym kierunku. Zaimponował.
Te jazdy utkwiły w pamięci operatora.
Wieczorami „Dziób” z Andrzejem Strebeyko, asystentem dźwiękowca, tłumaczyli odzywki ze „świerszczyków”
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skandynawskich przywiezionych przez
Andrzeja. Lecz prosty, archaiczny język, praktykowany potem na koleżankach, brzmiał już tylko wulgarnie, a nas,
dziewczyny, zwyczajnie żenował. Krzyśka śmieszyła ta sytuacja, ale wciąż mitygował „Dzioba”.
Po wypłacie całości funduszu za pomoc na planie pojechałam do W-wy. Było
w połowie zdjęć. Niestety niczego więcej
nie dorzucili. Do tego na Dworcu Centralnym w budowie zwichnęłam nogę. Gdy
po zakończeniu pleneru podsumowaliśmy dotychczasowe rezultaty u mnie
w kolejnej wynajmowanej kawalerce bez
telefonu, tym razem za Żelazną Bramą,
Krzysiek zapytał, czy nie chcę zmienić
zawodu? Tylko czyim asystentem mogłabyś być? I było to pytanie retoryczne.
ontaż i udźwiękowienie bez zakłóceń. Reżyser nie gawędził
a propos. Nie wchodził w opowieści intymne, osobiste. Chciał jak najszybciej skończyć. Wciąż zmieniał standard, odkąd na świat przyszła córka.
Na kolaudacji, szef redakcji Józef
Błachowicz po projekcji długo z niedowierzaniem i badawczo patrzył na zebranych. Wymownie milcząc, trawił lekcję z życia na Kielecczyźnie, z okolic, 

M
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które nie dostąpiły „Tysiąclatki”3 . Przedstawiona rzeczywistość była tak dalece
rozbieżna z głoszonymi zasadami socjalistycznego państwa, że momentami
wyglądało to na kpinę z państwa dobrobytu. To nie mogło podobać się władzy. Partia nie lubiła upomnień. Kolaudanci przyjęli jednak filmy pozytywnie,
nie mieli uwag, a podpisując protokoły
kolaudacji już ustalali terminy emisji.
Dlatego zdziwiło nas, gdy na ostatnim
spotkaniu z ekipą reżyser odstąpił od
realizacji odcinków „Wolność” i „Miłość”,
a z odcinka „Edukacja” wycofał swoje
nazwisko. Operator też chciał natychmiast! Ja swojego nie wycofuję – oznajmiłam, bo ktoś musi te filmy rozliczyć.

film i SDP

Powodem rezygnacji Krzyśka była podobno niemożność dogadania się z Mariuszem Walterem, tak przynajmniej powiedział, a bojaźliwym w podejmowaniu
kontrowersyjnych tematów nie był. Jak
rozmawiali w ścisłym gronie? Fajerwerków nie zauważyłam. Tylko czy w
tej dziwnej sytuacji zaistniałej groteski
należało podejmować jeszcze tematy
wolności i miłości? Pozostałe materiały filmowe zostały skasowane. Oceny
ekonomiczne średnie. Kasa słaba, bo
zamiast czterech – 2 filmy w Programie
TV. „Legenda” w rocznicę śmierci pisarza, „Edukacja” niedługo potem, gdzieś
w porach popołudniowych. Przed VII
Zjazdem Partii, podczas którego w Sali

Kongresowej rozochocony alkoholem
Leonid Breżniew, witany entuzjastycznie przez polskie kobiety w regionalnych
strojach, w obecności Edwarda Gierka z
cierpką miną dyrygował śpiewającymi
„Międzynarodówkę”. Obydwa filmy, niezauważone przez krytyków do dziś, nie
były jawnym atutem w karierze reżysera. Barbara Wachowicz w swojej biografii pomija nazwisko Kieślowskiego. Na
przestrzeni minionych lat kilkakrotnie
przypominałam się Krzyśkowi. Zawsze
twierdził, że to tylko sprawa redakcji.
Ostatni raz spotkaliśmy się 10 marca
1996 roku albo dzień wcześniej. Na Poczcie Głównej. Przypadkiem. Ileż to razy
dyskutowaliśmy o filozofii przypadku4,
tak modnej na przełomie lat ’60. i ’70.
Ucieszył się. Na temat naszych filmów
nie powiedział słowa więcej, natomiast
spytał o Annę Jenke, Służebnicę Bożą,
nauczycielkę języka polskiego z Jarosławia, bohaterkę „Barw Świętości”. Zaskoczył mnie zupełnie...
„Legenda”, pokazowa lekcja języka polskiego z „Popiołów” Stefana Żeromskiego, poprowadzona interesująco
konfrontacja literatury z autentycznymi miejscami akcji zwyczajnym, zarośniętym wąwozem, niezmiennym podobno od lat, jak twierdzili miejscowi,
unaoczniła talent pisarski Stefana Żeromskiego. I Krzysztofa reżysera. „Legenda” wskazuje możliwość ucieczki od
prozy życia w literaturę. W nowej rzeczywistości film doczekał się kilku emisji TV oraz prezentacji. Nawet w Urzędzie Miasta w Kielcach w 2009 roku,

kiedy chwalono się Szklanym Domem
w Ciekotach, wreszcie urzeczywistnionym marzeniem Stefana Żeromskiego,
i wcześniej, gdy „podnosiła się” szkoła
w Mąchocicach. Również efekt uporu
„fioletowej damy”, czyli pani Barbary
(uwielbiała fiolet).
„Edukację” – film o opłakanym niegdyś jej stanie w Kieleckiem, o trudnych warunkach szkolnictwa i niełatwej
drodze do osiągnięcia celu, o dzieciach
w ciemnej izdebce szkolnej bez pomocy
naukowych, młodzieży, mieszkańcach
Żeromszczyzny marzących o lepszym
życiu – udało się zdigitalizować w 2015
roku. Przedtem był nieopisany.
W Archiwum TV nie ma żadnych
dokumentów dotyczących produkcji
filmów?
roczne zdjęcia Ryśka Jaworskiego, w większości tylko z użyciem naturalnego światła, najlepiej oddały tamten klimat. Z czasem
taki sposób filmowania, metoda stosowana również przez innych kolegów, stał
się jedną z zasad określoną w roku 1995
jako Manifest Dogmy.
Do dziś czarno-biała fotografia z reżyserem z planu zdjęciowego, w skali
1:1, zdobi ścianę nad biurkiem Ryśka.
Wielokrotnie rozmawiałam na temat
tych filmów z różnymi osobami, o zapisach cenzury dotyczących rzeczywistości... To była sytuacja dla inteligenta
– dziennikarka TV Kuriera Warszawskiego Danuta Szczerska w nie tak dawnej
rozmowie najtrafniej określiła tamtą sytuację sprzed lat. 

M

Apologia przypadku jako czynnika uniwersalnego, pozwalającego zrozumieć wszelkiego typu ewolucje, decydującego o nas, naszej kulturze, otaczającym świecie i kosmosie. Poczynając od teorii literatury.
4

3

1000 szkół na 1000-lecie , hasło programu rządowego w latach 1959–1965.
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Miejsce zabójstwa.

Ciało Bronisława Pierackiego na katafalku podczas
uroczystości pogrzebowych 18 czerwca 1934 r.

Zamach, grób

i cud

15 czerwca 1934 roku na ul. Foksal 3 w Warszawie, gdzie dziś mieści
się pałacyk Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, od dwóch kul
zamachowca zginął minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki.
Strzały oddał ukraiński nacjonalista Grzegorz Maciejko. Sprawa
ta ma związek z pewną historią, która wydarzyła się pod Lwowem
i skutkiem zbiegu przypadków znów o sobie przypomniała.

jakie się zachowały, pochodzą
z XIX wieku: – Wiele polskich
grobów, którymi nikt się nie
interesował, zostało zajętych
przez nowe, ukraińskie pochówki – stwierdza ksiądz.
– Kiedyś zwróciłem uwagę, że
wszyscy pamiętają o Lwowskich Orlętach, a zapominają,
że Orlęta były także w innych
miejscowościach. Tu, w Winnikach, też mamy mogiłę
Orląt – żołnierzy poległych
w wojnie 1918–1920. Grobowiec jest częściowo zniszczony. Wcześniej na szczycie
znajdował się orzeł, ale zniszczyli go Sowieci. 

Tekst i zdjęcia Alina Bosak

W

inniki od Lwowa oddzielają strome i lesiste wzgórza Roztocza Wschodniego,
a zjazd serpentynami ku miasteczku
pozwala przez chwilę spojrzeć na malowniczą okolicę. Na dwóch wzniesieniach patrzą tu na siebie dwie świątynie: cerkiew oraz kościół Wniebowzięcia
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Najświętszej Marii Panny – sanktuarium
z zabytkowym i słynącym cudami obrazem Matki Bożej Winnickiej. Po drugiej
stronie wzgórza leży stary cmentarz,
na którym znajduje się wiele przedwojennych polskich mogił. Ks. Leon Salamon, proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Winnikach, mówi, że najstarsze,
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Kościół w Winnikach.

Pomnik Orląt
na cmentarzu
w Winnikach.

reportaż SDP

Ks. Leon Salamon
w kościele w Winnikach.

Tragiczna śmierć
przodownika Kojata

P

Dr Piotr Szopa.

W

– Stojąc przed

pomnikiem
łaśnie powyprawy natrafili na
mnik Orląt
zniszczony grób AlfreOrląt, właściwie
stał się ceda Kojata, przedwojennadepnęliśmy
lem dziennikarsko-hinego policjanta, który
na jego grób
storycznej wyprawy,
zginął w 1932 roku ści– opisuje dr Piotr
która w 2018 roku, tuż
gając sprawców napaSzopa, historyk
przed dniem Wszystdu na Urząd Pocztowy
z rzeszowskiego
kich Świętych, dotarw Gródku Jagiellońskim.
oddziału
ła do Winnik. Ta sama
– Stojąc przed poekipa co roku wyrumnikiem
Orląt, właInstytutu Pamięci
ściwie
nadepnęliśmy
sza z Rzeszowa, by poNarodowej.
na jego grób – opisuje
rządkować groby „ludzi
dr Piotr Szopa, historyk
pióra” na Cmentarzu
z rzeszowskiego oddziaŁyczakowskim, odwiełu Instytutu Pamięci Narodowej.
dzając przy okazji także inne nekropolie,
Był zarośnięty krzewami i zrujnoby sprawdzić stan polskich pomników,
wany. Inskrypcja na płycie wydawała się
zapalić na nich znicze i zawiązać białocałkiem zatarta. Oczyszczali ją ostroż-czerwoną wstążeczkę. Porządkując monie, próbując rozpoznać litery. W końcu
giłę żołnierzy w Winnikach, uczestnicy
46

rzodownik Policji
Państwowej Alfred
Kojat zginął na służbie. Był komendantem posterunku w Pustomytach
i 30 listopada 1932 roku
w okolicach stacji kolejoObraz Matki Bożej Winnickiej.
wej w Glinnej Nawarji został postrzelony, próbując
zatrzymać sprawców naudało się odczytać: „Przodownik Policji
padu na Urząd Pocztowy w Gródku JaPaństwowej. Urodził się w 1886 roku. 30
giellońskim. Obszerny artykuł pt. „Krwalistopada 1932 roku poległ w obronie bezwy pościg” na temat zdarzenia zamieścił
pieczeństwa publicznego. Pokój Jego du11 grudnia 1932 roku tygodnik „Rola”
szy”, a także nazwisko – „Alfred Kojat”.
(nr 50, s.12-13):
O tym znalezisku napisał lwowski
Na skutek pościgu za bandytami, któ„Kurier Galicyjski” i dzięki temu o grorzy dopuścili się napadu na urząd pocztowy
bie dowiedzieli się policjanci ze Stowaw Gródku Jagiellońskim, przodownik policji
rzyszenia Opieki nad Grobami PolicjanAlfred Kojat i policjant Eugenjusz Sługocki
tów na Wschodzie. Skontaktowali się
z Pustomyt natknęli się obok urzędu pocztoz dr. Piotrem Szopą i dzięki współprawego w Glinnej Nawarji na dwóch podejrzacy z rzeszowskim IPN odnowili pomnik
nych osobników. Kiedy ich zapytali o legityKojata. Kiedy w listopadzie 2019 roku
mację, osobnicy ci dali trzy strzały, zabijając
dziennikarze znów dotarli do Winnik,
na miejscu Kojata, a raniąc ciężko Sługocmiejsce jego pochówku było starannie
kiego. Bandyci zbiegli. Mimo tragicznej
uporządkowane, a mogiłę przykrywała
śmierci dwóch policjantów pościg nie ustał.
odnowiona płyta.
Jak wskazywały poszlaki, zatrzymali 
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pociąg i wsiedli do niego, udając się w stronę Mikołajowa. Wieść o ucieczce wyprzedziła bandytów. We wsi Weryn koło Mikołajowa w powiecie żydaczowskim zarządzono
obławę, w której wzięła udział ludność wsi
Rozwadów i kolejarze. Bandytów osaczono
w lesie i ujęto. Bandyci bronili się strzelając,
wskutek czego został ranny jeden z kolejarzy. Ujęci bandyci brali prawdopodobnie
udział w napadzie w Gródku, gdyż znaleziono przy nich rewolwery i naboje, a jeden
z nich miał przestrzeloną kurtkę, drugi zaś
był lekko ranny. Nazwiska ich ze względu na
śledztwo trzymane są na razie w tajemnicy.
Ponieważ są to ludzie młodzi i inteligentni,
więc zachodzi wszelkie prawdopodobieństwo, iż są oni członkami ukraińskiej organizacji wojskowej. Pocztyljon, Józef Klimczak,
który został ranny przez bandytów na poczcie w Gródku, zmarł w szpitalu wskutek
upływu krwi.
Zbliżenie na art
ykuł o napadzie
z gazety Lech Ga
zeta
Gnieźnieńska, 3
grudnia 1932.

Rela

na pocztę
cja z napadu

w tygodniku

U

rodzony w Niszkowcach na Podolu Alfred Kojat był przodownikiem. – To stopień oficerski,
którego w policji obecnie nie używa
się. Przed wojną najczęściej posiadali
go komendanci posterunków, tacy jak
Kojat. Przodownicy byli przeważnie absolwentami kursów policyjnych i często byli tymi, którzy tworzyli posterunki
polskiej policji po odzyskaniu niepodległości. Wielu miało doświadczenie wyniesione z pracy w żandarmerii austro-węgierskiej – opowiada dr Piotr Szopa.
– W latach 1918–1926 policjanci mieli
ręce pełne roboty. Po I wojnie światowej potworzyły się bandy dezerterów.
Na terenie obecnego Podkarpacia w wyniku walki z bandytami zginęło kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, a im
dalej na wschód, tym ofiar było więcej.
Policjantów kierowano na te trudne tereny z różnych zakątków województwa
lwowskiego.

nia 1932.

Rola, 11 grud

a
na tygodnik
Pierwsza stro
nia 1932.
Rola z 11 grud

Policjanci stanowili elitę. Dlatego
kiedy w 1939 roku Sowieci wkroczyli na
Kresy, to złapanych policjantów już nie
wypuszczali z rąk i skazywali na śmierć,
bez względu na stopień. W Katyniu obok
wojskowych oficerów zginęli szeregowi
policjanci. – Policjant był zawodem zaufania społecznego – podkreśla historyk
Anatolia Gazda, której brat policjant zginął w Ostaszkowie-Miednoje. Opowiadając o jego służbie w policji na Kresach
mówiła, że ludzie przychodzili do niego
z najróżniejszymi problemami, szukali
porady, pytali jak załatwiać urzędnicze
sprawy. Nawet poród zdarzyło mu się
odbierać. Przygotowujemy obecnie publikację z okazji stulecia Policji Państwowej, przypominając warunki, w jakich
pracowała w kraju tworzącym na nowo
swoją państwowość.

