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Do widzenia!
Dożyliśmy czasów, gdy zwykłe słowa nabierają niezwykłego znaczenia. Codziennie wypowiadane „do widzenia” dziś brzmi jak pytanie – czy jeszcze się zobaczymy?
Zwyczajne życzenia zdrowia stały się życzeniami przeżycia. Rozpoczęły się czasy, jakich nikt się nie spodziewał.
Wszyscy żyją nie tylko zastraszającymi statystykami
pandemii, ale też z niepokojem, co będzie jutro, za miesiąc, rok… Rozpoczęła się III wojna światowa z niewidocznym wrogiem w formule dotąd nieznanej.

T

Andrzej Klimczak

rudne czasy są jednak po to, abyśmy sobie przypomnieli, że to, co było zwyczajną codziennością, jest nadzwyczajnym darem, którego dotąd nie zauważaliśmy.
To przypomnienie, że nie jesteśmy wieczni i nieśmiertelni. A przede wszystkim to
niezwykły czas weryfikacji siły charakterów. Jak to zwykle bywa w chwilach niosących
skrajne zagrożenie, to era bohaterów i kanalii.
Coraz wyraźniej widzimy ten podział, obserwując heroiczne wysiłki personelu medycznego, który jest najbliżej rozgrywającej się tragedii, i działania kanalii, które próbują
na ludzkich dramatach zarobić jak najwięcej.
Widzimy polityków, którzy nie zważając na nic starają się ratować życie własnych
obywateli, oraz tych, dla których epidemia jest okazją do fałszywych oskarżeń wobec
przeciwników, aby tylko zdobyć władzę i jeszcze chociaż kilka głosów poparcia więcej.
Obserwujemy przedstawicieli wielu profesji, którzy z niezwykłą odwagą i poświęceniem wykonują codzienne obowiązki, często ponad ich siły.
Z dumą muszę stwierdzić, że nasze, dziennikarskie środowisko, w większości zdaje pozytywnie ten jeden z najtrudniejszych egzaminów, który grozi codziennie utratą
zdrowia i życia, ale który jest niezbędny, aby w pełni być dziennikarzem i człowiekiem.
To korespondenci i fotoreporterzy zagraniczni i krajowi są dzisiaj w samym centrum pandemii. Dzięki nim wiemy, jak rozwija się kryzys w kraju i poza jego granicami.
To również dzięki nim i ich informacjom możemy podejmować mniej lub bardziej skuteczne działania ochronne.
Wspaniale zachowują się też w swojej większości freelancerzy, którzy będąc w coraz gorszej sytuacji finansowej, nie zważając na niebezpieczeństwa i niedogodności, ślą
nadal swoje często bezcenne informacje i relacje.
Niestety, są też i tacy dziennikarze – na szczęście coraz mniej liczni – którzy nie zrozumieli, że świat zmienił swoje oblicze. Nie dociera do nich jeszcze, że nadchodzą czasy,
w których zostaną rozliczeni z niegodziwości, kłamstw i oszczerstw, które dzisiaj są ich
narzędziem do osiągnięcia wątpliwego sukcesu. Jak również, że słowo w ich rękach ma
taką samą siłę rażenia jak prawdziwa broń. Od rzetelności ich informacji zależy dzisiaj
zdrowie i życie wielu ludzi.
Gdy miną te złe chwile – tak jak po II wojnie światowej – ludzie będą pamiętać, kto
czynił zło, a kto był bohaterem. My już możemy być dumni z tego, że wielu dzisiejszych
bohaterów znamy osobiście. Postarajmy się ich pokazywać i zachować dla pamięci przyszłości.
Życzę zdrowia. Do widzenia! 

Andrzej Klimczak

Do widzenia!

3

mediaSDP
Piotr Kościński

Dziennikarze i epidemia

6
02 (136) · MARZEC-KWIECIEŃ 2020

Jaromir Kwiatkowski

Pomiędzy koniecznością
a propagandą
Andrzej Tadeusz Kijowski

Nieznośna wolność słowa

11

historiaSDP

16

Stefan Truszczyński

Chała i chwała
Teresa Kaczorowska

Przy Strzeleckiej 8
Jacek Karolonek

Dachau, miejsce bez Boga
Makar

felietonSDP
Jacek Wegner

Remedium na zło świata
Stach Ostróżko

Ubłocenie kultury

Radio Narodowych Socjalistów

30
34
40
42

Robert Błaszak

22
26

Jan Lissowski, Kolumb
z Michałkowic

47

Polskie ślady na Maderze

Alina Bosak

Kultura w czasach zarazy

podróżeSDP
Marek Jakubowicz

kulturaSDP

56

mediaSDP
Wojciech Pokora

Trzymaj się zasad
Adres redakcji

Redaktor Naczelny

Andrzej Klimczak
Sekretarz Redakcji

Agnieszka Kaczorowska
Zespół

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

Elżbieta Królikowska-Avis,
Teresa Kaczorowska, Jolanta Danak-Gajda,
Wojciech Pokora, Jacek Wegner,
Robert Błaszak

72

80

fotoreportażSDP

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

Życie w czasach zarazy

90

Wydawca

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5
sdp@sdp.pl
www.sdp.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów
i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może
odbywać się tylko za zgodą redakcji. Wszystkie artykuły
zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

SDPpoleca
Andrzej Klimczak

Patronka na czas zarazy

62

rozmowaSDP
Z Marcinem Wolskim o jego nowej książce
rozmawia Andrzej Klimczak

Powtórka z rozgrywki

satyrykonSDP
68

Prof. Weredykiewicz

Loża ekspercka

98

5

media SDP

media SDP

Dziennikarze i epidemia:

jak żyć?...
Pandemia koronawirusa
stworzyła duże zagrożenie
dla dziennikarzy. I nie chodzi
tu o niełatwe relacjonowanie
wydarzeń ze szpitali,
o pracę w niebezpiecznych
warunkach, z możliwością
zarażenia – to trochę jak bycie
korespondentem wojennym,
kiedy niebezpieczeństwa
są oczywiste. Nie;
problemem jest sama praca
dziennikarska, a mówiąc
ściśle – jej utrzymanie.

T

eoretycznie rzecz biorąc, najlepiej
mają etatowcy. Ale jak pokazały
pierwsze tygodnie epidemii, koronawirus prowadzi do zwolnień także
wśród dziennikarzy. Wzrasta więc liczba
freelancerów, a ci stają przed pytaniem:
gdzie publikować, żeby zarobić na życie?

Amerykanie zwalniają
Paradoksalnie, łatwiej znaleźć informacje o problemach mediów w świecie
niż w Polsce – być może dlatego, że narasta liczba informacji o rosnących kłopotach gospodarki w ogóle. Stają wielkie fabryki i małe firmy, a zamknięcie
centrów handlowych, hoteli czy kin grozi
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Tekst Piotr Kościński

Autor jest wykładowcą na AFiB
Vistula i współpracownikiem
tygodnika „Idziemy”.

drastycznym wzrostem bezrobocia. Wydaje się, że dziennikarze takich problemów nie mają. Ba! Przecież siedząc w domu więcej niż zwykle oglądamy telewizję
czy przeglądamy strony internetowe gazet i czasopism. Ale to tylko pozór.
Chyba najlepiej widać, jak kłopoty
dotknęły media amerykańskie, przede
wszystkim te mniejsze. Sara Rubin, szefowa niewielkiego tygodnika „Monterey
County Weekly”, poinformowała, że jej
pismo, „niezależny tygodnik, z przykrością informuje o zwolnieniu jednej trzeciej personelu”. „Dokumentujemy życie
naszej społeczności i jeśli nikt inny nie
donosi o naszym życiu w izolacji, wydaje
się, jakby zapadły ciemności…” – napisała.
Dziennikarze niewielkiego pisma
„Vashon-Maury Island Beachcomber”
w stanie Waszyngton dostali szokującą informację: redakcja gazety zostanie
zredukowana do minimum. Podobnie
stało się z innymi mediami należącymi do macierzystej spółki Sound Publishing, ważnego wydawcy w tym
stanie. Zapowiedziano druk dwóch numerów tygodnika, ale kolejne stanęły
pod znakiem zapytania. Tymczasem Sound Publishing poinformowała, że funkcjonowanie wydawanych przez nią pism
zależy od przychodów z reklam, które
gwałtownie spadły w ostatnich tygodniach.

Jak powiedziała niedawno Mi-Ai Parrish, była szefowa pism „The Arizona Republic” i „The Kansas City Star”, wszyscy
piszą o koronawirusie. Wszyscy się nim
zajmują. Ale nikt nie dostaje za to pieniędzy. I na tym polega problem.
ytuacja musi być naprawdę trudna, także i na naszym kontynencie,
skoro Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) wydała specjalne oświadczenie, w którym stwierdziła, iż „jest głęboko
zaniepokojona sposobami przeprowadzania redukcji kosztów (obniżki wynagrodzeń, jednostronne obniżenie warunków
pracy itp.), narzuconymi dziennikarzom

S

lub w ogóle obniżki wynagrodzeń dla
swych pracowników. A wielu freelancerów, zwłaszcza pracujących w sektorze
sportowym lub kulturalnym, nie otrzymuje zamówień od mediów i straciło
wszystkie źródła dochodów.

