
1. Podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest 
szacunek dla prawdy i prawa opinii publicznej do 
jej poznania.

2. Spełniając ten obowiązek dziennikarz powinien 
zawsze bronić zasady rzetelności w zbieraniu i pu-
blikowaniu informacji oraz prawa do bezstronnego 
komentowania i krytyki. Powinien pamiętać o wy-
raźnym odróżnieniu informacji od komentarza czy 
krytyki. 

3. Dziennikarz powinien przekazywać tylko informa-
cje oparte na faktach, których źródło jest mu zna-
ne. Dziennikarzowi nie wolno ukrywać istotnych 
informacji ani fałszować dokumentów. Powinien 
zachować ostrożność w powielaniu wypowiedzi i in-
nych materiałów zamieszczanych w mediach spo-
łecznościowych przez osoby, które nie są osobami 
publicznymi.

4. Dziennikarz powinien stosować wyłącznie uczci-
we metody zbierania informacji, zdjęć, dokumentów 
i danych, zawsze powinien informować o swoim sta-
tusie dziennikarza i nie rejestrować obrazów i dźwię-
ków ukrytymi urządzeniami, chyba że służy to pozy-
skaniu informacji w ważnym interesie publicznym.

5. Kwestia pilności czy natychmiastowości w roz-
powszechnianiu informacji nie ma pierwszeństwa 
nad weryfikacją faktów, źródeł i/lub prawem do od-
powiedzi. 

6. Dziennikarz powinien dołożyć wszelkich starań, 
aby wszelkie błędy lub nieścisłości w opublikowa-
nych informacjach jak najszybciej skorygować w jed-
noznaczny, kompletny i zrozumiały sposób.

7. Dziennikarz powinien przestrzegać tajemnicy za-
wodowej w stosunku do poufnych źródeł informacji.

8. Dziennikarz powinien szanować prywatność i god-
ność rozmówców, informować osoby udzielające wy-
wiadu o zamiarze publikacji rozmowy i innych ma-
teriałów. Szczególne zrozumienie należy się osobom 
słabszym, a także tym bez doświadczenia w udzie-
laniu wywiadów.  

9. Publikowane informacje lub opinie nie mogą przy-
czyniać się do wywoływania nienawiści lub uprze-
dzeń. Dziennikarz powinien dołożyć wszelkich sta-
rań, aby nie ułatwiać szerzenia dyskryminacji ze 

względu na pochodzenie geograficzne, społeczne 
lub etniczne, dyskryminacji rasowej, dyskrymina-
cji ze względu na płeć, orientację seksualną, nie-
pełnosprawność, poglądy polityczne lub z innych 
względów.

10. Za ciężkie przewinienie zawodowe uważa się: 
• plagiat 
• zniekształcanie, przeinaczanie faktów 
• oszczerstwo, pomówienie, zniesławienie,  
bezpodstawne oskarżenie

11. Wspieranie policji i innych służb bezpieczeństwa 
nie jest rolą dziennikarza. Dziennikarz ma obowią-
zek udzielić jedynie tych informacji, które zostały 
już opublikowane. 

12. Dziennikarska solidarność zawodowa nie ozna-
cza rezygnacji z wolności do dziennikarskiego śledz-
twa, z obowiązku informowania, a także z prawa do 
krytyki, komentowania, satyry i… (editorial choice).

13. Dziennikarz nie może wykorzystywać wolności 
prasy dla partykularnych korzyści, rozpowszech-
nianie informacji bądź zaniechanie rozpowszech-
niania informacji nie może służyć nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi ani przynosić osobistych 
zysków. Należy unikać sytuacji – lub kłaść im kres 
– skutkujących konfliktem interesów. Działalność 
reklamowa, propaganda, spekulacje rynkowe, wy-
korzystanie poufnych informacji w transakcjach są 
nie do pogodzenia z działalnością dziennikarską.

14. Dziennikarz nie podejmuje działań ani zobo-
wiązań, które mogą zagrażać jego niezależności. 
Może jednak przystać na poufność, anonimowość 
lub embargo prasowe, o ile wybór takiego sposobu 
zbierania/rozpowszechniania informacji jest wolny 
i bezsprzeczny.

15. Dziennikarz godny tego miana powinien uważać 
za swój obowiązek przestrzeganie wyżej wymienio-
nych zasad. Dziennikarza nie można zmusić do wy-
konania czynności zawodowych lub wyrażenia opinii 
sprzecznych z jego sumieniem bądź przekonaniami.

16. W ramach ogólnych praw danego kraju dzienni-
karz powinien uznawać w sprawach zawodowych 
jedynie sądy koleżeńskie, odrzucając wszelką in-
gerencję ze strony instytucji rządowych i innych.

Światowa Karta Etyki Dziennikarskiej
Światowa Karta Etyki Dziennikarzy, przyjęta 12 czerwca 2019 podczas 30. Kongresu  Międzynarodowej Fede-
racji Dziennikarskiej (IFJ), stanowi uzupełnienie Deklaracji Zasad (1954), znanej jako Deklaracja z Bordeaux. 
Prawo do dostępu do informacji i idei, przywołane w Artykule 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
stanowi podstawę misji dziennikarza. Odpowiedzialność dziennikarza wobec opinii publicznej ma pierw-
szeństwo przed innymi zobowiązaniami, w tym wobec pracodawcy oraz wobec władz. Dziennikarstwo to 
zawód wymagający czasu, zasobów i środków – są to niezbędne warunki dla niezależności dziennikarstwa. 
Ta międzynarodowa deklaracja zawiera wytyczne kodeksu dziennikarskiego dotyczące gromadzenia infor-
macji, realizacji materiałów dziennikarskich, ich przekazywania i rozpowszechniania oraz komentowania 
wiadomości i informacji, a także przedstawiania wydarzeń przez wszelkiego rodzaju media. 
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Uporządkować 
chaos
Co to są media, kto jest dziennikarzem i co jest 
materiałem prasowym? Takie pytania zadawane 
są z częstotliwością wprost proporcjonalną do 
rosnącej liczby blogów, stron internetowych oraz 
innych nośników informacji obecnych najczęściej 
w internecie. Współczesny stan prawa, lub inaczej: braku właściwej 
interpretacji i egzekwowania, powoduje zamieszanie. Definicje zwią-
zane z zawodem dziennikarza pozwalają na dowolność interpretacji, 
często będących w konflikcie z prawem.

Myli się blogerów i osoby zajmujące się wszelkiej maści marketingiem 
– w tym politycznym – z dziennikarzami zawodowymi. Myli się rodza-
je mediów, uważając każdy blog czy stronę internetową za równorzędne 

ogólnokrajowemu medium. To powoduje, że na dziennikarzy zawodowych spada 
często odium za grzechy zazwyczaj bezkarnych blogerów lub osób prowadzących 
własne strony internetowe nazywane dziennikami, kurierami i gazetami. Ten cały 
bałagan utrudnia też egzekwowanie sprawiedliwych wyroków zarówno wobec na-
ruszających prawo dziennikarzy, jak i osób nimi nie będących, a zajmujących się 
przekazem myśli i informacji. Paradoksalnie, ten stan chaosu utrudnia też ewen-
tualną obronę prawną dziennikarzy i tych, którzy nimi nie są.

Jestem przeciwnikiem kneblowania jakichkolwiek wypowiedzi (oprócz tych 
obscenicznych czy szkodliwych dla społeczeństwa i państwa). Jednak uważam, 
że sprawy przekazu informacji powinny zostać uporządkowane dla dobra nie tylko 
ich autorów, ale przede wszystkim odbiorców.

Prawo prasowe wyraźnie mówi, że środkami masowego przekazu są: „(…) pu-
blikacje periodyczne(…), opatrzone stałym tytułem albo nazwą(…), a w szczególności: 
dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy 
radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające 
w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania”.

Według tej systematyki, wszelkie media powinny podlegać wymogowi rejestra-
cji, a co za tym idzie – obowiązkom z niej wynikającym: opłacaniu należności za 
zezwolenia, płaceniu podatków itp. Stąd też mogłyby płynąć ogromne środki finan-
sowe do budżetu państwa, zamiast do kieszeni właścicieli platform internetowych. 
Wydaje się, że wymóg rejestracji medium byłby uzasadniony również ze względów 
bezpieczeństwa i toczącej się wojny informacyjnej.

Andrzej Klimczak

Warto przypomnieć, że odpowiedzialność prawna za prowadzenie medium bez 
rejestracji jest złagodzona, ale nadal uznawana za wykroczenie, które może być 
karane grzywną do 5 tys. zł.

Osoby prowadzące niezarejestrowaną działalność medialną w Internecie 
pewnie zechcą, wobec zagrożenia karą, odżegnywać się od przyznania, 
że prowadzą medium. Niestety, argumenty odbiera im kolejny zapis prawa 

prasowego, mówiący o tym, że: „(…)materiałem prasowym jest każdy opublikowany 
lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, 
publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, 
formy, przeznaczenia czy autorstwa”. 

I tutaj nie ma różnicy, kto jest autorem materiału. Ale w „Prawie prasowym” jest 
jednak wyraźne wyszczególnienie, kto jest dziennikarzem. Zatem każdy, kto nie 
spełnia opisanego wymogu, używa nielegalnie nazewnictwa przypisanego przed-
stawicielom tzw. IV władzy.

„Dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowy-
waniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca 
się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji”.

Wydaje się jednak, że „Prawo Prasowe”, mimo wspomnianych regulacji, nadal 
wymaga zmian, które uwzględniłyby rozwój techniczny i technologiczny oraz współ-
czesne priorytety społeczne. Te zmiany pomogłyby zapewne w ograniczeniu chaosu, 
jaki dzisiaj panuje w świecie mediów i ludzi zajmujących się zarówno zawodowo, 
jak i amatorsko przekazem informacji. Zmiany legislacyjne „Prawa Prasowego” po-
winny być jednak szeroko konsultowane ze środowiskiem dziennikarskim, tak aby 
nie spowodować w przyszłości zagrożeń dla wolności słowa. 
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W tym roku nagrody i wyróżnie-
nia przyznane będą aż w 15 
kategoriach. Najstarsza na-

groda – Główna Nagroda Wolności Sło-
wa, dotyczy publikacji w obronie demo-
kracji i praworządności, demaskujących 
nadużycia władzy, korupcję, narusza-
nie praw obywatelskich, praw człowieka; 
ufundowana jest przez Zarząd Główny 
SDP w najwyższej w tym konkursie wy-
sokości 20 tys. zł. Stowarzyszenie jest 
również fundatorem Nagrody Water-
gate, przyznawanej za najlepsze prace 
z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkursowe:

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskie-
go za publikacje o problemach i wyda-
rzeniach na świecie.
Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za 
publicystykę o tematyce europejskiej.
Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za pu-
blikacje na temat współczesnej cywiliza-
cji i kultury oraz popularyzację wiedzy.
Nagroda im. Janusza Kurtyki za publi-
kacje o tematyce historycznej.
Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego za dziennikarstwo ekonomiczne.
Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla 
redakcji mediów lokalnych za podejmo-
wanie tematów ważnych dla ich spo-
łeczności.
Nagroda im. Stefana Żeromskiego za 
publikacje o tematyce społecznej.
Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skie-
rowana do młodych dziennikarzy (do 30. 
roku życia) za wyróżniające się dokona-
nia dziennikarskie.
Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskie-
go za publikacje o tematyce sportowej.

SDP zaprosiło fotoreporterów 
i  fotografów do dwóch katego-
rii konkursowych: Nagrody im. 

Eugeniusza Lokajskiego za fotografię 
o tematyce sportowej oraz Nagrody im. 
Erazma Ciołka za fotografię społecznie 
zaangażowaną.

W ramach konkursu SDP przyzna-
wana jest również nagroda Klubu Pu-
blicystów Ochrony Środowiska „Ekos” 
(afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. 
prof. Stefana Myczkowskiego za naj-
lepsze publikacje o problemach ochrony 
środowiska.

W tym roku SDP wprowadziło do 
regulaminu – jako piętnastą kategorię 
konkursową – Nagrodę Specjalną Fun-
dacji Solidarności Dziennikarskiej.

Oceniając nadesłane publikacje, 
Jury konkursu o Nagrody SDP 
2019 będzie brało pod uwagę: 

oryginalność  i nowatorstwo prac,  śmia-
łość w podejmowaniu tematów trud-
nych i kontrowersyjnych, atrakcyjność 
formalną przekazu i jego komunikatyw-
ność, walory dydaktyczne i estetyczne, 
rzetelność – zwłaszcza przy oddziela-
niu informacji od opinii i komentarzy, 
odkreślanie, co jest własną oceną, a co 
cytatem, wiarygodność, udokumentowa-
nie źródeł i weryfikację podanych treści, 
zachowanie proporcji i kontekstu spra-
wy. Nagradzane będą przede wszystkim 
prace autorskie – indywidualne lub ze-
społowe, ale nagroda może być przyzna-
na również redakcji.

Laureatów najlepszych publikacji 
wybierze Jury Główne Nagród SDP. Na-
grody za zdjęcia i fotoreportaże przy-
zna odrębny skład jurorów – ekspertów 
fotografii prasowej. Jury Główne opie-
rać się będzie na rekomendacjach Jury 

Selekcyjnego, które dokona przeglądu 
i oceny wszystkich nadesłanych prac. 

Ocena prac zgłoszonych do nagród 
fotograficznych również przebiega dwu-
etapowo: selekcji dokona zespół jurorów 
powołany przez Klub Fotografii Prasowej 
SDP, w drugim etapie laureatów wybie-
rze Jury Główne Nagród Fotograficznych.

Laureatów Nagród SDP 2019 pozna-
my w marcu br. podczas uroczystej gali, 
która odbędzie się w Domu Dziennika-
rza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Komunikaty dotyczące przebiegu 
konkursu podawane będą na bieżąco 
na portalu www.sdp.pl.

FUNDATORZY ORAZ  SPONSORZY KON-
KURSU: BP Europa SE Oddział w Polsce, 
Dom Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu, 
FAKRO Sp. z o.o., Fundacja Macieja Ry-
bińskiego, Fundator Prywatny Nagrody 
im. Erazma Ciołka, Polska Agencja Praso-
wa,  PGK Termy Uniejów Sp. z o. o., Sto-
warzyszenie Dziennikarzy i Wydawców 
REPROPOL, Zarząd Główny SDP
PARTNERZY I PATRONI: Fundacja Soli-
darności Dziennikarskiej, Instytut Pa-
mięci Narodowej, Narodowe Centrum 
Kultury, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,  
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
PARTNER GALI: Agencja Rozwoju Prze-
mysłu S.A.
KONKURS WSPIERA: Grupa Energa
PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja 
Prasowa, Tygodnik „Do Rzeczy”, „Gaze-
ta Polska”, Tygodnik „Sieci”, Telewizja 
Polska, Polskie Radio, Portal wPolityce.pl, 
Portal Niezależna.pl, „Gazeta Polska 
Codziennie”, Telewizja Republika, TVP 
Historia, Amicus Media, „Forum Dzien-
nikarzy”, „Bez Wierszówki”, „Kurier 
WNET”. 

Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich przyzna nagrody 
za najlepsze prace w polskiej 
prasie, radiu, telewizji 
i Internecie, opublikowane 
lub wyemitowane w mediach 
w 2019 roku. Konkurs ma 
charakter otwarty. Co roku 
mogą w nim uczestniczyć 
wszyscy dziennikarze, 
fotoreporterzy i fotografowie. 

Laureatów poznamy w marcu

nagrody SDP nagrody SDP
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W wydarzeniu, zorganizowa-
nym przez Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Polskich 

oraz Narodowy Związek Dziennikarzy 
Ukrainy, przy udziale Instytutu Euro-
py Środkowej, wzięło udział 50 dzien-
nikarzy i naukowców z Polski i Ukrainy. 
Uczestnicy forum nie unikali tematów 
trudnych i kontrowersyjnych, ponieważ, 

jak wielokrotnie powtarzali, pierwszym 
krokiem do uleczenia wzajemnych ran 
i rozwiązania wspólnych problemów jest 
szczera rozmowa. 

Przekaz w erze smartfonów

Dr Rafał Leśkiewicz, zastępca dy-
rektora Biura Badań Historycznych 

Historia, także ta trudna i bolesna, oraz 
współczesne wyzwania – manipulacja, 
dezinformacja, prawo zagrażające wolności słowa 
– zdominowały tematykę IV Polsko-Ukraińskiego 
Forum Dziennikarzy, które w dniach 22–23 
stycznia br. odbyło się w Domu Dziennikarza 
w Kazimierzu Dolnym.

Wspólne 
rany, 
wspólne 
problemy

forum dziennikarzy SDP

Tekst Jacek Karolonek 
Fotografie Andrzej Klimczak
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Instytutu Pamięci Narodowej, zapre-
zentował, jak może wyglądać realiza-
cja polityki historycznej z wykorzysta-
niem nowych technologii. Przykładem 
był stworzony niedawno przez IPN por-
tal PrzystanekHistoria.pl.

– Jest to cyfrowa, wirtualna podróż 
przez historię. Chcieliśmy przy użyciu no-
wych technologii pokazać najistotniejsze 
wydarzenia historyczne – tłumaczył Ra-
fał Leśkiewicz.

Celem było przedsta-
wienie w atrakcyjny 
sposób ważnych te-

matów. Główną osią prze-
kazu miały być artykuły 
popularno-naukowe, ale 
obudowane multimediami 
oraz elementami uboga-
cającymi treść, takimi jak  
quizy, konkursy historycz-
ne czy interaktywna mapa 
wydarzeń. Bardzo ważną 
kwestią było też opracowa-
nie przejrzystej nawigacji, 
aby użytkownik bez pro-
blemu znalazł interesują-
cą go informację. 

Pomysły te okazały się 
trafione, serwis w miesiąc 
od premiery zdobył ćwierć miliona użyt-
kowników.

Jak się tworzy w praktyce politykę hi-
storyczną, pokazał Adam Hlebowicz, dy-
rektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu 
Pamięci Narodowej. – Prowadzimy zarów-
no tradycyjną edukację, wydajemy podręcz-
niki, organizujemy  warsztaty dla uczniów, 
nauczycieli, ale jesteśmy świadomi, że młode 
pokolenie potrzebuje też nowych narzędzi, ta-
kich jak gry planszowe, komputerowe, apli-
kacje, social media – opowiadał Hlebowicz.

Jako przykład wykorzystania współ-
czesnych środków oddziaływania po-
dał kampanię zorganizowaną z okazji 
100-lecia Niepodległości Polski #Moja-
Niepodległa.

Historia, która dzieli

Trudne i bolesne tematy wspólnej hi-
storii Polski i Ukrainy poruszył w swoim 
wystąpieniu prof. Krzysztof Szwagrzyk, 

wiceprezes IPN, dyrektor 
Biura Poszukiwań i Iden-
tyfikacji.  – Gdyby zapytać, 
co nas łączy, to byłaby to hi-
storia –  długa, bogata. Ale 
kiedy zapytamy, co nas dzie-
li, to również odpowiemy: hi-
storia. Ta związana z II wojną 
światową, zbrodnia wołyńska 
po stronie ukraińskiej, akcja 
„Wisła” po stronie polskiej 
– mówił prof. Szwagrzyk. 
– Wydawałoby się, że 30 lat 
po upadku komunizmu po-
winniśmy być już w innym 
miejscu niż jesteśmy.

Podkreślił, że nieroz-
wiązaną kwestą wciąż 
pozostaje sprawa upa-

miętnienia ofiar tragicznych wydarzeń 
naszej wspólnej historii.

– Nie ma naukowców, instytucji, któ-
re by powiedziały, ile jest miejsc pochów-
ków polskich ofiar na Ukrainie i ukraińskich 
w Polsce – zauważył wiceprezes IPN.

Niepokojący, jego zdaniem, jest też 
rozwój mitu Stefana Bandery na Ukra-
inie. –  Dla nas, Polaków, Bandera nigdy 
nie był i nie będzie bohaterem – podkreślił.

Tymczasem wizerunki Bandery 
można spotkać w wielu ukraińskich 

miastach. – Ideologia 
banderowska tworzyła 
i tworzy zło, ona nigdy nie 
przyniesie dobrego ziarna 
– przestrzegał Krzysz-
tof Szwagrzyk.

Dużym proble-
mem był też 
wprowadzony przez Ukrainę za-

kaz (niedawno uchylony) poszukiwań 
i ekshumacji polskich ofiar na terenie 
tego kraju. – Zakaz ten stworzył w naszych 
relacjach ogromne szkody. Nikt w Polsce nie 
rozumiał, jak bliskie nam państwo, z którym 
współpracujemy na wielu płaszczyznach, 
może zabronić poszukiwań grobów – mó-
wił Szwagrzyk.

Jeden z przedstawicieli ukraińskiej 
delegacji tłumaczył, że nieporozumie-
nia mogą wynikać z innego poziomu 
świadomości historii na Ukrainie niż 

w Polsce.  – My nie wie-
my, ile było ofiar wielkie-
go głodu,  ofiar stalinow-
skich represji, II wojny 
światowej. Polska poszła 
o wiele dalej w uświada-
mianiu sobie swojej histo-
rii niż my. Oczywiście, to 

ukraiński problem, że nie badaliśmy swojej 
historii tak szczegółowo – tłumaczył.

Zwrócono uwagę także na ogromne 
dysproporcje między środkami, jakimi 
dysponują polski i ukraiński Instytut Pa-
mięci Narodowej.

– Odwołujemy się do zdarzeń, któ-
re nam i wam przyniosły chwałę, takich 
jak sojusz Piłsudskiego z Petlurą. Ale nie 
możemy też zapomnieć o bolesnych spra-
wach, musimy o tym rozmawiać, bo inaczej 
one kiedyś do nas powrócą – zauważył 
Krzysztof Szwagrzyk. 
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– Nie ma 
naukowców, 
instytucji, które 
by powiedziały, 
ile jest miejsc 
pochówków 
polskich ofiar 
na Ukrainie 
i ukraińskich 
w Polsce  
– zauważył 
wiceprezes 
IPN.

Jeden 
z przedstawicieli 
ukraińskiej 
delegacji tłumaczył, 
że nieporozumienia 
mogą wynikać 
z innego poziomu 
świadomości 
historii na Ukrainie 
niż w Polsce.
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Historia, która łączy

Sojuszowi Piłsudski – Petlura jako 
lekcji dla współczesnych stosun-
ków polsko-ukraińskich poświę-

cona była kolejna sesja IV 
Polsko-Ukraińskiego Fo-
rum Dziennikarzy. W tym 
roku będziemy obchodzić 
100-lecie jego zawarcia. 
Miał on pomóc we wspól-
nej walce z bolszewicką 
Rosją. Prof. Andrzej Gil 
z Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego szczegó-
łowo opowiadał o uwarun-
kowaniach tego sojuszu. 
Podsumowując, zauważył, 
że po październiku 1917 r. 
dla Ukrainy nie było miej-
sca w innym wariancie niż 
radziecki. – Sojusz ten jest 
jednak ważnym wydarze-
niem w sensie pamięci histo-
rycznej, pewnym fundamen-
tem, na którym dzisiaj można 
budować porozumienie, ale jest to trudne 
– podkreślił.

– Pamiętamy, jakie były początki Piłsud-
skiego. Traktowano go jako marzyciela, a dla 
większości niepoległa Polska była nierealna. 
Tym większa była radość, gdy okazało się, 
że jednak było to możliwe. Podobnie było 
z Petlurą, też był takim marzycielem, ale 
jemu się nie udało – podkreślił  Andrzej 
Szabaciuk z Instytutu Europy Środko-
wej i KUL-u.

Razem przeciw Putinowi 

Drugiego dnia forum uczestnicy sku-
pili się na współczesnych problemach, 

z jakimi borykają się dziennikarze w Pol-
sce i na Ukrainie.

O zagrożeniach, głównie ze strony 
Rosji, opowiadał dr Jewhen Mahda z  Na-
rodowego  Uniwersytetu Technicznego 

Ukrainy Politechniki Ki-
jowskiej.

– Nasz region jest cen-
trum aktywności hybrydo-
wej Rosji. Państwo to kieruje 
się dyskursem imperiali-
stycznym – mówił Jewhen 
Mahda.

Dodał, że Moskwa bę-
dzie chciała wykorzystać 
energię brexitu, aby siać 
zamieszanie w Unii Euro-
pejskiej. Tymczasem, jego 
zdaniem, działania Kremla 
są lekceważone przez UE. 
Dr Jewhen Mahda wymie-
nił cały arsenał środków, 
które Rosja wykorzystuje 
do realizacji swoich impe-
rialistycznych celów. Są to 
m.in. fake newsy, spekula-

cje na tematy historyczne, presja ener-
getyczna.

– Rosja sieje ksenofobię i prowokuje 
konflikty między grupami etnicznymi. Na-
rzędziem Kremla jest też  rosyjska Cerkiew 
Prawosławna – wyliczał Jewhen Mahda.

A jakie są cele tych działań?
– Osłabienie, a w wersji idealnej – znisz-

czenie Unii Europejskiej jako konkurenta 
– mówił prelegent. – Dopóki istnieje Unia, 
dopóty Rosja nie może odnowić swojej po-
tęgi imperialnej.

Jako sposoby obrony przed Rosją, 
dr Mahda wskazał media, które powinny 
uczyć krytycznego myślenia, oraz spo-
łeczeństwo obywatelskie.

– Trzeba też przeciwdziałać  
ksenofobii i różnym radykalnym 
działaniom oraz  przepracować 
wydarzenia historyczne. To są 
poważne zadania – mówił. – Pu-
tin dołoży wszelkich skarań, by 
zdyskredytować Polskę na arenie 
międzynarodowej. Szczególnie 
w kontekście waszych stosunków 
z USA i Izraelem – przestrzegał.

W kolejnym wy-
stąpieniu Paweł 
Bobołowicz, ko-

respondent Radia Wnet na 
Ukrainie, krótko przedstawił 
najnowszą historię stosun-
ków polsko-rosyjskich, po-
czynając od procesu deko-
munizacji, który rozpoczął 
się w Rosji w 1992 r., poprzez 
działalność Stowarzyszenia 
Memoriał. Wspomniał o prze-
kazaniu Polsce, na wyraźnie 
polecenie prezydenta Borysa 
Jelcyna, dokumentów doty-
czących zbrodni katyńskiej.  
Ta polityka otwartości skoń-
czyła się jednak po 1997 r.

– Rosja zaczęła powracać 
do gloryfikacji Sowietów – mó-
wił Bobołowicz. –  Powstał bar-
dzo szkodliwy termin: „wielka 
wojna ojczyźniana”, który fał-
szuje historię, ponieważ zrzu-
ca ze Związku Sowieckiego współodpowie-
dzialność za wywołanie II wojny światowej. 
Otwarte w czasach Jelcyna archiwa za-
mknięto. Zaczęła się dokonywać rewizja 
historii. 

Bobołowicz zauważył, że dziś żyje-
my w świecie dezinformacji i manipu-
lacji. Aby się im przeciwstawić, Polska, 

Ukraina i kraje bałtyckie powinny dzia-
łać wspólnie. Jego zdaniem, trzeba też 
mówić prawdę o historii, przede wszyst-
kim w rosyjskojęzycznych kanałach. 

Wojciech Mucha z „Gazety Polskiej” 
próbował wytłumaczyć obecną sytuację, 
w jakiej znajduje się Moskwa. – Rosja 
utraciła zdolność kreowania polityki 
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– Pamiętamy, 
jakie były 
początki 
Piłsudskiego. 
Traktowano go 
jako marzyciela, 
a dla większości 
niepoległa 
Polska była 
nierealna. Tym 
większa była 
radość, gdy 
okazało się, że 
jednak było to 
możliwe...
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światowej, ale nie ma zamiaru rezygnować 
z prób wpływania na nią – przekonywał.