Pierackiego. Zdecydowano o tym podczas zjazdu OUN w Berlinie. Morderstwo
miało być odwetem za aresztowanie
przez polskie władze sprawców napadu na pocztę w Gródku Jagiellońskim.
Tak historia kresowego policjanta Alfreda Kojata znalazła swój finał w dokonanym półtora roku później zamachu na
ul. Foksal 3, w obecnej siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Życie dopisuje kolejne
rozdziały do tej opowieści

Ks. Leon Salamon: – W tym roku
zadzwoniła do mnie kobieta: „jestem
prawnuczką tego policjanta, którego
grób został odnowiony”, powiedziała.
Chciała przyjechać. Zaprosiłem. Dotarła
do Winnik razem z koleżanką. OpowiedziaNapadu
w
Gródku
łem jej także o SanktuEfekt motyla
arium. O naszej Matce
Jagiellońskim,
apadu w Gródku
Bożej. O tym, że tylko
w wyniku którego
w tym roku trzy cuda
Jagiellońskim,
zginął Alfred
mieliśmy. Wtedy ona
w wyniku któKojat, dokonała
poprosiła o modlitwę.
rego zginął Alfred Kogrupa związana
jat, dokonała grupa
Namaściłem ją olejami.
z Organizacją
związana z Organizacją
Powiedziała, że choruje
Ukraińskich
Ukraińskich Nacjonalina raka w zaawansowastów, odpowiedzialna za
nym stadium. Po kilku
Nacjonalistów...
wcześniejsze zabójstwo
tygodniach dostałem
od niej e-maila: „Prow Truskawcu posła na
Sejm RP Tadeusza Hołówki. To środowiszę księdza, ja byłam u Was w niedziesko przygotowywało przed wojną wiele
lę, a we wtorek poszłam na badanie leakcji terrorystycznych i zamachów na
karskie. Jestem zdrowa. Matka Boska
czołowe postaci ówczesnej RzeczpospoWinnicka mnie uzdrowiła”. Napisała
litej. Przeprowadzało je nie tylko na swodla nas świadectwo. I tam zawarła takie
im terenie, ale również tam, gdzie akty
słowa, że już wie, dlaczego przyjechała na ten grób. Że to dziadkowie i praterrorystyczne były bardziej dotkliwe,
dziadkowie sprowadzili ją tutaj, by zojak np. w stolicy. Tam też postanowiostała uzdrowiona.
no zamordować ministra Bronisława

N
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kościołem). Więc poświęcenie grobu pradziadzia – dziennikarza, tłumacza i krytyka teatralnego. Działacze Towarzystwa
Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej
ZABYTEK znaleźli miejsce jego spoczynku na Cmentarzu Janowskim. Po 78 latach.
Zaczęło się od moich tekstów
w „Cracovii Leopolis” i „Forum Dziennikarzy” (nr 129, styczeń – luty 2019), poprzez które zabytkowczycy podchwycili
temat i zaczęli szukać kwatery zasłużonego obywatela miasta Lwowa. Znaleźli ją z początkiem lutego, wybudowali
nagrobek i zaplanowali piękną uroczystość. Niespecjalnie chciałam jechać
do Lwowa, żeby skonfrontować to, co
znam z opowieści, z tym, co dzieje się
tam obecnie. Ale jako inspiratorka poszukiwań nie miałam wyjścia. Bilety do
nieznanej stacji „Lviv” zostały kupione…
więc nie ma odwrotu.

Drzewo
na janowskich

W tym samym teatrze

piaskach

Kawiarnię „Szkocką” musieliśmy minąć w galopie.
Dom na rogu Kadeckiej i Małachowskiego tym bardziej,
bo sposób adresowania na Wzgórzach Wuleckich był
przed wojną dziwny. A więc bezbłędnie trafiliśmy
tylko na cmentarz. – Myślałem, że ty wszystko wiesz?!
– Co, ja?! Przecież to twoje nazwisko!
Tekst Aleksandra Solarewicz
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L

istopad. Najgorsza pora, by planować całodzienne wędrówki. Listopad 2019, po październiku spędzonym na wysokich obrotach. Mam
dość. A tu znowu pod górkę, dosłownie
i w przenośni. Delegacja do Lwowa. Poświęcenie grobu… pradziadka? Nie, pradziadzia, bo on już przed wojną się za to
obraził (gdyż we Lwowie pojęcie „dziadek” oznaczało wyłącznie żebraka pod
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Przez miasto biegiem. Prowadzą:
Rysiek Rychłowski – prawnuk Kazimierza Lucjana w linii męskiej, i jego żona Magda, która jak straż kresowa dba
o tradycję Domu. Rysiek jest wnukiem
jego syna Stanisława, a ja córki Ireny Rychłowskiej. Rysiek nigdy przedtem nie
widział mnie na oczy, a ja jego. Nasi rodzice widzieli się ostatnio na pogrzebie
prababci Marii Rychłowskiej, a było to
w Krakowie 51 lat temu. Podróż powrotna z pogrzebu jest wspominana bardzo
miło. Dzieci i wnuków Rychłowskich jechało kilkoro w jednym przedziale i całą
drogę głośno się śmiali.
My nie jesteśmy gorsi od krewnych.
W oryginalnej ekipie, która poznała się 
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na kwadrans przed odjazdem z Wrocławia, idzie posłusznie praprawnuczka pana redaktora – a moja siostrzenica Hania
Madejek. Hania ma 15 lat i chętnie wróciła do Lwowa po pół roku od szkolnej wycieczki. Wtedy zwiedzała ze swoją klasą
lwowską fabrykę cukierków, teraz – o ile
nie wpatruje się w smartfona – ogląda
kościoły, kamienice i rzeźby. – Byliśmy
w tym teatrze na „Jeziorze Łabędzim”
– informuje Hania. – Przed wojną w tym
teatrze tańczyła w balecie moja babcia
Emilka – Rysiek robi zdjęcie. – I w tym
teatrze za Sowietów przepadły rękopisy
pradziadzia – zgrzytam zębami ja.
iegiem na Wzgórza Wuleckie,
mijając Ossolineum z ogrodem,
gdzie snem wiecznym śpi dyrektor Bernacki. Św. Maria Magdalena
vel miejska sala organowa, sypiący się
kościół parafialny Rychłowskich (oraz
moich dziadków). Pełczyńska. Dawna
dyrekcja elektrowni, a w czasie wojny siedziba NKWD, zza murów której
Babcia słyszała krzyki torturowanych.
Górka, park, płaskowyż. Po lewej dumny napis „szkoła wojskowa”, po prawej
na płocie rozpaczliwe hasło: „Bandera
wstawaj!”. To ulica Gwardyjska, czyli
dawna Kadecka, i dawne osiedle ubezpieczalni społecznej. Krzyż w miejscu,
gdzie ukochany zięć śp. Kazimierza Lucjana letnim świtem obserwował niemiecką egzekucję polskich profesorów.
Zmierzch dnia zadusznego, cisza parku,
zgrzyt tramwajów w dole. Nie wiem, który to był dokładnie dom, muszę obejrzeć
przedwojenne zdjęcia. Ale na dzisiaj wystarczy. Koniec trasy w miejscu, gdzie
dla redaktora Kazimierza Rychłowskiego w styczniu 1941 roku zakończyła się
ziemska, lwowska wędrówka.

B
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Polskie Radio Lwów
31 października wieczorem wsiadłam do auta kuzyna, po to, żeby 1 listopada obudzić się w Przemyślu, a o 14
wysiąść z pociągu we Lwowie. To dlatego
mglistym porankiem 2 listopada jeszcze
nie do końca wiem, gdzie jestem. A stoję
przed wysoką secesyjną kamienicą, której fronton zdobią dwa waleczne lwy. No,
i znowu nie mogę uwierzyć. To po tych
schodach Kazimierz Nałęcz-Rychłowski,
„samotny, surowy filozof” (jak go zapamiętał wnuk Jerzy), kroczył do studia
z plikiem papierów pod pachą. Ale to
nie tutaj mieści się obecna redakcja Polskiego Radia Lwów. Polska rozgłośnia ma
swoją siedzibę w skromnych pokoikach
na piętrze sąsiedniego domu. To dawny
hotel „Austria”, dziś podupadła posesja
przypominająca zaniedbane domy krakowskiego Kazimierza.
erdeczne powitanie z młodą ekipą
redakcji. Jeszcze chwila. Red. Teresa Pakosz siedzi w oszklonej „pakamerze” i swoim ciepłym, melodyjnym
głosem zapowiada przez mikrofon gości.
Zaproszeni, siadamy za stołem radiowym i słyszę, jak w eter lwowskiej sieci
radiowej po raz pierwszy od 80 lat płyną
słowa: „Lwowski pisarz i tłumacz, Kazimierz Nałęcz-Rychłowski”. Słychać głos
prawnuka, prawnuczki i praprawnuczki. I spokojny głos żony Ryśka. Magda
Rychłowska zna i ceni historię rodziny
bardziej niż niejeden potomek K.R. i jestem jej wdzięczna za czujną wartę tam,
gdzie sama z różnych przyczyn prędko
nie dotrę.
„Powiedz, jak to się stało, że...” Wyjaśniam, jak natknęłam się na wiersz Kazika – juniora o Cmentarzu Janowskim

S

i tam była wskazówka... Opowiadam
o pradziadzia tłumaczeniach z francuskiego, niemieckiego, angielskiego. Jego
audycji radiowych nie znam. – A co się
stało z nagraniami, z dokumentami PR
Lwów? Zniszczone? – zastanawiam się
głośno. – Nie sądzę – kręci głową Teresa
– one są raczej w archiwach KGB. Sowieci chcieli mieć „dowody” na wszystkich.

Czawaga z „Kuriera Galicyjskiego” celuje
w nas kamerą, a red. Maria Pyż mikrofonem. Rychłowski, potomek po linii męskiej, i Solarewicz, prawnuczka po linii
żeńskiej, mówią po kilka słów do mikrofonu, ale nie mogą się skupić na rozmowie. Wzrok ucieka w stronę medalionu.
– I państwo znaleźli pradziadzia
w dwa miesiące! – zwracam się wresz-

We Wrocławiu wyobrażałam to sobie jako labirynt
w dżungli. We Lwowie wszystko jest proste. Wystarczy
wejść na centralny placyk Cmentarza Janowskiego i po łuku
skręcić w lewo. Na straży pierwszej alejki pola 28a stoi
drzewo opasane biało-czerwoną wstążką.
Ale nie mają. Jedna z dziennikarek zamurowała swoje dokumenty pracy zawodowej w jakiejś piwnicy. Wiem, bo to
właśnie była moja babcia.

Szukali go trzy lata
We Wrocławiu wyobrażałam to sobie jako labirynt w dżungli. We Lwowie
wszystko jest proste. Wystarczy wejść
na centralny placyk Cmentarza Janowskiego i po łuku skręcić w lewo. Na straży pierwszej alejki pola 28a stoi drzewo
opasane biało-czerwoną wstążką. Tymczasowy drogowskaz. Wśród zaniedbanych płyt i pordzewiałych krzyży wyraźnie widać jasną kolumnę z piaskowca,
owiniętą taką samą wstążką. Na zdjęciu
w medalionie młody mężczyzna w pozie
à la Przerwa-Tetmajer. Młody, elegancki.
Red. Kazimierz Rychłowski uśmiecha
się lekko, wyraźnie zadowolony z całej
celebry, koncentrującej się wokół jego
własnej osoby. No, ale nie ma czasu na
rodzinne zachwyty, bo red. Konstanty
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cie do prezesa Towarzystwa Miłośników
Dziedzictwa Kultury Polskiej ZABYTEK.
– Ta gdzież! – protestuje Leon Tychowski. – Myśmy go szukali trzy lata. I dodaje: – Gdyby nie prof. Ryszard Tomczyk ze
Szczecina (autor monografii o Cmentarzu
Janowskim, zacna postać! – przyp. AS), tobyśmy niczego nie znaleźli. Pan Leon ma
łzy w oczach, spogląda w stronę pomnika. – My tu nawet nie wiedzieliśmy, że wy
istniejecie – mówi zdławionym głosem.

Biało-czerwona jak Nałęcz

W

szarej alejce zamigotał róż
biskupiej piuski. Białe i czerwone punkty kwiatów ożywiły szarości drzew i betonu. Nadchodzą goście uroczystości, a wśród nich ks.
abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita
lwowski; konsul generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz i Rafał Kocot,
dyrektor konsularnego Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie (Konsulat częściowo sfinansował nagrobek). 
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I nieznani nam z imienia lwowscy Polacy. Skromnie ubrani, spokojni. Mają
poważne twarze i takie dobre oczy. Uroczystością dyryguje Zbyszek Pakosz, sekretarz Towarzystwa Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej ZABYTEK, który
rok temu stanął na głowie i przeprowadził całą akcję. Pytał, szukał, załatwiał
tak długo, aż się udało.
oście i dostojnicy coś mówią, ale
i tak ani ja, ani Rysiek nic nie zapamiętamy. Rysiek też przemawia, bo on jest tutaj głową rodu. – Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu
swoim oraz wszystkich członków naszej
rodziny, którzy chcieli uczestniczyć w tej
uroczystości, lecz z różnych przyczyn
nie było im to dane… Wręcza Leonowi Tychowskiemu oprawiony w szkło
ozdobny dyplom z herbem u szczytu, zaprojektowany przez żonę innego z prawnuków: „…za przywrócenie pamięci
o naszym dziadku i pradziadku…”. Na
płycie palą się znicze od Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.

G

54

w Żarach. Nawet nie zdążyliśmy kupić
tutejszych, bo… znicze z biało-czerwoną
naklejką czekały już na nas w Katedrze.
Kiedy już grupa dostojnych gości łagodnie odpływa do centralnej alei (bo
będzie tam odprawiona Msza św. zaduszna), biorę oddech i przyklękam koło pomnika. Ziemia na Janowskim jest
sypka i szara jak popiół. Łatwo daje się
zgarnąć do plastykowej torebki, więc
zbieram ją całymi garściami. Trafi na
groby Rychłowskich rozsiane po zachodniej Polsce. Przede wszystkim do Rysiowego dziadka, mojej babci i ich matki,
a żony Kazimierza Lucjana… Moment.
– Rychłowski, co ty robisz?! Kuzyn Rysiek przykleił się do drzewa na początku alejki i z błyskiem w oku odpina tę
biało-czerwoną wstążkę. W domu przetnie ją na dwie części. – Trzymaj te relikwie – mówi. Niczego cenniejszego we
Lwowie nie znalazłam, a przecież mogę
skarby spokojnie przewieźć na drugą
stronę granicy. To, co najcenniejsze, nie
podlega ocleniu. 

Nowy etap
drogi na Westerplatte
Romuald Karaś.

Wreszcie jest na rynku czytelniczym, mogę więc napisać,
jak zapowiadałem na tych łamach, o trzeciej części książki
Romualda Karasia – swoistej monografii mjr. Henryka
Sucharskiego, dowódcy obrony Westerplatte.

D

laczego swoistej? Bo jest to monografia reportażowo-eseistyczno-epicka, wszelako epicka bez
konfabulacji. A taki niespotykany gatunek prozatorski to przejaw wirtuozerii
autora: posługuje się on biegle wieloma
technikami narracji. Opisałem to bogactwo w poprzedniej wypowiedzi o dwóch
pierwszych książkach Karasia poświęconych majorowi („Forum Dziennikarzy” lipiec-sierpień 2019), tu więc, żeby
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Tekst Jacek Wegner
unikać powtórzeń, nie rozwijam tej opinii. Dodam tylko, że konstrukcja wszystkich wolumenów jest majstersztykiem:
osoba Henryka Sucharskiego, w różnym
wieku, od wczesnego dzieciństwa do
żołnierza I wojny światowej, jest niczym
– mówiąc w przenośni – krzak winorośli, z którego wyrasta niezliczona ilość
wątków, dygresji, zdjęć, rysunków. 
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I żadne nie utrudniają ani percepcji, ani
granty, i co chwila żywi ludzie zamienie zmniejszają zainteresowania czysto
niają się w trupy (...), zabrakło amunicji,
czytelniczego. Przeciwnie – fascynują.
ludzie wówczas walczyli – rękami, zębaPrzy tym każda część ma własny tytuł,
mi, jak psy. Jeśli garstka z nich wróci do
jak przystało na trylogię. Ta, o której pidomu, to z takimi kłami jak wilki. Ale
szę, to „Bohater Wielkiej Wojny” z podtyoni nie wrócą, oni oszaleli i wymordują
tułem wspólnym dla wszystkich trzech
się wzajemnie. Tak, oni oszaleli. Przestali
– i na pewno niedługo czwartej – „Majora
cokolwiek rozumieć, a jeśli ich gwałtowdroga na Westerplatte”.
nie odwrócić – to strzelają do swoich,
Na początku września było głośno
biorąc ich za wrogów”. A nikt z ówczew mediach, i niestety polityce, o tym
snych pokoleń, doznających tych pomiejscu; a w klubie „Akapit” przy Zarzątworności, nie mógł przewidzieć, że za
dzie Głównym naszego
dwadzieścia kilka lat
będą następne, jeszSDP, któremu prezesuje
Owa tytułowa
kol. Anna Malinowska,
cze straszliwsze. Tego
10 września odbyło się
drugiego okrucieństwa
Wielka Wojna
spotkanie z autorem.
major Sucharski nie
to I wojna
doznał, albowiem po
Odnotował je nasz porświatowa. Była
obronie Westerplatte
tal. Autor odkrywał
katastrofą kultury
był jeńcem wojennym
pewne tajniki swego
chrześcijańskiej,
niemieckich najeźdźwarsztatu, i choć jest
w której nigdy
nader skromny, to i tak
ców; zmarł w 1946 r. we
wcześniej nie
Włoszech.
nolens volens uświadomił nam swój wielki
Piąty rozdział „Bodochodziło do
trud, upór, zapobieglihatera
Wielkiej Wojny”
tak masowej
wość, poświęcony czas
jest
zatytułowany
„Złohekatomby.
i nakłady finansowe, jawieszcze preludium”.
kie ponosił przy zbieraSpołeczeństwo polskie
niu materiałów do tych utworów i pisazgoła irracjonalnie przeczuwało nadchoniu ich. Z pomocą przyszedł talent, który
dzący kataklizm. Karaś pisze: „Heniek
autor ma za darmo, ale musiał przez laSucharski (....) ma szesnaście lat. Liczy
ta ciężko pracować nad jego rozwojem.
się z tym, że za rok lub dwa stanie do
wa tytułowa Wielka Wojna to
poboru i będzie jednym z żołnierzy wroI wojna światowa. Była katagich sobie armii. Gdzie to nastąpi i na
strofą kultury chrześcijańskiej,
jakim froncie, czy też oszaleje?” W gmiw której nigdy wcześniej nie dochodziło
nie Gręboszów „panowały powszechne
do tak masowej hekatomby. Karaś przyprzekonania, że Polska odzyska niepodtacza fragmenty dzieła Leonida Adriejeległość. Nie przestawano jednak na bierwa, ówczesnego rosyjskiego publicysty.
nym wyczekiwaniu zmartwychwstania
„Obydwie armie – pisze – setki tysięcy
Ojczyzny, lecz liczyła się samodzielność
ludzi, stoją naprzeciw siebie wytrwaczynu”. Heniek i jego rówieśnicy nie wiele, śląc ustawicznie pękające z hukiem
dzieli jeszcze, że w zaborze rosyjskim