Polskie redakcje
zawieszają druk
W naszym kraju jest podobnie. Chyba jako pierwszy rezygnację z wydania
papierowego ogłosił tygodnik „Wprost”.
„Press” cytował Marcina Dzierżanowskiego, redaktora naczelnego tego pi-

Jak powiedziała niedawno Mi-Ai Parrish, była szefowa pism
„The Arizona Republic” i „The Kansas City Star”, wszyscy piszą
o koronawirusie. Wszyscy się nim zajmują. Ale nikt nie dostaje
za to pieniędzy. I na tym polega problem.
i pracownikom mediów przez niektóre
firmy medialne”. EFJ uważa, że „środki
te są niesprawiedliwe i przynoszą efekt
przeciwny do zamierzonego”.
Jak podała EFJ, firmy medialne w Europie zaczęły wprowadzać jednostronne
skrócenie czasu pracy (a więc i pensji)
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sma: „nie będziemy wydawać papierowego numeru, stawiamy na e-wydanie”.
Dzierżanowski zapowiedział wznowienie wydania papierowego, jeśli punkty
dystrybucji będą działać. Inna rzecz, że
w styczniu nakład sprzedany „Wprost”
wyniósł tylko 13 tys. egz. 
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P

ojawiły się też informacje, że podobnie stanie się z tygodnikiem
„Do Rzeczy”. – Jak powiedział Mark
Twain widząc w jednej z gazet swój nekrolog: „pogłoski o mojej śmierci są przesadzone”. Ja to samo mogę powiedzieć
o fałszywkach, które pojawiły się w pewnym momencie w mediach społecznościowych, jakoby tygodnik „Do Rzeczy”
przestał wychodzić. To jest nie tylko przesadzona informacja, ale wprost – nieprawdziwa. Czyli krótko mówiąc kompletny fejk – mówił Łukasz Warzecha.

media SDP
– ale szanse na przetrwanie w dotychczasowej postaci wydawały się nikłe.
Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, przejście na wydania online to drastyczny spadek przychodów. Strony internetowe polskich mediów, zwłaszcza
tych mniejszych, zarabiają niewiele.
Sprzedaż e-wydań też dotąd była dość
słaba. Trudno dotrzeć do potencjalnych
czytelników z apelem, by je kupowali.
Tygodnik „Idziemy” ma 7 tys. lajków na
FB, ale jest mało realne, by wszyscy zaprenumerowali wydanie online; „Gość

Strony internetowe polskich mediów, zwłaszcza tych mniejszych,
zarabiają niewiele. Sprzedaż e-wydań też dotąd była dość słaba.
Kilka tytułów zmniejszyło swoje nakłady, zawieszone zostało też wydawanie miesięcznika „Podróże”, a „Tygodnik
Podhalański” zmniejszył objętość i zawiesił współpracę z felietonistami. Prawdziwy dramat przeżywają natomiast pisma katolickie. Zdecydowana większość
ich nakładów rozchodziła się w kościołach. Gdy ograniczono liczbę wiernych,
mogących uczestniczyć w mszach, wydawało się jeszcze, że sprzedaż choćby
ograniczonej liczby egzemplarzy będzie
jednak możliwa. Tymczasem po drastycznym zmniejszeniu udziału ludzi
w mszach, dystrybucja poprzez parafie
stała się po prostu niemożliwa. Tygodnik
„Idziemy” zawiesił wydanie drukowane,
pozostając wyłącznie przy wersji elektronicznej, którą można zaprenumerować. Redakcja chce także rozwijać portal
idziemy.pl. Podobnie uczynił „Przewodnik Katolicki”. „Gość Niedzielny” i „Niedziela” usiłowały kontynuować wydania
drukowane i gdy powstawał ten numer
„Forum”, ich przyszłość była niejasna
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Niedzielny” ma ich 132 tys., a „Wprost”
aż 192 tys., czy jednak przełoży się to na
wzrost prenumeraty?
brak pieniędzy oznacza brak
możliwości wypłat pensji i nawet
honorariów. Zmniejszane są zespoły redakcyjne (czyli, mówiąc wprost,
zwalniani są dziennikarze), likwiduje się
lub przynajmniej obcina wierszówkę. To
oznacza, że etatowcy z dnia na dzień
stają się freelancerami, a freelancerzy
stracili wiele możliwych miejsc publikowania swoich tekstów.

A

Przyszłość bardzo niepewna
Dziennikarze niechętnie mówią
o swojej sytuacji, a jeśli już się wypowiadają, to proszą o zachowanie anonimowości.
– Ja, niestety, nie widzę w tej sytuacji możliwości zarobkowania jako
dziennikarka w obszarze moich dotychczasowych zainteresowań. Tygodnik,
z którym byłam związana, zlikwidował

rubryki, które na stałe prowadziłam, a za
większe materiały nie ma z czego płacić
– słyszę opowieść. – Reportaż, do którego materiały zebrałam przed epidemią,
próbuję opublikować gdzie indziej, ale
bezskutecznie. Mam wrażenie, że walcząc o przetrwanie, gazety dają teraz
pierwszeństwo publikacji stałym współpracownikom – co zrozumiałe. Mogę próbować sił w pisaniu książek, ale w tym
przypadku nie ma mowy o stałych dochodach. Zmuszona jestem przekwalifikować się i zatrudnić w branży, której
kryzys jeszcze nie dotknął. Brakuje mi
pisania. Po raz kolejny przyłapuję się na
tym, że zaciekawia mnie coś, w czym widzę materiał na artykuł, a potem refleksja: nie da się go zrealizować „zza biurka” i nie ma gdzie opublikować – dodaje.
– Ja nie mam wyjścia, muszę dalej
pisać, by z czegoś żyć, chyba, że zostanę
robotnikiem. Na to jednak chyba jestem
za stary – mówi inny dziennikarz. – Niestety, pismo, do którego dawałem teksty,
nie płaci teraz wierszówek. Inne są oblegane, bo w podobnej jak ja sytuacji znalazło się wielu moich kolegów. Mogą więc
bez problemu przebierać w propozycjach.
I dopóki epidemia nie ustanie, sytuacja się
nie zmieni, a raczej będzie się pogarszać
– podkreśla. I wskazuje, że będzie mniej
ogłoszeń. – Pierwsze, które je wycofywały,
były firmy turystyczne. W miarę pogorszenia się sytuacji gospodarczej, liczba
ogłoszeń spadnie jeszcze bardziej, bo jeśli
przedsiębiorstwa dokonują cięć, to marketing na pewno znajduje się na pierwszym
miejscu. A skoro tak, gazety i czasopisma
będą mieć coraz mniejsze przychody.
W ciemnych kolorach widzi sytuację
znany dziennikarz Piotr Zaremba. – Ciężko będzie dziennikarzom, to oczywiste,
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a może najciężej tym niepodwiązanym
pod żaden układ polityczno-towarzyski,
bo ich media słabną najszybciej – wskazuje w rozmowie z „Forum”. – Współpracuję z sześcioma tytułami i jak pytałem
sam siebie, czy przetrwają trzy-pięć lat,
to dziś nie mam odwagi pytać. Jeden podziękował mi w tydzień po ogłoszeniu
blokady granic jako autorowi zewnętrznemu, czekam na podobne decyzje innych, nie podyktowane przecież oceną
tekstów, a cięciem kosztów. Osłabnie
kontrola obywatelska – i nad rządzącymi, i nad opozycją – podkreśla Zaremba.

Trzeba znaleźć receptę

W

irus „trafił” w dziennikarzy
w czasie, gdy trwa rewolucja
medialna. Spadek nakładów
prasy drukowanej, poza Indiami czy Chinami, obserwujemy już od lat. Wstrząs
spowodowany epidemią tylko ten proces
przyśpieszył. Niestety, Internet wciąż
nie przynosi takich pieniędzy jak papier
– ogłoszenia są tanie, a poza tym każdy ma już na swoim komputerze jakiś
program blokujący reklamy. I na dodatek
wszyscy przyzwyczaili się, że w Internecie wszystko czyta się za darmo.
Trudno oczekiwać na pomoc państwa, które musi nie tylko walczyć z epidemią, ale i wspierać padającą gospodarkę. Trzeba pilnie szukać sposobów na
dobre rozwiązanie problemu – bo inaczej
dziennikarze będą się musieli szybko
przebranżowić. A, jak słusznie zauważył
Piotr Zaremba, straci na tym także społeczeństwo, bo politycy, administracja,
urzędy, nie będą już kontrolowane przez
„czwartą władzę”. Kto poszuka takich
sposobów? 
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Skorzystaj nieodpłatnie
z naszej bazy mailingowej

SDP
WSPIERA PRASĘ

Ze względu na skutki obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, prasa
drukowana przeżywa coraz bardziej nasilający się kryzys związany z ogromnym
ograniczeniem możliwości jej promocji i przede wszystkim dystrybucji. Dlatego
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich postanowiło udostępnić swoje strony internetowe (sdp.pl, cmwp.pl) i bazę mailingową do nieodpłatnego promowania tych
gazet, które wydawane są obecnie jedynie online i które były w sprzedaży w wersji
papierowej, a teraz są dostępne w sieci za darmo.

Prasa samorządowa

Pomiędzy
koniecznością a propagandą
Tekst Jaromir Kwiatkowski

Jakimi kanałami powinna komunikować się
z mieszkańcami władza samorządowa? Czy jest sens,
aby rozwijała swoje „koncerny medialne”? Czy prawdziwe
jest stwierdzenie, iż na rynku prasy lokalnej istnieje
dychotomia: ubezwłasnowolnione gazety samorządowe
kontra prywatne ostoje niezależności dziennikarskiej?

P

rzeciwnikiem wydawania prasy
przez samorządy jest m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam
Bodnar, który w 2018 roku, w piśmie do
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, stwierdził, że taka działalność wydawnicza samorządów stanowi zagrożenie dla wolności słowa i że powinny
one wydawać jedynie biuletyny informacyjne. Gazety samorządowe, zdaniem

rzecznika, nie wypełniają podstawowej
funkcji prasy, jaką jest kontrola władzy. Jednak w kwietniu ub.r. spadł z porządku obrad Sejmu projekt nowelizacji prawa prasowego autorstwa posłów
Kukiz’15, mający na celu wprowadzenie
zakazu wydawania tytułów prasowych
przez samorządy. Pozytywnie o projekcie wypowiedziała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ale Komisja Ustawodawcza stwierdziła, że jest on niezgodny
z Konstytucją.