 Jako przykład podał zorganizowanie 
w Jerozolimie Światowego Forum Holo-
kaustu. – Rosja chce tam udowodnić światu, 
że wciąż jest wielka, że wraca do światowej 
gry – zauważył Mucha.

Jego zdaniem, media i społeczeń-
stwo obywatelskie, o których mówił 
wcześniej dr Jewhen Mahda,  nie po-
radzą sobie z rosyjską propagandą 
i dezinformacją. – Potrzebne są działa-
nia na poziomie dyplomatycznym, służb 

wywiadowczych. Media mogą pełnić funk-
cję wspomagającą. To państwo musi uświa-
domić sobie, że jest atakowane – stwierdził 
Mucha.

Większą rolę dziennikarzy wi-
dzi zaś Jadwiga Chmielow-
ska, sekretarz generalna SDP. 

– Ta wojna toczy się głównie w głowach lu-
dzi, jest to wojna o umysły i dziennikarze są 
w niej na pierwszej linii frontu – mówiła. 
– Muszą oni nie tylko informować, ale też 
edukować społeczeństwo. Każdy obywatel 
powinien znać historię swojego kraju.

– Będziemy 
wspólnie 
działać, aby 
na Ukrainie 
nie doszło do 
uchwalenia 
takiego prawa 
– zadeklarował 
Krzysztof 
Skowroński, 
prezes SDP.

Bronić niezależności 
dziennikarzy 

Podczas kolejnej sesji, w której 
uczestniczyli Serhij  Tomilen-
ko, prezes Narodowego Związku 

Dziennikarzy Ukrainy NSJU, Oleksandr 
Hołub, szef Oddziału Regionalnego NSJU 
w Charkowie oraz dr Jo-
lanta Hajdasz, wiceprezes 
SDP, dyrektor Centrum Mo-
nitoringu Wolności Prasy, 
poruszono bardzo ważny 
temat sankcji dla dzienni-
karzy, które grożą za znie-
sławienie.

Serhij Tomilenko opo-
wiadał, że na Ukrainie 
toczą się właśnie dysku-
sje nad propozycją mi-
nisterstwa kultury, które 
chce przeforsować ustawę 
o zwalczaniu dezinforma-
cji. Idea jest słuszna, ale 
zdaniem dziennikarzy pro-
ponowane rozwiązania mogą znacząco 
ograniczyć ich niezależność.

– Rozumiemy potrzebę walki z dezinfor-
macją, ale powinno to nastąpić przez uczci-
we połączenie sił dziennikarzy i  państwa, 
a nie przed odgórne rozporządzenie, które 
może doprowadzić do eliminacji niewygod-
nych dziennikarzy. Nowe władze ukraińskie 
mają duże parcie na regulowanie mediów, 
chcą je kontrolować za pomocą jednej insty-
tucji – podkreślił Serhij Tomilenko.

O tym, jak groźna jest kryminali-
zacja zniesławienia, mówiła dr 
Jolanta Hajdasz. Przypomniała, 

że w Polsce obowiązuje art. 212, na pod-
stawie którego można w procesie kar-
nym skazać każdego dziennikarza za 

to, co opublikuje, na grzywnę, a nawet 
na rok więzienia.

– SDP wielokrotnie występowało prze-
ciwko takim przepisom, ale bez względu na 
to, jaka opcja polityczna jest przy władzy, 
nie udaje się tego zmienić – mówiła Jolan-
ta Hajdasz.

 CMWP SDP bardzo często wspiera 
dziennikarzy, którym wy-
toczono proces z art. 212.

– Analizy tych spraw 
pokazują, że wynik rozpra-
wy jest kompletnie nieprze-
widywalny, sędziowie nie 
rozumieją specyfiki zawodu 
dziennikarskiego – tłumaczy-
ła dyrektor Hajdasz.

Najczęściej dzienni-
karze skazywani są na 
grzywny i zwrot kosztów 
procesów. Najbardziej nie-
bezpieczne dla wolności 
słowa jest jednak to, że 
przepis ten ma tzw. efekt 
mrożący.

– Działa na innych dziennikarzy, którzy 
nie chcą ryzykować i nie zajmują się pew-
nymi tematami, aby nie mieć problemów 
– zauważyła szefowa CMWP SDP.

Zwróciła się do ukraińskich dzienni-
karzy, aby nie zgadzali się na wprowa-
dzenie tego typu przepisów w ich kraju.

– Będziemy wspólnie działać, aby na 
Ukrainie nie doszło do uchwalenia takiego 
prawa – zadeklarował Krzysztof Skow-
roński, prezes SDP.

Na koniec uczestnicy IV Polsko-
-Ukraińskiego Forum Dziennikarzy 
zwrócili się z apelem do władz Ukrainy, 
aby nie przyjmowały przepisów, które 
mogłyby zagrozić wolności słowa i nie-
zależności dziennikarzy. 
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Podczas jednego z paneli Forum 
Dziennikarzy w Kazimierzu Dol-
nym, poświęconego współpracy 

medialnej Polski i Ukrainy, zwrócono 
uwagę, iż zostały przeprowadzone ba-
dania naukowe dotyczące kształtowania 
wzajemnych relacji międzynarodowych 
poprzez aktywność informacyjną i pu-
blicystyczną Polski, Niemiec, Słowacji 
i Czech. Natomiast zabrakło badań do-
tyczących wpływu mediów Polski i Ukra-
iny na wzajemne relacje. 

– Mam nadzieję, że takie badania 
powstaną dzięki wsparciu krajowych 
i ukraińskich instytutów naukowych 

i mediów – wyraził nadzieję Andrzej 
Klimczak, prezes Oddziału Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich w Rzeszowie. 
– Fakt, że nie ma jeszcze takich badań, 
wcale nie znaczy, że brakuje współpracy. 
Jest ona jednak bardzo skąpa i zazwy-
czaj pojawia się wtedy, gdy stanie się po 
którejś ze stron granicy coś złego. W tym 
kontekście musimy pamiętać, że media 
są tym czynnikiem, który współcześnie 
współdecyduje o wzajemnych relacjach 
międzypaństwowych. 

Zaobserwowano taką przypadłość 
w obu państwach, że im bliżej grani-
cy, tym trudniej o materiały dotyczące 

sąsiadów. W wojewódz-
twie podkarpackim, gra-
niczącym z obwodem 
lwowskim i iwanofrankowskim, infor-
macji o Ukrainie pojawia się zdecydowa-
nie mniej niż np. w Krakowie, Olsztynie 
czy Wrocławiu. Im dalej na Zachód, tym 
więcej informacji o naszym wschodnim 
sąsiedzie. I tak samo dzieje się na Ukra-
inie. Trudno to wytłumaczyć.

– Nie ustawajcie jednak w poszu-
kiwaniu partnerów pomagających 

w wymianie informacji me-
dialnych, nie tylko tych doty-
czących złych wydarzeń, ale 
przede wszystkim poszukuj-
cie tych dobrych informacji, 
zbliżających nas – apelowa-
no podczas kazimierskiego 
Forum. – Pamiętajcie, że jako 
dziennikarze mamy w ręku 
prawdziwą broń. I oby ta broń 
nie była kierowana przeciwko 
nam wzajemnie. 

Jako przykład pozytywnej 
współpracy dziennikarzy me-
diów lokalnych Polski i Ukra-

iny, Wojciech Pokora, 
prezes Oddziału Sto-
warzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich 
w  Lublinie, zapre-
zentował przedpre-
mierowy pokaz filmu 
„Naznaczony Ukra-
iną”, który reżysero-
wał wraz z ukraińską 
dziennikarką Zofią 
Kałużną.

Film opowiada 
o Józefie Łobodow-
skim, redaktorze 
naczelnym „Kuriera 
Lubelskiego”, a póź-
niej tygodnika „Wo-

łyń”. To dokumentalna i jednocześnie 
epicka opowieść o dziennikarzu, który 
stał się symbolem pozytywnych relacji 
polsko-ukraińskich.

– Bohater filmu jest dla nas dzisiaj 
wzorcem do naśladowania i nauczycie-
lem odpowiedzialnego dziennikarstwa 
po obu stronach granicy – podkreślał 
Wojciech Pokora. 

Współpraca dziennikarzy mediów lokalnych z Polski 
i Ukrainy nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kwestii 
medialnych. Dowodem na to jest m.in. uwolnienie we 
wrześniu 2019 roku przez Rosję ukraińskiego dziennikarza, 
Romana Suszczenki. W rosyjskim więzieniu spędził on 
trzy lata, choć skazany był za rzekome szpiegostwo na 
lat dwanaście. Do tego uwolnienia doszło między innymi 
po interwencjach Jolanty Hajdasz, dyrektor Centrum 
Monitoringu Wolności Prasy SDP, oraz po wielokrotnych 
oświadczeniach i apelach Zarządu Głównego SDP.

Słowo
 jak broń

forum dziennikarzy SDP

Tekst  
Jacek Borzęcki

Wojciech Pokora, 
prezes Oddziału 
Stowarzyszenia 
Dziennikarzy 
Polskich w Lublinie 
(fot. Andrzej 
Klimczak)

W województwie 
podkarpackim, 
graniczącym 
z obwodem 
lwowskim 
i iwanofrankowskim, 
informacji o Ukrainie 
pojawia się 
zdecydowanie mniej 
niż np. w Krakowie, 
Olsztynie 
czy Wrocławiu.
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Czy tedy spełnia ją dzisiejsza Te-
lewizja Polska? Pierwszą, naj-
bardziej deprymującą cechą (od 

pewnego czasu już nawet zwyczajem), 
„Wiadomości” telewizyjnych – a są one 
przecież odpowiednikiem codziennej 
gazety informacyjno-publicystycznej 
– jest powtarzanie p o   w i e l e k r o ć 
(przez kilka dni) tych samych informa-
cji, komentarzy, ujęć zdjęciowych etc. 

Wszystkie owe repliki demaskują 
oczywiście szachrajstwa i głupotę opo-
zycji. Merytorycznie są więc racjonal-
ne, słuszne, wszelako powtarzane wie-
lokrotnie wywołują reakcje sprzeciwu, 
wyzwalają niechęć do oglądania, słu-
chania – i prawem „akcja równa się re-
akcji” – tworzą jakąś aurę nieufności do 
ewokowanych treści. Wyobraźmy sobie 
np. dziennik „Rzeczpospolita”, który by 

w kilku następujących po sobie nume-
rach drukował identyczne teksty i foto-
grafie. Jaka byłaby reakcja odbiorców? 

Przeciwnicy rządu pisowskiego, 
a wbrew naszym pobożnym ży-
czeniom ich liczba raczej wzra-

sta, mają więc argumenty nie do oba-
lenia, że „Wiadomości” TVP uprawiają 
indoktrynację w stylach znanych z nie-
dawnej historii: powtarzać, powtarzać, 
aż wszyscy uwierzą. W dziennikarstwie 
dopuszczalna jest, owszem, propagan-
da, każda bowiem wypowiedź publi-
cystyczna propaguje jakieś sądy, oce-
ny, poglądy, ale czyni to perswazyjnie, 
a nie przez ustawiczne powielanie tych 
samych, identycznie formułowanych 
i eksponowanych (emitowanych) opi-
nii. Takie działanie to już nie dzienni-
karstwo, to w najlepszym razie public 
relations. Kim zatem jest prezes TVP? 
Dziennikarzem, politykiem, menedże-
rem tzw. pi-jaru? 

Lecz to nie koniec destrukcyjnego 
oddziaływania TVP. Przecież este-
tyka jest częścią kultury. Jakie tedy 

wzorce kulturowo-estetyczne promu-
je telewizja państwowa? Mieliśmy aż 
nadmiar odpowiedzi w ostatnich dniach 
minionego roku i pierwszych nowego; 
zresztą także w tym samym staro-nowo-
rocznym czasie trzech lat poprzednich. 
„Sylwester marzeń” w Zakopanem po-
legał na grze jaskrawych świateł i „tań-
cach”, podskokach, wymachach rękami 
rozkrzyczanych, głównie młodych ludzi. 
Serwisy informacyjno-publicystyczne 
„Wiadomości” trwały natomiast zale-
dwie ok. 10–15 min.; resztę wypełniały 
obrazy owych skaczących, krzyczących 
postaci w smugach silnych, ruchomych 
(niczym pioruny) kolorowych świateł. 

Obowiązkiem każdego dziennikarza, który zresztą sam narzuca sobie 
(uzurpuje) swe powołanie, jest wytwarzanie i publikowanie utworów 
przyczyniających się do podnoszenia ogólnego poziomu kultury odbior-
ców. Im wyższa w mediach umysłowa i kulturowa wartość wytworów 
dziennikarskich, tym wyższe aspiracje cywilizacyjne społeczeństwa. 
Nie media więc przystosowują się do odbiorców, a przeciwnie: media 
działają – powinny działać! – tak, aby odbiorcy przyswajali sobie ich 
treści, kulturę, upodobania, rozrywkę. Jakie media, takie społeczeń-
stwo, nie odwrotnie. Na wyjaśnianie tej funkcji dydaktyczno-wycho-
wawczej prasy, radia czy telewizji zużyto już dziesiątki kilogramów 
papieru i zapełniono wiele dysków komputerowych. Bo jest ona, mó-
wiąc górnolotnie, naszą misją. 

W tym roku usłyszeliśmy informację, 
że ów „sylwester marzeń” obejrzało ok. 
8 mln widzów. Jeśli to prawda, a „sylwe-
stry marzeń” będą emitowane co roku, 
to jaka będzie wrażliwość estetyczna 
przyszłych pokoleń Polaków? 

Między owymi sekwencjami mu-
zyczno-podskokowymi poja-
wiała się od czasu od czasu 

roześmiana jak zawsze twarz prezesa 
telewizji, bo rzeczywiście to głównie on 
jest pomysłodawcą tej rozrywki, jak rów-
nież owego propagandowo-indoktryna-
cyjnego profilu „Wiadomości”. Aż pisać 
hadko, że w PRL audycje sylwestrowe 
telewizji państwowej (innej nie było) po-
kazywały trochę tańca, acz mniej rozwy-
drzonego, i dostarczały trochę humoru 
wysokiego – w rodzaju kabaretów „Du-
dek” czy „Starszych Panów”; czasami 
między godziną jedenastą wieczorem 
31 grudnia a drugą w nocy 1 stycznia 
dawano nadto jakieś naprawdę dobre fil-
my. Słowem, bogata w kłamstwa, a ubo-
ga w atrakcje telewizja polsko-ludowa 
proponowała lepszą zabawę niż daje 
nam ją dzisiaj telewizja państwowa pod 
batutą swego szefa. 

Pewna osobistość szanowana w śro-
dowisku twórców powiedziała, że nie-
dawno w rozmowie telefonicznej zarzu-
ciła prezesowi TVP propagowanie taniej 
rozrywki. Odpowiedział, że kieruje się 
„słupkami” – liczbowymi wykazami po-
pularności audycji Telewizji Narodowej 
(raczej państwowej), którą powołała par-
tia rządząca. Tym spontanicznym cyni-
zmem obnażył cel swego mianowania 
na prezesa i tym samym skompromi-
tował własną formację polityczną. Czas 
tedy na zmianę w prawdziwie „dobrej 
zmianie”... 

Czas 
na „dobrą zmianę” 

w TVP

opinie SDP

Tekst Jacek Wegner
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Rozpoczęła się naturalnie zapyta-
niem, co to są wartości europej-
skie i wtedy jeszcze nic nie zapo-

wiadało niespodzianek. Reprezentantka 
CER odparła – wolność, równość, demo-
kracja, prawa człowieka, ochrona mniej-
szości i bla-bla-bla – jakby tę wolność 
wymyślił Altiero Spinelli, demokracja 
nie powstała w Atenach 2,5 tys. lat te-
mu, a obrona nieuprzywilejowanych nie 

stanowiła dziedzictwa chrześcijaństwa. 
Jakże irytująca jest ta uzurpacja liberal-
nej lewicy do zdobyczy innych formacji 
filozoficznych i przypisywanie sobie pa-
tentu na te „wynalazki”! Kiedy już okre-
ślono termin European values i w jakimś 
sensie zakres dyskusji, odezwał się Hans 
Kundnani z uzasadnionym pytaniem, 
czy istotnie jest coś takiego jak „war-
tości europejskie”, skoro nie ma „war-
tości azjatyckich” czy „afrykańskich”? 
Bowiem w Azji aksjologia związana jest 
z głównymi systemami religijnymi – in-
ną filozofię życia, kontaktów między-
ludzkich, rozumienia świata proponuje 
buddyzm, inną hinduizm, szintoizm czy 
jainizm. I już wiedziałam, że to począ-
tek rozbijania lewicowego paradygmatu 
i monopolu Unii na „wartości europej-
skie”. A Hans Kundnani opowiadał da-
lej. Że to, co w przestrzeni publicznej 

i medialnej funkcjonuje jako „European 
values”, to w istocie układanka puzzli 
z wielu rozmaitych obrazków, czyli po-
chodzą z różnych źródeł, i w takim ra-
zie mamy problem z prawem własności. 
Szef Chatham House uznał wypowiedź 
swego kolegi za „a very good provoca-
tion”, którą nie była. Dla nas – to raczej 
punkt wyjścia do długiego procesu do-
kopywania się do prawdy. Znaczący mo-

że być fakt, że pytanie o rolę dziedzic-
twa chrześcijańskiego w formowaniu 
„wartości europejskich” padło z sali już 
po zakończeniu rozmowy panelowej. 
Typowe! 

Dylematy Europy

Ale ten fragment relacji z pane-
lu „Dylematy Europy. Jak zdefi-
niować wartości europejskie?” 

służy tylko jako trampolina do anali-
zy setek podobnych dyskusji publicz-
nych, jakie aktualnie toczą się w Polsce 
i Europie. Mówię: aktualnie, bo najwy-
raźniej coś złego stało im się w dro-
dze z Paryża 1950 roku do Brukseli ro-
ku 1993, kiedy opublikowano Traktat 
z Maastricht. W bajce o „Żabim królu” 
mówi się o podmianie noworodka – na-
stępcy tronu – na żabę, która rosła  

Co stało się 
wartościom 
chrześcijańskim 
w drodze z Paryża 
do Brukseli? Podczas ostatniej 

edycji Polsko-
Brytyjskiego 
Forum Belvedere, 
największego od 
1945 roku rządowego 
projektu bilateralnego, 
pojawił się panel, który 
powiedział o relacji 
między wartościami 
chrześcijańskimi 
a europejskimi prawie 
wszystko. Tytuł: 
„Dylematy demokracji. 
Jak zdefiniować 
wartości europejskie?”. 
W panelu znaleźli 
się m.in. dyrektor 
prestiżowego think 
tanku Chatham House 
– dr Robin Nibblett, 
red. Tony Barber 
z „Financial Times”, 
Agata Gostyńska-
Jakubowska z Centre 
European Reform, 
i Hans Kundnani, 
także z Chatham 
House. Była to debata 
tak typowa dla setek 
prowadzonych 
jak Europa długa 
i szeroka, że warto ją 
zaprezentować jako 
punkt wyjścia do 
dalszych rozważań.

Tekst Elżbieta Królikowska-Avis  
Rys. Andrzej Klimczak

Kiedy już określono termin European values i w jakimś 
sensie zakres dyskusji, odezwał się Hans Kundnani 
z uzasadnionym pytaniem, czy istotnie jest coś takiego jak 
„wartości europejskie”, skoro nie ma „wartości azjatyckich” 
czy „afrykańskich”?
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i powodowała w królestwie wielkie za-
mieszanie. Podobnie stało się i w tym 
przypadku. W ciągu ostatnich 20–30 lat 
zawartość terminu „wartości europej-
skie” uległa zmianie, a raczej podmian-
ce, z chrześcijańskich, odwołujących 
się do dekalogu, na lewicowo-liberal-
ne, spod znaku Rewolucji Francuskiej, 
czyli „wolności, równości i braterstwa”. 
Plus oczywiście demokracja, którą le-
wica wymachuje jak maczugą, torując 
sobie drogę do władzy. Choć hasła tejże 
rewolucji też nie wzięły się z Azji czy 
Ameryki – choćby dlatego, że w Rosji 
czy Chinach o równości można mówić 
głównie w kontekście równych szans 
do ubóstwa. Termin wolność w byłych 
koloniach, jak Indie, Malaje czy Gambia, 
rozumiany jest głównie w kategoriach 
niepodległości, a nie w ujęciu persona-
listycznym, a Stany Zjednoczone powtó-
rzyły format demokracji brytyjskiej.

12 gwiazd Maryjnych 
Unii Europejskiej

Pierwsze pytanie w podobnych de-
batach powinno brzmieć: do ja-
kich zasad moralnych odwoły-

wali się ojcowie-założyciele UE: Robert 
Schuman, Konrad Adenauer czy Alcide 
de Gasperi? Bo przywoływanie nazwi-
ska Altiero Spinellego – komunisty, by-
łoby tu dużym nietaktem. Otóż 9 maja 
1950 roku minister spraw zagranicznych 
Francji Robert Schuman przedstawił na 
posiedzeniu rządu projekt utworzenia 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 
Chodziło o kontrolę nad wydobyciem 
węgla i produkcją stali, podstawowymi 
materiałami dla przemysłu zbrojenio-
wego, i wspólne zapobieganie wojnie. 
I w rok później deklaracja zaowocowała 
powołaniem tej struktury. Odwoływa-
ła się ona do wartości chrześcijańskich, 

nawet flaga unijna została zainspiro-
wana Pismem św. – dwanaście gwiazd 
oznacza nie tylko 12 członków-założy-
cieli Unii, ale nawiązują one do Apoka-
lipsy św. Jana, gdzie mówi się o wieńcu 
z 12 gwiazd, który ukazał się nad głową 

Maryi. Założyciele UE byli ludźmi wie-
rzącymi; trwa proces beatyfikacyjny Ro-
berta Schumana, kandydatem na bło-
gosławionego jest też de Gasperi. Byli 
także chrześcijańskimi demokratami 
w dawnym, dobrym stylu, w przeciwień-
stwie do ich sukcesorów partyjnych. 
Różnica między nimi była mniej więcej 
taka, jak między konserwatystką Mar-
garet Thatcher a „modern, compassionate 
conservatist” Theresą May. 

Ale już w 1993 r. (Traktat z Ma-
astricht), a na pewno w 2009 roku 
(opublikowanie Traktatu Lizboń-

skiego), proces przejmowania Unii przez 
liberalną lewicę był niemal zakończony. 
W tej chwili w Parlamencie Europejskim 
nie ma już kaplicy, tylko „międzyreligij-
ne miejsce, przeznaczone do modlitwy 
i medytacji”. Tak dla chrześcijanina, jak 
i buddysty, hinduisty czy muzułmani-
na. Głosy chrześcijan dotyczące war-
tości i upominające się o prawa natu-
ralne – zwykle po serii niewybrednych 

oskarżeń o „bigotery” (chyba nie trzeba 
tłumaczyć) i religianctwo – przepadają 
w głosowaniach, a oni sami są podda-
wani ustawicznej dyskryminacji i pra-
niu mózgów. Dziś już wydaje się, że dla 
opinii posłów-chrześcijan, a zwłaszcza 

katolików, nie ma w Unii Europejskiej 
miejsca. W tej chwili każdy kraj aspiru-
jący do członkostwa w Unii musi respek-
tować – nie, nie wartości chrześcijańskie, 
po których ślad zaginął – ale „europej-
skie”, i te znajdują się w podstawowych 
dokumentach Unii. W art. 2 Traktatu Li-
zbońskiego czytamy m.in.: „Unia opiera 
się na wartościach poszanowania god-
ności ludzkiej, wolności, równości i de-
mokracji”. A rozszerzenie tego tematu 
znajdujemy w Karcie Praw Podstawo-
wych UE, której nadano charakter praw-
ny. I we wszystkich unijnych dokumen-
tach, a także w euro-konstytucji, brak 
już odniesień do Boga i wartości chrze-
ścijańskich. Zostały zastąpione kilkoma 
okrągłymi frazesami, nawiązującymi 
wprawdzie do dziedzictwa kulturowego 
i cywilizacyjnego Europy, ale bez podania 
referencji. Cały ten proces dokonał się 
w ciągu ostatnich 30 lat, podczas wrogie-
go przejęcia sterów Unii przez generację 
dzieci rewolucji kontr-kulturowej ‘68.

Założyciele UE byli ludźmi wierzącymi, trwa proces 
beatyfikacyjny Roberta Schumana, kandydatem 
na błogosławionego jest też de Gasperi. Byli także 
chrześcijańskimi demokratami w dawnym, dobrym stylu, 
w przeciwieństwie do ich sukcesorów partyjnych. 
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Co to są wartości europejskie?

Oczywiście, tej żonglerce pakie-
tami wartości towarzyszą set-
ki publicznych debat i dyskusji, 

na których dochodzi do starcia zwo-
lenników i przeciwników tego proce-
su. Typową postawą lewicy liberalnej 
jest, po pierwsze, skrzętne ukrywanie 
podmianki i, po drugie, postawa z cyklu 
„o co chodzi, przecież nic się nie dzieje”. 
Tyle, że się dzieje i jest to manewr na 
tak wielką skalę, iż może zmienić przy-
szłość 500 mln ludzi i całego kontynen-
tu. Więc podczas podobnych dyskusji, 
także w mediach, powinny padać pyta-
nia – co to są wartości europejskie i jaki 
jest ich związek z chrześcijańskim dzie-
dzictwem kulturowym? Na ile upraw-
nione jest używanie tego terminu, skoro 

nie istnieje katalog wartości azjatyckich, 
afrykańskich czy amerykańskich? 

Po trzecie – free speech czy human ri-
ghts są od kilku dekad zdobyczami cywi-
lizacyjnymi globalnymi, przyjętymi we 
wszystkich państwach choć trochę aspi-
rujących do ustroju demokratycznego. 
Więc ich monopolizacja przez UE jest ma-
ło wiarygodna i wytłumaczalna. Zwłasz-
cza, że – i to problem czwarty – termin 
demokracja, w tym swoboda wypowiedzi, 
prawa człowieka, to nie tyle sfera aksjo-
logii, choć stamtąd pochodzi, ile sposób 
organizacji nowoczesnego państwa, czy 
to będą Niemcy, Japonia czy Brazylia. Ale 
już sfera wartości – święty charakter ży-
cia ludzkiego, centralne miejsce rodziny 
opartej na małżeństwie kobiety i męż-
czyzny, równość wobec prawa, władza ja-
ko służba publiczna – nie pochodzi u nas 

z buddyzmu, jainizmu czy konfucjani-
zmu, lecz z dziedzictwa chrześcijańskie-
go. To m.in. dlatego azjatyckie satrapie do 
dziś mają kłopoty np. z prawami człowie-
ka, zwierząt, systemową opieką nad nie-
uprzywilejowanymi etc.

Podczas medialnych i uniwersy-
teckich dyskusji padają zarzuty 
o brak mandatu Unii na podobny 

zabieg socjotechniczny, zmieniający ob-
licze Europy. Że hucpą jest twierdzić, iż 
został wprowadzony „dla dobra człowie-
ka i społeczeństw”, kiedy wiadomo, że 
owszem, jest zgodny z programem par-
tii lewicowo-liberalnych, ale niezgod-
ny z wolą konserwatystów. I ta selek-
tywność jest znacząca. Niepokoi także 
praktyka stosowania tych „wartości 

europejskich”. Przy powoływaniu się 
na demokrację – stronniczość, branie 
stron i notoryczne łamanie zapisów w 
podstawowych dokumentach UE. Żąda-
nie, jak w przypadku Węgier czy Polski, 
bezwzględnego podporządkowania się 

UE, przy niejasności wykładni czy wręcz 
podwójnych standardach aplikowania. 