żołnierze Brygadiera doznawali afrontu od rodaków, którzy wcale nie chcieli
wojny, nie wierzyli w wolną Polskę, zamienili patriotyzm na spokój sybarycki...
ymczasem Sucharski, „jak jego koledzy gimnazjaliści marzył o wstąpieniu do Legionów Piłsudskiego
(...) Działała magia tego nazwiska (....)”.
Jednakże los mu nie pozwolił, chociaż
Komendant w Gręboszowie, rodzinnej
wsi późniejszego majora, przebywał ze
swymi pierwszymi żołnierzami, którzy
na razie pod sztandarami Austro-Węgier
– ale we własnych mundurach i pod własną komendą – szli do wolnej Polski.
Ziściły się złowrogie przypuszczenia. Henryk, ledwo ukończył gimnazjum,
został powołany do armii austriackiej,
był przecież obywatelem cesarstwa
i musiał służyć cesarzowi za materiał
na mięso armatnie. Nie oszalał, acz doznał na froncie włoskim wiele cierpień.
Jednak cudem ocalał. Walczył ze szczurami, które rozmnażały się w okopach,
wśród trupów i rannych, z przerażającym dynamizmem. Zachorował na febrę.
„Pamiętał – pisze reportażysta – jak lekarze przystawali przed siennikiem, na
którym leżał trawiony wysoką gorączką. Trzęsła jego ciałem. To była zimnica zwana malarią. Pragnął chininy. Ale
szpital jej nie miał (...). Miał szczęście,
został zakwalifikowany do grupy chorych, których miano przetransportować
z Santino Ligenza do Słowenii”.
Na ten front już nie wrócił. Niebawem, po dwóch czy trzech latach,
znalazł się na nowym – bronił młodej
niepodległości Rzeczypospolitej przed
wrogiem wschodnim. Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej zdobył kilka
wysokich odznaczeń i utrwalił wśród
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zwierzchników opinię o swej wojskowej fachowości i nieskazitelnej postawie
moralnej. Wszelako malarii nie wyleczył,
często doznawał jej nawrotów, między
innymi podczas obrony Westerplatte, co
raz utrudniło mu dowodzenie operacją.
Nieprzychylni majorowi, nawet wśród
podwładnych, rozgłaszali, że miał ataki padaczki. A ta choroba uniemożliwia
w ogóle służbę w wojsku czy formacjach
paramilitarnych, nie mówiąc już o dowodzeniu.
Są to bolesne pomówienia, ujawniające najgorsze cechy naszego narodu, że
nie znosimy ludzi wielkich i prawych,
każdemu ponadprzeciętnemu rodakowi
skłonniśmy odbierać wielkość i prawość,
insynuujemy kłamstwa i niegodziwości.
Pamięć o bohaterskim i mądrym Majorze jest również bezczeszczona, podobnie jak opinia o Józefie Piłsudskim,
tworzona przez narodową demokrację
oraz komunistów i ich dzisiejszych kontynuatorów.
le nic to. Nikt nie jest w stanie
pomniejszyć ani zasług patriotycznych majora Sucharskiego,
ani jego intelektualnej i moralnej nieprzeciętności. Właśnie pochyla się nad
nimi Romuald Karaś w swym wielonarracyjnym i wieloczęściowym dziele.
Lecz autor nie doszedł jeszcze do
istoty swej rzeczy – do Westerplatte.
Na razie prowadzi nas do tego miejsca
drogą pełną smakowitych opisów, odkrywczych, nieraz wręcz zaskakujących,
i nade wszystko odważnych spostrzeżeń
i uogólnień.
To teraz czekajmy na puentę
– czwartą część owej, jak na początku
się wyraziłem, swoistej monografii Majora Sucharskiego. 

A
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Płonące pola latem 2019 r.

Kurdyjskie małżeństwo z Amudy: 10 lat temu
było tu spokojnie. Teraz zostaliśmy sami.
Jeden z ostatnich wspólnie spędzonych obiadów.
Młodzi już wyjechali.

– Przyzwolenie na zabijanie nas, oblewanie białym fosforem, wypędzanie z naszych
domów donikąd, zabieranie nam wszystkiego, łącznie z życiem, jest hańbą dla narodów
świata. Jeśli będziecie się temu tylko przyglądać i nie zatrzymacie tego barbarzyństwa,
za chwilę i was spotka taki sam los – mówi jeden z lekarzy Rożawy.

Marzenie o wielkiej Turcji

Niewolnicy

Erdoğana

Tekst
Maria Giedz
Zdjęcia wykonane
telefonem
komórkowym
autorka
otrzymała latem
tego roku od
swoich przyjaciół,
mieszkających
jeszcze wówczas
w Rożawie.

Niespodziewane oświadczenie amerykańskiego prezydenta Donalda
Trumpa o wycofaniu stacjonujących w północnej Syrii żołnierzy
amerykańskich dało „zielone światło”, wbrew prawu międzynarodowemu,
na wtargnięcie tureckiej armii, członka NATO, do obcego kraju, czyli
do północnej Syrii. To doprowadziło do brutalnych zabójstw kilkuset osób,
przymusowego wysiedlenia ponad 400 tys. mieszkańców północnej Syrii,
głównie Kurdów i chrześcijan, odtwarzania się samozwańczego Państwa
Islamskiego. A przede wszystkim przetasowań politycznych tak wśród
mocarstw regionalnych, jak i światowych, co może mieć bardzo negatywne
konsekwencje dla całego świata.
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„Wiosna pokoju”

P

rezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan, dokonując 9 października 2019 roku pod nazwą „Wiosna
pokoju” inwazji na Syrię, a dokładnie
na Zachodni Kurdystan, zwany Rożawą, rozpoczął realizowanie swojego
Protest przeciwko tureckiej inwazji w Syrii
przed konsulatem Turcji w Gdańsku.

marzenia o wielkiej Turcji. Chodzi mu
o przesunięcie granicy państwa tureckiego tak, aby pokrywała się na południu z granicą Imperium Osmańskiego, funkcjonującego do końca I wojny
światowej. Przypomnijmy, że podczas
I wojny światowej Osmanie byli sprzymierzeńcami Cesarstwa Niemieckiego
i Austro-Węgier. Po przegranej wojnie
imperium miało zostać rozdzielone na
kilka państw. Jednak obalenie sułtanatu
i kalifatu oraz dojście do władzy Mustafy Kemala Paszy, zwanego Atatürkiem,
spowodowało, że miejsce imperium zajęła, oficjalnie od 1923 roku, Turcja. Co
prawda bardzo okrojona w porównaniu
z terytorium imperium, ale jej utworzenie było „konieczne dla zachowania bezpieczeństwa świata”, jak twierdzili ówcześni rządzący państwami zachodnimi.
Turcja miała bronić świat Zachodu 
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Takiej sielanki już w Rożawie nie ma.
Okolice Kobane.

Ten starszy pan już nigdy nie zobaczy swoich wnuków.

przed tworzącym się nowym „imperium zła” – sowieckim komunizmem.
Ludobójstwo Ormian, a także Jezydów
– o czym historycy milczą – puszczono
w niepamięć.

„Nagroda” w postaci
włączenia do NATO
Po II wojnie światowej, mimo że
w trakcie jej trwania Turcja stanęła po
stronie „państw osi”, czyli Niemiec i faszyzmu, otrzymała „nagrodę” w postaci włączenia jej do NATO. Była potrzebna światu bogaczy. Stała się buforem
w zimnowojennym układzie. Mogła więc
bezkarnie na swoim terenie dokonywać
czystek etnicznych i turkizacji narodów
zamieszkujących państwo tureckie.
Dopuściła się nawet, w 1974 roku,
zajęcia północnego Cypru, gdzie stworzyła samodzielne państwo, a raczej quasi-państwo, uznane jedynie przez samą Turcję. Ponad 30 lat później wojska
tureckie, za przyzwoleniem tureckiego parlamentu, ale i bezradnego ONZ,
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bezprawnie kilkakrotnie wkraczały na
terytorium Iraku, bombardując obce
państwo i nie ponosząc za to żadnych
konsekwencji. Ostatnie bombardowanie Iraku (ok. 80 km w prostej linii od
granicy Turcji) miało miejsce 4 listopada 2019 roku. Na takiej samej zasadzie
Tureckie Siły Zbrojne oraz wspierające
je islamistyczne bojówki w marcu 2018
roku przejęły tereny Syrii północno-zachodniej, a dokładnie rejon Afrîn, wchodzący w skład autonomicznego regionu
Rożawy. Od 9 października 2019 roku
Turcy sięgają po całą Rożawę.
arto wspomnieć, że 23 marca
2013 r. na łamach rządowej
tureckiej gazety anglojęzycznej „Turkish Daily” ukazała się mapa
„nowej Turcji”, obejmująca północną
Syrię, Region Kurdystanu wraz z Mosulem i Kirkukiem, zachodnią Armenię,
południową Bułgarię, północną Grecję,
a także cały Cypr (http://hellasfrappe.
blogspot.com/2013/04/turkish-daily-publishes-map-showing.html). Podobnych
publikacji było kilka. Interesującym jest

W

Okolice Kobane – zanim zostały zbombardowane,
uprawiano ziemię, budowano domy.

również to, że Turcja zajmuje pierwsze
miejsce na świecie, po Chinach i Egipcie,
pod względem więzienia dziennikarzy.
W lutym 2019 r. w tureckich więzieniach
przebywało 157 dziennikarzy; wszyscy
otrzymali zarzut działalności terrorystycznej.

Rożawa – Syryjski Kurdystan
Rożawa. Tak nazywa się Syryjski
Kurdystan, w dosłownym tłumaczeniu Zachodni Kurdystan. Kurdowie, zamieszkujący etniczne tereny, zostali
rozdzieleni na cztery państwa: Turcję
– Północny Kurdystan, Iran – Wschodni
Kurdystan, Irak – Południowy Kurdystan
i zachodni, czyli Rożawę. Razem tworzą
społeczność szacowaną na około 45–50
mln osób. Rożawa jest regionem położonym na północy Syrii, wzdłuż granicy
tureckiej, pomiędzy granicą z Irakiem
i obszarami przyległymi do Morza Śródziemnego, czyli na odcinku około 750
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km (cała granica sięgająca aż do morza
liczy 822 km). Składa się z trzech kantonów. Od zachodu leży Afrîn, pośrodku
Kobanê (po arabsku Ajn al-Arab), a na
wschodzie Dżezira, ze stolicą w Qamişlo, chociaż ostatnio, ze względu na
bezpieczeństwo, rolę stolicy pełniło miasto Amûdê, odległe o 30 km na zachód
od Qamişlo.
Do 2011 roku, czyli przed „arabską wiosną”, w Syrii mieszkało około 3,5 mln Kurdów (Syria liczyła około
22 mln mieszkańców). Ponad pół miliona Kurdów osiedliło się w Damaszku,
głównie w dzielnicy Rukn ad-Din. Kurdowie mieszkali też w innych syryjskich
miastach, jak chociażby Aleppo z kurdyjską dzielnicą Asz-Szajch Maksud. Część
z nich, ponad 500 tys. osób, w wyniku
spisu ludności przeprowadzonego w latach 1961–1962 zostało pozbawionych
tożsamości. Dekret z kwietnia 2011 roku
miał im tę tożsamość przywrócić, ale nie
został zrealizowany. 
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Zbiory pszenicy w Rożawie
tego lata były bardzo dobre.

J

Rożawa jest
regionem
wielonarodowym.
Zamieszkują
ją Kurdowie,
Jezydzi, Arabowie,
Asyryjczycy,
Ormianie,
Chaldejczycy,
Turkmeni,
Czeczeni, Czerkiesi,
Nawarowie.

est to region, gdzie
znajduje się żyzna
ziemia, na której
uprawia się pszenicę,
warzywa, bawełnę, rosną tam sady. O Rożawie
mówi się, że to „spiżarnia Syrii”. Na wschodzie Rożawy, w rejonie
Dêrika Hemko (Al-Malikiyah) i Rimêlan jest
ropa naftowa. Zdecydowanie więcej ropy znajduje się nieco
bardziej na południe, w okolicach Dajr
az-Zaur, okupowanego jeszcze do niedawna przez tzw. Państwo Islamskie. Do
2011 r. w Syrii wydobywało się około 400
tys. baryłek ropy dziennie. Obecnie wydobywa się około 80 tys. baryłek, głównie
na potrzeby Rożawy. Śladowe ilości Kurdowie sprzedają reżimowi syryjskiemu.
Rożawa jest regionem wielonarodowym. Zamieszkują ją Kurdowie, Jezydzi,
Arabowie, Asyryjczycy, Ormianie, Chaldejczycy, Turkmeni, Czeczeni, Czerkiesi,
Nawarowie.
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w więzieniu przez Abdullaha Öcalana,
przywódcę PKK (Kurdyjskiej Partii Pracy, funkcjonującej na terenie Turcji od
1979 roku), który od 2002 roku odsiaduje
karę dożywocia. Öcalan swoje rozważania oparł na tezach Murray Bookchina,
amerykańskiego myśliciela i teoretyka
ekologii społecznej, żyjącego w latach
1921-2006. Bookchin był antyglobalistą
i zwolennikiem decentralizacji społeczeństwa.
ówiąc w skrócie, w Rożawie
przyjęto założenie funkcjonowania w autonomii, na zasadzie pełnej równości, również równości
płci. Powstała Demokratyczna Federacja Północnej Syrii, gdzie obowiązują
Suphi wraz z żoną i synem jeszcze
w rodzinnej Rożawie. Dzisiaj mieszkają
zasady zgodne z postanowieniami Pow Regionie Kurdystanu (Irak).
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
m.in. nie wolno stosować kary śmierci, niedopuszczalnym jest sądzenie cywilów przez sądy wojskowe. Ważna jest
pracowaliśmy w ministerstwach, szpitalach,
ochrona środowiska naturalnego, pouprawialiśmy ziemię, zakładaliśmy rodziny.
szanowanie pluralizmu
Byliśmy u siebie, wojna tu
religijnego, politycznenie docierała. W pewnym
go, kulturowego. We
sensie byliśmy szczęśliwi,
– Nie wszystkim
wszystkich strukturach
zwłaszcza kiedy widziepodobały się rządy
administracyjnych,
liśmy, że SDF (Syryjskie
PYD (Partia Unii
również w wojsku, muSiły Zbrojne, złożone
ze społeczności kursi być zachowana rówDemokratycznej),
ność płci. Na Bliskim
dyjskiej, asyryjskiej
bo to oznaczało
Wschodzie jest to rozi arabskiej) stały się jedodłożenie marzenia
wiązanie nowatorskie.
nym z najważniejszych
o własnym
sojuszników Stanów
– Nie wszystkim popaństwie...
Zjednoczonych w walce
dobały się rządy PYD
(Partia Unii Demokraz Daesh (samozwańcze
tycznej), bo to oznaczało
Państwo Islamskie poodłożenie marzenia o własnym państwie,
wstałe w czerwcu 2014 r.) – mówi Sua przynajmniej o własnej autonomii, na niephi z Amude, który kilka tygodni temu
wraz z żoną i czteroletnim synem muokreśloną przyszłość, ale w Dżezire żyło się
siał opuścić rodzinny dom, prawdoponam spokojnie. Nie mieliśmy luksusów, ale
dobnie na zawsze. 
czuliśmy się bezpieczni. Mieliśmy jedzenie,

M
Konfederalizm
demokratyczny

Kiedy w 2011 roku wojska reżimowe
Baszra al-Assada, prezydenta Syrii, rozpoczęły wojnę z własną społecznością, Kurdowie
dość szybko wycofali
się z konfliktu alewicko (strona prezydenta)
– arabskiego (sunnicka ludność arabska zamieszkująca środek i południe
Syrii). Zajęli się wyzwalaniem swoich
ziem spod dyktatury partii Baas (partia
rządząca do 2011 roku), wprowadzając
na nich ustrój demokratyczny. W Syryjskim Kurdystanie zaczął powstawać interesujący, aczkolwiek kontrowersyjny
i niezbyt zrozumiały, projekt „niepaństwowej administracji politycznej” oraz
„demokracji bez państwa”. Nazwano to
konfederalizmem demokratycznym.
Twórcy owego pomysłu wzorowali się
na treści zawartej w książce napisanej
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terroryści. Jedyny wyjątek
stanowią od kilkunastu lat
Kurdowie iraccy, bo dobre
z nimi stosunki pomagają
w rozwoju tureckiej gospodarki.