Prosimy o przysyłanie na adres jolanta.hajdasz@sdp.pl linków z dostępem do konkretnego numeru. Będziemy je rozsyłać do naszych członków i na wszystkie adresy
znajdujące się w naszej bazie mailingowej.
Jako pierwsze wysyłamy dziś najnowsze numery tygodnika „Idziemy” i „Kuriera
Wnet”. Prosimy o udostępnianie tych adresów wśród przyjaciół i w mediach społecznościowych. Wspierajmy dziennikarzy, wspierajmy prasę! 
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Informacja czy lans

Jednak, jak sama przyznaje, to rzadkie przypadki. – Z reguły burmistrzowie,
oi rozmówcy znają medialny rywójtowie czy starostowie nie rozumieją,
nek lokalny od podszewki. Doże zakładając kaganiec gazecie uderzają tak naprawdę w siebie, bo czytelnicy
rota Mękarska z Sanoka w swojej bogatej karierze dziennikarskiej była
doskonale potrafią to wyczuć. W efekcie
m.in. redaktorem naczelnym zarówno
obraca się to przeciwko nim – uważa Dotygodnika wydawanego przez samorząd,
rota Mękarska.
jak i lokalnej gazety prywatnej. WojAle chodzi nie tylko o zakładanie kaciech Naja jest redaktorem naczelnym
gańca, czy „ręczne sterowanie”, a więc
i wydawcą tygodnika „Reporter Gazeta”,
naciski, jakie treści powinny znaleźć
ukazującego się w powiecie
się w gazecie, a jakie nie.
ropczycko-sędziszowskim
Bardzo denerwującą mana Podkarpaciu.
nierą większości pism saZ reguły
Oboje nie mają proburmistrzowie, morządowych jest to, że
blemu z tym, by samorząwójt, burmistrz czy starowójtowie czy
dy wydawały biuletyny,
sta nachalnie lansują się
starostowie
w których informowaływ „swojej” gazecie, często
nie rozumieją,
by o podjętych decyzjach,
goszcząc niemal na każże zakładając
zmianach w podatkach,
dej jej stronie. To właśnie
cenach śmieci itp. Ale – jak
ta chęć lansu powoduje, że
kaganiec
zauważa sanocka dzien„zwykłe” biuletyny inforgazecie
nikarka – samorządy są
macyjne nie zaspokajają
uderzają tak
także wydawcami „norambicji włodarzy. – Kienaprawdę
malnych” gazet, to znaczy
dyś w jednej takiej gazecie
w siebie,
szeroko informujących
naliczyłam ponad 20 zdjęć
bo czytelnicy
o różnych aspektach żystarosty – wspomina Dodoskonale
cia lokalnej społeczności,
rota Mękarska. Dodaje, że
a przy okazji przekazująswoje „trzy grosze” wrzupotrafią
cych informacje z urzędu
cają też radni, którzy rówto wyczuć.
gminy czy starostwa. Trudnież nie chcą zaprzepaścić
W efekcie
no mówić o niezależności
okazji do lansu w „swojej”
obraca się
gazecie.
dziennikarskiej zespołów
to przeciwko
redakcyjnych tych pism,
Podobne obserwacje
nim...
choć – jak zauważa Doroma Wojciech Naja. – Wyta Mękarska – „wszystko
chodzę z założenia, że pozależy od tego, czy mamy
trzebny jest pewien umiar
do czynienia z rozsądnym włodarzem
– tłumaczy. – Nie da się tego wprowadzić
gminy”. – Jeżeli jest rozsądny, to możżadną ustawą (to nawiązanie do nieudanej
na wypracować consensus, który będzie
próby znowelizowania prawa prasowego
zadowalał i jego, i redaktora naczelnego
w tej kwestii – przyp. JK). A prawda jest
– przekonuje dziennikarka.
niestety taka, że samorządowe kanały

M
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informacyjne, które powinny służyć prostemu komunikowaniu się z mieszkańcami, służą nierzadko nachalnemu lansowaniu się różnych osób.
edaktor naczelny i właściciel „Reportera” zaznacza, że nie chciałby przekreślać możliwości docierania samorządów do mieszkańców,
zwłaszcza, że żyjemy w czasach, kiedy
kanały informacyjne są łatwo dostępne i trzeba z nich korzystać. – Ważne,
żeby robić to z głową i rozumieć naturę
instytucji, w której się pracuje – uważa
Wojciech Naja. – Jeżeli jest to samorząd,
to z definicji pełni on funkcję służebną wobec obywateli. Dlatego uważam,
że nie jest to dobry kierunek, kiedy
chce się on bawić w „koncern medialny” (oprócz gazety także np. telewizja kablowa – przyp. JK), który mozoli się nad
dziennikarskimi laurkami dla burmistrza czy wójta.
Samorządowym mediom, zdaniem
Nai, ciężko jest zachować niezbędny balans między tym co konieczne

R
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(np. informowanie o zmianach w zakresie podatków, cen śmieci itd.), a owym
natrętnym lansem. – Źle jest, kiedy samorządowe media w co drugim materiale przedstawiają, co burmistrz wręczył,
komu uścisnął rękę, kogo odwiedził itd.
– uważa redaktor naczelny „Reportera”.

Dziennikarstwo
czy propaganda

W

ojciech Naja uważa, że członków redakcji pism (czy szerzej: mediów) samorządowych trudno nazwać dziennikarzami.
Według niego są to raczej pracownicy
propagandy, choć w swojej pracy stosują
formy z pozoru dziennikarskie. Przywołuje przykład telewizji samorządowej:
– Kłopot polega na tym, że mamy tam
ogromną dysproporcję pomiędzy jakością dziennikarską materiałów, która bywa bardzo słaba, a techniczną, która jest
coraz lepsza, bo gminy nie szczędzą na
to środków.

13
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ównież Dorota Mękarska uważa,
zrobiła niezłe pismo lokalne. – Później
że pracę samorządowych „biulepocztą pantoflową dotarło do mnie, że
tynów” udających gazety trudno
w ratuszu zarzucali mi, iż trzymałam
nazwać dziennikarstwem, a ich niski
się od nich z daleka, nie chodziłam na
poziom bierze się stąd, że nie pracują
żadne kawki i pogaduszki.
w nich profesjonaliści, lecz osoby, które
Dziennikarka ma świadomość, pojedynie przyuczyły się do zawodu. – One
partą doświadczeniem, że gdy redaktor
nie nauczyły się dziennikarstwa z nienaczelny próbuje zachować jak najwiękzależnych mediów, nie wiedzą, na czym
szy zakres niezależności, jego przygoda
ono polega i wydaje im się, że dawanie
z pismem samorządowym może skońburmistrza na 20 zdjęciach w numeczyć się bardzo szybko. Poza tym na porze to normalna praca dziennikarska.
ziomie gminy niby nie ma polityki, ale
Nie mają świadomości,
wraz ze zmianą władz
redaktor naczelny traże nie ma to nic wspólnego z dziennikarstwem
ci stanowisko jako jeDziennikarka
– przekonuje.
den z pierwszych, Lecz,
ma świadomość,
Dziennikarka twierjak podkreśla moja
popartą
dzi, że pisma samorząrozmówczyni, w gazedoświadczeniem,
dowe mogą być często
tach prywatnych wcale
„polem do popisu” dla
nie jest pod tym wzglęże gdy redaktor
byłych dziennikarzy,
dem lepiej; często są
naczelny próbuje
one wykorzystywane
a obecnie „propagandyzachować jak
stów na usługach”, któdo promowania biznenajwiększy zakres
rzy manipulują dość persowych i politycznych
niezależności,
fidnie: pod płaszczykiem
interesów właściciela.
jego przygoda
– To nie jest tak, że
kontrowersyjnych pytań
z pismem
rzucają „koła ratunkogazeta samorządowa
to zawsze twór komwe” włodarzowi miasamorządowym
sta czy gminy, by łatwo
pletnie ubezwłasnomoże skończyć się
mógł się wytłumaczyć
wolniony, tuba probardzo szybko.
z kontrowersyjnych popagandowa włodarza
gminy (choć często
sunięć. A kiedy jeszcze
taki „dziennikarz” pozotak bywa), a prywatna
staje w zażyłych stosunkach z włodato wzór niezależności. Taka dychotomia
rzem gminy, wtedy zawsze „włącza” mu
jest nieprawdziwa – oburza się Dorota
się autocenzura i trudno oczekiwać, że
Mękarska. I dodaje: – Musimy sobie, czy
będzie on niezależny.
to w mediach samorządowych, czy pry– Ja nie spotykałam się z burmiwatnych, zadać pytanie, na jaki komstrzem na stopie towarzyskiej – podkrepromis jesteśmy w stanie pójść. Nic nie
śla Dorota Mękarska, nawiązując do czawarte drobnostki zdarzają się w każdej
pracy, ale jeśli dotyczy to spraw kardysów, kiedy była redaktorem naczelnym
tygodnika samorządowego, z którego
nalnych, to trzeba zapytać, czy jestem

w stanie się temu poddać? Przy obecnej kiepskiej kondycji mediów lokalnych
nie ma dobrze płatnej pracy dla dziennikarzy, dlatego też czasami godzą się
oni na różne świństewka, a bywa wręcz,
że pseudodziennikarze sami je inicjują
(np. nagonki na ludzi).
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Nie potrzebuję niezależnych
mediów, mam swoje