Ale podobne wątpliwości na deba-
tach padają zwykle nie z panelu, lecz-
dopiero potem, z sali. A w mediach, ze 
strony konserwatystów pozostaje pyta-
nie – co stało się z wartościami chrześci-
jańskimi w drodze z Paryża do Brukseli? 
To kolejny „skeleton in the wardrobe” libe-
ralnej lewicy, który usiłuje ona trzymać 
w ukryciu. Ale szafa została już otwarta 
i widać biel piszczeli. 

Niepokoi także praktyka stosowania tych „wartości 
europejskich”. Przy powoływaniu się na demokrację 
– stronniczość, branie stron i notoryczne łamanie zapisów 
w podstawowych dokumentach UE.
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Media katolickie to dziś pojęcie bardzo szerokie. To już 
nie tylko papierowe periodyki (zwłaszcza tygodniki), 
wiele rozgłośni radiowych czy Telewizja Trwam, ale także 
portale internetowe (od Deonu po PCh24), na których 
odbywa się dziś główne uderzenie medialne.

Moje dziennikarskie doświadcze-
nie z mediami katolickimi (po-
mijam tu aspekt kontaktu w ro-

li odbiorcy) jest doświadczeniem głównie 
dziennikarza prasowego. Nigdy nie by-
łem zatrudniony na etacie w tego typu 
mediach, natomiast w latach 90. XX w. 
byłem stałym współpracownikiem Ka-
tolickiego Tygodnika Społecznego „ŁAD” 
i „Posłańca Serca Jezusowego”, trochę 
moich tekstów ukazało się też w innych 
periodykach, m.in. w „Niedzieli”. Mam 
też za sobą epizod radiowy: w 1994 roku 
byłem przy narodzinach Katolickiego Ra-
dia Rzeszów VIA, w którym przez kilka lat 
– z różną intensywnością – miałem swoje 
audycje. Obecnie mój dziennikarski kon-
takt z mediami katolickimi ogranicza się 
do publikowania w ogólnopolskim dwu-
miesięczniku „La Salette Posłaniec Matki 
Bożej Saletyńskiej”.

Tekst Jaromir Kwiatkowski

Czego oczekuję 
od mediów katolickich

Jednak w tym tekście chciałem 
zabrać głos głównie jako odbiorca te-
go typu mediów. Czego od nich ocze-
kuję – już nie jako dziennikarz, lecz 
przede wszystkim czytelnik, słuchacz 
czy widz?

Po pierwsze i najważniejsze, wszyst-
kie media (nie tylko katolickie) powin-
ny kierować się zasadą poszukiwania 
prawdy, dobra i piękna (nie przypadkiem 
mówi się, że dziennikarze powinni być 
sługami prawdy i że do tego sprowadza 
się istota ich powołania), ale media kato-
lickie mają swą „wartość dodaną”, jesz-
cze jedno odniesienie – a mianowicie 
sferę sacrum. A zatem powinny głosić 
prawdę objawioną przez Boga i prowa-
dzić człowieka przez kręte drogi docze-
sności do zbawienia. I powinny to robić 
tak, by przyciągać, a nie odstraszać ludzi 
od Chrystusa.

Po drugie, oczekuję, by 
media katolickie służyły roz-
wojowi człowieka, zwłaszcza 
w wymiarze duchowym. Czyli 
rozwojowi jego człowieczeń-
stwa. A zatem powinny stać na 
straży takich wartości jak: mi-
łość, sprawiedliwość społeczna, 
solidarność, małżeństwo jako 
związek mężczyzny i kobiety, 
cywilizacja życia, pokój, odpo-
wiedzialna wolność etc. Media 
katolickie powinny także po-
kazywać wartościową kulturę 
i dostarczać godziwej rozrywki. 

Po trzecie, media katolic-
kie powinny kierować się sza-
cunkiem dla człowieka, sta-
rać się zrozumieć różne racje, 
nawet jeżeli są to racje kogoś 
o bardzo odległych poglądach. 
Potrzebna jest odpowiedzial-
ność za słowo. W każdym ro-
dzaju mediów, ale zwłaszcza 
w Internecie, który „wszystko 
przyjmie”. To, co wypisuje na 
portalach społecznościowych 
np. ks. Wojciech Lemański (by 
posłużyć się przykładem dra-
stycznym, ale niestety nie je-
dynym), jest od tego szacunku 
dalekie, ba! jest to język czę-
sto wręcz nie przystojący ka-
płanowi (cytatów Czytelnikom 
oszczędzę). W imię czego?

Ks. dr Jarosław Grabowski, 
redaktor naczelny „Niedzie-
li”, wygłosił w ub. roku na Ja-
snej Górze rozważanie z oka-
zji Światowego Dnia Środków 
Masowego Przekazu, w któ-
rym tak mówił o istocie  
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dziennikarskiego powołania: „Dobry 
dziennikarz to człowiek odpowiedzial-
ny i wrażliwy, który usiłuje zrozumieć 
innych – ich intencje, ich wiarę, ich zain-
teresowania, ich tragedie. Dobry dzien-
nikarz posiada umiejętność słuchania 
i dyskusji, ale bez atakowania rozmów-
cy. Dziennikarz to ten, który bacznie ob-
serwuje ludzi i tematy do rozmów. Nie 
pozostaje biernym powielaczem treści. 
Dobry dziennikarz nie ma łatwo, on ma 
zawsze pod górę, tym bardziej dzien-
nikarz katolicki, dlatego, że media ka-
tolickie mają ważne za-
danie, muszą zawsze 
sięgać głębiej i zawsze 
patrzeć dalej. Skupiają 
się na wyjaśnianiu i po-
głębianiu zjawisk, zawsze 
w duchu i w prawdzie. Po-
dają do wiadomości to co 
inne odrzucają”. Trafione 
w punkt.

Po czwarte, od me-
diów katolickich oczeku-
ję wysokiej jakości me-
rytorycznej przekazu. 
Przebyliśmy tu od lat 90. 
daleką, dobrą drogę, ale 
warto pamiętać, że tyl-
ko stabilność finansowa przyciągnie do 
tych mediów dobrych, a przy tym ufor-
mowanych dziennikarzy. Mam nadzieję, 
że czasy pracy za głodowe pensje (bo nie 
powinno się na pracy w mediach „z mi-
sją” dorabiać) odchodzą w przeszłość.

Po piąte, kwestią otwartą pozostaje 
sposób realizacji misji mediów katolic-
kich. Jak łatwo zauważyć – ile mediów, 
tyle sposobów. Oczekiwałbym tu odpo-
wiedzialności, ale i odwagi w prezento-
waniu oblicza współczesnego Kościoła, 

w tym także różnych drażliwych zjawisk 
(np. lustracja, pedofilia, spory doktry-
nalne).

Przykład: Krystian Kratiuk w tekście 
„Nic się nie stało, katolicy, nic się 
nie stało?”, opublikowanym pół-

tora roku temu na portalu Polonia Chri-
stiana, rozważa, dlaczego najbardziej 
popularne tygodniki katolickie niemal 
zignorowały wytyczne polskich bisku-
pów do papieskiej adhortacji „Amoris 
laetitia”. I wyciąga następujący wniosek: 
„Nietrudno domyślić się, z jakiego po-

wodu najważniejsze ka-
tolickie tygodniki – „Gość 
Niedzielny”, „Niedziela” 
i „Idziemy” wstrzyma-
ły się od wyraźniejszego 
zabrania głosu w tej spra-
wie. Media te wydawane 
są przez kurie biskupie 
i recenzowanie własnych 
przełożonych mogłoby 
być niezręczne. Ale  to, że 
w tych pismach zabrakło 
jakiegokolwiek szersze-
go omówienia dokumen-
tu – nawet umiarkowanie 
pochwalnego, jak w „Prze-
wodniku Katolickim” – też 

zapewne o czymś świadczy”.
Jak unikać takich sytuacji? Nie 

wiem. Może jedną z dobrych dróg jest 
„przebudzenie olbrzyma”, czyli jeszcze 
mocniejsze zaktywizowanie świeckich 
w mediach katolickich? Czy koniecz-
nie na czele najważniejszych pism ka-
tolickich w Polsce muszą stać księża? 
Co, „księżycowy” postulat? 

Media katolickie – by się nie nara-
żać hierarchom? – są często zbyt zacho-
wawcze, mało aktywne w dociekaniu 

prawdy, często zadowalają się oficjal-
nymi komunikatami z kurii, stając się 
„biernymi powielaczami treści”, przed 
czym przestrzegał naczelny „Niedzieli”. 
Tomasz Terlikowski, komentując dwa 
lata temu na łamach „Rzeczpospoli-
tej” zmianę na stanowisku redaktora 
naczelnego „Gościa Niedzielnego”, nie 
wytłumaczoną w sposób jasny czytelni-
kom, stwierdził: „Gdybym chciał czekać 
na oficjalne komunikaty i wierzyć we 
wszystko, co one głoszą, to 
nie zostałbym ani dzien-
nikarzem, ani publicystą. 
Gdybym chciał chwalić 
każdą decyzję kurii, to zo-
stałbym rzecznikiem pra-
sowym. Nie zostałem nim 
jednak. Jestem publicystą, 
a to oznacza, że moją ro-
lą jest komentować rze-
czywistość. Taką, jaką ona 
jest, albo – lepiej rzecz uj-
mując – taką, jaką ją po-
strzegam. I zadawać py-
tania. Mogę się w owych 
opisach mylić, a mogę 
mieć rację, ale trudno za-
rzucać, że tak właśnie trak-
tuję swoje zadanie”.

Terlikowski – słusznie – upomina 
się w tym tekście o wolność for-
mułowania opinii, wyrażania wła-

snych poglądów – także podczas debaty 
o Kościele. I z troską puentuje: „Polskie 
media katolickie (…) są raczej smutnym 
dowodem na to, że na wolność debaty 
nie ma miejsca, a jedynym, co mają ro-
bić dziennikarze w nich zatrudnieni, jest 
karne wykonywanie poleceń płynących 
z centrali”. A przecież kto jak kto, ale 
media katolickie powinny być miejscem, 

w którym stawia się ważne (i odważne) 
pytania i otrzymuje się uczciwe, poważ-
ne, pogłębione odpowiedzi. 

Ważne, by owa debata nie za-
mieniła się w przylepianie 
„etykietek”. Do ks. Tadeusza 

Isakowicza-Zaleskiego mam bardzo wiele 
szacunku za odwagę, pokorę i intelektu-
alną uczciwość w prowadzeniu sporów 
nawet na najbardziej palące tematy. Ale 
mam wątpliwości, czy nie wykroczył poza 

swoje kompetencje nazy-
wając dwa lata temu „Ty-
godnik Powszechny” pi-
smem „pseudokatolickim” 
i  pytając kanclerza kurii 
krakowskiej, dokąd „Ty-
godnik” będzie korzystać 
z  jej pomieszczeń, które 
powinny być przecież prze-
znaczone dla redakcji i or-
ganizacji katolickich. Do ta-
kiej reakcji sprowokowało 
go opublikowanie przez to 
pismo tekstu „Oskarżam” 
o. Ludwika Wiśniewskiego 
– publikacji oskarżycielskiej 
wobec polskiego Kościoła. 
Rozumiem, że ks. Tadeusz 

uważa – nie bez racji – iż krakowskie pi-
smo stało się tubą środowisk lewicowych 
i liberalnych, ale czy to wystarczający po-
wód, by próbować pozbawiać go „katolic-
kości”? I czy powinien to robić szeregowy, 
choć bardzo medialny kapłan? Mnie rów-
nież często denerwują teksty np. na De-
onie, ale nie przyszłoby mi do głowy, by 
odmawiać temu portalowi miana kato-
lickiego. Może warto zachować powścią-
gliwość w formułowaniu takich osądów? 
Niech autorzy polemizują na argumenty, 
a nie inwektywy i „etykietki”. 

Może jedną 
z dobrych 
dróg jest 
„przebudzenie 
olbrzyma”, 
czyli jeszcze 
mocniejsze 
zaktywizowanie 
świeckich 
w mediach 
katolickich? 

Jestem 
publicystą, a to 
oznacza, że 
moją rolą jest 
komentować 
rzeczywistość. 
Taką, jaką 
ona jest, 
albo – lepiej 
rzecz ujmując 
– taką, jaką ją 
postrzegam. 
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odległych od ołtarza o kilkadziesiąt me-
trów powypadały, ale kolumny okala-
jące obrazy prawie nietknięte ogniem. 
Lecz to, co było między nimi – wyparo-
wało. Koleś mówi – „napalm”? Patrzę, 
a tu leci ku nam wielki facet z pianą na 
ustach: won! Był to pan prokurator. Za-
padał zmrok. Kupiłem wódkę i wróci-
łem. Władza odjechała. – Ale miał Pan 
stracha, gdy wybuchł ogień – zagajam 
kościelnego. – A miałem – mówi. – No 
to po maluchu. Po jed-
nym, po drugim i trze-
cim. Flaszki miałem 
dwie. Około północy 
wpuścił mnie przez 
zakrystię. I  jeszcze 
poświęcił. Porobiłem 
zdjęcia. Miałem tylko 
aparat fotograficzny, 
no i samochód. Gnam 
do Warszawy. Wywo-
łują zdjęcia. Przegry-
wam. Montuję. Na-
grywam komentarz. 
Wydawca „Panoramy” 
(był wtedy taki telewi-
zyjny magazyn) patrzy 
na mnie z uznaniem. 
– Pójdzie? – pytam. 
– Pójdzie – słyszę. Ja do 
domu. Przed oczekiwa-
ną emisją siadam z żo-
ną na kanapie: – Patrz, 
Ewa!... A tu materiał 
o  kuchenkach (czte-
rystu) wyprodukowa-
nych ponad plan we 
Wronkach! K… mać. 
Następnego dnia rano 
czekam pod gabine-
tem naczelnego. Włażę 

Klepią to mądrale 
jak mantrę, a i sam 
wiesz najlepiej: 
dziennikarstwo to zawód 
społecznego zaufania. 
Trzeba umieć słuchać, 
bystro patrzeć i lubić 
ludzi.
Oglądam się głęboko 
wstecz. W głowie 
– archiwum. Jest tego 
ponad pół wieku. Zebrało 
się. Ale co było dobre, 
a co złe…?

Tekst Stefan Truszczyński

                   Zawodowe 

dylematy 
       stare i nowe

przestrogi SDP

D Z I E N N I K A R Z  –  K I  Z AC Z ?
R E DA K TO R A  D O Ś W I A D C Z Y Ń S K I E G O  P R Z Y PA D K I

Pierś żurnalistki faluje wydatnie. Przypinający medal aż ukłuł się w palec. Długi jest szereg 
wyprostowanych i uśmiechniętych kandydatów do odznaczeń. Ale czy dziennikarz w ogóle 
powinien przyjmować jakiekolwiek nagrody od władzy? Myśl taka przemyka po lśniącej 
podłodze reprezentacyjnej zamkowej sali. Starano się wybierać najlepszych – sprawiedliwych 
i odważnych. Jednak czy teraz nie zamienią się w zobowiązanych i wdzięcznych. I komu?

I PRZYKŁADY ZŁE

1. Rozsądek czy tchórzostwo?

Rok 1972. Początek mojej pracy w te-
lewizji (po protekcji Edwarda Miko-
łajczyka). Jedyny w Polsce Rubens się 

pali! Gnam do Kalisza. Jest już po ptakach. 
Wypalony jest środek ołtarza w kościele 
św. Mikołaja: „Zdjęcie z Krzyża”, postać pa-
trona i wieńcząca całość wielka rozeta.

Poszło z dymem. Ale czy rzeczywiście 
poszło? Z jeszcze jednym, takim samym „ga-
brysiem-reporterem” jak ja, wślizgujemy się 
do pilnowanej przez policję wielkiej nawy. 
Żar musiał być nielichy, piszczały organów 

za nim bez zaproszenia. W oczy spojrzeć 
nie mogę, bo głowę opuścił i świeci ły-
są pałą. Widać, że jest wściekły i mówi: 
– Musiałem dać to zobowiązanie załogi 
… – i bredzi dalej. Zerwano go z domu. 
Pojechał do telewizji. Blok przemonto-
wał. Była cenzura na Mysiej, ale i było 
pilnowanie wewnątrz firmy. Czy zmieni-
łoby to coś, gdybym rzekł, że to przecież 
kradzież oczywista, upozorowany pożar, 
że zrobili to … „sami swoi”, ci sami, 
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którzy wyrwali go z domowych pieleszy. 
Oczywiście, mogłem trzasnąć drzwia-
mi, zrezygnować z dopiero co rozpoczę-
tej pracy, poskarżyć się „Wolnej Euro-
pie”… może bym się tam załapał i po 
latach dostał – teraz kolorową – blaszkę. 
Przepracowałem potem na 
Woronicza wiele lat. Wiele 
razy też byłem wyrzucany 
z pracy.

A więc co to było: wy-
brałem rozsądek dzienni-
karski czy tchórzostwo?

2. Pijanego 
się nie bije

Gdy czołgi serbskie 
szły za Zagrzeb, 
przyjmowany by-

łem właśnie w gabinecie 
nowo mianowanego pre-
zesa TVP Janusza Zaor-
skiego. Anulował decyzję 
Walendziaka. Ale nie bar-
dzo wiedział, co ze mną 
zrobić, bo moje przed 
zwolnieniem stanowisko 
dyrektora pierwszego pro-
gramu było zajęte przez 
Gugałę. – Szefie, mówię, 
daj pan solidną zaliczkę i 
jeszcze dziś zbiorę ekipę i 
pojadę do Chorwacji. Będą 
reportaże z wojny. Dał. I to sporo. Ope-
rator kamery, z którym jeździłem już 
po świecie, nawet nie pytał, ile z po-
działu na niego wypadnie. Ale dźwię-
kowiec był z łapanki. I nagle, już pod-
czas jazdy przed Katowicami, okazuje 
się, że on jest przekonany, iż jedziemy 
robić reportaże na … Słowację, a nie na 

wojnę w Chorwacji. Oczywiście, mo-
ja wina. Nie dopilnowałem. Ale to naj-
lepszy, albo jeden z najlepszych ope-
ratorów dźwięku w TVP. Chwytam się 
więc ostatniej szansy. Odchylam po-
łeć skórzanej kurtki i pokazuję spięte 

gumkami pliki studolaró-
wek (czeków na wojnę nie 
brałem, bo nie miałem za-
miaru być koresponden-
tem wojennym z hotelu).

Mówię: – To wszystko 
dzielimy na trzy kupki. Aż 
się spocił, zapalił i wycią-
gnął piersiówkę. Za chwilę 
miał być rozjazd – na Kato-
wice i na Wiedeń, Lubljanę, 
Zagrzeb. – W lewo, krzyk-
nął niemal w ostatnim mo-
mencie. Nie zawiozłem go 
więc do hotelu i nie mu-
siałem w śląskim oddziale 
TVP szukać innego dźwię-
kowca.

Strach był, gdy 6 ty-
godni pracowali-
śmy na froncie. Ko-

leś popijał dla kurażu, ale 
robił swoje. I to dobrze 
robił. Nie wytrzymał na 
promie chorwackim, gdy 
wraz z kilkudziesięcioma 
dziennikarzami ze świa-
ta, weteranami wojennej 

żurnalistyki, przez kilka dni krążyli-
śmy na Adriatyku przed bombardowa-
nym właśnie Dubrownikiem, otoczeni 
przez serbskie okręty wojenne. Jedliśmy 
– owszem, zakrapianą mocno – kolację 
i nagle, zdawało się zupełnie bez po-
wodu, strzelił mnie dość mocno pię-
ścią w gębę. Nawet trochę mi pociekło. 

Niestety, zdenerwowałem się, oddałem 
trochę za mocno. A potem związałem go 
paskami od spodni i przytroczyłem do 
łóżka. Następnego dnia rano grzecznie 
zapytałem, czy nie ma do mnie preten-
sji. Rzekł: „nie!” i pracowaliśmy zgodnie 
jeszcze przez kilka dni. 

Takie niby nic. A jednak mam ka-
ca, że uderzyłem pijanego. Tak się 
przecież nie robi. Prawdą jest też, 

że nie uprzedziłem 
wystarczająco wy-
raźnie, gdzie jedzie. 
Na co się naraża. 
Kupiłem go. A ludzie 
jednak nie powinni 
być na sprzedaż.

3. Zmarnowane 
szanse

Dużo, dużo wcze-
śniej – i to mnie tro-
chę usprawiedliwia, 
choć zadeklarowa-
łem w klasie, że będę 
dziennikarzem – w 
latach 60., mamusia 
dała łapówkę komu 
trzeba (a brali wtedy 
tak jak dziś), dosta-
łem paszport i poje-
chałem do rodziny do 
Anglii. Ciocia Maryna 
Jurkiewicz przeszła 
z całą rodziną (ojciec 
był sędzią we Lwo-
wie) przez kazachską 
niewolę i szczęśliwie, 
dzięki Bogu, wyszli z 
tego piekła z Ander-
sem. Żołnierzem II 

korpusu, po wyzwoleniu z oflagu, stał 
się również brat mojej mamy – Stefan 
(po nim mam imię) Zaborowski, rodem 
z Dąbrowy Górniczej. Przez wiele go-
dzin na Ealingu słuchałem opowieści 
o ruskiej niewoli, słuchałem znajomych 
wujostwa – również żołnierzy: Maczka, 
Andersa. W klubie, w polskim ognisku 
na South Kensingtone, dokąd wuj mnie 
zabrał, słuchałem generałów.

– Szefie, 
mówię, daj 
pan solidną 
zaliczkę 
i jeszcze dziś 
zbiorę ekipę 
i pojadę do 
Chorwacji. 
Będą reportaże 
z wojny. Dał. 
I to sporo. 
Operator 
kamery, 
z którym 
jeździłem już 
po świecie, 
nawet nie 
pytał, ile 
z podziału 
na niego 
wypadnie.
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Przeglądam notatki z tamtych lat. 
Mizerne. No i przede wszystkim 
kompromitujące jest to, że nie na-

grywałem wspomnień. Niestety, młode 
jest czasem dzielne, ale na ogół głupie. 

Zaniechanie, niewystarczający upór 
w dociekaniu prawdy, brak wytrwałości 
przy dokumentowaniu tematów, a na-
wet brak – potrzebnego nieraz – wścib-
stwa, to grzechy powszechne. Chyba za 
mało się o tym mówi, a może nawet źle 
uczy adeptów żurnalistyki. 

Żeby pisać, oceniać innych, trzeba 
samemu coś przeżyć, a przynajmniej 
przeczytać, słuchać ludzi. Na liście spra-
wiedliwych wśród narodów świata naj-
więcej jest Polaków. Dziennikarzy też 
mamy wspaniałych – kiedyś i teraz. Ale 
może jednak za mało, skoro tyle drań-
stwa, kłamstwa, złodziejstwa chodzi so-
bie bezczelnie i bez strachu luzem po 
naszym pięknym kraju.

Dziennikarzowi nie wolno donosić 
indywidualnie do wszelkich władz, po-
licji i służb. Ma to robić w gazetach, ra-
diu i telewizji. Wymówka, że znaczna 
część mediów jest sprzedana, nie polska 
– nie jest wystarczającym usprawiedli-
wieniem. Dziennikarz musi być upar-
ty, musi wierzyć w słuszność podjętych 
działań. To zawód dla ludzi z pasją.

II PRZYKŁADY DOBRE 
I DYSKUSYJNE

Słuchałem kiedyś poważanego re-
portera. Mówił, że zawód wymaga 
narażania się, bycia w pierwszym 

okopie, świadomości, że trzeba nawet 
wystawiać głowę, by się rozejrzeć. Wie-
lu oczywiście ściąga, przepisuje, cho-
wa się za plecami innych. Ale czytelnik, 

słuchacz, widz łatwo ich rozpoznaje. 
Nigdy nie będą poważani, traktowani 
z szacunkiem. Ot, są! Bo niestety są! Tak 
jak w każdym zawodzie. Tyle, że widać 
ich za bardzo, bo wystawieni są na po-
kaz. Nie chcesz tego? Przecież nie mu-
sisz. Poza żurnalistyką jest np. intratny 
PR. Są biuletyny różnego zasięgu. Wresz-
cie – niestety – uczelnie, a dokładniej ko-
mercyjne wydziały dziennikarskie. Tam 
przyjmą każdego – byle płacił. A i wykła-
dowca nie wyrzuci ani lenia, ani durnia. 
Przecież to student wszystkich utrzymu-
je. Można też wybrać inny zawód.

1. Weryfikacja

Oczywiście niedemokratyczna, 
a nawet niehumanitarna. Wielu na-
pisało okropne rzeczy o weryfikacji 

dziennikarzy w stanie wojennym. Po 
13 grudnia. Ale, podobnie jak to jest ze 
zbrodniczymi sędziami stanu wojenne-
go, niewielkie sankcje dotknęły miłośni-
ków Jaruzelskiego i Kiszczaka. A właści-
wie powinno się zmienić kolejność – bo 
to gen. Kiszczak rządził naprawdę. 

Mimo, że na mnie napadną, na-
piszę: dobre w weryfikacji było 
to, że oddzieli-

ła ziarno od plew. To by-
ła próba charakterów, 
prawości. Moment praw-
dy: albo jesteś „tu”, albo 
„tam”. W zawodzie, w któ-
rym liczy się szczególnie 
prawdomówność – była to 
próba ognia. Tym, którzy 
jej nie sprostali – krzyżyk 
na drogę. Bozia wybacza. 
Ludzie – nawet religijni 
– nie zawsze. 

Zła weryfikacja była 
więc … troszeczkę dobra. 
Jeden z moich kolegów 
… weryfikował kuchar-
ki. Potem mówił, że tyl-
ko … kelnerki. Nie pyta-
łem, czy pluły mu w zupę 
w następstwie tych „re-
dakcyjnych” rozmów we-
ryfikacyjnych.

2. Ambicje, napęd 
i ogranicznik

Pierwsze 8 lat w zawodzie przepra-
cowałem w „Sztandarze Młodych”. Nadal 
uważam, że nie była to wredna gazeta (jak 
np. „Walka Młodych”), choć oczywiście 
posłuszna, a nawet uległa. Ale niech każ-
dy odpowiada za swoje dzieła, czytając 

Zagrzmiało. 
Pan Bóg wychylił się 

z nieba i mówi do Styki: 
– Janie, ty mnie nie maluj 

na kolanach, ty mnie 
maluj dobrze!

***
No więc jaki to powinien 
ten żurnalista być? Pytani 

przeze mnie, prawie 
wszyscy, powtarzali: 

NIEPRZEKUPNY. 
Dziennikarz powinien 
być nieprzekupny. Albo 

i więcej – niepodlegający 
naciskom, mający swoje 

zdanie i potrafiący 
go bronić.

pisane wówczas artykuły. Indywidual-
nie i konkretnie za tekst, który napisał. 
Są biblioteki, wszystko jeszcze uczciwie 
można sprawdzić. Przez pewien czas kie-
rowniczką działu ekonomicznego, gdzie 
się znalazłem, była Agnieszka Wróblew-
ska. Zapamiętałem te momenty, gdy była 
odważna i sprawiedliwa. Rzekła nam kie-
dyś: dziennikarzem to się jest do… trzy-

dziestki, bo potem to już 
żona, dzieci i … kredyty. 
Dziś to śmiesznie brzmi, 
ale prawdą jest. Ambitny 
– walczący zwykle długo. 
Najwaleczniejsze mło-
de wychodzą, zachodzą, 
rodzą i wychowują. I na 
szczęście. Mężczyźni czę-
sto ulegają pokusom, od 
których później nie potra-
fią się oderwać, a nawet 
z nich wyleczyć.