Turecka Gałązka Oliwna

F

unkcjonowanie demokratycznej
autonomii, w której ludzie zaczęli
żyć zgodnie, tolerancyjnie wobec
siebie, gdzie walkę zbrojną dopuszczali
jedynie w sytuacji zagrożenia, zdecydowanie nie podobało się prezydentowi
Turcji. Jeszcze bardziej denerwowała go
działalność SDF, współpracujących z siłami zbrojnymi USA przeciwko Daesh.
Dla Erdoğana tzw. Państwo Islamskie
miało być tą siłą, która unicestwi społeczność kurdyjską i pozwoli realizować
marzenie o wielkiej Turcji. Przeszkodą
do tego są Kurdowie i to nie tylko ci tureccy, ale również syryjscy, dlatego turecki przywódca uważa, że Kurdowie to

64

plądrując zabijając. Przy okazji w dniach
od 16 do 18 października użyli wobec
62 kurdyjskich cywilów, głównie dzieci,
broni chemicznej, a dokładnie białego
fosforu.
Dzięki międzynarodowym naciskom
i amerykańskiej dyplomacji doszło do
zawarcia 5-dniowego zawieszenia broni. W tym czasie SDF, a także rdzenni mieszkańcy, mieli opuścić tereny
przygraniczne do 30 km i przenieść się
Pozwolenie na zabijanie
w głąb Syrii. Potem okazało się, że te
olejny etap powiększania pań30 km dla Erdoğana to za mało.
stwa tureckiego rozpoczął się
W ramach zawieszenia broni wojw październiku od bombardoska tureckie całkowicie splądrowały
przygraniczne wioski,
wania dwóch przygranicznych miast Girê Spî
rozbijając silosy zbożoSkoro Amerykanie
(Tall Abjad) i Serê Kawe, niszcząc pszenicę,
niyê (Ras al-Ayn). Po tyjęczmień i inne produkprzestali być
godniu ostrych ostrzelity żywnościowe. Nagwarantem ich
wań, głównie terenów,
tomiast Wolna Armia
wolności, to
na których przebywała
Syrii, która jest najempoprosili o pomoc
ludność cywilna, Doną armią w wojskach
rząd reżimowy,
tureckich, szkoloną
nald Trump wprowawspierany przez Iran w Turcji, i która przeddził sankcje gospodari wojska rosyjskie.
cze wobec Turcji. Dzień
stawia się jako dżihadywcześniej kierownictwo
ści z Majid, walcząc pod
owej autonomii zawarło
hasłem „Allah Akbar”,
z rządem w Damaszku umowę o obronie tylko zabijała Kurdów oraz chrześcinie granicy przed najazdem tureckim.
jan, ale „bawiła się” zwłokami zabitych,
Gwarantem tej umowy stała się Rosja.
pokazując swoje „trofea” w internecie.
Inaczej mówiąc, Kurdowie zdecydowali
I wtedy Donald Trump zniósł sankcje
się zrezygnować z własnej autonomii
wobec Turcji. Oświadczył również, że
zawieszenie broni przebiega pomyślw imię chronienia życia co najmniej
dwóch milionów ludzi. Skoro Amerykanie oraz że „wszyscy są teraz szczęślinie przestali być gwarantem ich wolnowi i bezpieczni”.
ści, to poprosili o pomoc rząd reżimowy,
Pięciodniowe zawieszenie broni
miało przynieść pokojowe rozwiązawspierany przez Iran i wojska rosyjskie.
Niemal natychmiast opuszczone przez
nia. W jego wyniku doszło do podpisania
amerykańskich żołnierzy bazy w Syrii
umowy turecko-rosyjskiej (22 paździerzostały przejęte przez Rosjan. Turcy nanika), na mocy której ustalono, że patrotomiast dalej parli na południe, niszcząc,
le rosyjsko-tureckie będą kontrolować 

K

Kościół asyryjski w Derika Hemko.

– Mimo, że mamy nieco inne poglądy
polityczne od naszych przywódców, to walczyliśmy i ginęliśmy jako żołnierze SDF, wyzwalając nasze tereny najpierw spod okupacji wojsk reżimowych, potem tureckich,
a przede wszystkim z Daesh – kontynuuje
Suphi z Amude.

Rządy Turcji w Afrîn doprowadziły
do ogólnego bezprawia, szerzenia się
przestępstw, takich jak grabieże, porwania i zabójstwa, a także gwałty. Zniszczono też 17 miejsc kultu. W rejonie Afrîn
oraz na terenach przyległych zaczęli się
chronić bojownicy Daesh, którym udało się uciec przed więzieniem po rozbiciu ISIS.

Gaje oliwne w Afrin.

Sukcesy SDF w wyzwalaniu Syrii
spod okupacji Daesh, chwalenie Kurdów i zbliżenie się do nich Amerykanów, do tego stopnia niepokoiły władze
w Ankarze, że na początku 2018 roku
Turcja rozpoczęła inwazję na tereny północno-zachodniej Syrii, a dokładnie na
rejon Afrîn, który był oddzielony sporym
pasem ziemi od pozostałych kantonów
Rożawy. Tę inwazję nazwano „Operacja
Gałązka Oliwna”. Armia turecka zmusiła
siły kurdyjskie do wycofania się i wysiedliła ponad 200 tys. mieszkańców
Afrîn, w większości Kurdów. Ich domy,
za przyzwoleniem władz Turcji, zaczęły
zajmować setki tysięcy syryjskich Arabów, uciekających z południa przed wojskami reżimu syryjskiego.
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reportaż SDP
Europejskiego, spowodowały, że po10-kilometrowy pas wzdłuż granicy turecko-syryjskiej, z wyjątkiem Qamişlo.
nad 400 tysięcy osób zostało przymuNa terenach opuszczonych przez miejsowo przesiedlonych, z czego co najscową ludność Turcja zamierza osiedlić
mniej połowa stała się bezdomna. Sześć
3,5 mln uchodźców, którzy uciekli do
osób z personelu medycznego i pięciu
Turcji od kryzysu syryjskiego w 2011
dziennikarzy pozbawiono życia. Ponad
roku.
20 szkół zniszczono, a 180 przestało
– A co z nami, z naszymi rodzinami?
funkcjonować. 18 tysięcy uczniów nie
– zastanawia się starszy mężczyzna
może chodzić do szkoły, a 5240 nauczyz Kobanê. – Podpisując takie porozumienie
cieli przestało pracować. 412 członków
nikt nie pomyślał o nas, o rdzennych mieszSDF musiało zginąć śmiercią męczeńkańcach, a jest nas tu ponad 2 miliony. Doską, broniąc życia własnych rodzin, bo
kąd mamy się przenieść? Granica turecka
Amerykanie ich zdradzili. Rannych są
zamknięta. Przejście przez granicę iracką,
tysiące. Wszystkie międzynarodowe
gdzie nie ma już peszmergów, tylko są wojorganizacje humanitarne opuściły Syska irackie, kosztuje 700
rię. Nikt nie spodzieUSD od osoby. W Syrii
wał się, że – pomimo
podpisania zawieszeu Arabów nie ma dla nas
Do tego dochodzą
miejsca. Na razie miesznia broni – Turcy będą
dżihadyści,
kam u krewnych w Hasakontynuować, w spoprzetrzymywani
ke, ale Turcy tu też przyjsób wyjątkowo brutalw więzieniach
dą. Dokąd uciekniemy?
ny, przesuwanie swojej
do niedawna
południowej granicy.
pilnowanych
przez
Widok zabijanej koPrzerażające
biety karmiącej piersią
SDF.
Na
terenie
statystyki
dziecko stał się niemal
Rożawy jest ich
– Przyzwolenie na
12 tys., w tym 2 tys. normą.
zabijanie nas, oblewanie
Do tego dochodzą
cudzoziemców.
dżihadyści, przetrzybiałym fosforem, wypęSą także ich żony
dzanie z naszych domów
mywani w więzieniach
i dzieci – razem
donikąd, zabieranie nam
do niedawna pilnowaponad 70 tys. osób.
wszystkiego, łącznie z żynych przez SDF. Na teciem, jest hańbą dla narorenie Rożawy jest ich
dów. Jeśli będziecie się te12 tys., w tym 2 tys. cumu tylko przyglądać i nie zatrzymacie tego
dzoziemców. Są także ich żony i dziebarbarzyństwa, za chwilę i was spotka taki
ci – razem ponad 70 tys. osób. Niektósam los – mówi jeden z lekarzy Rożawy.
rzy już uciekli i próbują reaktywować
22 dni konfliktu, a właściwie beznowe państwo islamskie. Pomagają im
karnego wtargnięcia armii tureckiej do
w tym ci, którym udało się uniknąć więpółnocnej Syrii, przy aprobacie amezienia. Tego lata ci pojedynczy dżihadyrykańskiego prezydenta, bezradności
ści jeździli motocyklami i podpalali pola
ONZ i pokrzykiwaniach Parlamentu
pszenicy w Rożawie. Teraz, wzmacniani

uciekinierami z więzień, niemal codziennie przeprowadzają ataki terrorystyczne w różnych miastach Syrii.
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Solidarni z Rożawą

W

wielu miastach świata, w tym
również w Polsce, odbywały
się przed tureckimi ambasadami i konsulatami protesty przeciwko tureckiej inwazji na Rożawę. Z poparciem dla Kurdów występowali mniej
i bardziej znani politycy. Z inicjatywy
5 państw, w tym Polski, doszło do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zachowanie
Turcji potępił Parlament Europejski. Na
niewiele się to zdało.
Może pomoże blokada tureckich towarów, którą wprowadzili sklepikarze
z Regionu Kurdystanu. Ponoć od czasu
tureckiej inwazji na Syrię popyt na tureckie produkty spadł o połowę. Turecka
gospodarka w znacznym stopniu oparta
jest na wymianie towarów, usług, siły
roboczej z RK. Rocznie Irak importuje
z Turcji towary za 8 miliardów dolarów.
Asortyment jest różnorodny.
– Nie możemy dotrzeć do linii frontu,
by zbrojnie walczyć z tureckim rządem,
więc naszą bronią stał się bojkot tureckich
towarów – powiedział dziennikarzom
z Agence France-Presse Hamid Banyee,
kurdyjski piosenkarz z Iraku, jeden z organizatorów bojkotu.
Pod koniec października świat obiegła wiadomość, że został zabity Abu
Bakr al-Baghdadi, samozwańczy kalif
tzw. Państwa Islamskiego. Ukrywał się
w wiosce Barisha (około 5 km od granicy
z Turcją) w prowincji Idlib, na terenie Syrii, gdzie od ponad roku władzę dzierży

Kamira: – Mieliśmy piękne lato.

Turcja. Udało się go zlokalizować dzięki
kurdyjskiemu wywiadowi, współpracującemu z żołnierzami amerykańskimi.
Ponoć całą akcję utrzymywano przed
Turcją w tajemnicy.
– Lato mieliśmy piękne. Zbiory były
bardzo dobre, a teraz… Z mojej rodziny już
wszyscy uciekli do Regionu Kurdystanu. Bracia posprzedawali domy, aby mieć czym zapłacić za przejście przez granicę. Zostałam
sama z bardzo starymi rodzicami. Jestem
pielęgniarką, ale bardzo się boję. Turcy to
dzikusy z Mongolii. Nie rozumiem, dlaczego
to ich nazywa się bohaterami, a nas terrorystami? Dlaczego nikt nie postawi ich przed
sądem? Dlaczego im wszystko wolno? – pyta, płacząc przez telefon, Kamira z okolic
Dirbêsiyê (Al-Darbasiyah). 
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Wyspy Zielonego

Przylądka

Zaczęło się w połowie lat
80., kiedy którejś nocy
usłyszałam na falach Trójki
matowy głos Cezarii Evory,
śpiewającej mornę „Miss
Perfumado”. Ciarki przeszły
mi po plecach. Wtedy po
raz pierwszy usłyszałam
o Wyspach Zielonego
Przylądka, kawałku lądu
wydartego Sahelowi przez
Atlantyk.

P

otem światowa sława „Cese” rosła,
a z nią moje motywacje, żeby odwiedzić daleką – położoną 500 kilometrów od Senegalu – egzotyczną „Petit Pays”. Znaną nie tyle z turystycznych
folderów, ile poprzez piosenkę, sztukę,
i to wysokiej próby. Śledziłam rozwój
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Tekst Elżbieta
Królikowska-Avis
wielkiej kariery Evory, czarnej, biednej
i niezbyt pięknej dziewczyny z Mindelo, stolicy wyspy Sao Vicente. Kolejne
podboje „bosonogiej divy” i „królowej
morny” – Paryż, Olimpia i Londyn, Queen Elizabeth II Centre, gdzie ją po raz
pierwszy i ostatni widziałam „na żywo”.
Tęga, w afrykańskiej tunice, bosonoga,
z kieliszkiem na stoliku, markującym
kabowerdyjską knajpkę, gdzie czasem
przysiadała, żeby nabrać tchu i pokrzepić się koniakiem, który lubiła. Zresztą podobnie jak inne alkohole. A przed
naszymi oczami przewijały się Cape
Verde Islands, gdzie wszystko świadczyło o bliskości pustyni: oślepiające
światło, żywe kolory domów i ziemi, od
wulkanicznej czerni do żółci piasku, lazur nieba i akwamaryna morza. Evora
śpiewała o młodych dziewczynach, które wyjeżdżały za chlebem do Dakaru,

o niepokojach chłopaka – emigranta,
który czekał w porcie na statek do Brazylii, festiwalu Baia das Gatas i gorących
nocach w Mindelo. „Mar Azul” to prośba emigranta do morza, aby pozwoliło
mu powrócić do maleńkiej wyspy Sao
Vicente Pequenino, gdzie czekała matka i dziewczyna. „Sodade” przypomina
bolesną kartę Wysp, przymusową deportację taniej siły roboczej na Wyspę Sao
Tome e Principe i do Angoli, inna – rozrywkową Terezinhę z Prai, stolicy Santiago. W mornach często przewijają się
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takie słowa jak partida – rozstanie, sodade – samotność, destino negro – złe
przeznaczenie i traz d’horizonte – za horyzontem, przypominające dramatyczną
historię Wysp Zielonego Przylądka i 500
tys., czyli połowę ich mieszkańców, żyjących za granicą. Te morny, nieco szybsze coladery i funany o zawrotnym tempie, towarzyszyły Wyspom dzień po dniu
przez 500 lat okupacji Portugalczyków,
w jakimś sensie przez nich stworzonym.
Przekazali tam język, religię katolicką,
sztukę i kuchnię, na których potem przybysze z Zatoki Gwinejskiej
i Angoli wycisnęli swoje
piętno. Ale kiedy w 1456
roku kolonizatorzy tam
dotarli, nie spotkali żywej
duszy. I tak zaczęło się
osadnictwo Wysp Zielonego Przylądka.
Przy końcu lat 90. zaczęłam rozglądać się po
angielskich biurach turystycznych – w polskich nie
było jeszcze tej oferty – jak
się dostać na Cabo Verde. 
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Znalazłam ją w gigancie
turystycznym First Choice i w ten sposób po raz
pierwszy wylądowałam
w ojczyźnie „bosonogiej
królowej morny”, a w 2019
roku – kolejny raz. Każda
z tych wypraw była magiczna – turystyczne ciekawostki mieszały się tu z podziwem dla urody kraju
i z sympatią dla dzielności i determinacji,
stoicyzmu i pogody ducha jego mieszkańców. Wspólnota metysów i kreoli, białych,
brązowych i czarnych – dziedzictwo Europy, Afryki i Ameryki Południowej.
Pierwszy raz wylądowałam na wyspie Sal, wtedy jedynej z międzynarodowymi połączeniami ze światem
i pięknymi plażami, za którymi tęsknią
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przemarznięci Europejczycy z północy. Sal to
kawałek Sahelu, wydartego przez morze, pustynia
i busz, wyspa wyjałowiona
przez liczne susze i stada
kóz z Europy – posiłek dla
marynarzy w skoku przez
Atlantyk – które wyskubały trawę do ostatniego źdźbła. Stolica – małe
miasteczko Espargos, z post-kolonialnym ratuszem, małymi, kolorowymi
bieda-domkami i jedną czy dwiema
knajpkami z afrykańsko-portugalską
kuchnią, masą ryb i owoców morza
oraz znakomitą kawą. Wiadomo, Portugalia plus Brazylia. A dookoła – ubóstwo,
mnóstwo śmieci, kraina zapomniana
przez Boga i ludzi. Ale wzdłuż pięknych