W

przywołanym piśmie do ministra, rzecznik praw obywatelskich podniósł kwestię, że
„uzurpowanie sobie przez biuletyny samorządowe roli gazet wiąże się niejednokrotnie z utrudnianiem dostępu do informacji dziennikarzom prasy prywatnej”.
Wojciech Naja potwierdza istnienie
takiego zjawiska: – Największe zagrożenie, jakie niejednokrotnie jako gazeta
odczuwaliśmy, jest takie, że kanał informacyjny, który buduje władza samorządowa, dąży do samowystarczalności.
W umysłach władz gminy pojawia się
myślenie: skoro mamy swój kanał informacyjny, to nie potrzebujemy niezależnych mediów i sami będziemy decydowali o tym, o czym rozmawiamy,
a zwłaszcza – jakie tematy pomijamy.
A to prowadzi do ignorowania zapytań
od gazet niezależnych.
Zupełnie inną strategię stosuje prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, który
formalnie nie ma swoich kanałów informacyjnych, ale „uwiódł” niemal wszystkie rzeszowskie media, które same
w dużym stopniu abdykowały z funkcji
kontrolnej wobec niego. – To nie jest mój
teren, ale jeśli tak się stało, nie jest to winą prezydenta Rzeszowa, lecz tych mediów – uważa Wojciech Naja. – Problem

polega więc tak naprawdę na tym, że to
te media nie zadają właściwych pytań
prezydentowi.
nna sprawa to kwestia odpłatności za
gazety samorządowe. Rzecznik praw
obywatelskich w cytowanym już piśmie prezentuje pogląd, że jeżeli prasa
samorządowa jest rozprowadzona bezpłatnie, to tym samym „jest pozbawiona ważnego – standardowego dla prasy
prywatnej – źródła finansowania, które
jest uzupełniane ze środków publicznych”. Niezależnie od powyższego, bardzo niepokojący jest, zdaniem Adama
Bodnara, „udział prasy samorządowej
w rynku reklamowym, który niejednokrotnie warunkuje funkcjonowanie prywatnej prasy lokalnej”. Z kolei odpłatne
wydawanie gazet samorządowych może, jego zdaniem, „budzić wątpliwość
z punktu widzenia art. 61 Konstytucji,
który przewiduje prawo do informacji
o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne”.
Wojciech Naja zauważa, że bez
względu na to, czy gazety samorządowe są płatne, czy nie, z reguły nie są one
samofinansujące się. A zatem koszty ich
wydawania – papier, druk, płace, sprzęt,
lokal – pokrywamy także my jako podatnicy. – Pytanie, czy chcielibyśmy korzystać z tych mediów w takim kształcie,
w jakim one są – pyta redaktor naczelny
„Reportera”.
W jednym gazety samorządowe górują, zdaniem Doroty Mękarskiej, nad
prywatnymi: zarobki są w nich wyższe
(choć nie są to żadne kokosy), a stabilizacja zatrudnienia (wyjąwszy redaktora
naczelnego) większa. Co wielu „dziennikarzy” zachęca do tego, by w tych gazetach trwać. 

I
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Nadzorca

Fot. Jacek Halicki Creative Comons Wikipedia

Wolność słowa to koncept rewolucji
francuskiej i Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela z 1789 r. Wówczas uznano,
że każdy obywatel może wypowiadać się
i publikować, wykorzystując najnowocześniejszy środek publikacji, jakim był druk.
Prawo to po raz ostatni wyartykułowane
zostało jednoznacznie w 1948 r. Art. 19
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPCz) brzmi: „Każdy człowiek ma
prawo do wolności opinii i wyrażania jej;
prawo to obejmuje swobodę posiadania
niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez
względu na granice”.

J

ednak już w 1950 r. w Europie zniesiono pełną wolność słowa. Nowoczesne
środki przekazu: radio, a potem telewizja, inaczej niż w USA, zostały tu zmonopolizowane przez państwa. Zgodnie z art.
X Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
(EKPCz), zagwarantowana wszystkim ludziom „wolność wyrażania opinii” – „nie
wyklucza prawa Państw do poddania
procedurze zezwoleń przedsiębiorstw
radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych”. Dla 10 państw zachodnich
Konwencja weszła w życie w 1953 r., Polska ratyfikowała ją po 40 latach. W III Rzeczypospolitej zapis ten implementowano
w 1997 r. do Konstytucji – do art. 54 pkt. 2,
gwarantującego wolność słowa, dopisując zdanie: „Ustawa może wprowadzić 

Nieznośna
wolność słowa
Tekst Andrzej Tadeusz Kijowski

Zastrzeżenie
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

16

Eleanora Roosevelt w 1948 r. prezentuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka
(Wikipedia/ FDR Presidential Library &Museum).
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obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub
telewizyjnej”.
1950 r., aż po kres XX w.,
najważniejsza była swoboda druku. Konieczność koncesjonowania radia i telewizji uzasadniano ograniczoną ilością dostępnych
częstotliwości. Mimo że wraz z pojawieniem się telewizji kablowych, cyfrowych
multipleksów i platform internetowych
liczba dostępnych adresów stała się nieograniczona, przepis ten umarł jedynie
w odniesieniu do kinematografii. Wobec
radia i telewizji jest egzekwowany w całej Europie. François Jongen swobodę wypowiedzi w sektorze audiowizualnym
nazywał „ograniczoną, organizowaną
i nadzorowaną”. Bowiem, w przeciwieństwie do słowa drukowanego, nie realizowała się w systemie czysto represyjnym

W

aktywności: trzeba ją kupić, wybrać. Telewizor czy radio uruchamia się jednym
naciśnięciem guzika i one, niemal niepostrzeżenie, oddziaływają na ogromne
grupy biernych ludzi”.1

Właściciel

P

owszechna dostępność druku cyfrowego sprawia, że każdy, nawet
w sporych nakładach, może publikować na papierze. Plakaty, ulotki, pisemka zalewają rynek i nie w tym rzecz,
kto je udostępnia – pytanie, kto czyta,
kto dysponuje nośnymi kanałami dystrybucji. Po odzyskaniu niepodległości
w 1989 r. Państwo Polskie zrezygnowało
z wydawania prasy rządowej. Zdawało się też oczywiste, że samorząd terytorialny nie ma prawa do wydawania
gazet. Furtkę dla prasy samorządowej

Powszechna dostępność druku cyfrowego sprawia,
że każdy, nawet w sporych nakładach, może publikować
na papierze. Plakaty, ulotki, pisemka zalewają rynek
i nie w tym rzecz, kto je udostępnia – pytanie, kto czyta,
kto dysponuje nośnymi kanałami dystrybucji.
– pełna wolność, z wyjątkiem odpowiedzialności prawnej za nadużycia – lecz
także w formach prewencyjnych, zapobiegając w procesie koncesyjnym możliwości odpowiedzialności późniejszej. Powodem miał być fakt, że prasa wymaga

otworzyła w 1996 r. Ustawa o gospodarce komunalnej, która umożliwiła „prowadzenie działalności wydawniczej na
rzecz samorządu terytorialnego”, niezależnie od tego, czy w gminie „istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty

François Jongen, La liberté d’expression dans l’audiovisuel: liberté limitée, organisée et surveillée,
/w:/ La liberté d’expression, son étendue et ses limites, R.T.D.H., 1993/13, s. 95-117.

1
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samorządowej na rynku lokalnym”
i (a warunki te powinny być spełniane
łącznie) działalność gospodarcza gminy
byłaby jedynym sposobem dla trwałego
ograniczenia bezrobocia poprzez interwencję w celu ożywienia rynku.
W 2001 r. do art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym dodano pkt. 18 – wymieniając wśród zadań własnych gminy
„promocję gminy”.
olność słowa ogranicza dziś
przede wszystkim jej właściciel, który nie musi publikować tego, co mu się nie podoba. Właścicielem takim może być osoba fizyczna,
zasobny samorząd dysponujący licznymi kanałami dystrybucji lub bogaty koncern medialny. Rodzimy lub zagraniczny,
których na zglobalizowanych rynkach
przybywa.
Dotyczy to także rynku telewizyjnego, który otworzono na penetrację
zagranicznego kapitału, w 2000 r. dopisując do Ustawy o radiofonii i telewizji

W
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artykuł 40a, umożliwiający otrzymanie
koncesji przez podmioty zagraniczne, zaś
w 2004 r., po wejściu do Unii Europejskiej,
dodano jeszcze do niego punkt piąty, który nadawców zamieszkałych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
traktuje jak polskich. W konsekwencji
sieć TVN mogła zostać sprzedana Amerykanom, skoro siedzibę ustanowili
w Wielkiej Brytanii. Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
nie miał tu nic do powiedzenia. Zgody
udzielono w Brukseli. (Można się tylko
zapytać: czy decyzja z 2018 r. zachowuje
ważność po Brexicie?).
łówne media społecznościowe
(Facebook, Google) znajdują się
w rękach ponadnarodowych korporacji prywatnych. Twórca FB Mark
Zuckerberg, a także współwłaściciele
wyszukiwarki Google: Lary Page i Sergiej
Brin, mają prawo publikować w swoich
domenach tylko to, co ich zdaniem „nie
jest złe” [Don’t be evil]. 