Nic to, że włos rzed-
nie, że się chwieją zęby 
przednie – gorzej, że za-
czyna się pisać brednie. 
Niestety, samolikwidacja 
czasem długo trwa. 

Pewna pani profesor, 
zacna i rzetelna, zrobi-
ła według swoich zasad 
i możliwości szczątkowe, 
ale jednak naukowe bada-
nie na swojej uczelni do-
tyczące etyki: otóż wyszło, 

że przyszli żurnaliści w większości gotowi 
są napisać, co sobie zamawiający życzy. 
Byle zapłacił. Jest to niewątpliwy skutek 
rozwijania, rekonstruowania i wspólnego 
uczenia dziennikarzy i PR-owców. To żur-
nalistyczna zbrodnia, której przestępcami 
nikt się niestety nie zajmuje.

Mimo, że na 
mnie napadną, 
napiszę: dobre 
w weryfikacji 
było to, że 
oddzieliła 
ziarno od plew. 
To była próba 
charakterów, 
prawości. 
Moment prawdy: 
albo jesteś „tu”, 
albo „tam”. 
W zawodzie, 
w którym liczy 
się szczególnie 
prawdomówność 
– była to próba 
ognia.
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Grzech zaniechania

Oceniać dziennikarza należy nie 
tylko za to co robi – pisze, na-
grywa, filmuje. Kim jest – zależy 

również od tego, czego zaniechał, zlek-
ceważył, przestraszył się.

Słucham poranku Radia Wnet. Pani 
Ewa Kubasiewicz – bibliotekarka z gdyń-
skiej szkoły morskiej, 
działaczka Solidarności 
Walczącej; otrzymała na 
początku stanu wojenne-
go jeden z najwyższych 
wyroków – 10 lat więzie-
nia. Bandyci – niestety 
w polskich żołnierskich 
mundurach – uznali, że 
trzeba ludzi zastraszyć. 
Jednym z sędziów zbrod-
niczej trójki był znany mi 
jeszcze ze szkoły osobnik, 
ponieważ mieszkałem 
wtedy w Gdyni. Paskud-
ny z natury i do tego zło-
dziej z zamiłowania (okradł cerkiewki 
bieszczadzkie). Skutecznie opił maturę 
ze swoim wychowawcą, zaliczył nawet 
studia prawnicze i dlatego wyjątkowo 
nadał się na sędziego po 13 grudnia. 

Pani Ewa opowiada, że milczał, 
a właściwie spał podczas procesu, a jego 
koledzy opowiadali sobie żarty. Oczywi-
ście, że wyroki nie oni ferowali. Dosta-
wali je na kartce.

Tak czy owak znałem tę sprawę od 
dawna i czasami nawet przychodziło mi 
do głowy, by ją opisać. Ale zawsze było 
wiele innej roboty. Przez 55 lat pracy by-
łem – jak wielu moich kolegów – praco-
holikiem. Ten zawód wciąga. I napędza, 
póki sił staje.

Przypomina mi się jeszcze jeden 
„grzech zaniechania”. Pchałem się owej 
zimy na Rysy. Z przyjacielem, doświad-
czonym taternikiem, alpinistą, hima-
laistą. Zbyszek Dudrak był dla mnie 
gwarancją bezpieczeństwa. I tak też 
się stało, gdy w czasie schodzenia, już 
przy zapadającym zmroku, poleciałem 
na stromym polu śniegowym, jak to się 

mówi, na pysk. Dostałem 
mocno w łeb plecakiem, 
zgubiłem czekan. Zby-
szek pomógł mi się ja-
koś wygrzebać. Niestety, 
już nieco niżej na zboczu 
mój kolega wpadł nagle 
do szczeliny wypełnio-
nej wodą. Wylazł, ale był 
kompletnie przemoczo-
ny. Nasilił się wiatr i ostro 
zaczął zacinać deszcz. 
Poprosiłem, żeby zaczął 
zbiegać do schroniska 
jak najszybciej (wspina-
cze wiedzą, że idąc w dół 

najlepiej jest zbiegać, bo oszczędza się 
wówczas siły). Ale on nie chciał mnie 
zostawić. W głębokim śniegu, o jakieś 
dwie-trzy godziny od schroniska w Mor-
skim Oku. Powiedziałem stanowczo: 
– Zamarzniesz i wtedy obaj zginiemy. 
Biegnij, a ja powoli zejdę. W końcu po-
słuchał, gdy już wyglądał jak sopel lo-
du. Dotarłem do Morskiego Oka około 
północy. Zbyszek siedział na piecu. Sęk 
w tym, że z Rysów złaziliśmy we trójkę. 
Ten trzeci, gdy zaczęło się ściemniać, 
sam zbiegł przed nami nie interesując 
się, co się będzie działo z kolegami. 

Jakiś czas później Andrzej Zawa-
da, którego przyjaźnią się cieszyłem, 
najwybitniejszy człowiek w branży, 

opowiedział mi, iż w czasie jednej z hi-
malajskich wypraw, już po powrocie 
zdarzyła się nieprzyjemna sytuacja. 
Zespół przechodził przez miejsca mo-
dlitewne, gdzie były obiekty sakralne. 
Szef szerpów przyszedł do kierownika 
ekspedycji, do Zawady. Powiedział, że 
zginął młynek modlitewny. Andrzej za-
rządził rewizję. Wszyscy musieli wyło-
żyć zawartość plecaków. No i młynek 
się znalazł. Ukradł go koleś z naszej 
wycieczki na Rysy. Zawada wyrzucił go 
potem z hukiem z Klubu 
Wysokogórskiego. Korciło 
mnie, by zrobić o tym re-
portaż. Ale nie zrobiłem. 
Grzech zaniechania? Życie 
przyniosło rozwiązanie po 
kilku latach. Facet zacho-
rował i zmarł. 

Czy to rzeczywiście 
było zaniechanie? Może 
lepiej stosować w dzien-
nikarstwie zasadę: g… nie 
ruszaj!

Są zresztą ciągle pro-
blemy. Podejmować temat 
,czy nie podejmować. Oto 
mówią mi o trzygwiazd-
kowym generale, że ma 
kandydować z ramienia 
lewicy aż na prezydenta. 
Natomiast ci „z prawej” 
wskazują, że to „rusko 
szkolony”. Wiadomo jed-
nak, że był na misji w Ira-
ku, a także, że pobierał 
nauki w USA i obejmował 
w NATO wysokie funkcje. 
Może warto byłoby po-
rozmawiać? Aż tu nagle 
pojawia się informacja, 

że generał (w końcu generał broni!) ma 
być doradcą dość śmiesznego – moim 
zdaniem – kandydata na najwyższy 
urząd w państwie. Mój „grzech zanie-
chania” przestał mnie dręczyć. Widać 
lenistwo jest czasem lepsze niż pochop-
ne decyzje. Również w dziennikarstwie 
popłaca. 

Ankietując różnych zapytałem i żo-
nę: jaki powinien być żurnalista? – Mą-
dry, rzekła moja pierwsza dama. I teraz 
się zastanawiam: kim jestem? Oceniać 

dziennikarza 
należy nie tylko 
za to co robi 
– pisze, nagrywa, 
filmuje. Kim 
jest – zależy 
również od tego, 
czego zaniechał, 
zlekceważył, 
przestraszył się.
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Rocznica    
w Auschwitz 
bez „Żegoty”

Wzniosłe i wzruszające 
były uroczystości 
rocznicowe 
siedemdziesięciopięciolecia 
wyzwolenia obozu 
Auschwitz-Birkenau. 
Wzruszające przede 
wszystkim dlatego, 
że jeszcze byli na nich 
dawni więźniowie. 

komentarz SDP

Tekst Jacek Wegner
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Patetycznie przemówił nasz Prezy-
dent. A czyż w tym miejscu, gdzie 
z wyrafinowaną premedytacją 

mordowano ludzi, gdzie każda piędź 
ziemi przesiąknięta jest krwią umęczo-
nych ofiar, da się mówić bez emfazy? 
Wszelako nikt z przemawiających, przy-
najmniej tak wynikało z przekazu TVP, 
nie przypomniał nam i światu, że dwie 
pisarki polskie – Zofia Kossak-Szczucka 
i Halina Krahelska-Filipowicz – w cza-
sach pogardy utworzyły zręby organi-
zacji ratującej Żydów, pod nazwą Tym-
czasowa Rada Pomocy Żydom „Żegota”. 
Kossak-Szczucka przed 1939 r. sympa-
tyzowała z Narodową Demokracją, Kra-
helska z PPS. Oto przykład, że w obliczu 
zagrożeń współobywateli o odmiennym 
pochodzeniu i innej religii umiemy (czy 

już tylko umieliśmy?), odrzuciwszy ani-
mozje ideologiczne, stanąć, nawet ryzy-
kując własnym życiem, w ich obronie. 

Podobno ktoś znający wtenczas 
działalność Kossak-Szczuckiej zapytał, 
jak godzi „Żegotę” ze swymi endecki-
mi nastawieniami. Autorka „Z otchłani” 
(wspomnienia jej męczeństwa doznane-
go w Oświęcimiu) miała odpowiedzieć, 
że przed 1939 rokiem nie lubiła, owszem, 
bogatych Żydów, gdyż wielu z nich od-
nosiło się butnie do Polaków nie-Żydów; 
słynne jest i dziś jeszcze ich ówczesne 
powiedzenie: „nasze kamienice, wasze 
ulice”. Ale gdy Niemcy zaczęli masowo 
mordować Starszych Braci i zamykać 

ich w gettach, to dla pisarki to, co by-
ło między Polakami a Żydami, stawało 
się nieważne – jej sumienie nakazywało 
bronić ich przed Zagładą niemiecką, nie 
bacząc na własne niebezpieczeństwo. 
Taki był i jest katolicyzm polski, taki był 
i jest antysemityzm polski.

Gdy rozrastała się działalność 
Tymczasowej Rady Pomocy Ży-
dom, organizacyjne zwierzchnic-

two nad nią przejęła Delegatura Rządu 
na Kraj, usunąwszy przymiotnik „tym-
czasowa”. Operacyjnie Rada Pomocy Ży-
dom nadal podlegała Armii Krajowej. 
Rząd RP w Londynie finansowo wspo-
magał tę głęboko zakonspirowaną in-
stytucję państwową. Pieniądze docierały 
również konspiracyjnie, często w tych 
operacjach ginęli ludzie i przepadały 

środki. Tego też nikt nie policzył i nie 
policzy, ilu Polaków zginęło, przewożąc 
dla „Żegoty” pieniądze z Londynu do 
okupowanego kraju. 

Nikt też jeszcze, o ile wiem, nie 
policzył, ile „Żegota” uratowa-
ła istnień ludzkich. Niewielu 

publicystów i jeszcze mniej polityków 
uwydatnia prawdę, że podczas okupacji 
tylko Polska miała instytucję ratującą 
Starszych Braci. Nikt też z przybyłych 
27 stycznia do Oświęcimia o tym nie 
mówił. Dlaczego? 

Bo – miejmy odwagę to sobie po-
wiedzieć – fałsz, który kazi nasze 
współczesne życie polityczne, zatruł i te 

uroczystości. Mówiono tak, jakby w ko-
morach gazowych, pod ścianą śmierci, 
na szubienicach ginęli jedynie Żydzi. Au-
schwitz był największym niemieckim 
obozem, dlatego zawłaszczyli go Żydzi 
jako symbol Holocaustu i nie wolno te-
mu zaprzeczać; co czwarty-piąty wię-
zień był Żydem. Pozostałe ofiary, któ-
re też mają prawo do pamięci i czci, to 
głównie Polacy, ale również przedstawi-
ciele innych narodów i państw podbi-
tych przez III Rzeszę. W Birkenau (Brze-
zince), według Seweryny Szmaglewskiej 
(„Dymy nad Birkenau”), krematoriów by-
ło o wiele więcej niż w Auschwitz. Niem-
cy zdołali przed ucieczką wszystkie je 
wysadzić. W dzisiejszym muzeum Birke-
nau wyryte są na kilkudziesięciu kamie-
niach nazwy więźniów wielu narodo-
wości tu mordowanych, wśród nich jest 
i memoriał Żydów. Jednakże Auschwitz-
-Birkenau nie jest pomnikiem Shoah. 
Prawdziwym symbolem martyrologii, 
Holocaustu Żydów, są te miejsca, gdzie 
ginęli tylko Żydzi, skazani przez demona 

niemieckiego na całkowitą ekstermina-
cję, np. Sobibór, Treblinka. W innych obo-
zach byli mordowani razem z innymi 
uwięzionymi. 

Bez tych dopowiedzeń i z tymi 
uproszczeniami uroczystości w Au-
schwitz budzą wewnętrzny protest każ-
dego uczciwego Polaka, znającego choć 
trochę historię II wojny światowej. 

Nie sposób tedy zrozumieć, że 
w Kancelarii Prezydenta RP nie 
ma nikogo, kto by korygował fak-

tografię historyczną w przygotowywa-
nych przemówieniach Głowy Państwa. 
Może trzeba wymienić skład doradców 
historycznych? To bowiem nie pierwsza 
nieścisłość w refleksjach historycznych 
prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj, przy 
knowaniach rodzimej opozycji, szczu-
jącej polityków zagranicznych przeciw 
własnej – formalnie – Ojczyźnie, ewoka-
cja prawd dziejowych musi być szczegól-
nie precyzyjna. Inaczej przyszłe pokole-
nia nie zrozumieją swej przeszłości i za 
sto lat znów nie będzie Polski. 

Nikt też jeszcze, o ile wiem, nie policzył, ile „Żegota” 
uratowała istnień ludzkich. Niewielu publicystów i jeszcze 
mniej polityków uwydatnia prawdę, że podczas okupacji 
tylko Polska miała instytucję ratującą Starszych Braci.
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Wiedza z telewizji

Z badań przeprowadzonych przez dr. 
Małgorzatę Krokowską-Paluszek, 
rzecznika prasowego Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Pozna-
niu, na temat sposobów przedstawia-
nia tematyki leśnej w mass mediach, 
wynika, że co trzeci Polak nie odwiedza 

lasu, a ponad połowa to okazjonalni by-
walcy. Polacy swoją wiedzę na temat la-
su w ponad 50 proc. czerpią z krótkich 
przekazów w telewizji lub zdawkowych, 
najczęściej negatywnych opinii zamiesz-
czanych w Internecie, a także z rozmów 
i spotkań z rodziną. Zdaniem Krokow-
skiej-Paluszek, społeczeństwo polskie 
o lesie i jego problemach wie niewiele.

– Kiedy zapraszamy dziennikarzy 
na konferencję prasową do 
lasu czy parku narodowego, to 
organizujemy dla nich specjalne 
prezentacje ukazujące naszą 
pracę. Pokazujemy, jak chronimy 
przyrodę, jak prowadzimy 
gospodarkę leśną, mówimy 
o tym, z jakimi borykamy się 
problemami. Na takie konferencje 
przychodzi niewielu dziennikarzy 
i bardzo rzadko zostają do 
końca. Zrobią zdjęcia i już 
wychodzą. Czasem poproszą 
jedną lub dwie osoby o krótką 
wypowiedź. Nie wysłuchują 
tego co mamy do powiedzenia, 
często nawet nie wejdą do 
lasu, aby zobaczyć w terenie, 
o czym rozmawiamy. Nie zostają 
na poczęstunku, twierdząc, 
że się spieszą, bo muszą 
zrealizować następny temat. 
Potem czytamy lub oglądamy 
informacje, które znacznie 
rozmijają się z rzeczywistością. 
Na internetowych blogach 
m.in. ci dziennikarze, których 
zapraszaliśmy, zamieszczają 
obraźliwe dla nas słowa. 
Dlaczego? – pytają leśnicy, 
parkowcy i myśliwi podczas 
konferencji przyrodniczej 
zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Wspierania Bioróżnorodności 
Matecznik, która odbyła się 
w Orzechowie niedaleko Ustki.Zwierz  ęta, 

leśnicy 
 i prawo prasowe

przyroda i SDP

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Śmieci wyrzucane przez 
pseudo miłośników przyrody 
znajdowane przez leśników.
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Mimo tak znikomej wiedzy na 
temat lasów, negatywne opi-
nie zarówno o leśnikach, jak 

i o prowadzonej przez nich, zdaniem 
wielu osób, rabunkowej gospodarce po-
przez wycinkę drzew, są dość popularne. 
A przecież każdego roku leśnicy sadzą 
500 milionów drzew, co daje około 1000 
nowych drzew na minutę. 

– Zasoby drewna od-
nawiają się w ciągu ży-
cia człowieka. Fakt, że na 
świecie lasów ubywa, ale 
w Polsce i w Europie jest 
ich coraz więcej i coraz 
więcej w nich drewna, 
a  to dzięki zrównowa-
żonej gospodarce leśnej 
– twierdzi pani rzecznik. 

Zarówno Krokow-
ska-Paluszek, jak i jej 
koledzy, nie mogą zro-
zumieć, na jakiej pod-
stawie Polacy tak łatwo 
wydają o nich niepo-
chlebne opinie. Chyba 
jeszcze gorzej mówi się 
o myśliwych. Wystarczy 
otworzyć internet, a tam 
widać nagłówki: „Nie ma 
myśliwych, są ludzie, któ-
rzy mordują zwierzęta”, 
„Okrucieństwo myśliwych”, „Myśliwi za-
bijają” … Dziennikarze, a za ich przeka-
zem społeczeństwo, nie zauważają, że to 
myśliwi i leśnicy stale działają na rzecz 
poprawy siedlisk i zwiększenia bioróż-
norodności. 

Dziennikarze sprawiają wrażenie, 
jakby nie chcieli się dowiedzieć, że 
zrównoważona gospodarka łowiecka 
nie zagraża populacjom zwierząt, że 

polowania są naturalną częścią życia, 
że zwiększenie odstrzałów jest koniecz-
ne, bo zmienił się model rolnictwa na 
wysokobiałkowe uprawy, a tym samym 
zwiększył się przyrost naturalny zwie-
rzyny.

– Jak mamy walczyć z mówieniem 
o  nas nieprawdy? Czy powinniśmy 

korzystać z możliwo-
ści prawnych i za każdą 
błędną informację w me-
diach wytaczać dzienni-
karzom procesy sądowe? 
– zastanawia się Grzegorz 
Jaworski ze Stowarzysze-
nia Matecznik.

Konflikt z dzikim 
zwierzęciem

Polskie prawo (Usta-
wa o ochronie zwie-
rząt z 21 sierpnia 

1997 r.) dopuszcza zabija-
nie zwierząt podczas po-
lowań oraz w ramach re-
gulacji populacji zwierząt 
łownych i gatunków chro-
nionych. Ten zapis przez 
sporą część polskiego spo-
łeczeństwa nie jest akcep-
towany. Za to akceptuje 

się zurbanizowanie terenów wiejskich, 
a nawet leśnych, które jeszcze do nie-
dawna były miejscem przebywania dzi-
kich zwierząt. Rodzą się więc konflikty.

– Społeczeństwo domaga się „ja-
kichkolwiek” skutecznych działań, ale 
w zasadzie żadnych nie akceptuje. Nie-
zależnie, czy będzie to płoszenie, odłów 
czy odstrzał, zawsze znajdzie się duża 
grupa oponentów, uznając takie akcje za 

zbyt radykalne – stwierdza Maciej Lesiak 
z Dzikiego Pogotowia Kaban w Krakowie.

Polacy nie są nauczeni wspólne-
go życia z  dzikimi 
zwierzętami. Nie 

posiadają elementarnej 
wiedzy przyrodniczej. Al-
bo boją się zwierząt, albo 
na siłę próbują je ratować. 
Zamieszczają ogłoszenia 
o poszukiwaniu domu dla 
lisków, kun, sarenek. Chęt-
nie takie zwierzęta foto-
grafują, najlepiej z fleszem, 
zapominając, że silna 
wiązka światła podrażnia 
zwierzę, wywołuje pani-
kę. Zwierzę staje się bez-
wiednie agresywne albo stara się uciec, 
przy okazji wpadając pod koła samo-
chodu czy zaczepiając się o najbliższy 
płot. A potem w mass mediach pojawia-
ją się informacje szkalujące przyrodni-
ków, władze gminy, leśników…

– Nieprawdziwe i nierzetelne infor-
macje podawane przez media, także fa-
ke newsy, nie sprzyjają podejmowaniu 

właściwych działań. Czę-
sto dochodzi do paraliżu 
decydentów, którzy boją 
się podejmować działania 
ze względu na strach przed 
opinią publiczną – dodaje 
Lesiak.

Gdzie jest prawo 
prasowe?

Na podstawie „Kon-
wencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych 
wolności”, sporządzonej 

w Rzymie 4 listopada 1950 r., każdy ma 
prawo do wolności wyrażania swojej 
opinii. Zgodnie z ową konwencją moż-
na, teoretycznie, powiedzieć wszystko. 
Jednak korzystanie z wolności pociąga 
za sobą obowiązki, a przede wszystkim 

przyroda i SDP przyroda i SDP

– Społeczeństwo 
domaga się 
„jakichkolwiek” 
skutecznych 
działań, ale 
w zasadzie 
żadnych nie 
akceptuje. 
Niezależnie, 
czy będzie to 
płoszenie, odłów 
czy odstrzał, 
zawsze znajdzie 
się duża grupa 
oponentów, 
uznając takie 
akcje za zbyt 
radykalne...

Polacy nie 
są nauczeni 
wspólnego 
życia z dzikimi 
zwierzętami. 
Nie posiadają 
elementarnej 
wiedzy 
przyrodniczej.

Dr inż. Małgorzata Krokowska-
-Paluszak, rzecznik prasowy 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu.

Dr inż. Maciej Lesiak z Dzikiego Pogotowia Kaban  
w Krakowie.
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odpowiedzialność za słowo. Przez wie-
le lat osoby, które posługiwały się tym 
słowem, znały granicę wyrażania swo-
ich opinii, zwłaszcza jeśli naruszało to 
dobre imię i prawo innych osób. 

W dobie internetu i pędu za hitem 
przedstawianym w krótkiej informa-
cji, wszystko się pozmieniało. Okaza-
ło się, że każdy może nazywać siebie 
dziennikarzem, o ile potrafi np. na por-
talu przedstawić informację wywołu-
jącą u odbiorcy emocje. Nieistotne, czy 
informacja ta jest prawdziwa, czy zo-
stała przygotowana zgodnie z etyką 

zawodową, ważne jest tylko to, aby tra-
fiła do szerokiego grona społeczeństwa. 
W tym miejscu rodzi się pytanie o prawo 
prasowe. W Polsce obowiązuje ustawa 
z 26 stycznia 1984 r. Fakt, że była kilka 
razy nowelizowana, ale jest nieadekwat-
na do współczesnej rzeczywistości. 

Obecnie, zdaniem dr. Miłosza Ko-
ścielniaka-Marszała z często-
chowskiej Kancelarii Adwokac-

kiej, trwa wojna o czytelnika, telewidza, 
radiosłuchacza. – A na wojnie wszyst-
kie chwyty są dozwolone, zwłaszcza że 
ewentualne sprostowanie lub udzielone 
post factum wyjaśnienie, jeśli w ogóle 
kogoś zainteresuje, to i tak nie wywoła 
takiej burzy, jak pierwotna sensacyjna 
wiadomość – twierdzi Kościelniak-Mar-
szał. Dodaje też, że – na fali ślepo pro-
mowanych tzw. ruchów ekologicznych, 
często prezentujących radykalne poglą-
dy ochroniarskie z pominięciem pod-
stawowych zależności przyrodniczych 
– ofiarami tzw. hejtu padają zwłaszcza 
myśliwi i leśnicy.

Kogo sądzić

W Polsce obowiązują przepisy opar-
te na prawie karnym, cywilnym i prze-
starzałym prasowym. Jeśli nieprawdziwa 
informacja ukaże się na łamach gazety 
czy w telewizji, osoba poszkodowana 
może dochodzić swoich praw w sądzie. 
Ale co zrobić z przekazem za pośrednic-
twem internetu, czyli w formie elektro-
nicznej, którą Sąd Najwyższy uznaje za 
medium. Taki wpis niekoniecznie jest 
przygotowany przez profesjonalistę. Po-
nadto często jest to wpis anonimowy.

Kościelniak-Marszał przytacza spo-
ro przykładów postanowień sądowych, 

z których wynika, że to 
wydawca ponosi odpo-
wiedzialność za prze-
chowywane na stronie 
internetowej wpisy ano-
nimowych internautów 
naruszających czyjeś 
dobro. Istnieje jednak 
problem z wypowie-
dziami zniesławiający-
mi większe grupy osób 
– w tym przypadku nie 
wiadomo, kogo należy 
pociągać do odpowiedzialności. Stwier-
dzenie, że „myśliwi są mordercami” jest 
zbyt ogólnikowe i nie narusza dóbr oso-
bistych jednostki. Kogo więc sądzić?

– Brak reakcji rozzuchwala – komen-
tuje dr Kościelniak-Marszał.

Kilka miesięcy temu w mass me-
diach rozszalała się dyskusja na temat 
„ograniczeń wolności słowa i projektu 
zmuszania dziennikarzy do wiązania się 
z samorządem dziennikarskim”. Część 
osób uznała, że rząd powinien rozpocząć 

Kościelniak-
Marszał przytacza 
sporo przykładów 
postanowień 
sądowych, 
z których 
wynika, że to 
wydawca ponosi 
odpowiedzialność 
za przechowywane 
na stronie 
internetowej wpisy 
anonimowych 
internautów 
naruszających 
czyjeś dobro. 

prace nad ustawą re-
gulującą status zawo-
du dziennikarza. In-
ni są temu przeciwni, 
bo mamy demokrację 
i możemy z przekazem 
robić co chcemy; żyje-
my w dobie społeczeń-
stwa obywatelskiego, 
gdzie każdy ma pra-
wo do wolności słowa 
i wyrażania jej również 
publicznie. Nic dziwne-

go, że dziennikarze, a przede wszyst-
kim pseudodziennikarze, coraz częściej 
przekraczają granicę bezstronności i nie 
kryją swoich poglądów. Gdzie jest więc 
profesjonalizm? Może zamiast zastana-
wiać się nad wirtualnym, jak na razie, 
pomysłem tworzenia samorządu dzien-
nikarskiego, należałoby uporządkować 
i uaktualnić prawo prasowe, w którym 
znalazł by się zapis dotyczący etyki za-
wodowej, profesjonalizmu, rzetelności, 
ale i misji, z jaką ten zawód się wiąże? 

Autorka wraz z leśnikami sadzi las w okolicach 
Otomina niedaleko Gdańska.

Las jest piękny zwłaszcza 
w słoneczny, zimowy dzień.
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Podzwrotnikowe lasy przeplatają się z plantacjami yerba 
mate i herbaty. Taki krajobraz obserwuję jadąc z Posadas 
do Oberá w Argentynie. Zaskakuje mnie widok rosnących 
obok siebie palm i sosen. Po deszczu czerwona glina lepi 
się do butów, a ja próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądał 
ten skrawek ziemi przed przybyciem osadników z Europy, 
w tym również z Polski.