piaszczystych plaż, w które dziko biją fale Atlantyku, już stało kilka kompleksów
hotelowych, w tym Funana (lokalny taniec) i Garoupa (rodzaj ryby). Niezwykła
architektura – Timbuktu, Mali?, marokańskie kasby z Zaatlasia? – przypominała o bliskości Afryki. Hotele eleganckie i komfortowe, nastawione na turystę
z górnej półki. Gustownie zaprojektowane pokoje w afrykańskich kolorach:
biały, brązowy, żółty i czarny; kilkanaście rodzajów egzotycznych ryb i owoców morza, świeże owoce, nieskazitelni
kelnerzy, adamaszkowe obrusy i platery,
a wieczorem – występy lokalnych artystów, śpiewających tęskne, nostalgiczne
morny i szalejących w coladerach. Była także masa ludowych tańców – najwyraźniej pochodzenia afrykańskiego,
głównie z plemienia Yoruba, opowiadających o zbiorach trzciny cukrowej, kukurydzy i manioku; scenki wiejskie czy
dni karnawału w Prai, stolicy Santiago.
Było jeszcze miasteczko Santa Maria, turystyczne centrum południa Sal.
Dwa kilometry od Funany-Garoupy,
a zupełnie inny świat. Małe, zapyziałe,
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nostalgiczne, jakby pozbawione złudzeń
i nadziei na lepsze jutro. Parterowe i piętrowe domki w lokalnych jaskrawych
kolorach, za to z portugalskimi kratami
na oknach i masą pelargonii. Skromne
sklepiki z pamiątkami i knajpki o średnich warunkach higieny, z lokalnymi
potrawami. Niewielu turystów, pustka,
zastój. Ale wieczorami wszystkie te restauracje zapełniały się tłumem, a z każdej płynęła niewiarygodnie piękna,
melancholijna morna w wykonaniu artystów – lokalsów. Nostalgiczna, czasami
dramatyczna, z której wyzierał trud ich
codziennego życia, stoicyzm w znoszeniu złej historii i nostalgia za dawnymi,
lepszymi czasami.
łaśnie, odległymi czasami.
Cabo Verde zostały odkryte
przez portugalskich żeglarzy,
w tym Diego Gomesa, zapuszczających
się poza Gwineę i Gambię na wschodzie i Maderę na północy. Trafili tam na
wyspę, którą nazwali Boa Vista (dobre
widoki, także na przyszłość) i płaską,
piaszczystą Sal (solanki). „Słodkiej wody
w bród, dziwaczne ptaki, które można 

W
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zabijać kijem, i całe mnóstwo fig i kaczek” – pisali. W XVI wieku Wyspami
zawładnęli kupcy. Strefa wolna od ceł,
Europa dostarcza narzędzia, ubrania,
wyroby z metalu, a Afryka – kość sło-

Zaraz po trzęsieniu ziemi w Lizbonie
w 1756 roku, markiz Pombal, pierwszy
w Portugalii minister spraw wewnętrznych, założył Companhia Geral do Grao
do Para e Maranhao, która okazała się

Zaraz po trzęsieniu ziemi w Lizbonie w 1756 roku,
markiz Pombal, pierwszy w Portugalii minister spraw
wewnętrznych, założył Companhia Geral do Grao do Para
e Maranhao, która okazała się prawdziwą kupiecką mafią.
niową, skóry i niewolników. Portugalska kolonizacja była inna niż brytyjska,
będąca „misją cywilizacyjną”, po której
pozostały infrastruktura, drogi, koleje,
uniwersytety, szpitale, budynki użyteczności publicznej. Portugalczycy nie zadawali sobie trudu, aby inwestować, eksploatowali i grabili, nie dbając o rozwój
Cabo Verde, które cyklicznie nawiedzały susze i, jako następstwo, wielki głód.

prawdziwą kupiecką mafią. Najpierw
trzymała w żelaznym uścisku Brazylię,
potem Gwineę i Cabo Verde, „doprowadzając wyspę Santiago do największych
spustoszeń, spekulując na rynku niewolnikami i żywnością, i sprzedając je
z ogromnym zyskiem”. Jeszcze przez
długie lata po zniesieniu niewolnictwa,
z powodu braku kontroli, z Angoli, Senegalu, Gambii płynęły tzw. statki hańby

z „hebanem”, w sumie ok. 2 mln,
w tym 1,2 mln na plantacje Brazylii, na Kubę i Antyle.
koło 150 lat temu, po odkryciu dużych zasobów
węgla, na Wyspach Zielonego Przylądka pojawiła się
szansa na boom gospodarczy.
W węgiel zaopatrywała się tu
większość statków płynących
przez Atlantyk. Angielskie spółki budowały kopalnie, domy dla
pracowników, tereny golfowe
oraz boiska do krykieta i piłki nożnej.
Tętniły życiem Tennis Club, piękne hotele i restauracje. Ale coraz więcej statków
przyciągały Wyspy Kanaryjskie, gdzie były niższe ceny węgla i niższe opłaty. Potem przyszedł kryzys lat 30., sześć portugalskich regimentów w czasach II wojny
światowej uchroniło wprawdzie Wyspy
przed wojenną zawieruchą, ale znowu
pojawiła się susza i głód. A po wojnie węgiel został wyparty przez ropę i rozwój
Cabo Verde został ostatecznie zahamowany. Lizbona pilnowała cenzury i jeśli
coś z Centrali przysyłała, to tajną policję
PIDE. Dekolonizacja po 1975 roku pogorszyła jeszcze sytuację, po spółkach zagranicznych, czyli kapitale, nie pozostał
ślad, państwo było w rozkładzie, budżet
pusty, a kolejne lewicowe rządy – stąd
pochodził przecież słynny afrykański komunistyczny działacz niepodległościowy
Armilcar Cabral – nie radziły sobie z gospodarką. I dopiero w ciągu ostatnich
15 lat zaczęło się coś dziać.
Bo kiedy powróciłam na Wyspy Zielonego Przylądka po kilkunastu latach,
z trudem poznałam Sal. Czyste i pełne wigoru Espargos, wzdłuż plaż wiele nowych kompleksów hotelowych,
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a dookoła – apartamentowce na sprzedaż i wynajem dla Europejczyków
i Amerykanów, zresztą wcale nie tanie.
W Santa Marii – nowe ulice i domy, banki i markety, masa restauracyjek na każdą kieszeń i sklepów z pamiątkami. Znalazłam nawet knajpkę, w której śpiewała
„ambasadorka tego regionu”, Cezaria
Evora. Można tam zamówić drinka lub
bicudę z porannego połowu i, patrząc na
ocean, posłuchać jej koncertu sprzed lat.
Santiago i Boa Vista stawiają na saliny
i garbarstwo, na Santo Antao i Santiago
uprawia się kukurydzę, jarzyny i owoce, a na Fogo – winorośl, dającą niezłe,
lekkie wina. Coraz więcej ludzi pracuje
w budownictwie, w handlu i usługach.
Bo Sal, Santiago, Sao Vicente i Boa Vista
stawiają, i to skutecznie, na turystykę.
ic dziwnego, to tylko 6,5 godziny
lotu z Warszawy i pełna egzotyka, podczas gdy na Karaiby czy
do Indii leci się 12 godzin. Byłam tam
w marcu z Neckermanem, który właśnie zbankrutował, ale jestem pewna, że
któraś z polskich agencji podróży podejmie ten kierunek, bo Polacy już wiedzą,
że Cabo Verde to recepta na niezwykłe
wakacje. 

N

73

podróże SDP

podróże SDP

Gorgany
nieodkryte

Tekst Jolanta Danak

Gorgany to jedno z najdzikszych pasm współczesnej Europy, położone
w Karpatach Wschodnich na Ukrainie. Są niezbyt wysokie – najwyższy
szczyt, Wielka Sywula, ma 1838 m n.p.m., ale to góry niedostępne,
poprzecinane głębokimi dolinami, gdzie przewyższenia ponad tysiąc
metrów są niemal normą. Wyniosłe szczyty i dość duże spadki terenu
wymagają od turystów dobrej kondycji. Porośnięte są lasami, kosodrzewiną
oraz licznymi rumowiskami skalnymi, od których wzięła się nazwa
Gorgany. W języku rumuńskim gorgan znaczy kamienie na górze, to samo
co u nas gołoborza. Jedynie południowe stoki Gorganów w rejonie Synewiru
i Negrowca pokryte są rozległymi połoninami.

W

samym sercu Gorganów,
w dolinie rzeki Terebli, leży Kołoczawa – jedna z największych zakarpackich wsi, licząca
ponad 8,5 tys. mieszkańców. Ukształtowanie terenu, surowy klimat wpłynęły
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na charakter mieszkańców Zakarpacia,
ludzi silnych, wytrzymałych na trudy
i niezwykle zaradnych. Przez wieki żyli z hodowli owiec i krów, z lasu i flisactwa. Obecnie Kołoczawa bardzo liczy na przyjazd turystów, bo 85 procent

mieszkańców nie ma pracy.
Przed rozpadem Związku
Radzieckiego była tu fabryka
zbrojeniowa, produkująca
elementy do sowieckich rakiet. Teraz w budynku odbywa się handel, a wielu mieszkańców wyjechało za pracą
na Zachód Europy, najwięcej
do Polski, Czech i na Węgry.
Upamiętnia ich pomnik Emigracji, jeden z kilku stojących
w centrum wsi.
Mieszkają tu ludzie przedsiębiorczy,
zarobione na Zachodzie pieniądze inwestują w infrastrukturę turystyczną
– pensjonaty i restauracje. We wsi jest
20 muzeów, 10 pomników, są tu zabytki
architektury drewnianej, gdzie są zachowane tradycje, i są ludzie, którzy chcą te
tradycje chronić.
Rejon doliny rzeki Terebla odwiedziłam razem z grupą osób zaangażowanych w projekt „Świat karpackich
rozet – działania na rzecz zachowania
kulturowej unikalności Karpat”, którego
liderem jest Stowarzyszenie Pro Carpathia z Rzeszowa.
Kołoczawa jest partnerem projektu. Powstaje tu jeden z czterech ośrodków polsko-ukraińskiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego Karpat – Rozeta. Obiekt w Kołoczawie wkomponowany jest w amfiteatr. Powstają dwie
sceny – mniejsza do niewielkich imprez i duża do masowych. Po jej bokach
znajdować się będzie ośrodek Karpackiej
Rozety. Odbywać się tu będą warsztaty tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła,
sztuki ludowej, spotkania twórców, wystawy, a w piwnicach, gdzie mieścić się
będzie sala konferencyjna – seminaria
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i konferencje Podobne ośrodki powstają w Bystrem w Bieszczadach, Uryczu
na Bojkowszczyźnie i Kosowie na Huculszczyźnie – tłumaczy dr Agnieszka
Pieniążek, prezes Stowarzyszenia Pro
Carpathia.
by zrozumieć fenomen Kołoczawy, należy zapoznać się choć
pobieżnie z historią Zakarpacia,
o które upominało się kilka państw: Austria, Węgry, Rumunia, a po zakończeniu
I wojny światowej zawładnęła tym terytorium Czechosłowacja – co dla mnie
i podejrzewam, że także dla wielu Polaków, było dużym zaskoczeniem.
O Zakarpacie rywalizowało prawosławie z katolicyzmem. Kres temu położyła Unia Użhorodzka w 1646 r. i powstanie Kościoła greckokatolickiego. Nic
więc dziwnego, że wieloetniczność jest
typowa dla tych ziem.
Wasyl Wasylowicz, miejscowy historyk i regionalista, zastępca dyrektora
szkoły w Kołoczawie, tłumaczy, że wielokulturowość cechowała również Kołoczawę: obok Rusinów mieszkali tu Żydzi, Niemcy – zwani Szwabami, Rumuni
i Węgrzy. Ta mozaika etniczna przetrwała do II wojny światowej. 
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istoryk wylicza: – Na początku
ubiegłego stulecia Kołoczawę zamieszkiwało 253 zakarpackich
Niemców – Szwabów i było dużo etnicznych
Węgrów. Miejscowa ludność do połowy lat
30. XX wieku mianowała się Rusinami. Poczucie ukraińskiej świadomości narodowej
zawdzięczają działaczowi społecznemu i duchownemu greckokatolickiemu Augustynowi
Wołoszynowi.
Kołoczawski regionalista żałuje, że
nie ma już w Kołoczawie Żydów, wraz
z cofającym się frontem odeszli Węgrzy
i Szwaby. Teraz w większości są Ukraińcy, jest kilka Rosjanek, które wyszły za
mąż za miejscowych, ale można policzyć je na palcach jednej ręki.
Polacy – zdaniem historyka – nigdy
nie zamieszkiwali Zakarpacia, choć
pewne ślady w archiwach są i dotyczą
wojska polskiego, które w połowie XVII
wieku szło tędy na Transylwanię i przechodziło właśnie przez Kołoczawę. W archiwach są na to dokumenty – twierdzi
regionalista. – W pobliżu naszej miejscowości na front w czasie I wojny światowej przechodziły polskie Legiony w ramach
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cesarsko-węgierskiej armii – mówi Wasyl
Wasylowicz i dodaje, że więcej faktów
nie zna, może są jakieś dokumenty w archiwach, ale jeszcze nie odkryte.
Dawne życie mieszkańców wsi poznajemy w skansenie zwanym Stare
Sioło. Prezentuje przykłady drewnianej
architektury dawnej wsi – m.in. domy
biednych i bogatych mieszkańców, szkołę
cerkiewną, karczmę i bożnicę żydowską.
– Te 20 chałup pokazuje, jak dawniej
żyli i pracowali mieszkańcy. Zajmowali się
przede wszystkim hodowlą owiec i robotami
w lesie. Na początku pracami leśnymi zajmowali się Szwabi, dlatego stare słownictwo
z tym związane jest niemieckie. Natomiast
pierwszymi owczarzami byli Wołosi – Rumuni, stąd słownictwo dotyczące hodowli
ma rumuńskie pochodzenie.
Nasz przewodnik przekazał nam
dużo informacji o życiu kołoczawskich
Żydów. W skansenie jest autentyczna
karczma Żyda o nazwisku Wolf. W jednej części jest wyszynk, a w drugiej
mieszkanie jego właścicieli.
– Najstarszy członek rodziny żydowskiej
kilka razy na dzień obmywał rytualnie ręce
i twarz, i mokry modlił się do Boga – tłumaczy Wasyl Wasylowicz. – U bogatych