G
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Anonim

O

graniczenia wolności słowa
płyną z paroksyzmów liberalnej demokracji, która uważając
ten ustrój za jedyny podważa własne
pryncypia. Te cenzorskie i regulacyjne
działania demaskuje Ireneusz C. Kamiński:„Ograniczenie swobody wypowiedzi
zapisane w artykule 10 ust. 2 EKPCz,
tłumaczone jest intencją autorów konwencji, by ze względu na negatywne doświadczenia okresu międzywojennego,
prawa zawarte w konwencji nie mogły

media SDP
być wykorzystywane do
działań, które zmierzają
do zniszczenia demokratycznego państwa”.2
Nie ma wolności dla
wrogów wolności. Na
straży starego porządku
stają dwa nowe pojęcia
nakazujące eliminację
informacji określanych
jako „fałszywe treści”
oraz „mowa nienawiści”. Tym samym, skoro
podstawową platformą
jej rozpowszechniania
nie jest już druk, lecz
sieć internetowa, obok
prewencyjnych regulacji
dotyczących radia i telewizji, kontrola swobody wypowiadania przez
Europejczyków poglądów
uznawanych przez dążące do globalizacji oligarchiczne elity za niepoprawne politycznie, rozszerzona zostaje na prasę.
Od 2018 r. w Niemczech stoi na jej
straży Ustawa o egzekwowaniu prawa
sieciowego, nakazująca platformom społecznościowym eliminację treści, które na podstawie zgłoszeń internautów
zwanych „sygnalistami” zostaną przez
urzędników ministerialnych uznane za
niewłaściwe. Ustawa ta umożliwia nakładanie kar finansowych do 50 mln €
na operatorów sieci, którzy nie usuną
wpisów wskazanych przez „sygnalistów”
jako przejawu „mowy nienawiści”.

Ireneusz C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka. Analiza krytyczna., Warszawa 2010, s.45.

2
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Powszechna zgoda na konieczność
z protokołu internetowego IPv6, który
cenzury represyjnej w Internecie, a prepoprzez przydzielanie adresu IP pojewencyjnej w stosunku do radia i telewidynczym użytkownikom uniemożliwi
zji, wynika z zaakanonimowe publiceptowania sytuacji,
kowanie. Swobodę
że w sieci rozprzewypowiedzi należy
strzeniają się puzwiązać z gronem
zidentyfikowanych
blikacje anonimowe. W imię walki
osób. Wtedy stanie
z wszelkiego rodzasię zbędna kontrola
ju trollami odbieraprewencyjna czy filne jest konkretnym
trowanie – restrykobywatelom prawo
cyjne cenzurowanie
do publicznego głotreści.
szenia poglądów
Wraz z przenouznanych za konszeniem wszystkich
trowersyjne.
mediów do sieci
traci też sens konKto dopuszcza
Andrzej Tadeusz Kijowski (ur. 1954)
– pisarz, publicysta prasowy, felietonista
do wprowadzania
cesjonowanie. Bierradiowy, realizator i prezenter
fałszywych treści
ność odbiorców ratelewizyjny. Nauczyciel akademicki.
Teatrolog. Menedżer i teoretyk kultury.
w przestrzeń pudia i telewizji, którą
Był dyrektorem Centrum Monitoringu
bliczną przez osoby
uzasadniano „proWolności Prasy SDP. Obecnie jest
rzecznikiem Wolności Słowa KRRiT.
niepodpisane (chocedury zezwoleń”,
ustępuje komuniciażby pseudonimem, jeżeli PESEL
kacji dwustronnej,
jest znany wydawcy czy dostawcy interumożliwiającej internautom bardzo aknetu), sankcjonuje niemożność ścigania
tywne, pisemne, a także audiowizualne,
za nadużycie wolności słowa. Prawo do
komentowanie i prezentowanie przeswobody wypowiedzi ogranicza w efekcie
ciwstawnych racji, zaś obywatele nie są
cenzura represyjna.
już przywiązani do jednego kanału, lecz
wręcz gubią się w gąszczach informacyjnego szumu.
Konkluzja
W tej sytuacji pora postawić pyolność słowa winna być abtanie: czy respektujemy prawa człosolutna, a odpowiedzialność
wieka i obywatela do głoszenia swoich
za jej nadużycie bezwzględpoglądów, czy też uważamy, że ludzie
na. Prawa obywatelskie są przywilejem
– w swojej zwiększającej się od kilku pokonkretnych ludzi zdolnych odpowiakoleń w postępie arytmetycznym wiedać przed sądem za ich nadużycie. Rozlomiliardowej masie – to „ciemny lud”,
wój technik informatycznych umożliktóremu trzeba wskazać to co dobre,
wia ograniczenie prawa publikowania
bo inaczej „kupi” coś, co się oligarchom
parlamentarnym nie podoba? 
w sieci do obywateli korzystających

W
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Raduje, że w naszym
środowisku są
(i byli) doświadczeni
dziennikarze,
redaktorzy, publicyści
obdarzeni również
talentem literackim.
Romuald Lazarowicz,
zmarły w sierpniu
ubiegłego roku, zdołał
tuż przed śmiercią
wydać kolejną książkę
o tytule treściowo
i graficznie nader
powabnym.

Remedium

na zło
					świata
Tekst Jacek Wegner
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P

rzypominaliśmy na łamach „Forum Dziennikarzy” jego niepospolitą działalność polityczną,
publicystyczną i wydawniczą. Był człowiekiem renesansu, uzależnionym od
silnego przeżywania swej i naszej codziennej współczesności, acz umiał
tym doznaniom nadawać również takie
kształty literackie, że czytelnik odczuwał
przyjemności estetyczne.
Głównym zamysłem i jednocześnie
przesłaniem tych... tu zawahałem się,
tych opowiadań, nowel, moralitetów, tego
literackiego bogactwa gatunkowego, jest
nasze bytowanie tu i teraz. Poprzednia
książka „Plastikowy delfin” i właśnie ów
„Pomnik komunizmu” są niczym stendhalowskie zwierciadło przechadzające
się po gościńcach, wszelako zdeptane nogami barbarzyńców. Jego kawałki odbijają
tedy wąskie widnokręgi rzeczywistości,
za to niczym w soczewce wyostrzone aż
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Romuald Lazarowicz
– dziennikarz, publicysta, wydawca.
Część aktywnego życia spędził w
antykomunistycznym podziemiu. Wnuk i syn
żołnierzy niezłomnych.

do bólu duszy. Bo widać w tych odłamkach głupotę, cynizm, oszustwa, chciwość, cwaniactwo, chamstwo i wszystkie doświadczane okropności moralne
wszech czasów, skłaniające odbiorcę do
pytania siebie, ile jest w tym mojej, naszej winy, a ile losu.
en zbiór dzieli się na cztery rozdziały: „Z Polski”, „Świat zwariował” ( w moim odczytaniu to nie
tytuł, to konstatacja faktycznego stanu
rzeczy), „Dalekie krainy”, „Opowieści na
dobranoc”. W każdym pomieszczonych
jest kilka nowelek czy opowiadań. 

T
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azarowicz wiedział, że śmiech jest
najlepszym remedium na głupotę
i zło świata, których doświadczał
przez całe swe dorosłe życie. Najbardziej bodaj śmieszył go i zniesmaczał
serwilizm polityków Polski ludowej wobec strażników jedynie słusznej ideologii „ze Związkiem Radzieckim na czele”. Toteż jeden z żarliwych sługusów
dostaje w czyśćcu polecenie przepisy-

felieton SDP
naszą kulturę umysłową i jeszcze całkiem nie zanikłą. Główny bohater nazywa się Rokowski i owo nazwisko, tudzież jego głupota, język, biografia oraz
owa pozorna szlachetność, kojarzą się
z postacią prawdziwą Mieczysława Rakowskiego; był przez wiele lat pupilkiem władzy ludowej, redaktorem naczelnym tygodnika „Polityka”. U schyłku
PRL prezesem Rady Ministrów, ostatnim

Lazarowicz wiedział, że śmiech jest najlepszym
remedium na głupotę i zło świata, których doświadczał
przez całe swe dorosłe życie. Najbardziej bodaj
śmieszył go i zniesmaczał serwilizm polityków Polski
ludowej wobec strażników jedynie słusznej ideologii
„ze Związkiem Radzieckim na czele”.

wania przez 300 lat klasyków myśli lewicowych. A narrator tytułowego opowiadania skazuje swego bohatera na
czyn absurdalnie serwilistyczny, który
miał mu przynieść, jak się spodziewał,
nagrodę, tymczasem staje się przyczyną
nagany i mimowiednie obdarza prywatnymi korzyściami materialnymi aparatczyków z wyższej hierarchii partyjnej.
„Dygnitarz” zaś z pierwszego rozdziału to nowela, rzec by można, fantastycznie realistyczna, parodiująca swoistą wrażliwość humanitarną luminarza
pezetpeerowskiego. W tym opowiadaniu nawet słownictwo aparatczyków
i współdziałających z nimi przedstawicieli palestry jest kpiną z języka, który
Michał Głowiński nazwał swego czasu
„nowomową”, deformującą przez 45 lat

24

I sekretarzem Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jednocześnie grabarzem tej partii w styczniu roku 1990. Był to polityk
niezbyt rozgarnięty, o czym przekonałem się przeprowadzając w początkach
lat dziewięćdziesiątych wywiad z nim
dla „Rzeczpospolitej”. Trawiły go wygórowane ambicje, pod koniec życia zaspokojone. W oczach inteligencji technicznej, głównych czytelników jego gazety,
uchodził zaś za komunistę liberalnego,
a więc mądrego i dobrego człowieka.
Jerzy Eisler, historyk z IPN, w książce
„Siedmiu wspaniałych” o przywódcach
PZPR, wydanej niedawno, powiela ten
stereotyp i uznaje go za najmądrzejszego ze wszystkich genseków rządzących
Polską po 1956 r. Jednakże naiwność

pamiętników politycznych Rakowskiego
zdaje się również zaprzeczać tej opinii.
owela „Reformatorzy Margharity”
w „Pomniku komunizmu” to zaskakująca w pomyśle demaskacja perfidnych mistyfikacji politycznych.
Graniczą z sobą dwa państwa o identycznej nazwie. W jednym uprawia się propagandę, że w drugim ludziom żyje się
lepiej, toteż mieszkańcy gremialnie, nie
bacząc na ryzyko, uciekają do drugiego
w nadziei polepszenia sobie egzystencji.
A tam jest tak samo jak w tamtym, z którego nielegalnie przybyli...
W „Pomniku komunizmu” zamieszczone są również utwory futurystycznie
probabilistyczne, przerażające ewokacją przyszłości. „Zaciemnienie” to bowiem, powiedziałbym, znów posługując
się tym samym paradoksem, absurdalnie realistyczna wizja zniszczenia Polski bez wojny zewnętrznej. Ale żeby
zapewne nie wprowadzać czytelników
w stan skrajnej rozpaczy, Lazarowicz
ku pokrzepieniu serc zamieścił w następnym rozdziale opowiadanie fanta-