Leżąca w północnej części kraju pro-
wincja Misiones stała się od koń-
ca XIX do połowy wieku XX ziemią 

obiecaną dla tysięcy Polaków. Dziś już 
niewielu z nich mówi po polsku, ale kul-
tywują polskie tradycje – tak mnie zapew-
niają moi gospodarze: Alicia Bunkowski i 
jej mąż Enrique Okulczyk. Spotykamy się 
w Domu Polskim w Oberá – obszerny bu-
dynek w stylu zakopiańskim wybudował 
na początku lat osiemdziesiątych ubie-
głego wieku ojciec Enrique. Miał na imię 
Henryk, tak samo jak syn. Przybył do Ar-
gentyny z rodzicami w latach 30. ubiegłe-
go wieku, miał wówczas 5 lat. Zmarł 5 lat 
temu w wieku 85 lat. – Języka polskiego 

nie zapomniał do końca życia – mówi En-
rique i dodaje, że żałuje, iż sam nie na-
uczył się języka przodków. Jego mama 
Aniela jest Ukrainką, przyjechała z rodzi-
cami z polskimi paszportami z Kresów 
i wolała trzymać z Polakami. 

Enrique pracuje w fabryce zajmu-
jącej się projektowaniem i produkcją 
maszyn dla przemysłu herbaty i yer-
ba mate. Duże zasługi w tej dziedzi-
nie miał Jan Szychowski. Pochodził 
spod Tarnopola. Jako dziecko przybył 
do Argentyny pod koniec XIX w. z jed-
ną z pierwszych grup osadników i za-
mieszkał w Apóstoles. Don Juan był 
niezwykle przedsiębiorczy i twórczy.  

Tekst i fotografie Jolanta Danak

Nasza Mała 
POLSKA

Obera – miasto 16 narodów.
Od lewej: Enrique, Aly, Jolanta Danak i Anna 
Piwowarska-Nasz, dziennikarka z Wrocławia.

podróże SDP
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Wymyślił np. maszynę do cięcia liści 
i gałązek yerba mate, założył rodzin-
ne przedsiębiorstwo znane w świecie 
z produkcji yerba mate Amanda. Dziś 

w jego posiadłości w La Cachuera znaj-
duje się Muzeum Historyczne noszące 
imię Jana Szychowskiego. Są tam eks-
ponowane maszyny i urządzenia, które 
wynalazł. 

Uprawa yerba mate to teraz główna 
gałąź produkcji rolnej prowincji Misio-
nes, ale tak nie było na początku. Pierwsi 

osadnicy, którzy przybyli do Argenty-
ny ze wschodniej Galicji, nie znali tych 
upraw. Nie było im łatwo. Choć dostali 
na dogodnych warunkach dużo ziemi, 

musieli ją dosłownie „wyrwać” dżungli. 
Walczyli nie tylko z szybko zarastają-
cym ziemię lasem, ale też z owadami 
i przenoszonymi przez nie śmiertelny-
mi chorobami. Ich wiedza agrarna wy-
wieziona z Polski na nic się zdała, mu-
sieli nauczyć się uprawiać tę czerwoną, 
gliniastą ziemię i rośliny, które na niej 

się udawały. Pomogli księża misjona-
rze, m.in. salezjanin ks. Stanisław Cyna-
lewski, z wykształcenia agronom, który 
propagował nowe kultury rolne, w tym 
uprawę winogron, oraz  werbista ojciec 
Józef Bayerlein-Mariański, spolonizo-
wany Niemiec z Wielkopolski, nie tyl-
ko ksiądz, ale też doradca, nauczyciel 
i opiekun osadników.

Pierwsi osadnicy z Polski docierali na 
południe prowincji Misiones, zamieszka-
li w Posadas, Apóstoles i Azara, potem 
stopniowo posuwali się na północ.

Oberá jest młodym, niespełna stu-
letnim miastem. Najpierw przy-
byli tu Szwedzi, którzy przenie-

śli się z niegościnnej Brazylii i w 1913 
roku utworzyli osadę zwaną Parkiem 
Szwedzkim. Osada szybko się rozwi-
jała, po I wojnie światowej zaczęły na-
pływać fale imigrantów z wyniszczonej 
wojną i kryzysem gospodarczym Europy.  
Pod koniec lat 20. Oberá zyskała status 

miasta. Jego nazwa „Oberá” pochodzi 
z języka ludu Guarani, zamieszkujące-
go te ziemie, i oznacza  „jaśniejąca” albo 
„ta co świeci”.

Argentyna stała się popular-
na wśród Polaków, gdy do kra-
ju zaczęły docierać informacje 

o bogactwie tego kraju.  Stało się to za 
sprawą listów do rodzin pierwszych 
osadników, jak również rządu argentyń-
skiego, który oferował imigrantom do-
godne warunki osiedlenia się. W latach 
30. w Polsce działały też kampanie ko-
lonizacyjne, które zakupiły ziemię w Mi-
siones i sprzedawały je polskim osad-
nikom. Tak powstała np. miejscowość 
Wanda i Polana.

Oberá jest specyficznym miastem. 
Współczesną wieżą Babel. Mieszka tu 
obecnie 16 różnych narodowości – obok 
Polaków i Szwedów, Duńczycy, Fino-
wie, Niemcy, Włosi, Ukraińcy, Rosjanie, 
Czesi, a także Hiszpanie, Francuzi, 

Uprawa yerba mate to teraz główna gałąź produkcji rolnej 
prowincji Misiones, ale tak nie było na początku. Pierwsi 
osadnicy, którzy przybyli do Argentyny ze wschodniej Galicji, 
nie znali tych upraw.

Misiones, plantacja herbaty.

Enrique z synem Lucasem.

podróże SDP podróże SDP
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Portugalczycy, Japończycy, Szwajcarzy, 
Arabowie i oczywiście Argentyńczycy. 
Wszyscy od 30 lat prezentują swoje tra-
dycje podczas wrześniowego Festiwalu 
Imigrantów – Fiesta del Inmigrante. Od-
bywa się on w  Parku Narodów – Parque 
de las Naciones. Stoi tam wspomniany 
Dom Polski i domy poszczególnych nacji. 
Każda z nich podczas wrześniowego fe-

stiwalu prezentuje zwyczaje, tradycyjne 
ubiory, tańce, śpiewy, a także kuchnię 
krajów pochodzenia. Domy poszczegól-
nych wspólnot są miejscem, gdzie mogą 
się spotkać. Mieszczą się tam muzea, 
wystawy, restauracje. Ta w Domu Pol-
skim serwuje polskie potrawy: piero-
gi, golonkę z kapustą, barszcz, kiełbasę 

i oczywiście polską wódkę – wylicza 
Aly Bunkowski.

Wraz z Enrique Aly prowadzi 
balet „Nasza Mała Polska”, 
który ma tu siedzibę. Jej 

dziadkowie byli Polakami, rodzice czuli 
się już Argentyńczykami i tak wycho-
wali swoje dzieci. Aly sama powróciła 
do korzeni i zaczęła interesować się pol-

ską kulturą, historią i tradycją. Z dumą 
pokazuje mi szafę z polskimi strojami 
ludowymi, w których występuje balet. 
Jest tam przechowywany też płaszcz 
z godłem Polski – orłem. Okrywa się nim 
najpiękniejsza Polka, wybierana  pod-
czas Festiwalu Narodów i nosi ten tytuł 
przez cały rok.

Balet „Nasza Mała Polska” aktyw-
nie uczestniczy w życiu polonij-
nym Argentyny. M.in. w maju 2019 

roku brał udział w pierwszym Między-
narodowym Festiwalu Polonijnych Ze-
społów Baletowych w Apóstoles w pro-
wincji Misiones. Było to wielkie święto 
polskości, prezentowały się zespoły folk-
lorystyczne z Argentyny, Brazylii i Para-
gwaju. W ten sposób Polonia południo-
wo-amerykańska zakończyła obchody 
stulecia Niepodległości Polski.

Zapytałam Aly i Enrique, czy balet 
„Nasza Mała Polska” był kiedykolwiek 
na Światowym Festiwalu Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych w Rzeszo-
wie. – Nigdy – odparła Aly skromnie, jak-
by nie wierząc w możliwości zespołu. 
Sami prowadzą ten zespół jak potrafią 
i w miarę swoich możliwości.

Na piętrze Domu Polskiego w Oberá 
jest izba regionalna, w której zgromadzo-
ne są pamiątki z Polski, dokumenty, dy-
plomy i puchary. Tęsknotę za Polską jego 
budowniczego widać na każdym kroku. 
Podczas mojego pobytu, na parterze tego 
dużego domu odbywa się turniej szacho-
wy. Cała sala jest pełna, rywalizują doro-
śli i dzieci. Nad nimi króluje godło Polski 
– orzeł w koronie, i biało czerwone flagi.

Wraz z Enrique Aly prowadzi balet „Nasza mała Polska”, 
który ma tu siedzibę. Jej dziadkowie byli Polakami, rodzice 
czuli się już Argentyńczykami i tak wychowali swoje dzieci.

Aly i Enrique marzą o przyjeździe 
do Polski. Chcą odwiedzić kraj przodków 
w bieżącym roku. Enriqe powiedział mi, 
że żałuje, iż nie zapytał ojca, z którego 
regionu Polski wyemigrował. Może żyje 
tam jeszcze jego dalsza rodzina, zasta-
nawia się z nostalgią.

Aly prezentuje płaszcz krolowej piękności.

Aly Bunkowski i Enrique Okulczyk.

Misiones, krzewy yerba mate.

podróże SDP podróże SDP
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Wystąpili ludzie różni, ale peł-
ni zapału i nadziei – wtedy 
w swej euforii nie pomyśleli, 

że w przyszłości mogą się spierać i wy-
stępować przeciwko sobie.

Tautas fronte, czyli 
łotewski front ludowy

Wolność nadciągała jednak opor-
nie. W następnym, 1990 roku, wiosną 
zaczęli Litwini, ogłaszając ustami Vy-
tautasa Landsbergisa niezależność 

Najwyższej w 1990 roku inne ugrupo-
wania nie miały szans – ŁFL zdobył 122 
z 201 mandatów. To wystarczyło, by gło-
sować za niepodległością kraju. 

Ale, jak uczy nas historia, dzieci 
rewolucji giną pierwsze. Już w pierw-
szym roku niepodległości Front zaczął 
się rozpadać i do pierwszego niepod-
ległego parlamentu (Saeima) kandydaci 
tej tak niedawno popularnej organizacji 
nie dostali się. Mimo, że na czele Frontu 
stali wysocy rangą komuniści, a Radą 
Najwyższą kierował Anatolij Gorbunovs 
(który niedługo potem został marszał-
kiem Saeima oraz p.o. prezydenta Repu-
bliki), Front został rozwiązany parę lat 
po wyborach parlamentarnych.

W 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow mieszkańcy 
trzech krajów bałtyckich połączyli się w łańcuchu liczącym niemal 
600 km. Szacunkowe dane mówią, iż 23 sierpnia 1989 roku ustawiło 
się w długim szeregu sporo ponad 2 mln ludzi (ok. 700 tys. Litwinów, 
500 tys. Łotyszy i niemal milion Estończyków). Biorąc pod uwagę 
liczebność tych trzech republik, musiał stać wówczas co czwarty ich 
mieszkaniec. To rekordowa w historii demonstracja wolnościowa. 

Łotewskie 
chwile

partii litewskiej od KPZR – a na przeło-
mie kwietnia i maja nieco ostrożniej, bo 
informując o swym dążeniu do niepod-
ległości. Nieposłuszeństwem zagrozili 
Moskwie Estończycy i Łotysze. Na Ło-
twie już działał Tautas Fronte, czyli Ło-
tewski Front Ludowy, założony w 1988 
roku – jako wsparcie demokratycznej 
„pieriestrojki” Gorbaczowa.

Już w rok po jego powstaniu lawino-
wo wzrosła liczba wstępujących do ru-
chu, jego liczebność przekroczyła ćwierć 
miliona. Z taką siłą w wyborach do Rady 

Deklaracja niepodległości

W grudniu 1990 roku, w są-
siedztwie różnych sowiec-
kich urządzeń wojskowych 

i budynków partii komunistycznej na 
Łotwie, wybuchło kilkanaście niewiel-
kich bomb. Sytuacja stała się nieweso-
ła – realna była groźba wkroczenia ar-
mii sowieckiej. OMON przeprowadził 
w styczniu nieudaną akcję, pojawiły się 
na ulicach Rygi czołgi, a Łotysze zjed-
noczeni szykowali się na opór, budu-
jąc z czego się dało barykady. U władzy 
w partii łotewskiej jeszcze przecież byli 
„twardogłowi”. Tak nadszedł czas wspo-
mnianych wyborów parlamentarnych, 

potem rozmowy, debaty... W ich 
efekcie 138 posłów poparło de-
klarację niepodległości Republiki 
Łotewskiej. Gdy posłowie wyszli 
na ulicę z budynku (jeszcze wte-
dy Rady Najwyższej ŁSRR), na ze-
wnątrz czekał rozradowany tłum, 
ludzie powitali polityków kwiata-
mi, entuzjazm był olbrzymi – to był 
jedyny w swoim rodzaju moment 
euforii i jedności.

A przecież Łotwa miała poten-
cjalnie najtrudniej, bo jej teryto-
rium zamieszkiwała najliczniejsza 
procentowo mniejszość rosyjska 

Tekst Robert Błaszak
zdjęcia www.latvia.lv
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(w latach 90. ponad 30%, w 2000 r. – 29%, 
dziś – 26%). Gorbaczow postanowił wy-
korzystać ten fakt i ogłosił referenda 
w krajach bałtyckich – jednak władze 
republik zbojkotowały je, ogłaszając 
wcześniej własne referenda niepodle-
głościowe. Mimo znacznego odsetka Ro-
sjan, 74% wyborców Republiki Łotew-
skiej 17 marca 1991 roku opowiedziało 
się za niepodległością.

Lenin i Skrunda

Pomnik Lenina, a nawet jego mu-
zeum, były w każdym dużym sowiec-
kim mieście – jak wypa-
lony znak przynależności 

do stada. Wszystkie pomniki Lenina 
budowano według ściśle określonych 
projektów. Gest, broda, partyjna czapka 
z daszkiem – stylistyka i wyrazistość na-
rzucona odgórnie.

Pomnik w Rydze tworzył swoistą 
kompozycję. Przy Brīvības, głównej 
ulicy miasta, stoi wysoki obelisk 

Pomnika Wolności, a przed nim – tępy 
Lenin z podniesioną ręką, jakby chciał 
rzec: Co prawda – Wolność widzicie, ale 
ulica jednak nosi moje imię. Wmawiał to 
Łotyszom do sierpnia 1991 roku. Kilka 
dni po nieudanej próbie zamachu sta-
nu przy pomniku zatrzymało się kilku 

robotników z dźwigiem 
samochodowym. Przyby-
li tu z własnej inicjatywy. 
Pomnik był zbudowany so-
lidnie i poddał się dopiero 
po zmroku, ale zgromadze-
ni ludzie cierpliwie czekali 
i doczekali się.

Młodzi ludzie często 
odczuwają radość patrząc 
jak coś się zawala. Młode 
państwo cieszyło się jak 
dziecko, kiedy obserwo-
wało burzenie radioloka-
tora Skrunda. Już od lat 60. 
wojsko sowieckie tworzyło 
tu systemy radiolokacyjne, 
które kontrolowały prze-

strzeń powietrzną od strony Europy za-
chodniej. 117-metrowa budowla była ty-
leż imponująca, co tajemnicza i wroga. 
Stała się jednym z symboli sowieckie-
go militaryzmu. Była potwierdzeniem, 
że oni tu usadowili się na stałe. 

Jednak musieli odejść. 4 maja 1995 
roku, w czwartą rocznicę Deklaracji Nie-
podległości, w obecności prezydenta, 

premiera oraz ministra spraw zagranicz-
nych, okupacja została symbolicznie ob-
rócona w pył. W tym dniu w szkołach nie 
było lekcji i wszyscy oglądali transmisję 
telewizyjną. Potężny budynek zawalił się 
w ciągu 12 sekund. Potem ruiny usunię-
to i posiano trawę. 

Uznanie na arenie 
międzynarodowej

Już jesienią 1991 roku społeczność 
międzynarodowa uznała niepodle-
głość republik bałtyckich i przyjęła je 

do grona państw niezależnych. Łotysze 
zrzucili z pomników Lenina, odesłali ar-
mię sowiecką do domu i zaczęli organi-
zować swoje młode państwo. 

Zaraz na początku odwiedzili Łotwę 
najwięksi goście. 

Jan Paweł II – we wrześniu 1993 ro-
ku. W związku z ożywieniem religijnym, 
był bardzo oczekiwany i tłumnie witany. 
Papież nie zawiódł; przywiózł Łotyszom 
nowego świętego – kanonizował bisku-
pa Meinarda. Przybycie głowy Kościo-
ła katolickiego zgromadziło w ryskim 

Mežaparks 35 tysięcy ludzi, którzy usły-
szeli słowa ważne, dodatkowo wygło-
szone w ich własnym języku – papież 
bowiem przeszedł przed wizytą inten-
sywny kurs łotewskiego.

Drugi ważny gość wysiadł z samo-
lotu Air Force One 6 lipca 1994 
roku. Do tej chwili Amerykanie 

byli postrzegani jako potencjalni wro-
gowie, wiele dziesiątków lat wmawiano 
to Łotyszom. Tymczasem Bill i Hillary 
Clintonowie zrobili pozytywne wrażenie, 
stojąc na trybunie honorowej z trzema 
prezydentami państw bałtyckich. Było 
radośnie, a kwiaty, które składano pod 
Pomnikiem Wolności, Hilary Clinton ku-
piła u kobiet sprzedających na pobliskim 
targowisku. Niektóre dawały jej kwiaty 
gratis, inne targowały się o cenę...

Pani prezydent

Pierwsze wybory prezydenckie, już 
w wolnej i niepodległej Łotwie, wygrała, 
ku zdumieniu opinii publicznej, kobieta. 
VVF – ten inicjał stał się słynny. Vaina 
Viķe-Freiberga – prawie zupełnie niezna-
na, błyskawicznie połączyła w sobie 

Już od lat 
60. wojsko 
sowieckie 
tworzyło 
tu systemy 
radiolokacyjne, 
które 
kontrolowały 
przestrzeń 
powietrzną od 
strony Europy 
zachodniej. 
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prestiż naukowca z rozpoznawalnością 
gwiazdy rocka. Uwielbiana, była wszę-
dzie. Jej wizerunek można było znaleźć 
na billboardach, a nawet w książkach dla 
dzieci. Jej blask powodował, że Łotysze 
czuli się jak w nowoczesnym, rozwinię-
tym kraju. Oczy bramkarza kadry ho-
kejowej błyszczały, kiedy opowiadał, że 
po wygranym meczu Pani Prezydent go 
pocałowała! Z nie mniejszym zachwy-
tem całował jej dłoń prezydent Francji 
Jacques Chirac.

Hokej

Bohaterowie Łotwy nie trzymają 
w dłoniach szabel, karabinów, ale 
kije hokejowe. Pierwsze złote po-

kolenie było zmuszone grać w „sbornej” 
– pewnie dlatego udało się Helmutsowi 
Balderisowi zostać mistrzem świata. Do 
elity reprezentacja niepodległej Łotwy 
musiała się piąć od najniższych klas 
– i zrobiła to, gromiąc po drodze m.in. 
pobratymców Litwinów 13:0!

Po przedarciu się do elity świato-
wego hokeja, łotewska reprezentacja 
w 2000 roku osiągnęła najbardziej spek-
takularny sukces. To nic, że przegrała 
z Czechami w ćwierćfinale turnieju mi-
strzowskiego. Wróciła z turnieju w glorii 
po zwycięstwie grupowym 3:2 z Rosją! 
Niemożliwe stało się możliwe. 

To był 5 maja, dzień po 10. rocznicy 
Deklaracji Niepodległości...

Święto pieśni

Gdyby miarą wielkości narodu była 
liczebność chóru i miłość do śpiewania, 
Łotysze (może obok Estończyków) zna-
leźliby się wśród największych. Święto 
Pieśni rokrocznie gromadzi dziesiątki 
tysięcy śpiewaków, którzy razem wyko-
nują hymn Republiki Dievs, svētī Latviju! 
Wspólnota w śpiewie sprawia, że Łoty-
sze czują jedność, wierzą też, że dzięki 
temu ich głos jest słyszany na świecie.

Jednym z kamieni węgielnych Odro-
dzenia Łotwy było wykonanie przez chór 

30 tysięcy gardeł pod dyrekcją Harald-
sa Mednisa zakazanej przez Sowietów 
pieśni Gaismas pils (Pałac 
światła), podczas Świę-
ta Pieśni 1985. Gromadzi 
ono co roku na stadio-
nach i przed telewizorami 
ludzi, którzy zapominają 
o innych sprawach – naj-
ważniejsza jest wtedy tra-
dycja śpiewu. A że naród 
rozśpiewany, to szybko 
okazało się, że łotewscy 
piosenkarze mogą święcić 
tryumfy na arenie między-
narodowej. Efekty przyszły 
niemal natychmiast: w 
2000 roku w Sztokholmie 
podczas konkursu Eurowi-
zji grupa Brainstorm zajęła 
trzecie miejsce, a w 2 lata później Festi-
wal ten wygrała Marija Naumowa.

Unia Europejska i NATO

Łotwa wielokrotnie pukała do drzwi 
Unii Europejskiej. To był okres cią-
głych wizyt komisarzy, stosów 

dokumentów i wymagań. Za każdym 
razem zapał studziła odpowiedź: – Go-
towość Łotwy do przystąpienia do Unii Eu-
ropejskiej nie jest wystarczająca.

Republika czekała aż do 2003 roku. 
Referendum pokazało 67% poparcia 

–  wątpliwości pozostały. 
Łotysze zastanawiali się, 
czy jeszcze będą tacy sami, 
czy wejście do Unii ozna-
czać będzie dołączenie do 
elitarnego klubu, czy też 
będą stale w grupie pości-
gowej.

Dziś już się oswoili 
i nie pamiętają, jak 
żyło się poza Euro-

pą. Stereotypy wyblakły, 
nikt nie próbuje zabierać 
im ich wyjątkowej tożsa-
mości. Jednak bliskość 
i poczucie bezpieczeństwa 
w zjednoczonej Europie 
okazuje się czasem zbyt 

prostą ucieczką od własnych problemów.
Nie minął rok i Łotwa zasiliła grupę 

państw Paktu Północnoatlantyckiego. 
Mimo tego, że Łotysze zwykli dowcipko-
wać, iż mają aż trzy czołgi, a lotnictwo 
lata na... lotniach, okazało się, że łotew-
scy żołnierze są dobrzy i sprawdzają się 
na misjach w różnych punktach zapal-
nych świata. W Afganistanie okazali się 
ponadto niezłymi nauczycielami, udało 
im się nauczyć młodego Afgańczyka ję-
zyka łotewskiego.

Łotwa 
wielokrotnie 
pukała do 
drzwi Unii 
Europejskiej. 
To był okres 
ciągłych wizyt 
komisarzy, 
stosów 
dokumentów 
i wymagań.
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Łat i Euro

Praprababcie na Łotwie pamiętają 
co najmniej dziewięć zmian wa-
luty: rozmaite wersje rubli, ma-

rek i dwukrotnie łaty. Nie-
podległa Łotwa zaczęła 
najpierw przejściowo bić 
ruble łotewskie, by się jak 
najszybciej oderwać od ro-
syjskiego systemu finan-
sowego. Pierwszy bank-
not 5-łatowy pojawił się 
w 1993 roku. Łaty były bar-
dzo ładne i napawały du-
mą każdego Łotysza. 

Przez 15 lat podziwiali 
piękno swoich pieniędzy. 
Pojawił się dylemat: czy 
rezygnacja z łata – waluty, 
której nazwa powstała od 
nazwy ich państwa – nie 
będzie także rezygnacją 
z części łotewskiej tożsa-
mości?

Do euro przyzwycza-
ili się jednak szybciej niż 
myśleli. Tym łatwiej, że 
znalezione w skarpetkach 
czy pod podłogą łaty moż-
na bezterminowo wymie-
niać w banku. Dziś nikt nie 
zwraca już uwagi na to, czym płaci. Bar-
dziej na to, by mieć czym płacić do czasu 
otrzymania kolejnej pensji. A z tym jest 
już gorzej…

Łotewskie rewolucje

Najpierw była Śpiewająca Rewolucja 
lat 90. Potem krótka rewolucja w listo-
padzie 2007 roku, gdy afera korupcyjna 

sięgnęła najwyższych urzędników 
w  państwie. Podczas kryzysu roku 
2009, gdy doszło niemal do bankructwa 
państwa, ludzie wyszli na ulice łotew-
skiej stolicy początkowo z pokojową 

demonstracją, która na-
gle przerodziła się w akty 
wandalizmu, jakich Ryga 
dotychczas nie widziała. 
Ten sam budynek Saeima, 
który ochraniały kiedyś 
wolnościowe barykady, 
ucierpiał od następnego 
pokolenia niezadowolo-
nych. Atakowano banki, 
ministerstwa, urzędy i bi-
blioteki. Mit rewolucyjny 
całkiem prysł w momencie 
zaatakowania sklepu mo-
nopolowego. Powszechnie 
się dziwiono: skąd się to 
wzięło? Hasła okazały się 
puste, a skazani za wan-
dalizm i kradzieże, na py-
tania „dlaczego?”, odpo-
wiadali ze spuszczonymi 
głowami: „nie wiem, dla-
czego tak postąpiłem...”. 

Czy było to jedynie 
rozładowanie społecznych 
i osobistych emocji uczest-
ników? 

W każdym razie zaprowadzono po-
rządek i Łotwa szybko odbiła się od dna.

Maxima

Tego listopadowego wieczoru roku 
2013 wszystkie matki dzwoniły 
do swych dorosłych dzieci z pyta-

niem, czy wszystko w porządku i gdzie 
są. Telefonu nie odebrały 54 osoby... 

Jak to się stało? Przecież katastrofy 
zdarzają się zawsze gdzie indziej, zawsze 
gdzieś w dalekich zakątkach świata.

W Rydze budowniczowie hiper-
marketu „Maxima” poskąpili materia-
łów wzmacniających konstrukcję. Dach 
marketu niespodziewanie runął, nie da-
jąc szans na ucieczkę tłumowi kupują-
cych. Banalne niedopatrzenie, a może 
chciwość...?

Bohaterami nocy i następnych dni 
byli strażacy, odżyło dawno za-
pomniane w świecie konsump-

cyjnym poczucie solidarności i empatii. 
Jednak świat biznesu pozostał nieczuły 
i odporny na te uczucia, niektórzy han-
dlowcy podnieśli nawet ceny zniczy...

Dymisjonowaniem i karaniem win-
nych zaniedbań próbowano udowodnić, 
że nie tylko pieniądze mają znaczenie.

Noc świętojańska

Najdłuższy czerwcowy dzień wi-
ta turystów goszczących w Ry-
dze niebywałym spokojem. Uli-

ce pustoszeją, miasto sprawia wrażenie 
wymarłego. Przyjezdni nie doczytali wi-
dać, że w dniu przesilenia letniego Ło-
tysze gromadzą się na łonie natury, by 
starym pogańskim (nam, Słowianom, 
znanym przecież) zwyczajem, skakać 
przez ogniska, śpiewać pieśni, biegać na 
golasa przez całą noc. Nigdzie indziej na 
świecie ten dzień nie jest świętowany 
tak, jak na Łotwie. 