czeskiej, a Kołoczawa stała się celem
Żydów było dużo dzieci, ale dożywały starości – w przeciwieństwie do rusińskich, które
licznych wycieczek turystów z Czech.
często umierały w dzieciństwie. Zobaczcie,
Jest tu pomnik Olbrachta i poświęcona
mu izba pamięci.
gdzie jest kołyska – symbol bogactwa – na
podłodze. U Rusinów wisiały u powały, bo
Ważnym zabytkiem w Kołoczawie
nie było podłóg. To jest rytualna balia, nazyjest drewniana greckokatolicka cerkiew
wa się mykwa. W piątki Żydzi przed szabaśw. Ducha, datowana na 1795 rok. Obecsem i ci, którzy chcieli mieć dzieci, dokonynie pełni rolę muzeum, bo obok postawali rytualnych kąpieli w mykwie.
wiono nową, już murowaną. Wewnątrz
Życie Żydów kołoczawskich opisał
starej świątyni na uwagę zasługuje oryczeski pisarz i dziennikarz Iwan Olginalny ikonostas, zbiór sztuki cerkiewbracht, którego matka była Żydówką
nej i ksiąg liturgicznych.
i ta tematyka go inteOpuszczamy na
chwilę Kołoczawę, by
resowała. Olbracht trapodczas całodziennej
fił do Kołoczawy, kiedy
Życie Żydów
wędrówki podziwiać
Zakarpacie należało do
kołoczawskich
Czechosłowacji. Komupiękno górskiej przyroopisał czeski pisarz
nizujący literat przydy Synewirskiego Parku
i dziennikarz
jechał tu pierwszy raz
Narodowego. Chroni on
Iwan Olbracht,
w 1931 roku. Panował
najpiękniejsze obszary
wówczas wielki głód
górnych regli doliny Tektórego matka
i bezrobocie, w czerebli – z takimi malowbyła Żydówką
skich gazetach pojawiniczymi szczytami jak
i ta tematyka go
ły się krytykujące ten
Strimba i Negrowiec.
interesowała.
fakt artykuły i on chciał
Oba powyżej 1700 meOlbracht trafił do
obserwować sytuację.
trów nad poziomem
Kołoczawy, kiedy
Wówczas odkrył histomorza.
Zakarpacie należało
rię lokalnego opryszka,
spinamy się
zmarłego w roku 1921
na Negrodo Czechosłowacji.
– Michała Szuhaja. Rozwiec. Początmawiał z członkami rokowo szeroki szlak wije
dziny, z jego żoną Erżiką, bratem i ojsię licznymi serpentynami. Mijamy gęcem. Penetrował czeskie archiwa, opisał
sty las, szlak staje się coraz węższy i karzeczywistą historię, ale troszkę ubarwił.
mienisty. Docieramy do kosodrzewiny
Przedstawił Michała Szuhaja jako bohai połaci czerwieniących się jesienią krzetera narodowego, poetyckiego buntowniwów borowiny oraz zwalisk kamieni poka. – Zrobił z niego Janosika, który zabierał
rośniętych mchem. Wchodzimy na rozbogatym i dawał biednym, ale po prawdzie
ległe połoniny, skąd dookoła rozpościera
było trochę inaczej – tłumaczy z uśmiesię panorama na całe Gorgany. Nie widać
chem regionalista.
żadnych ludzkich siedlisk, tylko góry,
Dziś powieść o Michale Szuchaju
góry i góry. Nasz przewodnik Marek Kuzaliczana jest do kanonów literatury
siak identyfikuje nam kolejne szczyty
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i tłumaczy, że Polaków
A parę kochanków upanajbardziej interesuje
miętniają potężne rzeźNajwiększą
Popadia, gdzie do dziś
by stające na brzegu Syatrakcją Doliny
zachował się polski
newiru.
Terebli jest
słupek graniczny. Do
To największe jeunikatowe
pierwszego rozbioru
zioro ukraińskich Karpod względem
Polski w 1772 r. przez
pat, ma około 7 ha
przyrodniczym
szczyt Popadii biegła
powierzchni, a w najgranica między Korogłębszym miejscu pojezioro Synewir,
ną Królestwa Polskienad 20 metrów. Leży
zwane też
go a Królestwem Węna terenie Synewirskie„Morskim Okiem”.
gier. W dwudziestoleciu
go Parku Narodowego.
Jest zaliczane do
międzywojennym przePrzyciąga inwestorów
jednego z siedmiu
chodziła południowa
i setki turystów, główcudów Ukrainy...
granica Rzeczypospolinie z Ukrainy, około
30% stanowią turyści
tej Polskiej, pierwotnie
granica polsko-czechozagraniczni.
słowacka, a po aneksji Zakarpacia od
Na terenie Synewirskiego Parku
marca 1939 r. – formalnie do 31 grudnia
Narodowego odwiedzamy Centrum Re1945 – granica polsko-węgierska. Pasmo
habilitacji niedźwiedzi. Smutny widok
połonin w rejonie Negrowca jest bardzo
skrzywdzonych przez ludzi drapieżmalownicze i dość łagodne do pokonaników, których nie brak w Gorganach.
nia. Oprócz przyjemności podziwiania
Zwierzęta, które trafiły tu np. z cyrków,
widoków, mamy też możliwość podjadanigdy nie wrócą do natury, są zbyt zwiąnia borówki brusznicy. Na szlaku pusto,
zane z ludźmi i nie potrafią żyć na wolności. Tu mają swój dożywotni azyl.
oprócz nas nie ma żadnych turystów,
choć pogoda na wędrówkę wyśmienita.
ażnym punktem w Parku NaJedynymi napotkanymi ludźmi są miejrodowym Synewir jest muscowi zbieracze borówek. Największą
zeum leśnictwa i flisactwa.
trudność sprawiło mi zejście do wsi, barOkazuje się, że drewno pozyskiwane
dzo strome, kamieniste i długie.
w Gorganach spławiane było aż do MoNajwiększą atrakcją Doliny Terebli
rza Czarnego, a flisactwo było niegdyś
jest unikatowe pod względem przyrodpopłatnym zawodem. Na rzece Czarna
niczym jezioro Synewir, zwane też „Morrekonstruowana jest właśnie dawna śluskim Okiem”. Jest zaliczane do jednego
za. Jedno z urządzeń hydrologicznych
z siedmiu cudów Ukrainy – mówi Juri
służących do spławu drewna pokazuje
Krawiec, przewodniczący rady wsi Konam Wasyl Hudinec, szef Euroregionu
łoczawa.
Karpackiego na Zakarpaciu.
Legenda głosi o parze kochanków
– W 1998 roku była tu wielka po– Syniu i Wirze. Syń umarł, a Wira tak
wódź, która zniszczyła śluzę. Woda zapłakała, że powstało jezioro. W rzeczybrała wszystko, bo śluza nie wytrzymała,
wistości jest to jezioro osuwiskowe.
teraz prowadzimy jej rekonstrukcję, Prace

wykonuje Synewirski Park Narodowy, za
pieniądze Ministerstwa Ekologii. Obecnie są
już wykonane wszystkie najcięższe roboty
ziemne. Zimą będą wykonywane konstrukcje drewniane.
asyl Hudinec wyjaśnia, jak
funkcjonowała ta śluza: – Po
zamknięciu tamy tworzyło się
na rzece duże jezioro. Drwale ścinali drzewa, wrzucali na wodę, flisacy wiązali kłody w tratwy i jak już była odpowiednia ich
liczba, podnosili śluzy i tratwy spływały
w dół rzeki. Potem wpadały do Terebli i kolejnych rzek – Cisy, Dunaju, a w konsekwencji do Morza Czarnego.
– Spław funkcjonował do 1954 roku.
Wówczas na Terebli, poniżej Kołoczawy,
wybudowano elektrownię wodną i drewno
zaczęto przewozić koleją – dodaje Wasyl
Hudinec i pokazuje na umieszczonej nieopodal tablicy, jak będzie wyglądała śluza
po rekonstrukcji. – Jest to unikatowe muzeum, podobnych śluz już nie ma, a tu będzie
w stu procentach wyglądała tak jak dawniej.
W dolinie Terebli zwiedzamy zabytki
militarne z II wojny światowej, należące
do tzw. Linii Arpada. Umocnienia wybudowali Węgrzy, po to, by Armia Czerwona nie przedostała się przez karpackie
przełęcze do Doliny Panońskiej, czyli na
terytorium Węgier. Podziwiamy betonowe bunkry wzdłuż drogi z Polany Synewirskiej do Kołoczawy oraz towarzyszące im tzw. zęby Stalina, czyli przeszkody
przeciwczołgowe. Linia Arpada ciągnęła
się od Przełęczy Użodzkiej aż do środkowej Rumunii. Na nic się te zapory zdały,
bo Sowieci, jak wiemy, obeszli je od północy, przez Przełęcz Dukielską pokonali
Karpaty i weszli na teren Węgier.
Historycznych zabytków w dolinie Terebli jest więcej, ale żywa jest tu

78

FORUM DZIENNIKARZY · 05(133)/06(134) 2019

W

W

wciąż hodowla owiec i bydła, których
stada pasą się na okolicznych pastwiskach. Tradycje muzyczne Kołoczawy
kultywuje z dziada pradziada rodzina
Markowiczów. Bracia Iwan i Mykoła,
choć grają na wielu różnych instrumentach – m.in. trombitach, piszczałkach,
skrzypcach, drumli – są samoukami. Syn
Mykoły, Wołodia, już uczył się gry i śpiewu w szkole muzycznej. Markowicze nie
tylko muzykują, ale prowadzą teatr obrzędowy i pokazują turystom w swoim
pensjonacie, jak żyli ludzie dawniej na
Zakarpaciu.
Czy przy takim potencjale Kołoczawa i dolina Terebli ma szansę stać się
mekką dla turystów? Niewątpliwie tak,
bo uroda Gorganów jest zachwycająca.
Na razie tamtejsza oferta jest przeznaczona dla niewymagających turystów,
ludzi, którzy uciekają od zgiełku miast,
szukają ciszy i swojskiego klimatu.
Na pewno spotkają się z gościnnością
mieszkańców Zakarpacia. 
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W Polsce zdania
na temat ochrony
przyrody są podzielone.
Jedni twierdzą,
że przyroda sama się
obroni i nie należy jej
w tym przeszkadzać,
a przede wszystkim
trzeba ją chronić przed
człowiekiem. Inni
uważają, że przyrodzie
należy pomóc.

Zasypane drzewo.

Na przykładzie
Słowińskiego
Parku Narodowego

Przyroda
sama sobie
nie poradzi
Tekst i zdjęcia Maria Giedz
80

Ta druga grupa wychodzi z założenia, że przyroda sama sobie nie
poradzi, gdyż w dzisiejszym świecie
realia gospodarcze zbyt silnie wpływają na zmiany naturalnego środowiska. Przykładem takiej symbiozy
człowieka z naturą jest Słowiński
Park Narodowy.

do zaspokojenia swoich potrzeb. A nawet jeśli tego nie robi, to bezwiednie
w nią ingeruje. Dlatego dzisiaj, chcąc zachować dla potomnych ową „świętość”,
człowiek powinien tej naturze pomóc.
rzykładów niezamierzonego niszczenia natury jest wiele: statki
pływające po morzach; samoloty
latające w przestrzeni; samochody; wysypiska śmieci ze spalarniami; ścieki,
nawet te przechodzące przez oczyszczalnie; sztuczne nawozy stosowane
w rolnictwie, a także import egzotycznych roślin, zwierząt, owadów i wiele
innych, nie wspominając już o badaniach naukowych, rekreacji, turystyce. To wszystko ma wpływ na zmiany
zachodzące w przyrodzie. Ponadto na
wielu terenach, gdzie dzisiaj tworzymy
parki narodowe, przez stulecia mieszkali
ludzie i już nie da się odtworzyć pierwotnej przyrody z danego regionu, nawet w Amazonii czy na dalekiej Syberii.

Park narodowy
– „świętością”?

Cztery jeziora, pas morski,
bagna, torfowiska…

eżeli sięgniemy do definicji określającej, czym jest park narodowy, to dowiemy się, że to „obszar
zachowany w stanie naturalnym lub
zbliżonym do naturalnego, objęty
ochroną prawną”. Przekładając to
na potoczny sposób rozumowania,
bardzo promowany przez liczne rzesze ekologów, park narodowy jest
„świętością”, w którą człowiek nie
może ingerować, gdyż natura sama
sobie poradzi ze wszystkimi zagrożeniami. Zapominamy jednak, że
człowiek od niepamiętnych czasów
współżyje z naturą i wykorzystuje ją

Interesującym przykładem współdziałania człowieka z naturą jest obszar objęty ochroną od 1967 roku, który
nazwano Słowińskim Parkiem Narodowym. Jest on jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Leży w strefie nadmorskiej. Na jego terenie znajdują się cztery
jeziora, w tym dwa duże: Łebsko (trzecie co do wielkości w Polsce) i Gardno
(ósme co do wielkości), pas morski, bagna, torfowiska, nadmorskie bory, lasy,
obszary rolnicze (łąki i pola), trzcinowiska, a przede wszystkim wydmowy pas
mierzei, zwany wydmami ruchomymi,
czyli polską Saharą. 

J

P
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Latarnia morska w Czołpinie.

Jezioro Łebsko, na horyzoncie
Biała Góra i Łącka Góra.

Zasypany las i jezioro Łebsko w tle.

ekologia SDP

Fragment „polskiej Sahary” z wydmami,
oczkiem wodnym i zasypanymi drzewami.

Przez kilkaset lat teren dzisiejszego parku był zamieszkany i zagospodarowywany i – pomimo że został
objęty ochroną ponad pięćdziesiąt
lat temu – tę działalność człowieka
do dzisiaj wszędzie widać. Na przykład nazwa piaszczystej Góry Łąckiej,
wznoszącej się jeszcze do niedawna
na wysokość 42 m, a obecnie na około
30 m, wzięła się od osady Łączka. Na
terenie dzisiejszych wydm były też
inne osady, jak Dąbie czy Boleniec.
eoretycznie park słowiński powstał po to, aby chronić zespoły roślinne i wydmy. Jeśli chodzi o piaszczyste wydmy, to najłatwiej
byłoby pozostawić je samym sobie.
Jednak, jak twierdzą pracownicy parku, nawet jeśli się z tymi wydmami
nic nie będzie robić, to one i tak zarosną. Pod wpływem wiatru przemieszczający się piasek powoduje, że wydmy wędrują na wschód z prędkością
kilku metrów rocznie, zasypując lasy.
Niestety, to powoduje, że wydmy się
kurczą, obniżają, chociaż piaszczysty obszar pozornie się powiększa. Co
prawda proces jest bardzo powolny,
ale jest. Przyczyną tego są prowadzone, jeszcze przez władze niemieckie,
nasadzenia lasów sosnowych. Starych
lasów olchowych czy boru bagiennego
zachowało się niewiele, bo wszędzie
widać działalność człowieka. Ponadto na terenie parku żyje zwierzyna,
również kopytna, która niszczy roślinność, tę właśnie chronioną.
Oprócz jeleni występują sarny, daniele, dziki, a nawet łosie. Są też wilki,
lisy, gronostaje, jenoty, borsuki, wydry, piżmaki, bobry. Blisko brzegu pojawiają się foki i morświny.

T

Jezioro Gardno.

Koegzystencja czy konflikt

E

kolodzy twierdzą, że parki narodowe tworzy się między innymi po
to, aby zaniechać ograniczanie populacji np. jeleni. Mówią, że nie powinno się do jeleni strzelać, bo to zakłóca
równowagę w przyrodzie.
Z punktu widzenia mieszkańca dużego miasta, zwiększenie liczebności
zwierzyny świadczy o dobrej ochronie.
Jakże to mylne rozumowanie. W Słowińskim Parku Narodowym żyje średnio 26 jeleni na 1 km kw. Natomiast
w rejonie wsi Kluki występuje 50 osobników na 1 km kw. Zwierzęta te czynią
znaczne szkody chronionej roślinności.
Zwiększenie ich populacji doprowadza
do zniszczenia, nawet całkowitego, wielu roślin pod ochroną. Tak się dzieje, bo
zwierzęta muszą coś jeść.
Jakub Borkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uważa, że
trudno mówić o ochronie bioróżnorodności przy dużym zagęszczeniu jeleni.
Nie ma szans na odnowę lasu, czego
wiele organizacji ekologicznych nie rozumie. Nie można chronić jednego gatunku, bo będzie to presja na pozostałe.
Dlatego w Słowińskim Parku Narodowym uznano, że część populacji zwierzyny należy wyeliminować. Jednak nie
poprzez odstrzał, chociaż ten odstrzał
prowadzi się, ale poza granicami parku.

Doświadczenia z Parku
Narodowego Yellowstone
W Słowińskim Parku Narodowym wykorzystano doświadczenia z
Yellowstone (USA, najstarszy park narodowy na świecie).
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Okazało się, że czynnikiem regulującym populację jeleni jest wprowadzenie
wilków, czyli drapieżników. Co prawda
w pierwszym etapie nastąpił spadek populacji jelenia, ale odrodziły się rośliny,
ptaki, a w ślad za tym pojawiły się gryzonie. Jelenie zaczęły się zachowywać inaczej. Stały się bardziej czujne. Przestały być
zbyt ufne. Zaczęły wykazywać instynkt
samozachowawczy. Najczęściej gromadzą
się w trzcinowiskach, ale latem wychodzą
z parku na pola. Natomiast zimą wracają
do parku, gdzie nie ma polowań.
Ludzie zapominają, że musi być
zachowana równowaga w przyrodzie.
Narzekają na zwiększoną liczebność
kleszczy, które powodują boreliozę. Tam,
gdzie jest więcej jeleni, występuje więcej
kleszczy. Większe zagęszczenie zwierzyny to więcej żywicieli, a tym samym
więcej zachorowań na boreliozę.