N

W

ogóle nie zżymajmy się na
czerń, pesymizm wizji autorskich. To prawda, że „Pomnik
komunizmu” nie emanuje wiarą w politykę ani mądrość czy szlachetność ludzi,
lecz tchnie największą wartością, bez
której życie człowieka byłoby animalne – miłością.
Przecież ów tom otwierają dwie nowelki – „Szczęśliwe życie”, egzystencjalistyczna w najlepszym tego słowa znaczeniu, oraz „Dzisiaj nie zjem obiadu”
– wzruszająca refleksja nad, rzekłbym,
patriotyczną wrażliwością dziecka.
Kluczem zaś do zrozumienia ideowości „Pomnika komunizmu” wydaje
się ostatnie zdanie łacińskie całego tomu: „Amor vincit omnia”.
rzeba mieć nie lada odwagę, żeby
dzisiaj taką frazą zamknąć swe
dzieło publiczne, gdzie mieszają
się konwencje realistyczna z fantastyczną, groteska i sarkazm z powagą. Bo taki
jest genre pisarski zmarłego przedwcześnie naszego kolegi z Oddziału Dolnośląskiego.

T

W ogóle nie zżymajmy się na czerń, pesymizm wizji
autorskich. To prawda, że „Pomnik komunizmu” nie
emanuje wiarą w politykę ani mądrość czy szlachetność
ludzi, lecz tchnie największą wartością, bez której życie
człowieka byłoby animalne – miłością.
styczne „Wojna o Europę” , gdzie Polacy
u boku Amerykanów i przy współdziałaniu z Francją wyzwalają nasz kontynent
podbity przez jakiegoś wroga (w domyśle: islamistów...)
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Całe zresztą życie Romualda Lazarowicza było świadectwem wielkiej odwagi, którą odziedziczył po swym ojcu
Zbigniewie i dziadku Adamie, żołnierzach Niepodległości. 
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Nigdy nie stawialiśmy
ołtarzy naszym władcom,
ale też nie wlekliśmy
ich na szafot, jak w niby
najstarszych demokracjach
chrześcijaństwa, Anglii
i Francji, ani publicznie nie
lżyliśmy, jak... w III RP.

Ubłocenie
kultury
Tekst Stach Ostróżko
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az jeden obłąkany szlachcic rzucił się z czekanem na króla. I raz
jeden pierwszego prezydenta zamordował szaleniec, chory na nienawiść
endecką. Do zabójstwa inspirowały go
na pewno ekscesy narodowców obrzucających kulami śnieżnymi Gabriela Narutowicza i blokujących mu przejazd na
zaprzysiężenie. Są to wstydliwe karty
naszych dziejów nowożytnych.
Wszelako nikt, jeśli dobrze znam historię mojej Ojczyzny, nie obrażał głowy państwa wulgarnymi obelgami, bo
monarchowie i prezydent byli depozytariuszami Majestatu Rzeczypospolitej.
Szlachta nazywała króla „małżonkiem
Rzeczypospolitej” i strażnikiem jej praw,
a Rzeczpospolitą „matką nas wszystkich” (tak po raz pierwszy w roku 1627
zapisano w państwowych dokumentach). „Małżonka” można było nie słuchać, sprzeczać się z nim, a nawet w zgodzie z prawem wymówić posłuszeństwo
(„de non praestanda oboedientia”). Dwa
razy wszczynano krwawe rokosze, raz
konfederację antykrólewską i zarazem
antyrosyjską, niszczącą kraj przez cztery lata; niektórzy historycy uznają ją za
pierwszą polską irredentę, trwającą dłużej niż Powstanie Styczniowe. 
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Aż przyszedł rok 2020 i polska kuljednak ten palec podniesiony, któremu
tura parlamentarna została wrzucona
współczesny obyczaj przydaje znaczedo ścieku. To, że motłoch przed reeleknie nieprzyzwoite, można porównać z tacją prezydenta krzyczał: „Duda, ty ch...”,
ką obrazą własnego prezydenta, o jakiej
nie zdeprymowało tzw. opozycji. Trzeba
świat kultury chrześcijańskiej nie słyszał?
było widzieć roześmianą twarz MałgoMoralnie za tę obrazę Majestatu Rzerzaty Kidawy-Błońskiej, głównej rywalki
czypospolitej odpowiadają nade wszystbiegu do Pałacu Namiestnikowskiego,
ko dziennikarze. W dwu największych
tudzież słyszeć milczenie obecnych progazetach ogólnopolskich, które obdarzaminentów partyjnych. Po raz pierwszy
my mianem opiniotwórczych: „Rzeczpow naszej historii garstka barbarzyńców
spolitej” i „Gazecie Wyborczej”, ukazuużyła najgorszych, najobrzydliwszych
ją się liczne publikacje propagandowe,
wyzwisk pod adresem swego prezydenw których przywołuje się nazwisko
ta, który został legalnie wybrany przez
prezydenta Dudy, ale nigdy nie poprzewiększość. To tak, jakby hołota publiczdzone nazwą jego najwyższej funkcji
nie, ba – na oczach całepaństwowej, a ona przecież
go świata, sprofanowała
jest desygnatem godności
swą genetyczną ojczynaszego narodu i państwa.
To, że motłoch
Jest to permanentne uwłaznę. Pokażcie mi drugi
przed reelekcją
naród na globie, który
czanie powagi Głowy Pańprezydenta
byłby do tego zdolny. Po
stwa, a więc i całej Polski.
krzyczał: „Duda,
podobnych – wcześniejW dzienniku „Rzeczpospoty ch...”, nie
szych, lecz nie aż takich
lita” wyróżniają się tu rezdeprymowało
– wybrykach, trudno się
daktor naczelny, Bogusław
tzw. opozycji.
dziwić, że wielu moich
Chrobota, i jego dwóch
rodaków straciło, że tak
usłużnych współpracownisię wyrażę, energię paków: Michał Szułdrzyński
triotyczną, ich miłość do Ojczyzny stai Jerzy Surdykowski, niegdyś prominent
ła się jakby anemiczna. No bo jak koStowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
chać własny kraj, gdzie żyją i działają
Szułdrzyński jest, niestety, inteligentny
bez żadnych ograniczeń indywidua niei sprawny we władaniu słowem. Wszyznający miary kulturalnej w wyrażaniu
scy trzej świadomie przyczyniają się do
swych antypatii politycznych.
obniżania autorytetu prezydenta, toteż
auważmy – n i k t nie potępił tych
bez nich – śmiem twierdzić – nie byłosłów, tych ludzi, którzy je wykrzyby zbiorowej artykulacji obelgi. Dobrze
kiwali; policja nie interweniowaby było zebrać, uporządkować i opisać
ła, a przecież publiczne wypowiadanie
wszystkie chwyty propagandowe, a niewulgaryzmów jest ustawowo zabronione
które (Szułdrzyńskiego) pisarsko są doi obłożone karą. Tej bierności nie tłumaprawdy mistrzowskie, postponujące
czy nawet defensywa polityków PiS, do
prezydenta tudzież koalicję rządową. Pojakiej zostali zepchnięci po wulgarnym
wstałaby książka historyczna ukazująca
geście posłanki Joanny Lichockiej. Czy
przyszłym pokoleniom mizerię moralną,