A wszystko dlatego, że władze ko-
munistyczne zabraniały tego świętowa-
nia i obchodzenie zakazu było najwesel-
szą formą oporu. Z pieśniami i piwem 
przeciwko gburowatemu systemowi. 

Podczas 
kryzysu roku 
2009, gdy 
doszło niemal 
do bankructwa 
państwa, 
ludzie wyszli 
na ulice 
łotewskiej 
stolicy 
początkowo 
z pokojową 
demonstracją, 
która nagle 
przerodziła 
się w akty 
wandalizmu, 
jakich Ryga 
dotychczas nie 
widziała.
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Teraz, kiedy jest to już legalne święto 
państwowe, stało się ono dla Łotyszy 
ucieczką od codzienności. To jedyna noc 
w roku, kiedy mogą porzucić telewizor, 
komputer i wszelkie wygody, by z rado-
ścią przytulić twarz do mokrej trawy, 
poczuć puls ziemi, a rano zostać obu-
dzonym przez muczącą nieopodal kro-
wę, której rogi ktoś przyozdobił wian-
kiem z kwiatów.

Dla Łotyszy las jest czymś niezwykle 
ważnym. Ma wiele funkcji nie tylko re-
kreacyjnych, jest też źródłem irracjonal-
nej, pierwotnej siły. W latach wojny był 
schronieniem, w dobie pokoju miejscem 
zabaw, relaksu na łonie natury, karmią-
cym grzybami i owocami. Każdy Łotysz 
uczy syna sadzić las.

Maraton Ryski

Na przekór biedzie i dobrobytowi. 
Wbrew niespodziankom i rutynie. Co 
roku, od chwili odzyskania niepodle-
głości, do Rygi przybywają ludzie, żeby 
połączyć się we wspólnym biegu chary-
tatywnym. Dziesiątki tysięcy biegaczy 

(ostatnio doliczono się 23 tysięcy uczest-
ników – więcej Łotyszy gromadzi się tylko 
podczas Święta Pieśni), a każdy z wła-
snym pragnieniem, własnym celem. Je-
den pokona cały dystans, bijąc rekord 
trasy, inny zdoła przebiec kilka kilome-
trów, ale każdy zostawia tu serce, ofiaruje 
swój wysiłek w konkretnej sprawie.

Pałac światła

Wyśpiewane pieśnią marze-
nie o Pałacu Światła, skarb-
cu dziedzictwa kulturowego, 

jest tak stare jak naród łotewski. W 1928 
roku tęsknota ta przerodziła się w cel, 
jakim stał się nowy budynek Biblioteki 
Narodowej. Tęsknota przeżyła okupację 
i dopiero trzy pokolenia później, w 1989 
roku, zaczęła się ziszczać. Pracę nad pro-
jektem budynku rozpoczął najsłynniej-
szy łotewski architekt Gunārs Birkerts. 
W swojej koncepcji połączył on Pałac 
Światła ze Szklaną Górą Rainis, najbar-
dziej łotewskiej z baśniowych gór. Wiele 
stolic jest dumnych ze swoich bibliotek, 
teraz również Ryga będzie miała swoją, 
przy tym – najpiękniejszą. 

Biała makieta projektu biblioteki 
wędrowała przez ręce wielu de-
cydentów, stała się przedmiotem 

wielu analiz, zebrań, komisji. Losy tego 
projektu są jak wspinanie się bohate-
ra baśni na szklaną górę. Kolejnym de-
cydentom realizacja projektu wydawa-
ła się za droga, bali się podjąć decyzję, 
a koszty ewentualnej realizacji stawały 
się coraz wyższe. Prawdzi-
we prace budowlane roz-
poczęły się w momencie, 
w którym nikt już w suk-
ces nie wierzył.

Oczywiście, kiedy ma-
rzenie zostaje zrealizowa-
ne, okazuje się, że dużo 
osób oczekiwało bielszego, 
bardziej lśniącego i przej-
rzystego Pałacu Światła. 
Ale wielkie realizacje nigdy 
nie są łatwe. Teraz Łotysze 
przyzwyczaili się, że w kra-
jobrazie miasta jest nowa 
góra, w głębinach której 
kuje się ogień. Ogień wie-
dzy i ducha narodowego.

Urodzeni na Łotwie

Niewielki to kraj, ale wielu wiel-
kich ludzi urodziło się na Łotwie. 
Np. nowojorczycy: malarz Marks 

Rotko oraz fotograf Philippe Halsman. 
Okazuje się, że wielu przedstawicieli tej 
ziemi należy do kulturalnego panteonu 
światowego: zjawiskowa akordeonistka 
Ksenija Sidorova, Gidon Kremer – słynny 
na cały świat skrzypek i dyrygent, czy 
Mischa Maisky – urodzili się w Rydze. 
Vestards Šimkus – światowej sławy pia-
nista i kompozytor młodego pokolenia, 

pochodzi z Jurmali. Oczywiście łotew-
ską specjalnością jest śpiew – znakomi-
te śpiewaczki Inese Galante oraz Maija 
Kovaļevska są tego dowodem. 

A jeszcze to, że pierwsza opowieść 
detektywistyczna Georgesa Si-
menona z udziałem komisarza 

Maigret nosi tytuł Piotr Łotysz (Pietr Le 
Letton – w Polsce wydana pt. Maigret 

i  goście z Europy Wschod-
niej). Najwyższy wodospad 
świata, który znajduje się 
w Wenezueli, spada z pła-
skowyżu tapui rzeką, któ-
ra nazywa się Rio Gauja 
(najpiękniejsza rzeka Ło-
twy również nazywa się 
Gauja, w jej środkowym 
biegu utworzono najwięk-
szy w krajach bałtyckich 
park narodowy).

To zgoła symboliczne 
znaki, którymi szczycą się 
Łotysze, ale w 2014 roku 
pozbyli się kompleksów, 
gdy Rygę oficjalnie ogło-
szono Europejską Stolicą 
Kultury. 

Państwowość łotewska 
pojawiła się 101 lat temu. 

Równo w tydzień po Odrodzeniu Polski 
Łotwa ogłosiła swą niepodległość. Utra-
ciła ją w 1940, a odrodzenie nastąpiło 
w 1991 roku. Wcześniej Łotysze byli oby-
watelami m.in. Rzeczypospolitej, Rze-
szy Niemieckiej, Szwecji i Rosji. Wpływy 
polskie są po dziś dzień – wciąż żyje tu 
ok. 50 tys. rdzennych Polaków, kultywu-
jących nasz język i obyczaje. Jakie będą 
dalsze losy tego i innych bałtyckich na-
rodów u boku wielkiego i wciąż pragną-
cego ekspansji sąsiada?

Państwowość 
łotewska 
pojawiła 
się 101 lat 
temu. Równo 
w tydzień po 
Odrodzeniu 
Polski Łotwa 
ogłosiła swą 
niepodległość. 
Utraciła ją 
w 1940, 
a odrodzenie 
nastąpiło 
w 1991 roku.

historia i SDP
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Mirosław Rowicki 

Założyciel, wydawca i re-
daktor naczelny „Kurie-
ra Galicyjskiego” – naj-

większego polskiego medium 
na Ukrainie. W skład grupy 
medialnej KG wchodzi pa-
pierowy dwutygodnik, por-
tal internetowy, internetowe 
studio telewizyjne i radiowe, 
studio filmów dokumental-
nych Członek Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. Dzia-
łacz „Solidarności”. Od 2005 
roku zaangażowany w  bu-
dowanie zbliżenia polsko-
-ukraińskiego. Inicjator i wy-
dawca jedynego na Ukrainie 
pisma dla dzieci w języku 
polskim –„Polak Mały”. Ini-
cjator i przewodniczący Klu-
bu Galicyjskiego, zrzeszają-
cego polskich i ukraińskich 
publicystów, dziennikarzy, 
naukowców i działaczy sa-
morządowych. Wydawca 
periodyku „Wolni z Wolny-
mi” oraz inicjator powstania 
portalu Klubu Galicyjskiego. 
W  2015 roku uhonorowa-
ny został Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a w 2018 odznaczo-
ny orderem „Za Rozbudowę 
Ukrainy”, przyznanym z ini-
cjatywy ukraińskich organi-
zacji pozarządowych. 

6766

Wspominając rok 1980 w Polsce i Jacka Kuronia, na-
pisał Pan w „Kurierze Galicyjskim”: „Byłem wtedy 
świeżo po studiach. Rozpocząłem pracę w warszaw-
skim Kombinacie Budownictwa Miejskiego „War-
szawa-Zachód”, peerelowskim molochu zatrudnia-
jącym kilka tysięcy ludzi. Jesienią 1980 roku razem 
z innymi zakładaliśmy tam „Solidarność”. Zostałem 
przewodniczącym Komisji Zakładowej, potem de-
legatem Regionu Mazowsze”. Czuliście wtedy, że 
możecie zmienić kraj, nawet ustrój?

Wydawało się nam – a było nas wielu – to 
możliwe. Być może nie wyobrażaliśmy so-
bie wprost, że dojdziemy do takich prze-

mian, jakie obserwujemy dzisiaj. Natomiast uwa-
żaliśmy, że nie ma innej drogi – trzeba działać, by 
doprowadzić do zmian. Nie kalkulowaliśmy przy tym, 
jak ma wszystko w przyszłości wyglądać. Wejście do 
„Solidarności” było dla mnie czymś naturalnym. Trze-
ba, więc działam. W środowisku, w którym wyrasta-
łem, takie rzeczy zawsze były oczywiste. Moja rodzi-
na brała udział w Powstaniu Warszawskim. I myślę, 
że wtedy także nikt nie zastanawiał się, co nastąpi 
potem. Trzeba było walczyć, to szli. Czasy „Solidar-
ności” nie były aż tak dramatyczne. Ale imperatyw 
moralny podobny.

Skoro mowa o Powstaniu, niektórzy historycy uwa-
żają, że to jego krwawy bilans na długie lata po-
zbawił Polaków odwagi do zrywu przeciwko ko-
munistom. 
To była trauma tamtego pokolenia. Ale już nie mojego. 
Od Powstania Warszawskiego do powstania „Solidar-
ności” upłynęło trochę czasu i, jak to było w naszej hi-
storii niejednokrotnie, dorosło nowe pokolenie, które 
chciało zmian prowadzących do wolności. 

Magister budownictwa trafia do KBM „Warszawa-
-Zachód” i od razu zapisuje się do „Solidarności”?
Tak. To była moja pierwsza i dość krótka praca w sek-
torze państwowym. Zaraz nastał stan wojenny, a ja 
musiałem odejść z pracy. I to prawdopodobnie zmie-
niło moje życie, które zapewne ułożyłoby się inaczej, 

Z Mirosławem Rowickim, założycielem  
„Kuriera Galicyjskiego”, największej polskiej gazety  
na Ukrainie, rozmawia Alina Bosak  
Fotografie: Archiwum „Kuriera Galicyjskiego”

Kurier, 
który łączy

rozmowa SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·  01(135) 2020 6968

gdybym nie został zwolniony. Podobny 
los spotkał mojego kolegę psychologa. 
Musieliśmy z czegoś żyć, więc założyli-
śmy warsztat tworzyw sztucznych. Tak 
to zaczęła się moja kariera przedsiębior-
cy – wówczas mówiło się: rzemieślnika. 
Pojęcia nie mieliśmy o tym, co mamy 
wytwarzać, ale ktoś nam doradził, że to 

będzie się sprzedawać. Miał rację – zaj-
mowaliśmy się tym przez ponad 10 lat. 

Co produkowaliście w warsztacie two-
rzyw sztucznych?

Różne rzeczy. Na przykład granulat 
z surowców wtórnych dla prze-
twórstwa tworzyw sztucznych, 

później butelki. Typowa „produkcja kry-
zysu” – wytwarzaliśmy to, co akurat na 
rynku było potrzebne. 

Był to biznes w warunkach nierynko-
wych.
Ale jednak wymagający przedsiębior-
czości.

Stracił Pan pracę, ale nie był interno-
wany. Jak Pan wspomina tamte lata?
Nie byłem internowany. Tylko raz mnie 
zatrzymano. W rocznicę powstania 

„Solidarności”. I to przez przypadek. 
Nie pamiętając, że jest akurat rocznica, 
wybrałem się do mojej byłej pracy, za-
łatwiłem co trzeba. Przy wyjściu zosta-
łem „zgarnięty”. Do dziś nie wiem, kto 
zawiadomił „służby” Ale wkrótce mnie 
wypuszczono. Działałem w podziem-
nych strukturach „Solidarności”, kolpor-

tując niezależne wydawnictwa. W na-
szym warsztacie przetrzymywaliśmy 
przemycony z Zachodu sprzęt drukarski. 
A jak wspominam tamten czas? Odpo-
wiem podobnie, jak pewna starsza pa-
ni, którą zapytano, kiedy były najlepsze 
czasy. Odrzekła, że za miłościwie nam 
panującego cesarza Franciszka Józefa. 
Pytają ją dalej: A dlaczego? – Bo miałam 
wtedy 16 lat! 

Mając doświadczenie w biznesie, po 
1989 roku był Pan o kilka kroków przed 
innymi, wkraczającymi na wolny ry-
nek. Kraj jest demokratyczny, Pan ma 
własną firmę. I w 2000 roku decydu-
je się wyjechać na Ukrainę. Dlaczego? 
Cały czas zajmowałem się biznesem. Nie-
jednym. Pracowałem w różnych prywat-
nych firmach. Już nigdy nie wróciłem do 
sektora państwowego. I to spowodowało 

także mój wyjazd na Ukrainę. Do Polski 
przyjeżdżało bardzo wielu Ukraińców. 
Kupowali różne rzeczy. Zainteresowa-
łem się tym kierunkiem. Firma, w której 
pracowałem, postanowiła otworzyć filię 
na Ukrainie. Mnie powierzono to zadanie. 
Wyjeżdżałem na Wschód, przygotowy-
wałem wszystko do otwarcia, po czym 
mój pracodawca wycofał się z pomysłu. 
Kiedy poinformowałem o tym Ukraiń-
ców, z którymi pracowałem, namówili 
mnie, bym sam otworzył u nich firmę. 
Powiedzieli, że pomogą. I … po namyśle 
zdecydowałem się.

Otworzył Pan hurtownię w Iwano-
-Frankiwsku, z czasem kilka sklepów. 
Wielu Polaków kusił wówczas rynek 
ukraiński, ale zniechęcały niejasne 

przepisy, duża korupcja. Z byle po-
wodu polscy przedsiębiorcy trafiali na 
tzw. „czarną listę”, niektóre firmy spo-
ro straciły, kiedy np. na długie tygodnie 
„aresztowano” ciężarówki z towarem. 
Nasze firmy bały się takiego ryzyka.
To prawda, ale ja tamten okres prowa-
dzenia biznesu wspominam dobrze. 
Trzeba było przyjąć do wiadomości, że 
warunki są inne niż w Polsce. Nie ro-
biłem wcześniej dokładnego rozezna-
nia, więc pewne rzeczy mnie zaskaki-
wały, w niektóre nie mogłem uwierzyć. 
Aż przyjąłem tamte zasady gry. Nie mam 
złych doświadczeń. Oceniam lata 2000–
–2009 jako dobry czas dla biznesu na 
Ukrainie. Owszem, wielu rzeczy musia-
łem się nauczyć, ale też nawiązałem wie-
le cennych kontaktów i znajomości.  

rozmowa SDP rozmowa SDP

W naszym warsztacie przetrzymywaliśmy przemycony 
z Zachodu sprzęt drukarski. A jak wspominam tamten czas? 
Odpowiem podobnie, jak pewna starsza pani, którą zapytano, 
kiedy były najlepsze czasy. Odrzekła, że za miłościwie nam 
panującego cesarza Franciszka Józefa. Pytają ją dalej: 
A dlaczego? – Bo miałam wtedy 16 lat!
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Skąd zainteresowanie mediami?

Kiedy już większość spraw w mo-
im biznesie się ustabilizowała 
i szło dobrze, zacząłem myśleć 

o czymś nowym. To chyba jest ludzką 
domeną. Zacząłem interesować się ży-
ciem społeczności polskiej na Ukrainie. 
Jeszcze na studiach zacząłem pisać, po-
tem w stanie wojennym pisałem czasem 
w prasie podziemnej. Pewnie dlatego, 
trochę przez przypadek, wspólnie z in-
nymi otworzyłem gazetę. Zaczynaliśmy 
w dawnym Stanisławowie, dzisiejszym 
Iwano-Frankiwsku, ale „Kurier Galicyj-
ski” zawsze miał także część redakcji 
we Lwowie. Na początku był dodatkiem 
do „Gazety Lwowskiej”, a od 2007 roku 
był już samodzielnym dwutygodnikiem. 

W 1945 roku we Lwowie mieszkało aż 
160 tys. Polaków. Ilu jest ich dziś? 
Na pewno dużo mniej. Ale to jest trudne 
pytanie. Spisy są już mocno nieaktual-
ne. Ostatni miarodajny spis pochodzi 
sprzed około 30 lat. Mówi się o 20–30 
tys. Polaków we Lwowie. Na zachodniej 
Ukrainie jest ich na pewno więcej. Ale 
„Kurier Galicyjski” jest czytany nie tylko 
przez etnicznych Polaków. Bardzo duża 
grupa Ukraińców interesuje się Polską, 
polską kulturą. Środowiska polonofil-
skie są aktywne. Moja teza jest taka, 
że Polacy we Lwowie i na Ukrainie nie 
pojawili się nagle, nie przyjechali nie-
spodziewanie z Warszawy czy Krakowa. 
Większość to rdzenni mieszkańcy tych 
terenów, którzy przyjęli polską kulturę, 
wiarę katolicką i język. Dzisiaj na Ukra-
inie około 5 milionów ludzi uczy się ję-
zyka polskiego. To jest ważne. To trzeba 
wspierać. Tym bardziej, że wielu obywa-
teli ukraińskich przyjeżdża do Polski i tu 

pracuje. Niektórzy mówią, że na nasz 
rynek pracy trafiło już ponad 2 miliony 
obywateli Ukrainy. Trzeba ich wspierać 
i docenić, a przy okazji przekazać nasze 
wartości kulturowe. To ostatnie bywa 
utrudnione, ponieważ polskie gazety nie 
docierają na zachodnią Ukrainę.

Dlaczego?
Po 1989 roku nie odtworzono sieci dys-
trybucji. Wcześniej polskie gazety były 
ponoć w każdym ukraińskim kiosku, ale 
w 1981 roku, walcząc z „zarazą Solidar-
ności”, zabroniono rozprowadzania ich 
w Związku Radzieckim. Jako „Kurier Ga-
licyjski” uzupełniamy w jakiejś części 
ten brak. Nasza gazeta jest wykorzysty-
wana do nauki języka polskiego przez 
ukraińskie uniwersytety. Nakład wynosi 
10 tys. i to wystarczy. Nie dążę do zwięk-
szenia dystrybucji w wersji papierowej. 

Za to „Kurier Galicyjski” dostępny jest 
w wersji elektronicznej, tworzy wła-
sną telewizję internetową, a także in-
ternetowe radio. 

Jesteśmy w sieci, a dzięki innym sta-
cjom także w eterze. Współpracu-
jemy z Radiem Wnet prawie od po-

czątku ich istnienia. Ostatnim naszym 
dzieckiem jest Studio Filmowe „Lwów”, 
które produkuje filmy dokumentalne. 
Prawie wszystkie, jakie wyprodukowa-
liśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, uzy-
skały nagrody na różnych festiwalach. 
W roku 2019 trzy nasze filmy: „Nikt im 
iść nie kazał”, „Pokucka Troja” oraz „Bia-
ły Słoń”, zdobyły pierwsze miejsce na 
festiwalu „Losy Polaków”. Nasze filmy 
miały pokazy we Lwowie, Iwano-Fran-
kiwsku, Warszawie, Krakowie, Paryżu, 
Londynie i Chicago. Wszędzie spotkały 

się z dobrym przyjęciem. Redakcja „KG” 
zdobyła też wiele nagród i wyróżnień. Za 
całokształt działalności otrzymaliśmy 
nagrodę im. Hulewicza, nagrodę Press 
Clubu im. Macieja Płażyńskiego, Festi-
walu EMIGRA a także Nagrodę Specjalną 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Piotra Glińskiego. To zresztą nie 
wszystkie nagrody. Większość naszych 
dziennikarzy jest uniwersalna – piszą 
teksty, robią zdjęcia, prowadzą audycje 
telewizyjne i nagrywają filmy. Za swą 
działalność wielu członków naszej re-
dakcji otrzymało wysokie odznaczenia 
państwowe. Kilka lat temu ja również 
„za wybitne zasługi na rzecz współpra-
cy i zbliżenia polsko-ukraińskiego oraz 
za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej 

i publicystycznej” zostałem odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

Jak Pan stworzył ten zespół?

Wszyscy przyszli do gazety 
z własnej inicjatywy. Nikogo 
nie namawiałem. Każdy z na-

szych dziennikarzy to osobowość. Różni 
ludzie, i pod względem wieku, i zaintere-
sowań. Mimo to doskonale się rozumie-
ją i niczego nie robią na siłę. Trzon ze-
społu – nasze siły szybkiego reagowania 

– tworzy 13 osób. Oni żyją z i dla „Ku-
riera”. Do tego mamy kilkudziesięciu 
współpracowników, korespondentów. 
Niektórzy posiadają stałe rubryki w ga-
zecie. Stworzyliśmy pewne środowisko. 

„Kurier Galicyjski” nie jest jednak 
przedsięwzięciem czysto komercyj-
nym. Wspiera go finansowo państwo 
polskie, poprzez fundację „Wolność 
i Demokracja” oraz fundację „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”. Rynek me-
diów nie jest dziś łatwy ani w Polsce, 
ani na Ukrainie. 
To prawda. I gdyby nie pomoc, wielu rze-
czy nie moglibyśmy zrobić. Na przykład 
nie moglibyśmy gazet wysyłać za darmo 
szkołom. A dziś tak robimy. 

Wsparcie państwa polskiego oznacza, 
że politycy widzą ważną rolę „Kuriera” 
w działaniu na rzecz zbliżenia polsko-
-ukraińskiego. Traktują ją jak misję.
Bo z całą pewnością jest to misja. Misja 
krzewienia kultury polskiej. Jesteśmy 
także platformą, na której mogą współ-
pracować środowiska związane z pol-
skością na Ukrainie. To jest, oczywiście, 
gazeta Polaków. I my dla nich rzeczy-
wiście jesteśmy, ale jednocześnie nie 
odrzucamy współpracy z innymi, zain-
teresowanymi polską kulturą, historią.  
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Wszyscy przyszli do gazety z własnej inicjatywy. 
Nikogo nie namawiałem. Każdy z naszych dziennikarzy 
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i niczego nie robią na siłę. 
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Te rzeczy są trudno dostępne w szero-
kim rozumieniu tego słowa. „Kurier” sta-
ra się tę lukę wypełnić. A Polakom, którzy 
chcieliby dowiedzieć się o współczesnej 

Ukrainie czegoś więcej, polecamy książkę 
„Opowieści wschodnie”, składającą się 
z esejów, opowiadań, reportaży napisa-
nych przez dziennikarzy „Kuriera Galicyj-
skiego”. Ukaże się ona niebawem. 

Takich publikacji książkowych było 
więcej. Które wydawnictwa uważa Pan 
za najcenniejsze?

Rzeczywiście, nie chwaliłem się 
dotąd Biblioteką Kuriera Galicyj-
skiego – to nasze wydawnictwo. 

W 2019 roku nasz diament w koronie 
stanowił piękny album „Lwów – miasto 
Herberta” autorstwa mojej zastępczyni 
Marii Baszy. Wydaliśmy też trzy tomy 
„Opowieści niezwykłych” Szymona Ka-
zimierskiego, napisanych z niezwykłą 
swadą opowiadań nieżyjącego już pu-
blicysty KG, bez którego nasza gazeta 
nie byłaby tym czym jest.

Kiedy mowa o polsko-ukraińskim zbli-
żeniu, często budzą się demony histo-
rii – Polacy przypominają rzeź wołyń-
ską, Ukraińcy – akcje odwetowe. Czy 
z punktu widzenia wydawcy polskiej 
gazety na Ukrainie to bardzo wpływa 
na dzisiejsze relacje? 

Są środowiska zainteresowane tym, by 
takie zarzewie konfliktu nigdy nie wy-
gasło. A kiedy ognisko zapalne wygasa, 
ktoś ciężko pracuje, aby płomień znów 

rozniecić. Ale tak naprawdę nie jest to 
główny problem. Owszem – bardzo waż-
ny – a jedynym rozwiązaniem jest praw-
dziwa informacja. Z jednej i z drugiej 
strony. Od 13 lat współorganizujemy Pol-
sko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu, 
największą obecnie konferencję, która 
odbywa się w przestrzeni polsko-ukra-
ińskiej. Biorą w niej udział naukowcy 
z obu stron granicy, znani publicyści, 
działacze gospodarczy i samorządowi. 
Na konferencjach w Jaremczu zawsze są 
obecni przedstawiciele polskiego i ukra-
ińskiego MSZ, Ministerstwa Kultury oraz 
miejscowych władz. Ostatnio organizo-
wane konferencje są próbą oceny sto-
sunków polsko-ukraińskich w okresie 
minionego roku oraz perspektyw w la-
tach następnych. Organizowany jest za-
wsze panel gospodarczy. Rozmawiamy 
o bezpieczeństwie i problemie granicy. 
W Jaremczu często dochodzi do bardzo 
ostrych dyskusji, przy czym wcale głów-
ną linią podziału nie jest narodowość. 
Trzeba tworzyć atmosferę dialogu i na 
tym nam zależy. Trzeba mieć zarazem 
świadomość, że Polakom mieszkającym 
na Ukrainie, jak i Ukraińcom przyjeż-
dżającym do pracy w Polsce zależy, aby 

stosunki między narodowościami ukła-
dały się dobrze. Ci ludzie nie są zainte-
resowani konfliktem.

Stworzyliście też Klub Galicyjski …

Jesteśmy inicjatorami i współor-
ganizatorami Klubu Galicyjskiego 
– organizacji zrzeszającej polskich 

i ukraińskich publicystów, dziennikarzy, 
naukowców, pracowników naukowych, 
a także działaczy samorządowych. W ra-
mach Klubu organizujemy spotkania, 
panele, wystawy. Planujemy wydawanie 
periodyku „Wolni z Wolnymi”, będącego 
platformą medialną Klubu Galicyjskiego. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szyła się nasza wystawa „Piłsudski – Pe-
tlura”, pokazywana w wielu miastach 
Ukrainy i Polski. Kilka lat temu zorga-
nizowaliśmy z kolei wystawę „Ukraina 
– Rewolucja Godności. Majdan w obiek-
tywach polskich dziennikarzy”.

Takie inicjatywy działają integrują-
co, a zarazem nadają większe znacze-
nie środowiskom polskim na Ukrainie. 
Są też odtrutką na ataki propagandowe. 

Warto też wspomnieć, że przy „Kurierze 
Galicyjskim” od kilku lat działa koło od-
działu rzeszowskiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich.

Kraj dbający o stabilny wzrost nie chce 
konfliktu w swoich granicach, ale mo-
gą nim być zainteresowane jakieś si-
ły zewnętrzne.