Ochrona drapieżników
niekoniecznie oznacza
ich ścisłą ochronę

W

Polsce żyje około trzech tysięcy
wilków. Są to zwierzęta, które często migrują na znaczne
odległości, liczone w setkach i tysiącach
kilometrów. Przez ostatnie lata odnotowuje się znaczne zwiększenie ich populacji. Dla społeczeństwa miejskiego wilk
stał się symbolem ochrony przyrody. Nie
dopuszcza się dyskusji na temat ograniczenia jego liczebności. Grupy ekologów
wręcz twierdzą, że każdy wilk jest bezcenny i nie jest niebezpieczny, a bajka
o „Czerwonym Kapturku” jest tylko bajką.
Zupełnie inne zdanie mają społeczności
wiejskie, gdzie wilk staje się zagrożeniem
dla zwierzyny hodowlanej. 
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D

awniej, kiedy polowano na wilki, bały się one człowieka. Dzisiaj wilki nie czują się zagrożone. Dochodzi więc do coraz częstszych
ich konfliktów z innymi zwierzętami, ale
i z człowiekiem. Chociaż żywią się one
głównie dzikimi zwierzętami kopytnymi, jak jelenie, problemem staje się polowanie wilków na zwierzęta hodowlane.
Wprowadzenie więc wilków do Słowińskiego Parku Narodowego było dobrym
rozwiązaniem. Przyczyniło się do ustabilizowania populacji jeleni, a tym samym
zmniejszenie szkód, nie tylko w uprawach rolnych, ale i w lasach. Odnotowuje się nawet mniej kolizji drogowych
z tymi zwierzętami. Jednak, jak twierdzi
prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytu-

o specjalnych prawach wśród wszystkich innych zwierząt – wyjaśniał prof.
dr hab. Henryk Okarma podczas konferencji przyrodniczej w Orzechowie Morskim koło Ustki, zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania
Bioróżnorodności „Matecznik”.

Współdziałanie
człowieka z naturą
Prof. Kazimierz Rykowski z Instytutu
Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym twierdzi, że należy szukać sposobu
ochrony przyrody przez jej użytkowanie.
Zdaniem Rykowskiego, ochrona przyrody przez pozostawienie jej możliwości swobodnej ewolucji prowadzi do jej

Dawniej, kiedy polowano na wilki, bały się one człowieka.
Dzisiaj wilki nie czują się zagrożone. Dochodzi więc
do coraz częstszych ich konfliktów z innymi zwierzętami,
ale i z człowiekiem.
tu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,
„ochrona drapieżników niekoniecznie
oznacza ich ścisłą ochronę”.
– Zupełne przeciwstawianie się zabijaniu wilków w praktyce oznacza zaakceptowanie, że ostatecznie wszystkie te
drapieżniki zostaną usunięte z obszarów
konfliktowych, podczas gdy zgoda na
pewną kontrolę ich liczebności pozwoli
im żyć na znacznie rozleglejszych terenach. Koncepcja ta wymaga zasadniczej
zmiany sposobu myślenia tych, którzy
uznają każdego wilka za symbol walki o ochronę przyrody lub za osobnika
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zaniku. Na przykład lasy użytkuje się
w różny sposób. Powszechne przekonanie polega na tym, że las użytkuje się
głównie poprzez korzystanie z drewna.
A przecież to zaledwie 10–14 proc. jego
rzeczywistej wartości. Las ma bowiem
także znaczenie zdrowotne, kulturowe,
duchowe…
żytkowanie lasów jest nie tylko ustanawianiem na ich terenach parków narodowych i rezerwatów, ale także wycinaniem drzew,
zbieraniem grzybów i jagód. Ludzie chcą
mieszkać w drewnianych domach, mieć

U

drewniane meble, zjadać naturalnie rosnące owoce, bo są zdrowsze, mają inny zapach, smak. Ludzie chcą oddychać
świeżym, leśnym powietrzem. Nie da
się tego zrobić, jeśli las będzie miejscem, z którego nie wolno korzystać.

Dzierżawa, obsługa turystów

W

Słowińskim Parku Narodowym tę symbiozę człowieka z naturą wprowadza się
w życie. Park nie jest zamkniętą „świętością”. Miejscowa ludność świadczy na
rzecz parku różne usługi, np. użytkowanie wydzierżawionej ziemi, w tym
koszenie trawy. Prowadzi się też roboty leśne.
Lokalna społeczność zaangażowana jest także przy obsłudze turystów.
Na terenie parku znajdują się bowiem
ścieżki turystyczne, platformy i wieże widokowe, muzea: przyrodnicze
w Smołdzinie, Czołpinie, Rąbce, latarnia morska w Czołpinie, Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach, jest też Muzeum „Wyrzutnia Rakiet”. Przy obsłudze tych miejsc zatrudnienie znalazło
kilkudziesięciu mieszkańców.
– Ochrony przyrody nie da się
w dalszej perspektywie skutecznie
realizować na coraz bardziej izolowanych wysepkach parków narodowych
i rezerwatów przyrody, nawet jeśli podwoimy ich liczbę – mówił prof. Rykowski podczas wspomnianej konferencji
przyrodniczej w Orzechowie Morskim
koło Ustki. – Jeżeli ma być skuteczna,
musi przyjąć strategię spójną z działalnością gospodarczą, ponieważ nie
da się jej realizować poza kontekstem
społecznym. 
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Klifowy brzeg Morza Bałtyckiego.

Platforma widokowa na jeziorze Łebsko.

Chata Słowińców w Klukach.

spotkania SDP

Pisać
o rzeczach
dobrych

Tekst i fotografie
Andrzej Klimczak

Jak przebić się do mediów z pozytywną informacją?
Jak wzajemnie weryfikować materiały ukazujące się
w mediach w Polsce, na Białorusi i Ukrainie? Na te i inne
pytania starali się odpowiedzieć dziennikarze tych trzech
krajów podczas grudniowego Forum Dziennikarzy
w Łucku na Ukrainie, które odbywało się w ramach
Transgranicznej Akademii Rozwoju.
86

Andrzej Słodki.

To było jedno z życzeń świątecznych, w ramach „do siego roku”, jakie na
zakończenie Forum Dziennikarzy złożyli
sobie jego uczestnicy. Aby te życzenia
się spełniły, potrzebna jest jednak dobra
wola i zrozumienie wydawców.
– Od kilku lat realizujemy wspólne
projekty pomiędzy Polską, Białorusią
i Ukrainą – mówi Leszek Buller, dyrektor warszawskiego Centrum Projektów
Europejskich. – Program, obejmujący
tereny transgraniczne trzech państw,
finansuje przedsięwzięcia niezwykle
ważne społecznie. Istotne w tym wszystkim jest to, że przy realizacji projektów
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nawiązują się trwałe przyjaźnie na poziomie międzynarodowym, a pomysłodawcy i realizatorzy projektów wzbogacają je wciąż o nowe pomysły. Dlatego
staramy się, aby ci pełni zapału i twórczy ludzie mogli się podzielić z innymi
swoim doświadczeniem. Jestem przekonany, że warto mówić i pisać o rzeczach
dobrych.
Problem polega jednak na tym, że
media we wszystkich krajach, które
obejmuje program (podobnie jak w innych państwach), nie wykazują zainteresowania pozytywnymi wydarzeniami,
ważnymi dla lokalnych społeczności.
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spotkania SDP
Informacje o wymiarze pozytywnym
przegrywają konkurencję z materiałami pokazującymi nieustannie sensację
i tragedie.
ierwsze Fora Dziennikarzy odbywały się w latach 2007–2013,
w poprzedniej edycji programu
Polska-Białoruś-Ukraina. Posiedzenia
lokowano kolejno we Lwowie, Kamieniukach, Pińsku i Żółkwi. Te spotkania
pozwoliły przełamać na jakiś czas barierę milczenia. W mediach regionalnych,
lokalnych oraz niektórych ogólnokrajowych pojawiały się materiały opisujące
sukcesy uczestników programu i pokazujące kolejne etapy realizacji wspólnych projektów.
– Forum Dziennikarzy Polska-Białoruś-Ukraina odbywało się wcześniej
cyklicznie – wspomina Andrzej Słodki,

spotkania SDP

D

P

Leszek Buller.

kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego. – Ostatni raz dwa lata temu.
W tym roku zorganizowaliśmy Forum
w Łucku na Ukrainie, gdzie realizowanych jest część wspólnych projektów
finansowanych z programu PBU. Tutaj
też stworzyliśmy podstawy platformy
wymiany poglądów dla dziennikarzy.
Projekty finansowane przez program
Polska-Białoruś-Ukraina są niezwykle
istotne nie tylko dla społeczności zamieszkujących tereny transgraniczne
trzech państw. Na temat zrealizowanych
już projektów można by było napisać
nie jedną, a kilka książek. W ich ramach
ratowano cenne zabytki, uruchamiano instytucje kultury, tworzono centra
medyczne, wspomagano lub tworzono
służby ratownictwa, współfinansowano
budowę przejść granicznych oraz realizowano wiele innych przedsięwzięć.

ziennikarze wołyńskiego Forum
w okolicy niewybuchów. Strażacy-pimogli zapoznać się z realizacją
rotechnicy jeżdżą też czasem do Donzaledwie kilku projektów. Wśród
basu, aby rozminowywać tereny ogarnich pokazano projekt utworzenia ogronięte wojną.
du zoologicznego w Łucku, w którym
Zadziwiające, że tyle dobrych wydapartnerem jest schronisko dla zwierząt
rzeń nie jest pokazywane w mediach.
„Kundelek” w Rzeszowie.
Dlatego dziennikarze z Polski, Białorusi
Projekt „Trzy wiei Ukrainy zastanawiaże” to imponujący reli się, jak przełamać tę
mont pojezuickiego
barierę. Wszyscy byli
Zadziwiające,
zgodni co do tego, że
klasztoru w Łucku oraz
że tyle dobrych
ze strony dziennikarenowacja renesansowydarzeń nie
wej wieży w Lublinie.
rzy jest wola tworzenia
jest pokazywane
Równie imponująpozytywnych materiaw mediach.
cy jest wkład programu
łów, a główną przeszkoPBU w projekty związadę stanowią wydawcy,
ne z bezpieczeństwem.
którzy nie są zaintereW Łucku uczestniczy w nim państwosowani – ich zdaniem – mało komercyjwa straż pożarna, doposażona ze środnymi tematami. Powstająca platforma
ków programu. W ramach tej jednostki
porozumienia między dziennikarzami
działa też oddział pirotechniczny, któtrzech krajów ma szansę stworzenia
ry prawie trzysta razy w roku wzywaskutecznego systemu przełamywania
ny jest do rozbrajania znajdowanych
takich stereotypów. 

Repolo nizacja
felieton SDP

Małgorzata Todd

Zjednoczona Prawica
wygrała kolejne
wybory, czas zatem
przypomnieć o obietnicach
czekających na spełnienie.
Repolonizacja to postulat
bliski konserwatywnym
Polakom, którzy chcieliby
wreszcie poczuć się u siebie.
Wykupywanie polskich
banków z obcych rąk za
gigantyczne pieniądze ma
zapewne sens, ale przeciętny
obywatel na co dzień tego
nie odczuwa. Podobnie ma
się sprawa z gigantycznymi
przedsiębiorstwami spółek
skarbu państwa. Być może
pracownicy Lotu czy Orlenu
mają poczucie stabilizacji
zatrudnienia, a klienci nie
boją się, że zostaną oszukani.
To dobrze.

C

zas jednak na spełnienie obietnicy repolonizacji mediów.
W Niemczech byłoby nie do pomyślenia, żeby prym wiodły redakcje
czasopism, stacje radiowe i telewizyjne z obcym kapitałem, jawnie antyniemieckie. Jak to się tam robi? Zwyczajnie,
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Z
Małgorzata Todd.

prawo zabrania takich praktyk, a ponadto – podobnie jak teoretycznie i w Polsce
– przydziela się koncesje, może tylko
z tą drobną różnicą, że tam nie za łapówki. Jest jeszcze jeden sposób przywołania do porządku harcowników medialnych – to droga sądowa. Za kłamstwa
publikowane w tak zwanych prywatnych
mediach powinny być kary zniechęcające do takich praktyk. Tu jest oczywiście duży problem, bo sądy musiałyby
kierować się prawem, sprawiedliwością
i zdrowym rozsądkiem, a trudno tego
wymagać od smarkul i pacanów, często
pełniących rolę sędziów.

dawać by się mogło, że najłatwiej
powinno być z kulturą. Wystarczyłoby zorganizować konkursy literackie z prawdziwego zdarzenia
i nagrodzone książki wydawać, tłumaczyć na obce języki, promować w kraju i za granicą. Pieniądze znalazłyby się
chociażby z oszczędności na podróży
dookoła świata jachtem, co zobaczyła
garstka ludzi. W ślad za literaturą powinny pójść dobre filmy i seriale. No
tu to chyba przegięłam. Gmina Żydowska mogłaby się nie zgodzić, a bez niej,
wiadomo, żadnej „podejrzanej” książki
promować nie wolno, jak pokazał kazus
„Powrotu do Jedwabnego”.
Repolonizacja teatru to już zupełnie
marzenie ściętej głowy. Wiele teatrów
ma w nazwie „Polski” i mówi się w nim
po polsku, ale na tym się ich polskość
kończy. Dopatrywanie się przewrotnej
analogii do „polskich obozów koncentracyjnych” jest zapewne nieuprawnione, bo te obozy powstały na zamówienie
przedsiębiorstwa Holokaust, a teatrom
polskim ten antypolonizm tak jakoś sam
wyszedł. Niemniej ubeckie dynastie nie
dopuszczą do najmniejszego wyłomu.
Ma być tak jak było, i koniec. Rząd jest
od tego, żeby płacił i gęba w kubeł.
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Jeśli ktoś koniecznie chce oglądać
jakieś seriale, to niech ogląda zagraniczne. Tam przynajmniej lektor czyta dialogi i zamierzony przez twórców
przekaz dociera do odbiorcy. W polskich
serialach aktorzy mamroczą coś wielce
„artystycznie” pod nosem szeptem niestety nie scenicznym. Ale gdyby nawet
wiadomo było, co aktor mamrocze, to
i tak jest to bez znaczenia. Słowa są potrzebne do wyrażania myśli. Wyrażanie
uczuć może się obyć bez słów. Ponadto
scenariusz jest najmniej ważny w całym
przedsięwzięciu. Co najwyżej nie powinien przeszkadzać w dzieleniu się z widzem emocjami. Przekazywanie myśli tą
drogą wyszło już z mody, przynajmniej
w naszych teatrach czy telewizjach. Ma
być bogato, żeby dać zarobić, komu trzeba. Mądrze być nie musi, a może nawet
nie powinno – po co komu mądrości?
Lud miast i wsi, karmiony fajerwerkami przez cały rok, nie wyjdzie na ulice, żądając rozrywki na poziomie. Jeśli
dziennikarze nie upomną się o kulturę,
to staniemy się bezwolnym motłochem,
zdanym na manipulacje banksterów.
Trzeba koniecznie i bezzwłocznie repolonizować i reaktywować kulturę polską,
a nie zadowalać się cepeliadą. 

91

felieton SDP

Tryptyk

Tekst Stefan Truszczyński

Mazowiecki

Lekarzy mamy obfitość. Tyle że nie w szpitalach, a na
kierowniczych pozycjach – wojewódzkich i centralnych.
Czy pomogą zdrowiu obywateli? Panowie: Struzik,
Radziwiłł, Karczewski, Grodzki –przynajmniej
przeczytajcie!
Ciechanów – arogancja władzy
Walec wojny zgniótł miasteczko.
Dziś, choć już nie wojewódzkie, błyszczy i cieszy. Wart jest odwiedzin wspaniały mazowiecki zamek, rosną wokół
Ciechanowa zakłady rolno-spożywcze
i mechaniczne, dobre są drogi dojazdowe ze wszystkich kierunków, a przy nich
widać domy nowe i stare odświeżone,
pomniki, strzeliste kościoły.
Wybitni artyści chętnie tu przyjeżdżają. Ciechanów to kulturalna, regionalna stolica. Ale czy będzie tak dalej?
Oto zgrzyt żelaza po szkle. W Ciechanowie niespodziewana afera. I to
właśnie w kulturze. Z dnia na dzień,
bez podania poważnych zarzutów,
nowa władza, PSL-owska w sojuszu
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z Ciechanowskim Bezpartyjnym Blokiem Wyborczym, zademonstrowała
arogancję i brutalność. Panowie – Kęsik
(członek) i Liszowski (sympatyk), którzy
reprezentują nową polityczną siłę, za
aprobatą pani Potockiej-Rak (PSL) postanowili zwolnić z pracy wieloletnią dyrektorkę miejscowego Centrum Kultury i Sztuki, doktor Teresę Kaczorowską.
W pięcioosobowym Zarządzie Starostwa
Pan Stanisław Kęsik jest wicestarostą,
Pan Andrzej Liszowski był kierownikiem
kina „Łydynia”, a Pani Joanna Potocka-Rak starostą powiatu.
„Na władzę nie poradzę” – pada
z ekranu w filmie „Vabank”. Wybierając
władzę zawsze mamy nadzieję, że będzie mądra i troszcząca się o tych, którzy ją wybrali. Ale po wyborach oblicze