kulturową i polityczną naszych czasów.
Niebezpieczna jest zwiększająca
się liczba zwolenników lewicy (z nieByłaby podobna do „Przemysłu pogardy”, acz na nieco wyższym poziomie.
logiczną przydawką „demokratyczle mniejsza. Najgorsze, że zdrona”) i jej powrót na scenę polityczną,
wej (coraz mniej licznej?) części
jak również spora liczba posłów Konnaszego narodu i reprezentująfederacji, dziedziców ideologicznych
cym ją dziennikarzom brakuje odwaNarodowej Demokracji. Czym ona bygi(?), zdecydowania, umiejętności(?)
ła w Dwudziestoleciu, jakie szkody poczyniła – trzeba by to wykazać, napisać
jednoznacznego napiętnowania tej nikczemności. Zbytnia łagodność wobec
sążnisty artykuł, a najlepiej książkę. Ale
szubrawców i barbarzyńtego też boją się publicyści
ców to nasza wada naroniepodległościowi, alboJedyny polityk
dowa, z której na początku
wiem musieliby ujawniać
XIX w. szydził Kazimierz
zjawiska wciąż z premedyw naszych
Brodziński: „Sławianie, my
tacją skrywane, toteż ich
dziejach
lubim sielanki”. Hieronidemaskacja mogłoby być
nowożytnych,
mowi Radziejowskiemu,
dla autorów zagrożeniem
który nie
sprawcy „potopu”, odpokariery.
chował się za
wiedzialnemu za miliony
każdym razie
eufemizmy i był
trupów i niewyobrażalne
groźny jest ów
weredykiem
zniszczenie kraju, sejm
comeback koudzielił amnestii, a król
munistów i endeków. Nie
politycznym
Jan Kazimierz przyjął go
wolno nam bowiem zabez żadnych
do służby dyplomatyczpomnieć, że w Polsce skoskrupułów
nej i wysłał w oficjalnym
lonizowanej przez Rosję
– to Piłsudski.
poselstwie do Stambułu.
sowiecką oni w propaganNa szczęście zdrajca nie
dzie zawarli nieoficjalny
wystąpił w imieniu Rzeczypospolitej,
sojusz – od Piaseckiego, Mazowieckiego
bo zmarł w drodze.
do Morawskiego, od konwergencji ateJedyny polityk w naszych dziejach
izmu i katolicyzmu do „grubej kreski”.
nowożytnych, który nie chował się za euOba ugrupowania przechowują wspólne
femizmy i był weredykiem politycznym
doświadczenie swych antenatów ideolobez żadnych skrupułów – to Piłsudski.
gicznych: ubłacanie kultury rodzimej,
Hołota go za to nie znosiła. Jeśli w najbliżbezczeszczenie świętości Polaków. Jeszym czasie nie pojawi się na scenie polistem przekonany, że motłoch krzyczątycznej podobny doń polityk i nie odtwocy „Duda, ty ch...” tworzyli, mniej czy
rzy się dzięki niemu zdrowa aksjologia
bardziej świadomi, ideowi spadkobiernarodu, to Prawo i Sprawiedliwość utraci
cy obu tych formacji. Jest się tedy czewładzę na zawsze. Natomiast posiądą ją
go bać.
ci, dla których polskość, kultura polska
Najpierw zwielokrotnionych obelżyjest nienormalnością i dlatego znajdują
wych okrzyków, a o wiele później aliandla niej miejsce w rynsztoku.
su tych destruktów duszy polskiej. 

28

FORUM DZIENNIKARZY · 02(136) 2020

Z

A

W

29

Chwała
historia SDP

i chała

Tekst
Stefan Truszczyński

Tytułowe wyrażenie wywodzi się od szubienicy.
A kogóż to wieszano podczas insurekcji kościuszkowskiej?
Otóż – złych, złych spośród bezkarnie człapiących po polskiej
ziemi. Źli są ci, którzy nie mają szacunku dla tych, którzy za nią
polegli. Którzy nie okazują czci tym, którzy walczyli i ginęli za
niepodległość i godność narodu.
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zy można hucpą, bezczelnością
i tupetem niszczyć pamięć o ludziach świętych dla naszej historii? Można. Jeśli ma się pomoc ze strony głupków, cyników i jawnych wrogów
(czytaj: „europejczyków”) Ojczyzny. Pełno ich i mnożą się jak wszy w gnijącym
barłogu.

1920
Sto lat temu hordy nieprzeliczone,
tyle że bose i z karabinami na sznurkach, zostały zatrzymane nad Wisłą.
Przeszły rzeki – Świnkę koło Cycowa,
Wieprz pod Dęblinem, ale nie pokonały
królowej naszych rzek – Wisły. Cud to
był na pewno ludzkiej odwagi i determinacji, a może nawet cud boski. Mówią: Piłsudski – i już się kłócą pseudohistorycy i über-mądrale. Mówią: Matka
Boska – i rżą ordynarnie; sami nie wierząc, kpią z innych. Mówią: postawmy
pomnik – i wybierają złe miejsce i jeszcze gorszy projekt.
To są te same osobniki, które godzą
się na stawianie blaszanego kurnika na
dachu pięknego historycznego zabytku
– Hotelu Bristol. Ci sami, którzy wprawdzie kpią z architekta Biura Odbudowy
Stolicy Józefa Sigalina, że podlizując
się czerwonej władzy zasłonił najpiękniejszy kościół Warszawy przy placu
Zbawiciela, ale oni sami ozdobili ulice
stolicy śmietnikami, by ułatwić pracę
wywożącym odpadki, a zeszpecić miasto. Ci sami, którzy nierozumnie projektując, rozpasali deweloperów, a wspólne
mają za swoje.
Władzo Warszawy! Na pohybel ci!
Wkręć sobie „wiertło”, które ma stanąć
na placu Na Rozdrożu, gdzie ci pasuje.
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Jakimś cudem wepchnęłaś się, WŁADZO,
do pięknego pałacu przy placu Bankowym. Wprawdzie Słowacki odwrócił się
od ciebie (czteroliterową częścią ciała),
ale tam, niestety, siedzisz. Władzo – czuwaj nad śmierdzącą rurą, żeby znów
nie pękła. Masz jeszcze tyle do zrobienia i po lewej, i po prawej stronie naszej
pięknie dzikiej rzeki. Remontuj, odbudowuj – czyje by to nie było – tylko nie
niszcz na przykład Saskiej Kępy, podstępnie, korupcyjnie likwidując domki
historycznej, stylowej zabudowy, robiąc
miejsce pod bloki ponad 20-piętrowe, na
wynajem (wiem, okropne słowo, ale tu
pasuje!). Żal i pohybel!
Chwilowy, przypadkowy władca
miasta nie może mieć prawa do dewastacji, zgadzając się, by implementować
na najważniejsze ulice durne zamysły.
Tytułów, stanowisk pięknie brzmiących
mamy niekontrolowany wysyp. Prawdziwy prezydent miasta, Stefan Starzyński,
gdyby mógł, wyciągnąłby rękę z pomnika stojącego naprzeciw ratusza i pacnąłby w łeb rajców i pajaców.
odpisują się utytułowani niby-architekci i profesorowie pod czymś,
na widok czego nawet absolwent
podstawówki zżyma się i klnie. Toż to
hańba! Obraza dla żołnierzy 1920 roku.
Zniewaga, by plagiatem, czyjegoś pomysłu kopią bezideowej idei, po linii
najmniejszego oporu zeszpecić Aleje
Ujazdowskie, gdzie stoją godne rzeźby
Piłsudskiego, Szopena, Sienkiewicza,
Korfantego, Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa i generała Grota-Roweckiego.
Ta zbrodnia się oczywiście nie uda!
Prawda? Panie Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeju Dudo! Stanie się
tak, jak z pomnikiem nieszczęsnego 

P
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prałata z Gdańska – lina, maszyna
i buch! Huk i pył. Ale to – mam nadzieję
– nie będzie potrzebne. Wystarczy Warszawie już jedna pomnikowa kompromitacja – „pomnik” smoleński na placu
Piłsudskiego. Długo deliberowano. Akademicy. Zwykle tacy właśnie „akademicy”, którzy nie imają się dłuta, teoretycy, dopuszczani są niestety do gremiów
elekcyjnych – i knocą. Kłócą się nawet,
ale knocą.
Schody prowadzące donikąd, nieczytelne napisy, czarny granit w ciemności niewidoczny, bo nawet nie doprowadzono do instalacji oświetlenia – to
ma być uczczenie 96 wspaniałych Polaków, którzy zginęli w straszny sposób,
pohańbieni jeszcze po śmierci, których
szczątki znajdują się pod obcą ziemią,
zalane betonem, zasypane śmieciami,
na niedostępnym dziś, porośniętym
krzakami terenie!
Czy nadal w Warszawie, w wyniku
partyjnie podsycanej niezgody, prawda
ma milczeć, a niezrozumiała nienawiść
zwyciężać?

Mauzoleum

M

ijają już lata, gdy chodzę z projektem Bogdana Rutkowskiego
– wydrążenia mauzoleum pod
placem Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza (obok są rysunki). Pod
powierzchnią placu, który nie doznałby
najmniejszego uszczerbku, pod przezroczystą płytą znalazłyby miejsce – godne
i przestronne – symbole tragedii smoleńskiej, Katynia, a może i – przeciwnie
– miejsce chwały polskiego oręża. Nazwy bitew są wypisane na płytach Grobu.
Niech sobie stoi dalej pomnik – schody.
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Można go nawet (oczywiście za zgodą
twórcy) połączyć – z zejściem pod ziemię.
Popatrzcie na ten projekt. To jest generalne założenie. Chodzi o to, by spacerując po placu, przez przezroczystą
płytę widzieć wnętrze, a potem wejść do
środka. To w gruncie rzeczy bardzo proste rozwiązanie. I nie da się go zniszczyć
na przykład jednym spychaczem, gdyby jeszcze bardziej durna i bezczelna,
nienawistna władza zechciała nagle to
uczynić. Łaziłem z tym projektem, który
tu przedstawiam, przez kilka lat, od Annasza do Kajfasza. Próbowałem dotrzeć
do wszystkich ważnych. A głównie po to,
by ci ważni dotarli do prezesa PiS, żeby
zobaczył projekt.
iestety, nie udało się. Ważni ministrowie, posłowie i nawet dostojnicy z najbliższych Prezesowi kręgów nie dopuścili do tego. Bali
się? Najwyraźniej, choć nie wiadomo
czego. Najpierw czekano na wynik prac
rzeźbiarzy i projektantów, potem na decyzję „profesorów”. A potem, gdy główny decydent ciągle był niezadowolony
(i słusznie), bano się w ogóle tematu. „Po
co się mieszać?”. A wiadomo, że klakierzy, schlebiacze to tchórze. Koncepcja
podziemnego mauzoleum na placu Piłsudskiego w Warszawie jest więc ciągle
aktualna.
Pracowity i zdolny człowiek, artysta, designer Bogdan Rutkowski, ciągle
wierzy i doskonali swoją propozycję.
Teraz rozpoczął nowy zamysł, projekt
Pomnika Chwały 1920. Nie będzie to na
pewno zimny kloc. Czy się tym razem
uda? Nie wiadomo. Ale walczyć warto.
A nawet trzeba. Z prostactwem, cwaniactwem, nieuctwem, brakiem wyobraźni i szacunku.