Mogą i są. Tymczasem prawda 
jest taka, że bardzo wielu Po-
laków z Ukrainy brało udział 

w wydarzeniach na Majdanie i począt-
kach wojny na wschodzie kraju. Bardzo 
wielu jest w ukraińskim wojsku, tak-
że w batalionach ochotniczych. Często 
zgłosili się do nich z własnej woli. Znam 
takich wielu. Szli tam bronić także swo-
jej ojczyzny. Przez niektóre środowiska 
w Polsce przyjmowane to było nieomal 
jako zdrada. Tymczasem to zdradą nie 
było. Trzeba sobie uświadomić, że ci lu-
dzie są zainteresowani budowaniem 
dobrych stosunków. Oczywiście, nie za 
cenę prawdy. I to udaje się robić. Mamy 
w tym dialogu swój udział, współpra-
cując z różnymi środowiskami, również 
ukraińskimi. Reprezentujemy polską 
mniejszość, przypominamy, że istnieje 
i pokazujemy, czym się zajmuje i że nie 
jest słaba. Jestem przeciwnikiem stano-
wiska „my nic nie możemy”, bo to nie-
prawda. Środowiska polskie na Ukrainie 
wcale nie są słabe i zainteresowane do-
brymi stosunkami. To nasza racja stanu.

Zgodna z wizją Jerzego Giedroycia i Ju-
liusza Mieroszewskiego – silna i nieza-
leżna od Rosji Ukraina to jeden z gwa-
rantów bezpieczeństwa Polski. Jednak 
niezamknięta sprawa rzezi wołyń-
skiej, niepochowane i skazywane za 
PRL na niepamięć ofiary, zawsze bę-
dą zarzewiem konfliktu. To, jak rów-
nież ostatnia narracja historyczna  

rozmowa SDP rozmowa SDP

Są środowiska zainteresowane tym, by takie zarzewie 
konfliktu nigdy nie wygasło. A kiedy ognisko zapalne wygasa, 
ktoś ciężko pracuje, aby płomień znów rozniecić.

Reprezentujemy polską mniejszość, przypominamy,  
że istnieje i pokazujemy, czym się zajmuje i że nie jest słaba.
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Rosji na arenie międzynarodowej, po-
budza skrajnie narodowe środowiska 
i nie sprzyja dialogowi.

Oczywiście, skrajności występują. 
W Polsce są środowiska, które 
tak działają. Są też takie środo-

wiska na Ukrainie i wielokrotnie udo-
wodniono, że one też są wspierane ze 
Wschodu, chociaż mają jednocześnie re-

torykę antymoskiewską. Ta trzecia stro-
na jest zainteresowana, aby nie doszło 
do porozumienia. Ale trzeba mieć tego 
świadomość i do tego nie dopuszczać. 

W Iwano-Frankiwsku jest kamienica, 
w której przed wojną Piłsudski dogadał 
się z Petlurą. Jak dziś wyglądają pol-
sko-ukraińskie relacje?

Jeszcze zanim wprowadzono wizy, były 
co prawda strasznie długie kolejki na 
granicy, ale kwitł drobny handel. Na-

wet przemytniczy. Ale to tworzyło jakąś 
wspólną tkankę. Powstawały warsztaty, 
w których robiono meble i sprzedawa-
no po drugiej stronie granicy. To rozwi-
jało wzajemne kontakty, ci ludzie się po-
znawali. Dziś dziki handel przygraniczny 
już się kończy, ale nadal jest problem 
granicy, i to poważny. Trudno wyobra-
zić sobie normalną współpracę, jeśli nie 
można spokojnie odwiedzić sąsiada. Co 
prawda coraz więcej Ukrainy przyjeżdża 
do Polski, ale dziś mamy taką sytuację, 
że to na Ukrainie więcej ludzi wie coś 

Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się 
o współczesnej Ukrainie czegoś więcej, 
polecamy książkę „Opowieści wschodnie”, 

składającą się z esejów, opowiadań, reportaży 
napisanych przez dziennikarzy i współpracowni-
ków „Kuriera Galicyjskiego”. Wkrótce premiera. 
Warto też zobaczyć najnowsze filmy dokumen-
talne Studia Filmowego „Lwów”.

rozmowa SDP

o współczesnej Polsce, aniżeli w Polsce 
o współczesnej Ukrainie. Do poznawa-
nia zniechęca granica. Ja sam niechęt-
nie ją przekraczam, bo nie wiem, ile bę-
dę na niej czekał. A powinniśmy jeździć 
na Ukrainę, zwiedzać. Trudno wyobrazić 
sobie historię Polski bez Kamieńca Podol-
skiego, Stanisławowa, Lwowa. Trzeba je 
chociaż raz zobaczyć. Ale wizja spędze-

nia 10 godzin w kolejce na granicy sku-
tecznie zniechęca. Ten problem nasila 
się. Jeden z naszych filmów dokumen-
talnych – „Nie rzucim ziemi”, opowiada 
o życiu polskich wiosek na ziemi lwow-
skiej. Strzelczyska i Łanowice to miej-
scowości czysto polskie. Ich mieszkańcy 
w tym filmie opowiadają naszemu repor-
terowi, że i dla nich przekraczanie grani-
cy jest przykre, bo nie uznaje się tam ich 
polskości. Nawet jeśli cała wieś ma Kar-
tę Polaka, to i tak na granicy traktuje się 
ich jak obcych. Na Ukrainie też na nich 
patrzą jak na obcych. Tym sposobem ob-
cymi są wszędzie. 

Na przełomie roku wiele mediów poda-
ło informację, że na granicy zatrzyma-
no transporty ze świątecznymi darami 
od Polaków dla mieszkańców Ukrainy, 
w znacznej mierze tamtejszej Polonii. 
Jeśli chodzi o dary, których nie pozwo-
lono wwieźć na Ukrainę, to trzeba sobie 
zdać sprawę, że próbowano to zrobić bez 
wymaganych pozwoleń. Można wozić 

pomoc humanitarną, ale trzeba załatwić 
formalności. Trudno sobie wyobrazić, by 
towar bez dokumentacji został wpusz-
czony do Polski. Pomoc trzeba organi-
zować zgodnie z prawem. Czasy, kiedy 
jechał bus, komuś na granicy kierowca 
dawał w łapę i jechał dalej, minęły. 

Tytuł: „Polska pomoc nie została 
wpuszczona na Ukrainę” brzmi bar-
dziej chwytliwie niż „Polacy nie do-
pełnili formalności i na Ukrainę nie 
wpuszczono busa z paczkami dla dzie-
ci”. Trzeba więcej rozwagi w pisaniu 
o relacjach polsko-ukraińskich?

Tak. Niedawno w „Kurierze” uka-
zał się wywiad z nowym szefem 
ukraińskiego Instytutu Pamięci Na-

rodowej Antonem Drobowyczem. Prze-
drukowany został z portalu polukr.net.  
Z niewiadomych powodów wybity zo-
stał tam tytuł, z którego wynika, że ów 

nowy dyrektor zaprzecza ludobójstwu 
na Wołyniu. Tymczasem w wywiadzie 
nie ma takiej opinii. Ktoś, kto spojrzy 
tylko na tytuł, a nie przeczyta wywia-
du, co przecież często się dzieje, wyrobi 
sobie fałszywą opinię. Widać to po ko-
mentarzach, które ukazywały się pod tą 
informacją. Wywiad jest długi, ciekawy, 
ale zamiast go czytać, od razu komen-
towano. 

Nawet jeśli cała wieś ma Kartę Polaka, to i tak na granicy 
traktuje się ich jak obcych. Na Ukrainie też na nich patrzą jak 
na obcych. Tym sposobem obcymi są wszędzie. 

Trudno sobie wyobrazić, by towar bez dokumentacji został 
wpuszczony do Polski. Pomoc trzeba organizować zgodnie 
z prawem. Czasy, kiedy jechał bus, komuś na granicy 
kierowca dawał w łapę i jechał dalej, minęły. 

Ale są też przykłady dobrej współpracy. 
Projektem, który łączy, a nie dzieli, jest 
np. odbudowa dawnego polskiego ob-
serwatorium astronomicznego na gó-
rze Pop Iwan w Czarnohorze. Ten pro-
jekt uda się? 
Tak, uda się. Właśnie ta inwestycja wpi-
sana została do programu Polska-Ukra-
ina-Białoruś. Pieniądze są zagwaran-
towane. To bardzo duża sprawa. Efekt 
współpracy Uniwersytetów: Przykarpac-
kiego i Warszawskiego. Monitorujemy 
przedsięwzięcie od początku. Angażu-
je się w nie bardzo dużo ludzi różnych 
profesji, naukowcy i młodzież studencka 

z obu stron granicy. To jest nie do prze-
cenienia. Do porozumienia dojdzie, je-
żeli ludzie będą się rzeczywiście znać. 
Jeśli przestaniemy na wspólne spotkania 
jeździć jak na wojnę, zaczniemy rozma-
wiać, nie będzie podziału na Polaków 
i Ukraińców. Myślę, że osiągnęliśmy to 
już w Jaremczu. Jeśli uda się na szerszą 
skalę, będziemy mogli mówić o realnym 
porozumieniu. 
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Tematem tegorocznej imprezy, któ-
ra odbyła się w drugi weekend lu-
tego, był „Dwór i Chata Polska”. Nic 

więc dziwnego, że w restauracji Villa Fok-
sal w Warszawie nie zabrakło i swojskie-
go jedzenia, i dworskich tańców. Zabawę 
rozpoczął Zespół Tańca Historycznego 
Chorea Antiqua, który porwał uczestni-
ków do szalonego poloneza. A potem by-
ły już szaleństwa do rana, zarówno przy 
muzyce na żywo wykonywanej przez 
Standard Brass Band oraz gwiazdę wie-
czoru – Marlenę Drozdowską, jak i przy 
nieśmiertelnych przebojach lat 80. i 90., 
serwowanych przez mistrza konsolety 
Marka Sierockiego.

Przebojowa muzyka, 
pyszne dania, szlachetne 
trunki, a przede wszystkim 
doborowe towarzystwo, 
to gwarancja udanej 
zabawy. Przekonali się 
o tym uczestnicy trzeciego 
już Charytatywnego 
Balu u Dziennikarzy na 
Foksal, zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich 
i Fundację Kulturalna 
Polska.

Trzeci bal    za nami...
fotoreportaż SDP

Celem balu, poza dobrą zabawą 
uczestników, było zebranie środków na 
Fundację Solidarności Dziennikarskiej, 
która pomaga żurnalistom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. Skar-
bonka, w której jako pierwszy wylądo-
wał banknot od prezesa SDP Krzyszto-
fa Skowrońskiego, szybko się zapełniła. 

Gości przywitali gospodarze balu: 
prezes SDP Krzysztof Skowroński 
i dziennikarka Anna Popek.

Poloneza poprowadził Zespół Tańca 
Historycznego Chorea Antiqua.

Gwiazda wieczoru 
Marlena Drozdowska.
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Anna Popek i prezes 
Krzysztof Skowroński 
tańczyli na czele korowodu.

Korowód poloneza 
na schodach Domu 
Dziennikarza przy 
ul. Foksal, w tle wystawa 
zdjęć z dawnych balów.  

Prezesa SDP Krzysztofa 
Skowrońskiego nie 
brakowało na parkiecie.Marek Sierocki bawił gości 

przebojami z lat 80. i 90.

fotoreportaż SDP
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Dziesięciu dzienni-
karzy z czterech 
krajów – Polski, Czech, Słowa-

cji i Węgier – odwiedziło w trzy dni dwa 
miasta, jeden uniwersytet, pięć redakcji, 
jedną fundację dziennikarską i jedno 
centrum prasowe, gdzie co tydzień pre-
mier po posiedzeniu rządu organizuje 
swoje konferencje (i gdzie znajduje się 
wspomniana na początku restauracja). 

Tekst i fotografie Karolina Baca-Pogorzelska

5 mln euro rocznie na dziennikarstwo śledcze

Jak to się robi 

w Holandii?

Gdyby w Polsce, gdzieś na styku dziennikarze – politycy, powstała 
restauracja, w której jedna i druga strona mogą się spotkać bez 
wścibskich oczu, ale żadna ze stron nie może wykorzystać źródła 
informacji, to wzajemne zaufanie, ale też zaufanie do mediów, byłoby 
większe? W Polsce wynosi ono 48 proc., w Czechach i na Słowacji 
33 proc., na Węgrzech 28 proc. (dane Reuters Institute for the Study 
of Journalism). Między innymi o tym dyskutowali w Amsterdamie 
i Hadze ludzie mediów z krajów V4 na warsztatach dla dziennikarzy 
śledczych zorganizowanych przez Królestwo Niderlandów. 

W „Volkskrant” miejscowi dzien-
nikarze zachęcali do dawania 
czytelnikom jak największej 

możliwości kontaktu z redakcją. Chodzi 
nie tylko o telefon czy mail, ale redak-
cyjny dyżurny numer w szyfrowanych 
aplikacjach jak Signal czy WhatsApp, 
czy też bezpieczny mail PGP, Twitter etc. 

Na stronie gazety dokładnie opisane 
są „cynki”, jakich oczekują. Czy to działa?  
– Z ok. 300 informacji dostarczonych 

w ten sposób do redak-
cji, rocznie udaje się zro-
bić kilkadziesiąt tematów 
– mówił Xander van Uffeln, 
redaktor w „Volkskrant”. 

Gazeta praktykuje 
również wysyłkę ankiet 
do swoich subskryben-
tów, by dowiedzieć się, ja-
kich tematów było za dużo, 
jakich za mało oraz czego 
by oczekiwali. Jest też dla 
nich prowadzona grupa na 
Facebooku.

– My jesteśmy sta-
rej daty, spotykamy się 
z ludźmi – żartował Joos 
van Dongen z telewizyj-
nego programu śledczego 
„Zembla”, emitowanego 
od – uwaga! – 25 lat w pu-
blicznej telewizji BNN Va-
ra. Temat, jaki realizują, 

musi być wielopoziomowy. Osiemna-
stoosobowa ekipa programu dzieli się 
pracą, ale jej czas od startu do emisji 
nie powinien przekroczyć trzech mie-
sięcy. Z tego powstaje 35-minutowy od-
cinek. Ok. 6 tygodni trwa research, 8 dni 
zdjęcia i 8 dni zmontowanie progra-
mu. – Mimo finansowania z budżetu 

media i SDP

– My jesteśmy 
starej daty, 
spotykamy 
się z ludźmi 
– żartował Joos 
van Dongen 
z telewizyjnego 
programu 
śledczego 
„Zembla”, 
emitowanego 
od – uwaga! 
– 25 lat 
w publicznej 
telewizji BNN 
Vara.

media i SDPRedakcja 
założonego w 1877 
roku tygodnika 
prawie w każdym 
numerze chwali 
się materiałem 
śledczym, na którego 
przygotowanie 
autorzy mają około 
miesiąca.
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państwa, zachowujemy niezależność, 
a rząd w 99 proc. odpowiada na nasze 
pytania – mówił van Dongen. – Nie ma 
ograniczeń tematycznych, ale ważna 
jest złożoność problemu.

Podobnie jest w redakcji „Corre-
spondent”, gdzie dziennikarz Di-
mitri Tokmetzis opowiadał o ich 

śledztwach. Jedno z nich, dotyczące 
aplikacji do biegania Polar, pokazało, 
jak dzięki jej przechowywaniu danych 
można było zidentyfikować pracowni-
ków takich instytucji jak GRU czy baza 
Guantanamo. – W tym przypadku rząd 
chyba był jednak szczęśliwy, że to ujaw-
niliśmy – przyznał Tokmetzis, który był 
współautorem tego materiału. On też 
podkreślał w swoim wystąpieniu rolę, 

jaką odgrywa relacja na linii dziennika-
rze czy redakcje – czytelnicy. Czytelnik 
bowiem musi się czuć ważny, musi mieć 
poczucie interakcji i być przekonanym, 
że ma pośredni wpływ na to, co czyta 
czy ogląda albo czego słucha. 

Nie inaczej było w redakcji „Fol-
low the money”, arcyciekawej 
instytucji prowadzącej śledz-

twa dziennikarskie. Dennis Mijnhe-
er, Jan-Willem Sanders i Arne van der 
Wal przyznali, że „musisz przyjąć, iż 
czytelnik wie czasem więcej od cie-
bie”. Zdaniem przedstawicieli porta-
lu ftm.nl, ludzie lubią komentować to 
co czytają. Ale tam nie mogą być ano-
nimowi, skoro autorzy artykułów tacy 
przecież nie są. Bonusem dla odbiorcy 

jest umieszczenie naj-
lepszego komentarza na 
głównej stronie. – Musisz 
pokazać odbiorcy, że je-
steś projektem długoter-
minowym – mówili am-
sterdamscy dziennikarze. 
W grudniu 2019 r. mieli 
ok. 15 tys. subskryben-
tów, celem na koniec tego 
roku jest kolejne 5 tys. Aby to osiągnąć, 
dziennikarze będą testować połączenie 
swoich artykułów z podcastami (pod-
cast to audycja radiowa dostępna przez 
internet na żądanie – Red) – chodzi o to, 
by autorzy czytali swoje teksty tak, aby 
wersja audio ukazywała się jednocze-
śnie z tekstem na stronie. 

Ostatnim przystankiem w Am-
sterdamie było spotkanie w sie-
dzibie tygodnika „Groenne Am-

sterdammer” z redaktorem naczelnym; 
Evertem de Vos. Jest on jednocześnie 
szefem Dutch Association for Investiga-
tive Journalist. Towarzyszył mu również 
członek tego stowarzyszenia i redaktor 
tygodnika, Coen van den Ven. 

– Nie pytajcie nas o zielony kolor 
w tytule. On taki jest od 1877 r. Był też 
drugi tygodnik, niebieski, ale nikt nie 
wie, co się z nim stało – żartowali na 
dzień dobry. W periodyku co tydzień 
musi znaleźć się jeden tekst śledczy. 
Autorzy mają na jego przygotowanie 
3–4 tygodnie, co nie znaczy jednak, że 

są zwolnieni w tym cza-
sie ze swoich bieżących 
obowiązków, w tym z wy-
pełniania stałych od po-
nad 140 lat rubryk. Artykuł 
„zwykły” ma na ogół 4-5 
stron znormalizowanego 
maszynopisu. Śledcze są 
dłuższe. – My nie możemy 
ścigać się z mediami elek-
tronicznymi i może mniej 
u nas śledztw kryminal-
nych, ale i takie są – mówił 
de Vos. Wszyscy byli zgodni, 
że dziennikarstwo śledcze 
w Niderlandach jest bez-
pieczne, choć w przypadku 

historii kryminalnych, np. z narkotyka-
mi w tle, naprawdę bywa różnie. Odkąd 
od 2018 r. rząd postanowił przeznaczyć 
5 mln euro rocznie na projekty śledcze 
– nieważne, czy w prywatnych, czy w pu-
blicznych mediach – bo zaczynało ich 
brakować, gdyż po prostu nie było na 
nie pieniędzy (skąd my to znamy?),  

media i SDP

– Nie pytajcie 
nas o zielony 
kolor w tytule. 
On taki jest od 
1877 r. Był też 
drugi tygodnik, 
niebieski, ale 
nikt nie wie, co 
się z nim stało 
– żartowali na 
dzień dobry.

Spotkanie i szkolenie na uniwersytecie 
w Amsterdamie było pierwszym 
dla dziennikarzy z krajów V4.
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sytuacja się poprawiła. Nie 
znaczy to jednak, że nie 
ma prób wywierania na-
cisku na dziennikarzy, ale 
raczej nie ma żądań typu 
„nie róbcie tego”.

Dziennikarze mają 
znakomite narzę-
dzie, by szybko in-

formować o problemach, 
jakie spotykają ich w pracy. 
Każdy dziennikarz może je 
zgłosić na stronie persve-
ilig.nl. – Trafia to do Dutch 
Journalist Fund i na pewno nikt nie zo-
staje pozostawiony sam sobie – przeko-
nywał na spotkaniu w fundacji Rene van 
Zanten. O interesy dziennikarzy dba też 
ich własny branżowy rzecznik, do któ-
rego każdy może się zgłosić.

Van Zanten tłumaczył również, 
czemu rząd wspiera media finansowo, 

dystrybuując pieniądze 
nie bezpośrednio do me-
diów, jak ma to miejsce 
na przykład w przypad-
ku wsparcia TVP w Pol-
sce, ale właśnie poprzez 
fundacje. – To się dzieje 
dlatego, że mamy zalew 
fake newsów i konieczna 
jest też różnorodność ryn-
ku –  mówił van Zanten. 
Przyznał, że dziennikar-
stwo śledcze jest drogie, 
ale – co ciekawe – w Ho-

landii aż 75 proc. takich śledztw odby-
wa się oddolnie, na poziomie lokalnym.  
– Rząd nie ocenia aplikacji o dofinanso-
wanie projektów, robią to właśnie dwie 
dziennikarskie fundacje – tłumaczyła 
Vera van Vliet z Ministerstwa Edukacji, 
Kultury i Nauki. 

media i SDP

O interesy 
dziennikarzy 
dba też ich 
własny 
branżowy 
rzecznik, do 
którego każdy 
może się 
zgłosić.

Zaufanie do mediów w naszym kraju jest najwyższe w porównaniu do Czech, Słowacji i Węgier.

Losy Polaków na obydwu półkulach świata – prezentowane 
przez 14 lat podczas Festiwali Polonijnych „Losy Polaków” – były 
tematem drugiego w tym roku Spotkania Klubu Publicystyki 
Kulturalnej SDP. Zaproszenie KPK SDP przyjął bowiem Zygmunt 
Gutowski – prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia, inicjator, 
współorganizator i wieloletni dyrektor tych Festiwali. Z zawodu 
inżynier, z zamiłowania dziennikarz (członek SDP od 1989 r.), 
filmowiec, społecznik i animator kultury. Znany działacz opozycji: 
członek NSZZ „Solidarność” (od 1980 r.), internowany w stanie 
wojennym, współorganizator Studia Wyborczego „Solidarność” 
w 1989 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

film i SDP

    Od 
Solidarności 
do wolności Tekst Teresa Kaczorowska  

Fot. Bogdan Krawczyk

Zygmunt Gutowski, Ryszard Łączyński i Andrzej Świtalski 
z Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, który prezentował 
Multimedialny Rycerski Kalendarz Patriotyczny z nagraniami 
filmów i audycji uruchamianych na telefonie komórkowym.
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Nazwa Festiwalu pochodzi od 
cyklu programów „Losy Po-
laków”, przygotowywanych 

w TVP 1 przez Zygmunta Gutowskie-
go, Zygmunta Skoniecznego i Stefana 
Truszczyńskiego w latach 1990–91. Póź-

niej losy Polaków rozsianych po całym 
świecie prezentowano często podczas 
festiwali w Niepokalanowie (dziś KSF 
Niepokalana), aż w 2004 r. ten temat wy-
łonił się jako samodzielny. W tym ro-
ku, jesienią, odbędzie się jubileuszowy, 

już XV Festiwal Polonijny „Losy Pola-
ków”. Jego głównymi tematami mają 
być: 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 
1920; 40. rocznica powstania Ruchu „So-
lidarność”; beatyfikacja ks. Prymasa Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego. Co ro-

ku wpływa blisko 100 filmów i utworów 
multimedialnych, które ocenia jury pod 
okiem znanego reżysera Pawła Wolda-
na. Nagrodzone filmy są później często 
prezentowane w różnych środowiskach 
polonijnych świata.

Na spotkanie w Domu Dziennikarza, 
w środę, 5 lutego 2020 r., przybyło blisko 
30 osób, w tym obecny dyrektor Festiwa-
lu Ryszard Łączyński, kilkoro reżyserów 
filmów nagradzanych podczas Festiwa-
li (m.in. Bogusława Stanowska-Cichoń 
z Krakowa, Eugene Starky z Nowego 
Jorku), Piotr Strutyński z Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami za Gra-
nicą MSZ; Zbigniew Ludger Olszewski, 
prezes Fundacji Polonia Gospodarcza 
Świata. Głos zabierali także działacze 
polonijni z emigracji: Jacek Cholewski 
(Australia) i Marek Nadolski (Grecja). 
Rozmowy przeplatano fragmentami 
filmów w reż. Zygmunta Skoniecznego 

i Zygmunta Gutowskiego z lat 1990–92, 
zrealizowanych w programie 1 TVP, kie-
rowanym przez red. Stefana Truszczyń-
skiego. Były to:
„Oni umierali w ostrogach” – o trady-
cjach polskich ułanów, m.in. o gen. Mi-
chale Gutowskim (Polska)
„Polski dom w Paryżu” – o Gniewie i Kon-
stantym Wołosiewiczu z Paryża (Francja)  
„Wędrówka uczonych” – o prof. Witol-
dzie Brostowie (Brzostowieckim) z Den-
ton (USA)
„Rodzinna opowieść o Wojciechu Kor-
fantym” – narratorką jest synowa Woj-
ciecha Korfantego, Eugenia Korfanty 
z Dallas (USA). 

Co roku wpływa blisko 100 filmów i utworów 
multimedialnych, które ocenia jury pod okiem znanego 
reżysera Pawła Woldana. Nagrodzone filmy są później często 
prezentowane w różnych środowiskach polonijnych świata.

Wszystko o Jubileuszowym XV Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków 2020”: 
http://www.losypolakow.pl/ oraz  http://www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv

Zygmunt Gutowski z Jackiem 
Cholewskim z Australii.

Bogusława Stanowska-Cichoń, na drugim planie 
Teresa Kaczorowska i Zygmunt Gutowski.

film i SDP film i SDP
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Przerwa w podróży

27.10

28.10

Małgorzata Todd parodystycz-
nie, by nie rzec szyderczo, wy-
korzystuje to doświadczenie li-

terackie. Jej dramat „Przerwa w podroży” 
ewokuje antrakt w jakiejś nieokreślonej, 
złowrogiej – w domyśle – peregrynacji. 
Zabieg taki musi siłą rzeczy radykalnie 
zmieniać aksjologię tradycyjnych wędró-
wek literackich, wszak Odyseusz i nawet 
Bloom z „Ulissesa” dążą do potwierdze-
nia swej tożsamości; drugi daremnie, po-
nieważ żyje w XX w. Tu, w sztuce Todd, 
dwie postaci są z woli autorki niewyrazi-
ste, nie mają, bo nie potrzebują, żadnego 
poczucia tożsamości, wypowiadają po-
glądy, wykonują gesty stereotypowe w 
społeczeństwach lewackich, liberalnych, 
eufemistycznie nazwanych „poprawno-
ścią polityczną”.

Akcja „Przerwy w podróży” dzieje 
się „dzisiaj”, staje się przeto refl eksją 
nad współczesną egzystencją Europej-
czyków, gdyż, sugeruje autorka, w cy-
wilizacji zachodniej nasze teraźniejsze 
bytowanie jest karykaturą – wszystkiego: 
kultury, literatury, polityki, moralności, 
obyczaju, nawet... Nagrody Nobla. No 
cóż, już 97 lat temu Joyce, krytykowany 
przez czytelników purytańskich, powie-
dział, że każda epoka ma epopeję, na 
jaką zasługuje. Nasza – na immoralizm 
postaci wykreowanych przez Małgorza-
tę Todd w owej „Przerwie w podróży”.

W ostatniej scenie dramatu wchodzi 
do niby-poczekalni dworcowej Dyżurny 
ruchu: „Co się tu dzieje? Koniec przerwy 
w podróży. Proszę zajmować miejsca 
w wagonach”. Widz (czytelnik) nie wie 

i nie dowiaduje się, dokąd te „wagony” 
pojadą, może do Arkadii, a może do łagru? 
Może jednak ów koniec przerwy w podró-
ży to kres – lewicowości, głupoty, cynizmu, 
oszustwa, blagi, kabotyństwa? W każdym 
razie odbiorca otrząsa się z przerażenia, 
obrzydliwości, dyskomfortu, rodzi się 
w nim nadzieja, że tam, dokąd pojadą wa-
gony, będzie inaczej, lepiej...