felieton SDP
władzy szybko się zmienia. Rządzący nie
funkcyjni wymienieni są z nazwiska,
chcą już najlepszych, chcą mieć swoich.
sprzątaczki i pracownik gospodarczy wychodzę do gabinetu starościstępują anonimowo. Czytam też: „zespony powiatu. Widzę sympałowi kontrolującemu nie przedłożono dotyczną, uśmiechniętą twarz
kumentów związanych z prowadzeniem
wysokiej, eleganckiej kobiety o kruczych
spraw pracowniczych w zakresie urlopów
włosach. Mówię, że przyszedłem w sprawypoczynkowych pracowników. Kierowwie zwolnienia dyrektor Powiatowego
nik Działu Administracji i Obsługi PCKiSz
Centrum Kultury i Sztuki. Czar pryska.
oświadczył ustnie zespołowi kontrolująStoję już teraz przed zupełnie inną osocemu, iż nie ma możliwości dostępu do
bą. Słyszę, że nic w tej sprawie nie usłydokumentacji z uwagi na przebywająceszę, bo wszystko jest w protokole doraźgo na urlopie wypoczynkowym pracownej kontroli.
nika, który odpowiada za prowadzenie
– Czy długoletnia praca się nie litych spraw w Centrum”.
czy? – próbuję pytać.
czywiście obywatel urlopowicz
– Długość pracy nie ma nic wspólwrócił i mógł wyjaśnić, ale wtenego z wynikami pracy.
dy było już po sprawie. Władza
Rozmowa skończona.
działała błyskawicznie. ZadecydowaProtokół dwutygodniowej, doraźno: dyrektor doktor Teresa Kaczorownej, przeprowadzonej
ska będzie zwolniona.
w okresie urlopowym
Bez możliwości wyjakontroli (15-31 lipśnienia czegokolwiek,
Oczywiście
ca br.), dotyczy dwóch
w tym również zarzuobywatel
ostatnich lat. Trzy patów, dlaczego średnio
urlopowicz wrócił
nie – kierowniczka wymiesięcznie rozliczała
i mógł wyjaśnić,
działu organizacyjnego
sto osiemdziesiąt cztery
ale wtedy było
i dwie tytułowane jako
złote za delegacje służjuż po sprawie.
główne specjalistki ze
bowe prywatnym sastarostwa, otrzymały
mochodem.
Władza działała
zadanie zbadania orgaTrzeba wyjątkobłyskawicznie.
nizacji i funkcjonowania
wo złej woli, by zapoZadecydowano:
Centrum. Warto zauwamnieć, że w 2011 roku,
dyrektor
żyć, że w czasie dwóch
gdy 5 października dokdoktor Teresa
lat dwudziestu jeden
tor Kaczorowska zostaKaczorowska
pracowników przeproła powołana na stanowibędzie zwolniona.
wadziło kilkaset imprez.
sko dyrektora, Centrum
Kuriozalne są zarzuty
miało ponad 100 tysięcy
nadpłacenia kilku osodługów oraz 50 tysięcy
bom w ramach dodatków za wieloletkredytu. Obecnie nie ma żadnych długów
nią pracę: 4 grosze, 50 groszy, 6 groszy,
ani kredytów, za to 100 tysięcy na koncie.
2 grosze i 18 groszy oraz 4 grosze nieAle dajmy spokój buchalterii. Z Wardopłacenia pracownikowi. Kontrolowani
szawy do Ciechanowa jest niewiele 
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ponad 100 kilometrów. Może ktoś uczcii uwięziono ponad 7 tysięcy ludzi, zawy, kompetentny i decydujący o Mamordowano około 2 tysięcy. Czytelnicy
znają i przychodzą na spotkania autorzowszu ruszy się ze stolicy i sprawdzi
skie Teresy Kaczorowskiej
wszystkie rachunki. Dobrze
byłoby porównać prawdzi– w Polsce i na świecie. PaWarto żyć
wą kontrolę z amatorskim
ni doktor dużo jeździ, bo
protokołem. To było ważnie
jej książki są tłumaczone
pracowicie
brzmiące zadanie: skontrona wiele języków. To bei godnie. Długa
lować organizację i funkstsellery o naszej historii,
jest lista ludzi
cjonowanie Powiatowego
o męczeństwie Polaków.
protestujących
Centrum Kultury i Sztuki
Pani doktor jest kobietą
przeciwko
imienia Marii Konopnico niespożytej energii, odbezrozumnej
kiej w Ciechanowie. Konopważną i silną. Komandor
i podłej
nickiej – ukochanej poetki
motocyklowego Rajdu Kapani Kaczorowskiej, która
tyńskiego – Wiktor Wędecyzji, której
szkołę jej imienia kończygrzyn – zaprosił ją w 2016
dopuściła się
roku na trasę z Warszawy
ła w Suwałkach, a potem
ciechanowska
wielką i niezwykle twórczą
do Tobolska. I przejechała
władza.
miłością obdarzyła ziemie
całą – 12 tysięcy kilomeaugustowskie i ciechanowtrów. To ona uczyniła Cieskie. Kontrola nie była żadną kontrolą
chanowski Ośrodek Kultury i sztuki tym
– to lipa, hucpa i wstyd dla władzy!
czym jest.
ługo by wymieniać ogromny doWarto żyć pracowicie i godnie. Długa
robek twórczy i popularyzatorjest lista ludzi protestujących przeciwko
ski Pani Teresy – doktora nauk
bezrozumnej i podłej decyzji, której dohumanistycznych, badacza dziedzictwa
puściła się ciechanowska władza.
16 października 2016 roku miejsconarodowego, popularnej dziennikarki,
prezesa Klubu Publicystyki Kulturalnej
wa gazeta „Czas Ciechanowa” opublikoStowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
wała mądre słowa zatroskanych ludzi,
Ludzie czytający znają to nazwisko. Auwybitnych, pochodzących z tego śrotorka pisze prozą i wierszem. Jest anidowiska: „Powiatowe Centrum Kultury
matorką kultury, prezesem Związku
i Sztuki pod dyrekcją pani Teresy KaLiteratów na Mazowszu. Od trzech dzieczorowskiej stało się znakomicie funksięcioleci wydaje 300-stronicowe Ciecjonującą od lat placówką kulturalną,
chanowskie Zeszyty Literackie – w 2019
co było odczuwane przez społeczność
roku dwudziesty pierwszy tom. Jest auCiechanowa i powiatu oraz regionu, platorką kilkunastu książek oraz kilku tycówką znaną również daleko poza Mazowszem.
sięcy artykułów prasowych i naukowych
– książki o zbrodni katyńskiej i o druNagłe odwołanie dyrektor dr Teregiej zbrodni porównywalnej ze smoleńsy Kaczorowskiej ze stanowiska będzie
ską – o zbrodni augustowskiej, lipcoogromną, niepowetowaną stratą dla
wej, z 1945 roku. Zatrzymano wówczas
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.

Dotychczas nie było na tym stanowisku osoby tak pracowitej, zaangażowanej, oddanej sprawie krzewienia kultury. Zaistniała sytuacja doprowadzi niewątpliwie do
obniżenia poziomu działalności placówki oraz zniweczenia niezwykle bogatej oferty
kulturalnej świadczonej przez nią dla społeczeństwa”.
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Pod tym apelem – na razie nieskutecznym – podpisali się:
Robert Kołakowski – poseł na Sejm RP
Maciej Wąsik – podsekretarz stanu
Prof. Bibiana Mossakowska – honorowa obywatelka miasta Ciechanowa
Hanna Długoszewska-Nadratowska – dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej
Krzysztof Gadomski – wicedyrektor MDK w Przasnyszu
Jacek Gałężewski – artysta plastyk (Nasielsk)
Wojciech Gęsicki – muzyk, poeta
Wiktor Golubski – poeta
Arkadiusz Gołębiewski – reżyser filmowy, dyrektor festiwalu NNW, dziennikarz,
honorowy obywatel miasta Ciechanowa
Krzysztof Skowroński – prezes SDP
Paweł Nowacki – producent filmowy i telewizyjny (Warto rozmawiać, Sądy przesądy)
Artur Wiśniewski – prezes stowarzyszenia Tak dla Rodziny
Piotr Jędrzejczak – reżyser teatralny (Łódź)
Piotr Kaszubowski – historyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Jolanta Hajdasz – wiceprezes SDP
Michał Kaszubowski – muzyk, pedagog (Przasnysz)
Tomasz Kaszubowski – muzyk, pedagog (Przasnysz)
Zdzisław Kruszyński – artysta malarz (Mława)
Ewa Krysiewicz – pedagog
Artur Lis – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
Krzysztof Martwicki – sekretarz Zarządu Związku Literatów na Mazowszu
Jan Ruman – redaktor naczelny biuletynu IPN
Wanda Mierzejewska – poligraf
Tadeusz Myśliński – artysta fotografik (Przasnysz)
Andrzej Pawłowski – były wicestarosta ciechanowski
Marcin Wikło – dziennikarz
Marek Piotrowski – muzealnik, poeta
Maria Pszczółkowska – katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana
Joanna Rawik – aktorka, piosenkarka, dziennikarka
Krzysztof Sowiński – artysta plastyk, prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej
Jacek Stachiewicz – prezes Związku Piłsudczyków w Ciechanowie
Jacek Sumeradzki – artysta malarz, rzeźbiarz (Mława)
Bożena Śliwczak-Galanciak – była dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie
Barbara Tokarska – dziennikarka
Krzysztof Turowiecki – poeta (Przasnysz)
Andrzej Walasek – artysta malarz (Działdowo)
Ryszard Wesołowski – prezes Akcji Katolickiej w Ciechanowie (Kościół Farny)
Dariusz Węcławski – wiceprezes Zarządu Związku Literatów na Mazowszu
Tadeusz Woicki – dziennikarz
Alina Zielińska – pedagog

Sezonowa władzo – czy zamierzasz tych wszystkich praworządnych obywateli,
artystów i przedstawicieli związków twórczych zlekceważyć? 
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Loża profesorska
Przygotował Profesor TK, @TomieKawakami13

Wydanie
nadzwyczajne!
Dziennikarstwo
w roku 2020
Przed nami, ludźmi mediów,
decydujące starcie. Rok 2020
zdecyduje, czy obronimy
te resztki wolności słowa,
te wyspy, których nie
zalał jeszcze populizm,
komercja, blogerzy, hejterzy,
anonimowi użytkownicy
Twittera i wszyscy, którzy
psują debatę publiczną
swoim brakiem poczucia
odpowiedzialności za słowo.

W

ybory prezydenckie, jeżeli
wygrają w nich siły demokratyczne, mogą odwrócić
już niemalże zakończony proces kneblowania społeczeństwa obywatelskiego.
Będzie to przecież już piąty rok wprowadzania przez PiS totalnej cenzury, która
nie obejmuje już tylko komercyjnych
stacji radiowych i telewizyjnych; prasy, wydawanej przez zagranicznych, nie
dających się zastraszyć wydawców, oraz
kilku dzienników ogólnopolskich. Pozostałe media to już jednolity, konserwatywno-narodowy przekaz. Dlatego też
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najwyższy czas (bez skojarzeń, oczywiście) otworzyć poważną debatę na temat dziennikarskich powinności, stanu posiadania, wreszcie zagrożeń, jakie
czyhają w świecie na przedstawicieli tej
profesji.
Chorobą zawodową dziennikarzy
jest ich krystaliczna uczciwość. Sami
niezdolni do kłamstwa czy manipulacji, będącej sprzeniewierzeniem się etosowi dziennikarstwa, padają ofiarą cynicznych twórców fałszywych newsów
i cytatów – fałsz w słowie pisanym nie
mieści im się w głowach. Dla dziennikarza słowo pisane jest święte. Dla zwykłego internauty, piszącego anonimowo – nie. Dlatego dziennikarz jest ofiarą
w tym okrutnym świecie drapieżników
w maskach! Dla kogoś, kto całe życie
spędził w gazecie, radiu, telewizji, wcześniej zaś odebrał znakomitą szkolę od
starszych mistrzów tego szlachetnego
zawodu poprzez obserwację ich pracy
w mediach, nazywanych tradycyjnymi,
a tak naprawdę – będących jedynymi
prawdziwymi mediami, nie do pojęcia
jest posłużenie się fałszywym cytatem,
zwłaszcza włożeniem go w usta prawdziwej osoby w celu wywołania złego
wrażenia wokół niej. Nawet gdy wokoło
trwa szalona walka polityczna, dziennikarz, kierujący się obiektywizmem
i przyzwoitością, nieraz wbrew potężnym pokusom, nie ucieka się do takich
środków. Wchodzimy jednak, a nawet
już weszliśmy, w taki etap historii, gdy

wierność zasadom stać się może niebezpiecznym pięknoduchostwem, gdy
coś, co dotąd nazywane byłoby „manipulacją”, nie jest drogą na skróty do
upragnionego celu, a wręcz przeciwnie

– środkiem przez cel uświęconym, powinnością wobec demokracji, patriotycznym przywilejem środowiska dziennikarskiego! Nie czas na luksusy, nie
czas na moralizowanie.

Loża
ekspercka
ak 2020 rok
widzą z punktu
widzenia
dziennikarstwa
znakomite
nauczycielki
akademickie,
idolki całych
pokoleń
dziennikarzy, prof.
Wanda Opolska i dr
hab. Martika Stefańska?
Dr Martika Stefańska: Ja chcę zaznaczyć, że zgadzam się z prof. Opolską, nawet jeśli wypowiadam się jako
pierwsza, jest ona bowiem wielką autorytecinią dla całego naszego środowiska.
To prof. Opolska nauczyła nas myśleć
samodzielnie.
Prof. Wanda Opolska: Dziennikarstwo staje w obliczu próby i wojny
totalnej, nasze środowisko musi uratować demokrację i uratuje ją. Będziemy jak jedna pięść, pięść wymierzona
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w klawiaturę maszyny do pisania, maszyny wycelujemy zaś we wrogów demokracji. Liberalnej demokracji.
Dr Martika Stefańska: Tak, to chwila prawdy dla dziennikarzy, dziś wiemy
już, że nie nauczymy ludzi myśleć, więc
musimy myśleć za nich. Wymyślimy im
demokratyczną władzę, która w duchu
konstytucji przywróci stabilizację znaną
ze złotych lat 1989–2009.
Prof. Wanda Opolska: Powiedziałabym nawet, 1945–2005. Stajemy po
stronie demokracji, bez litości dla jej
wrogów. Takie jest nasze przesłanie,
przesłanie świata ludzi pracy, pracy
piórem. Rok 2020 będzie czasem, jak to
mówi młodzież, orki, ale i – wierzę w to
głęboko – czasem zwycięstwa. Musimy
dać głos demokracji i sami musimy być
jej głosem.
Dr Martika Stefańska: Jak mówi pani Profesor, bez litości, po stronie demokracji, do zwycięstwa.
Prof. Wanda Opolska: Hurra!
Dr Martika Stefańska: Hurra! 
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W TVP nowy naród
Tekst Andrzej Dabik

rof. Brunon
Areburski,
specjalista
mentalnościowy:
Dopiero dzisiaj światła
opinia publiczna
dowiaduje się, jak
bardzo błądził Kazimierz
Nitsch, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który w pierwszych latach
minionego stulecia trwonił
pieniądze naszych przyjaciół
Austriaków nad badaniami,
jak to nazywał, dialektu
kaszubskiego. Na dodatek
po wielu latach jego
uczeń, profesor Stanisław
Urbańczyk, wydał książkę
ze wszystkimi dialektami
polskimi, wśród nich
kaszubskim i śląskim.

W

rekomendacji promocyjnej
filmu telewizyjnego „Kamerdyner”, wydrukowanej w programie „To i Owo”, napisano bowiem, że
obraz ten opowiada o losach „trzech nacji
zamieszkujących okolice Pucka. Niechęć
Niemców, Kaszubów i Polaków osiąga
apogeum podczas II wojny światowej”.
Film zdobył wiele nagród, skonstruowany

98

jest nie wedle mocno zwietrzałych już
zasad fabularnych, lecz nowocześnie:
z epizodów i ozdobiony scenami kopulacyjnymi. Drugiego dnia po pierwszej
listopadowej emisji w TVP1 kilkoro telewidzów, sfilmowanych en passat, zachwycało się tą opowieścią o zmaganiach
owych trzech narodów. Na monitorze,
w dalszym planie, pojawiała się roześmiana twarz prezesa TVP, Jacka Kurskiego. On ma powody do radości, „Wiadomości” – jego oczko w głowie – to przecież
wirtuozeria dzisiejszego, nowoczesnego
dziennikarstwa, powtarzają się w nich
przez kilka dni te same tematy i obrazy,
żebyśmy głębiej przeżywali i lepiej zapamiętali: repetitio est mater studiorum.
A programy rozrywkowe – palce lizać
i obryzgać, panem et circenses.
Po reklamie i komentarzach na temat „Kamerdynera” nie ma już wątpliwości, że Kaszubi są narodem odmiennym od naszego, niczym Katalończycy
od Hiszpanów. Trzeba więc nadać im
podmiotowość polityczną. Wybiorą
sobie własny rząd, a Unia Europejska
przyjmie ich z otwartymi ramionami,
ponieważ ich dawni tymczasowi wówczas właściciele z zachodu poprą akces
Kaszubów. A my i tak dzięki Schengen
będziemy mieli dostęp do ich kaszubskiego Gdańska. 