Utwór sceniczny Małgorzaty Todd 
jest aż hipertrofi cznie realistycz-
ny i nie ma w nim, jak na brono-

wickim weselu, snów ani Zjawy prze-
kazującej Dziennikarzowi 
kaduceusz polski z wezwa-
niem, by „mącił wodę”, ale 
dialogi również tworzą 
dramaturgię, są to wszela-
ko rozmowy o antywarto-
ściach. Jest tu też sparodio-
wany, jak przystało na XXI 
wiek, Złoty Róg: tajemnicza 
zrazu paczka ze zwisający-
mi sznurkami przekazana 
na początku akcji Barma-
nowi przez Smagłego; jest 
także symbol fałszu, który 
opanował współczesną kul-
turę i cywilizację: polecenie 
telefoniczne Reporterki do 
swych współpracowników w redakcji 
(najpewniej telewizyjnej), niewidocz-
nych na scenie, żeby dopisali, dopowie-
dzieli w „wywiadzie” z Kombatantem 
do jego skąpych wynurzeń, co jest im 
potrzebne. Taki to jest nasz polski i za-
chodni dzisiejszy świat...

Co pewien czas Człowiek z książką 
natrętnie dopytuje się, czy przyjechał 
już pociąg z Moskwy. Zresztą pociągi, 
o jakich w poczekalni-barze rozmawia-
ją bohaterowie sztuki, kursują tylko 

recenzja SDP

Od dawien dawna podróż 
w literaturze jest toposem. 
Akcja „Odysei” to przecież 
podróżowanie i szczęśliwe 
dojście do celu, do domu. 
Po tysiącleciach bohater 
Jamesa Joyce’a też wędruje 
– ulicami Dublina.

Poczekalnia 
między 
Moskwą 
a Berlinem

w dwóch kierunkach: z Moskwy do Ber-
lina i z Berlina do Moskwy. Czyż nie jest 
to aluzja do stałego zagrożenia naszej 
niepodległości? Przed tym niebezpie-
czeństwem obsesyjnie przestrzegał Pił-
sudski – bezskutecznie, albowiem sam 
nie wiedział, jak mu zapobiec. Dzisiaj 
ono potężnieje, acz w innych konfi gura-
cjach, przede wszystkim moralnie (tym 
straszniej) i gospodarczo.

Owo więc „pocieszenie” Arkadią, do 
której mogłyby zawieźć wagony, byłoby 
nowym polskim złudzeniem, chociaż 

w dramacie próba zama-
chu terrorystycznego zo-
staje zażegnana?

Może jednak nie ty-
le „pociecha”, co 
pragnienie i wiara, 

że zostanie ono spełnione, 
tchnie ze sztuki Małgorza-
ty Todd. Utwór kończą bo-
wiem didaskalia: „Najpierw 
cicho, a później coraz gło-
śniej, słychać melodię «Że-
by Polska była Polską». Pieśń 
podejmują kolejne postacie: 
Matylda, Kombatant, Opie-
kunka, Człowiek z książką, 
Agata, Dyżurny ruchu, Wa-

nia – stary cynik, za nim Helga, Prezes 
i Reżyser; wówczas również Poseł, oraz 
Lucy, Smagły z nadzieją, że pomoże mu 
to w opłakanej sytuacji. Barman, Repor-
terka, Feministka i Kundzia kierując się 
instynktem stadnym też się dołączają”.

I tu odbiorca już się domyśla (czy 
jednak słusznie?), że po następnej prze-
rwie w podróży wagony będą podstawio-
ne do Niepodległej duchem.

Byłoby zatem jak w dramatach sta-
rożytnych – katharsis? 

Tekst Jacek Wegner

Może jednak 
ów koniec 
przerwy 
w podróży 
to kres 
– lewicowości, 
głupoty, 
cynizmu, 
oszustwa, 
blagi, 
kabotyństwa?

recenzja SDP
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Mamy dwa komunizmy: wschod-
ni i zachodni. Ten pierwszy 
przyjął się w Rosji, drugi na 

przykład we Francji, kolebce rewolu-
cjonizmu, gdzie dopiero poprawność 
polityczna dała trwałe podwaliny ko-
munizmu, któremu uległa wreszcie ca-
ła zachodnia Europa. A my jak zwykle 
między młotem a kowadłem. Krwawy 
sowiecki zamordyzm w Rosji trafił na 
podatny grunt, bo tam poddani cara ni-
gdy nawet nie śnili o choćby skrawku 
wolności. Na zachodzie Europy, zalecany 
przez Manifest z Ventotene marsz przez 
instytucje powiódł się i zaowocował to-
talnym zakłamaniem. Dodatkowo stwo-
rzył pole walki na niby. Putin przybiera 
czasami maskę obrońcy religii chrześci-
jańskiej, w czym jest równie wiarygod-
ny, jak w jawnym zakłamywaniu historii 
Drugiej Wojny Światowej. Ale jeśli na-
wet ktoś by śmiał wytykać śmieszność 

współczesnemu carowi, to i tak nic z te-
go nie wynika.

Polska jak zwykle przeszkadza są-
siadom nie tylko samym swoim 
istnieniem, ale w dodatku brakiem 

totalnej poprawności politycznej, która 
zdominowała Zachód Europy. Do czasu 
jednak. Powszechne zakłamanie może 
stać się zarzewiem buntu na szeroką 
skalę. Na razie Francuzi strajkują, bo to 

lubią najbardziej, a bogobojni muzułma-
nie palą im samochody, gwałcą i mor-
dują, o czym przeciętny Francuz nawet 
się nie zająknie. Tymczasem Unia Eu-
ropejska szuka zawzięcie braku prawo-
rządności w Polsce, nie tylko z własnej 
inicjatywy. Rodzimi folksdojcze dwoją 
się i troją, żeby dogodzić swym unij-
nym panom. Mam na myśli nie tylko 
tych unijnych, ale zwłaszcza rosyjskich, 
bo ci mniej rzucają się w oczy.

Po-Okrągło-Stołowe nadzwyczaj-
ne kasty nie odpuszczą. „Bój to jest ich 
ostatni...” Nie mają nic do stracenia. 
A my stale mamy do odwojowania nor-
malność. Czy jednak potrafimy to so-
bie i innym uświadomić? Czytelnikowi 
czy słuchaczowi trudno nieraz odróżnić 
dziennikarza od agenta działającego na 
naszą zgubę. Niekiedy spotykamy się 
z naiwnym przekonaniem, że jest jakiś 
tajny światowy rząd, który wszystko za-
planował, wszystko wie, śledzi każdego 
i nic się z tym nie da zrobić. Taka mrzon-
ka, nawet jeśli przerażająca, to jednak 

obrazuje pragnienie istnienia jakiegoś 
ładu. Osoby wierzące w Boga są w lep-
szej sytuacji, bo to On jest dla nich siłą 
porządkującą życie człowieka. Wierzą-
cy wiedzą, że wierzą, w odróżnieniu od 
ateistów, którzy wierzą, że wiedzą, ale 
miewają trudności z wyartykułowaniem, 
co konkretnie wiedzą. Mądra głowa nie 
powstaje z dodania do siebie dwóch pół-
główków, o czym czytelników GW ani 

widzów TVN nikt nie poinformował. 
Wmówiono im natomiast, ba! nawet 
udowodniono wyższość kłamstwa nad 
prawdą, a w sztuce formy nad treścią.

Naiwnością jest zatem zakładać, 
że prawda obroni się sama. Na-
ga prawda jest absolutnie bez-

bronna, zdana na cynicznych gwałci-
cieli. Rolą dziennikarza jest nie tyle 
pokazywanie prawdy, co demaskowa-
nie kłamstw. Liczę na nowe inicjatywy, 
takie jak pokazywanie kuriozalnych wy-
roków „niezawisłych sądów”. Gorzej jest 
z demaskowaniem „sztuki”, bo nawet 
wspominanie paskudztw promuje te 
obrzydliwości. Trudno, żeby dziennikarz 
zajmował się czymś, co nie może po-
wstać, bo resortowe dzieci nie dopusz-
czą do realizacji dobrego scenariusza, 
a dobrą książkę zamilczą na śmierć ma-
jąc do tego wszelkie narzędzia.

A może na początek, tak w ramach 
eksperymentu, udałoby się chociaż jeden 
teatr w Polsce odebrać lewakom? Chęt-
nie dowiedziałabym się, jak to zrobić. 

Małgorzata Todd.

Bycie komunistą wymaga 
przynajmniej jednej z dwóch 
cech: głupoty lub cwaniactwa. 
Najskuteczniejsze, z punktu 
widzenia lewackiego wodza, 
jest oczywiście połączenie obu 
tych cech. Fanatyzm ideowy 
powoduje zaślepienie, ale 
pewna dawka chytrości, mylnie 
utożsamiana z mądrością, 
daje poczucie racjonalności. 
Taki zaślepiony i jednocześnie 
cwany fanatyk jest naprawdę 
groźny. Przy czym nie należy 
zapominać, że wyedukowany 
idiota jest jeszcze gorszy 
od niewyedukowanego 
prostaka. Niezależnie od 
posiadanych dyplomów 
i orderów, dureń zawsze 
pozostaje durniem, a dyskusja 
z nim na jakikolwiek temat 
jest co najwyżej stratą czasu. 
Szczególnie niebezpieczne jest 
dopuszczanie takiego osobnika 
do ważnych stanowisk 
państwowych. Im bowiem 
większą ma władzę, tym więcej 
szkód społeczeństwu czyni. 
Zjawisko to obserwujemy nie 
tylko u nas, ale i u naszych 
sąsiadów.

Naga 
prawda

felieton SDP

Naiwnością jest zatem zakładać, że prawda obroni się 
sama. Naga prawda jest absolutnie bezbronna, zdana 
na cynicznych gwałcicieli. Rolą dziennikarza jest nie tyle 
pokazywanie prawdy, co demaskowanie kłamstw.

Tekst Małgorzata Todd

felieton SDP
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Nawet słynne „Oskarżam” Emila 
Zoli, stanowiące zwrotny punkt 
w aferze Dreyfusa, przyniosło 

obok bezspornej korzyści – uwolnienie 
niewinnego człowieka, także trwały po-
dział francuskiego społeczeństwa. Zacie-
trzewienie prawicy, broniącej ewident-
nego szpiega, w dodatku posługującej 
się antysemicką retoryką, zadało samo-
bójczy cios francuskim konserwatystom, 
z którego nie pozbierali się do dziś. 

Afera Watergate – patrząc trzeźwym 
okiem marginalna: jest oczywiste, że 
partie podsłuchują się nawzajem, tyl-
ko biada tym, którzy dadzą się na tym 
przyłapać – dała pokłosie 
straszliwe. W dobie kry-
zysu pozbawiła Amerykę 
jednego z lepszych pre-
zydentów, doprowadziła 
do rozmontowania służb 
i praktycznie podarowała 
Indochiny komunistom. 
Pięknoduchy z „Washing-
ton Post” są może ikonami 
dziennikarstwa, ale mają 
na rękach śmierć milionów 
obywateli Kambodży porzuconych w po-
trzebie. Ciekawe, że nikt nie postawił 
pytania: kim byli w rzeczywistości Carl 
Bernstein i Bob Woodward? Jedynie uży-
tecznymi idiotami czy sowieckimi agen-
tami wpływu? 

Stosunkowo niewiele mówi się o ro-
li prasy (mediów elektronicznych wtedy 
jeszcze nie było) w doprowadzeniu do 
Pierwszej Wojny Światowej – konfliktu, 
który na zawsze zdruzgotał cywiliza-
cję Zachodu. Po zabójstwie w Sarajewie, 
większość ówczesnych Europejczyków 
przewidywała, że rozejdzie się po ko-
ściach. Fakt, monarchowie powiązani 

felieton SDP

Tekst Marcin Wolski

Granat 

bez zawleczki
Obejrzałem w życiu całe mnóstwo dzieł stanowiących 
apoteozę mediów i dziennikarstwa, informacje na 
temat ich destrukcyjnej roli musiałem już zdobywać 
na własną rękę. Specyfiką środków masowego 
przekazu jest to, że znakomicie służą do rozgrzewania 
nastrojów (które potrafią wyrwać się spod kontroli), 
a o wiele trudniej służą ich łagodzeniu. Chyba, 
że działa cenzura, ale przecież nie o to chodzi.

więzami rodzinnymi mieli ochotę się 
dogadać, przed długotrwałym konflik-
tem o nieprzewidywalnych następstwach 
ostrzegały sztaby generalne. Nikt nie 
chciał „umierać za Bośnię”, ale kolej-
ne artykuły podgrzewały atmosferę do 
stanu wrzenia. Klasa polityczna stała 
się zakładnikiem opinii publicznej. Kie-
dy cesarz Wilhelm wrócił z wakacji do 
Berlina, zobaczył milion ludzi na ulicach 
domagający się wojny. I co mógł zrobić. 
Nikt jakoś nie przywoływał wspomnie-
nia ogłupiałych Paryżan, którzy w roku 
1870 histerycznie nawoływali: „Na Berlin, 
na Berlin”, a krótko potem nie było już 

II Cesarstwa, Napoleona 
III, mitu niezwyciężonych 
Francuzów, francuskiej 
Alzacji i Lotaryngii – była 
za to Komuna Paryska. 50 
lat później efekt był po-
dobny – oprócz milionów 
trupów, runęły wielowie-
kowe monarchie, otwo-
rzyło się pole dla dema-
gogów i fanatyków, a do 
nielicznych wygranych 

mogła się zaliczać Polska i parę krajów 
Europy Środkowej.

I nie ma znaczenia, że większość ko-
legów dziennikarzy tamtego okresu 
chciała dobrze, cieszyła się z rozgło-

su i nakładu ich pism. W tonizowanie 
nastrojów, porozumienie między ludź-
mi, mógł angażować się jedynie idiota 
lub wariat.

No może jeszcze ktoś o ponadprze-
ciętnej wyobraźni. Ale tej nie wykładają 
w żadnej ze szkół dziennikarskich.

A przecież nie ma wolności bez od-
powiedzialności. Nawet gdy chodzi wy-
łącznie o wolność słowa. 

Nikt nie chciał 
„umierać za 
Bośnię”, ale 
kolejne artykuły 
podgrzewały 
atmosferę do 
stanu wrzenia.

felieton SDP
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Właśnie w tym mieście zaczął 
wydawać czasopismo, któ-
re najpierw było pismem 

parafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Ostrogu na Woły-
niu. Od wielu lat jest dwumiesięczni-
kiem Diecezji Łuckiej, a dziś – jedynym 

którego założycielem, jest kanonik  
Witold Józef Kowalów 

Pasji historycznej, dziennikarskiej 
i edytorskiej – oprócz posługi duszpa-
sterskiej – towarzyszyła ciężka praca 
przy remoncie kościołów w Ostrogu, 
Zdołbunowie, Klewaniu i Kuniowie.

Działalność ks. Witolda nagradza-
no wieloma prestiżowymi nagro-
dami, m.in. polonijną nagrodą 

im. Ireny i Franciszka Skowyrów oraz 
znaczącym wiele dla wydawców Małym 
Feniksem. 

Za zasługi dla zachowania polskiej 
historii kresowej doceniono go m.in. me-
dalem Pro Memoria, Krzyżem Kawaler-
skim Odrodzenia Polski oraz Krzyżem 
Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospo-
litej Polskiej.

Pomimo wielu wyróżnień, ks. ka-
nonik Witold Kowalów boryka się na 
co dzień z niedoborem środków na po-
wszechnie doceniane wydawnictwa. 
Brak mu też środków na realizację za-
cnych, nowych pomysłów i marzeń.

 Marzy, aby powstała własna biblio-
teka i archiwum z niezwykle bogatymi 
zbiorami opisującymi historię Wołynia. 

Ktokolwiek odwiedzał kiedyś księ-
dza Witolda w Ostrogu, nigdy nie za-
pomni jego gościnności i „wypraw” po 
parterowej proboszczówce, w której 

„Wołanie z Wołynia” 
– jedyne na Ukrainie 
pismo katolickie ukazujące 
się w języku polskim 
i ukraińskim obchodzi 
25 lecie istnienia. Jego 
twórcą i wydawcą jest ksiądz 
kanonik Witold Kowalów 
(Vitold-Yosif Kovaliv). 
Z urodzenia góral z Poronina, 
kresowiak z wyboru. Jako 
pierwszy z Archidiecezji 
Krakowskiej odpowiedział 
na apel Kardynała Mariana 
Jaworskiego, ówczesnego 
Metropolity Lwowskiego, 
i jeszcze w roku 1992 podjął 
pracę w parafii Kuniów, 
Zdołbunów i Klewań, w tym 
samym roku obejmując 
probostwo w Ostrogu. 

25 lat 
Wołania 
z Wołynia

książki ułożone w stosach od podłogi 
po sufit wyznaczały swoiste szlaki po 
historii Wołynia. Od książek wolna była 
jedynie mała kuchenka, królestwo pani 
Kaczorowskiej, gosposi i jednocześnie 
asystentki wydawcy. Ta postawiła wa-
runek – albo będą posiłki, albo książki 
w kuchni. Ale i na tym małym skrawku 
kuchennej przestrzeni Witek ukrywał 
za stołem i kredensem paczki z czaso-
pismem i książkami. Ksiądz w tym kil-
kudziesięciotysięcznym zbiorze orien-
tował się doskonale. Nieomylnie trafiał 

na poszukiwane egzemplarze, wpro-
wadzając w zdumienie swoich gości. 
Każde wydanie miało swoją historię, 
o której ks. Kowalów może opowia-
dać godzinami. Potrafi przenieść swo-
ich słuchaczy w świat niedostępny dla 
wszystkich. Świat już minionych wy-
darzeń i ludzi. Ale jakże miły dla (nie 
tylko) polskiego ucha. I chociaż minęło 
już kilka dobrych lat od mojej ostatniej 
wizyty u ks. Witka, nadal pamiętam tę 
niezwykłą energię i determinację czło-
wieka, który uratował od zapomnienia 
tak wiele zdarzeń. To z jednej strony 
budzi zdrową dziennikarską zazdrość, 
a z drugiej zmusza do poszukiwania 
możliwości wsparcia tej niezwykłej 
działalności, niezwykłego człowieka. 
Witku! Kolejnych 25 lat! 

Tekst Andrzej Klimczak

Ktokolwiek odwiedzał kiedyś księdza Witolda w Ostrogu, 
nigdy nie zapomni jego gościnności i „wypraw” po parterowej 
proboszczówce, w której książki ułożone w stosach od podłogi 
po sufit wyznaczały swoiste szlaki po historii Wołynia.

czasopismem katolickim wydawanym 
po polsku i ukraińsku, docierającym nie 
tylko do wiernych z Wołynia, ale dale-
ko poza granice Ukrainy i kontynentu 
europejskiego. Przy redakcji dwumie-
sięcznika powstała też biblioteka „Woła-
nia z Wołynia”, utworzona w roku 1996. 
Jej nakładem ukazało się 140 tytułów 
książek na temat dziejów Diecezji Łuc-
kiej i historii Wołynia, szczególnie tej 
obejmującej dwudziestolecie między-
wojenne, II wojnę światową oraz czasy 
komunizmu, które nastały po niej. Od-
waga w podejmowaniu tematów trudnej 
historii polsko-ukraińskiej powoduje, że 
ks. Witold jest otaczany niezwykłą esty-
mą po obu stronach granicy.

Całość działalności wydawniczej 
jest koordynowana przez Stowarzy-
szenie „Wołanie z Wołynia” z Poronina, 

gratulacje SDP gratulacje SDP
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Zimą, która z racji 
globalnego ocieplenia 
spowodowanego przez 
palących węglem 
i śmieciami w piecach 
mieszkańców tego kraju 
była de facto jesienią 
z elementami wiosny, 
w ukrytym przed 
szalejącą cenzurą ośrodku 
naukowym odbyła się 
arcyciekawa konferencja 
pod hasłem „Polacy. 
Wychowywać – ale jak?”. 
Poniżej prezentujemy 
najciekawsze wypowiedzi 
prelegentów, poczynając 
od słowa wstępnego, 
wygłoszonego przez 
Autora tej rubryki.

Loża profesorska. 
Słowo Wstępne

W 1989 roku mogło nam (dzien-
nikarzom, ludziom mediów, naukow-
com, kadrze profesorskiej – słowem, 
elicie intelektualnej społeczeństwa) się 
wydawać, że Polacy są jak dzieci, któ-
re z okresu beztroskiego dzieciństwa 
komunizmu wkraczają w okres dojrze-
wania – transformacji ustrojowej, by fi-
nalnie wejść w dorosłość, czyli liberalną 

Loża profesorska
satyrykon SDP

Przygotował Profesor TK, @TomieKawakami13

satyrykon SDP

demokrację. Niestety, okazali się oni być 
niewdzięcznymi, roszczeniowymi ba-
chorami z tym swoim „ok boozer”. Choć 
na pierwszym etapie słusznie zadbano 
o obecność marchewki, w postaci stwo-
rzenia ludziom możliwości obcowania 
z naszą wybitną myślą liberalną, po za-
mknięciu zakładów pracy szybko zabra-
kło kija. Spowodowało to rozbestwienie 
się społeczeństwa, które doprowadziło 
do rzeczy, wobec której człowiek przy-
zwoity wydaje się być wręcz bezbronny 
– do postawienia na piedestale chama, 
do zakwestionowania autorytetów! Gra-
nicą, swoistym „deathlinem”, czyli mar-
twą linią, był rok 2015. Jej podwojeniem, 
niestety, stał się rok 2019.

Patrząc na to, co stało się z tym kra-
jem, z tymi, sam nie wiem, czy można 
nazwać ich ludźmi, tymi produktami 
PRL, swoistymi „homo sovieticus”, po-
jawia się pytanie, gdzie popełniliśmy 
błąd. Moim zdaniem, pozwalaliśmy im 
na zbyt dużo, tkwiąc w mylnym prze-
konaniu, że odzyskawszy wolność dla 
siebie, możemy się z nią dzielić. Ta spe-
cyficzna „wycieczka od wolności”, jak 
to nazwał Erwin Fromm, pokazuje, że 
niektórym los inny niż tego zapitego, 
pańszczyźnianego chłopa, nie jest i nie 
może być pisany. Musimy więc wycho-
wać człowieka nie do wolności, a do po-
słuszeństwa. Musimy nim pokierować. 
I temu chciałbym poświęcić to naukowe, 
elitarne sympozjum.

Prof. Marcin Kmiot, filozof

Słuchając mowy inaugurującej na-
sze spotkanie, zadawałem sobie 
pytanie – czy mamy prawo czuć 

się lepsi? Jak patrzę na tych chamów, 
tę hołotę, te zapijaczone mordy, mogę 
z całą mocą powiedzieć – tak, mamy ta-
kie prawo.

Prof. Joanna Puszczała, 
socjolożka, etnografka

To szemrane towarzystwo 
wzgardziło kulturą, wybie-
rając tandetną rozrywkę. 

Tu zaczął się dramat. Mój synek napi-
sał kiedyś piękną piosenkę, zacytuję 
tu fragment: „ej, laska, jesteś w pytę, ja 
chce ciebie za kobitę, chodź tu do mnie 
i to zaraz, wyjaramy wszystko naraz”. 
I radio nie chciało tego grać. Tymczasem 
w tym samym czasie chamowate pio-
senki disco polo są wszechobecne. Ba, 
dopóki nie dowiedzieli się, kto jest jego 
matką, chcieli wyrzucić go z elitarnego 
liceum! A te baby, te koszmarne baby, co 
one wtedy gadały o moim dziecku, ja nie 
będę tu powtarzała nawet, bo jesteśmy 
kulturalnymi ludźmi w kulturalnym to-
warzystwie. Ale nie były to miłe słowa, 
o nie! I właśnie te baby, to ich gadanie, 
ja bym to odtworzyła tutaj, ale cieć kazał 

Loża ekspercka,
czyli głosy w dyskujsi

nam być cicho, to też dużo mówi o dzi-
siejszej Polsce. To właśnie zmusza mnie 
do takiej refleksji, że ja ich nie znoszę.

Prof. Janusz Grażyna, politolog 

To, co w tej kadencji, nie ma-
jąc mandatu społecznego, 
wyprawia PiS, nie ma po-

równania w polskiej historii. Weźmy na 
przykład zamach na budżet senatu. Na 
podobny krok nie poważyli się nawet 
komuniści. Zwłaszcza po 1953 roku. Aż 
do symbolicznego roku 1989 nie podjęto 
żadnej próby majstrowania przy budże-
cie Senatu! Nie mówię na temat? A, tak, 
przepraszam. Wychowywać prostymi 
bodźcami: głód, chłód, krytyka ze strony 
Unii Europejskiej. Makatki z wyszywa-
nym powiedzeniem: „Gdy Unia krytyku-
je, chleb nie smakuje”. Dzieci nauczyć, 
niech powtarzają w domu. Bo niestety 
ekonomicznie się to towarzystwo roz-
brykało, te demoralizujące transfery so-
cjalne, nie chcą pracować, nie chcą się 
słuchać ani uczyć. Ale jeśli ludzie mą-
drzy powtórzą im odpowiednio głośno 
i wyraźnie, że są chamami i trzeba im 
pokory, zawstydzą się i wrócą na swoje 
miejsce w szeregu. Trzeba mieć nadzie-
ję. „Jesteśmy chamy, więc się słuchamy” 
– to przesłanie, którego w XXI wieku mu-
simy nauczyć Polaków. 
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Na Dworcu Centralnym w Warszawie nie 
ma parkingu samochodowego odpowied-
niego do liczby aut podjeżdżających pod 

główne wejścia od strony Alej Jerozolimskich. Jest tam 
spory placyk, na którym jeszcze wiosną 2019 r. można 
było, choć za wysoką opłatą, zostawić pojazd. Teraz nie 
ma wjazdu na tę pustą przestrzeń, gdzie zmieściłoby 
się kilkadziesiąt samochodów. Internauci już odkryli, 
że PKP Spółka Akcyjna chce wydzierżawić teren na par-
king za ... 195 tys. miesięcznie, nie ma więc chętnych. 
PKP SA nie obniża jednak ceny, a przy jej pomniejsze-
niu mogłoby choć trochę zarobić samo i innym dać 
możliwość zarobku. A tak, nikt nie ma korzyści, za to 
jest udręka warszawian. A może to korupcja: komuś za 
coś na coś obiecano zabudowę tego placyku...? Gdyby 
PKP nie było spółką akcyjną, tylko rzeczywiście insty-
tucją państwową, jak wynika z nazwy jeszcze przed-
wojennej, mógłby interweniować rząd. Za dużo w na-
szym państwie takich mistyfikacji – spółek akcyjnych 
sugerujących w nazwie, jak Polskie Koleje Państwowe, 
przynależność do państwa. I dlatego mnożą się psy 
ogrodnika. 

satyrykon SDP

Prof. Zenon 
Tropicielski 
wytropił 
w sercu Polski 
psa ogrodnika 
i podejmuje 
z internautami 
badania: 
czy zjawił się 
on wskutek 
egoistycznej 
bezmyślności, 
czy też 
planowanego 
szachrajstwa?

Pies 
ogrodnika Tekst Jacek Wegner