N

Każdy głos na wagę złota
Są w ojczyźnie rachunki krzywd.
Dureń ich nie przekreśli. Głos w wyborach, obywatelski, to ważna rzecz. Pójdźmy. Koniecznie wszyscy. Ale najpierw
dobrze się zastanówmy, czyje nazwisko wybierzemy. Zastanówmy się, jeśli
nie chcemy potem pluć sobie w brodę
i spuszczać ze wstydu oczu, gdy wybór
padnie na ludzi popierających rzęch
„pomnikowy”. Za nasze pieniądze. Na
złość patriotom.
dwróćmy role. Nie dopuśćmy, by
bezczelność zatriumfowała. Poseł gada głupio, wrzeszczy – ale
tylko przez chwilę. Radni i miastowi
prezydenci wkładają na szyję ozdobne łańcuchy, ale tylko na krótki czas.
Przyjdą następni. Niech nie muszą burzyć i zmieniać tabliczek, jak dzieje się
to dziś z nazwiskami ludzi, którzy z Polską nic dobrego, wspólnego nie mieli.
W miejscu, gdzie dziś dumnie stoi wielki

O
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wieszcz Juliusz Słowacki – stał, i to dość
długo, Dzierżyński. Ale nie z polskiej
on pamięci. Pomnik ku czci wielkiego
zwycięstwa, wielkiej bitwy, znaczącej
nie tylko dla Polski, ale i dla Europy – to
sprawa rocznicy 100-lecia. Nie spieszmy
się. Sierpień wprawdzie niedaleko. Ale
lepiej niech nic nie stanie, niż miałby to
być gniot. Uspokójmy – nawet fizycznie
– wrzeszczących popaprańców. Wara!
Do budy! Grajcie sobie na innym boisku.
Bo będzie na pohybel. Tak jak przypomina pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz
w Wieszaniu: lud wierny Polsce nieraz
skutecznie wychodził na ulice. Z garstką
niemądrych ludzi łatwo sobie poradzić.
Nie wolno tylko protestu zaniedbać.
„Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Nie stój, nie czekaj. Co robić? Pomóż!”. Mówiliśmy tak w 1989 roku. Ale
możemy powtórzyć jeszcze raz. Ładnie
to brzmi. Ale żeby również się udało!
Trzeba wierzyć. Po to, by nie krzyczeć
potem: na pohybel! 
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Przy

Strzeleckiej 8

rezydował
sam generał

Sierow

Na pozór zwyczajna, z mieszkaniami
na czterech piętrach, narożna kamienica.
Jedna z tych już odnowionych
na warszawskiej Pradze. Niewielu
mieszkańców stolicy wie jednak,
jakie kryje tajemnice.
Tekst i zdjęcia Teresa Kaczorowska

– Wychowywałem się tutaj, chodziłem do szkoły, ale
nic nie wiem o jej mrocznej przeszłości – mówi, patrząc
na policyjne patrole, zdziwiony taksówkarz, zatrzymując
się w pobliżu, bo 28 lutego 2020 r. na Strzelecką wjazdu
nie ma. Trwa otwarcie Izby Pamięci IPN „Strzelecka 8”.
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Budynek przy Strzeleckiej 8 obecnie.

Izba Pamięci IPN „Strzelecka 8”.

Zejście do piwnic przy Strzeleckiej 8.

***
amienica przy Strzeleckiej 8
(MBP). W kolejnych latach w kamienicy
mieścił się areszt Wojewódzkiego Urzę– zbudowana w drugiej połowie
lat trzydziestych na zlecenie władu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP).
ściciela ziemskiego hr. ZygW latach 1944–48 zwożomunta Jórskiego – w 1939 r.
no tutaj z całego regionu
Przez
„wrogów ludu”, głównie
nie została jeszcze całkowicie ukończona ani zasieżołnierzy polskiego ruchu
katownię przy
dlona. Po wybuchu II wojniepodległościowego. PiwStrzeleckiej
ny światowej wprowadzili
nice zamieniono na więprzeszły setki
się do niej dzicy lokatorzy.
zienne cele, a mieszkania
patriotów,
W 1944 r., po wkroczeniu
– na pokoje brutalnych
m.in.
na Pragę oddziałów Armii
przesłuchań i tortur. Przez
przywódcy
Czerwonej, Sowieci pozbyli
katownię przy Strzeleckiej
Polskiego
się lokatorów i przekształprzeszły setki patriotów,
cili kamienicę w główm.in. przywódcy Polskiego
Państwa
ną kwaterę NKWD w PolPodziemnego... Państwa Podziemnego: Kasce – rezydował w niej
zimierz Pużak (przewodnisam generał Iwan Sierow
czący Rady Jedności Naro(1905–1990), zbrodniarz stalinowski,
dowej) i Jan Stanisław Jankowski (delegat
współodpowiedzialny m.in. za mord
Rządu RP na Kraj, wicepremier) – w marpolskich oficerów w zbrodni katyńskiej.
cu 1945 r. NKWD, z rozkazu gen. Sierowa,
„Sowietyzator” Polski, w Warszawie był
zwabiło ich i uprowadziło zdradziecko
głównym doradcą NKWD przy Minido Moskwy, po czym skazało w Procesie
sterstwie Bezpieczeństwa Publicznego
Szesnastu.

K
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Z meldunków polskiej siatki wywiadowczej, latem 1945 r.:
„[…] dom przy Strzeleckiej 8 jest na
zewnątrz ogrodzony drutem kolczastym,
na którym widnieją napisy: przechodzić
na drugą stronę. Wieczorem budynek
oświetlają cztery silne reflektory oraz
strzegą wzmocnione straże zewnętrzne.
Mieszkańcy sąsiednich domów opowiadają, że z budynku władz bezpieczeństwa dochodzą stałe jęki, a nawet odgłosy salw […] w piwnicach budynku
umierają ludzie na skutek bicia, podczas
badania przez funkcjonariuszy służby
bezpieczeństwa”.
„W NKWD w Lublinie – ulica Chopina, w Warszawie – ulica Strzelecka
i we Włochach stwierdzono stosowanie „śruby skroniowej” (ściskanie głowy), powolne zrywanie paznokci, „kajdanki amerykańskie” powodujące silny
napływ krwi do dłoni, w następstwie
czego pęka skóra i krew wytryska spod
paznokci. Zemdlonych cuci się zastrzykami z morfiny”.
„Porucznik Borowski uwolniony
z obozu w Rembertowie podaje sposób badań na Pradze. Badany stoi nago
w piwnicy po kolana w wodzie. Przystawia się mu w odległości 3 centymetrów
od oka pręt żelazny ostro zakończony by
się nie schylał i bije prętami metalowymi owiniętymi drutem po karku, plecach
i nogach, aż do utraty przytomności”.
ięźniów ze Strzeleckiej, którzy
przeżyli bestialskie przesłuchania, wywożono do byłej fabryki „Pocisk” przy ul. Marsa 110, zamienionej na obóz specjalny NKWD nr 10.
Także w głąb Rosji do łagrów. Albo rozstrzeliwano ich w więzieniu przy ul. 11 Listopada („Toledo”). Kiedy już rozprawiono

się z „bandytami”, w 1948 roku w kamienicy zamieszkali „zasłużeni” funkcjonariusze UB i MO wraz z rodzinami
(hr. Zygmunt Jórski, jako „kapitalista
i spekulant”, został pozbawiony prawa
własności do kamienicy na rzecz MBP).
Funkcjonariuszom przydzielono też byłe więzienne cele na piwnice – łącznie
41 pomieszczeń. Jeszcze kilka lat temu
przechowywano w nich zapasy na zimę
czy ziemniaki. W 2015 r.,
dzięki aktywności obywateli Pragi oraz IPN,
piwnice tej kamienicy
zostały wpisane do rejestru zabytków.

głodem, krwią, bezmiernym cierpieniem
i walką o godność. Miejsce tragedii, ale
i niezwykłej odwagi oraz męstwa przeciwko sowieckiej machinie terroru.
– Oddajemy dziś to miejsce państwu polskiemu, abyśmy mogli poznać
i opowiadać, w kraju i za granicą, jak
wyglądało nowe zniewolenie Polski po
„wyzwoleniu”, jak jedna okupacja, niemiecka, została zastąpiona drugą, sowiecką – mówi prezes
Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław
Szarek. – Tu oprawcy
katowali polskich patriotów, a potem w tej
kamienicy mieszkali. To
miejsce opowiada o ich
***
zbrodniczej komuniajpierw oddastycznej ideologii. Ale
nie hołdu przy
po kilkudziesięciu lapamiątkowej
tach prawda zwyciętablicy na zewnętrznej
żyła. Dziś możemy dofasadzie kamienicy.
wiedzieć się, jaką ofiarę
Wieńce, hymn naronasi przodkowie płacili
dowy, krótka historia
za polskość. Winniśmy
im pamięć!
obiektu. Potem uroczyByła więźniarka Strzeleckiej 8,
stość na parterze kaWśród kilkorga
Krystyna Miszczak-Opałło
ps. „Elżbieta”, liczy dziś 98 lat.
kombatantów obecna
mienicy, otwarcie Izby
była jedyna więźniarPamięci IPN i wystawy
„Czerwona mapa Warka Strzeleckiej 8 – sierszawy” (z miejscami komunistycznych
żant Krystyna Miszczak-Opałło, urodzorepresji w stolicy). Duże wrażenie robi
na 26 sierpnia 1921 r. Łączniczka AK ps.
wiszące pod sufitem 115 czerwonych
„Elżbieta”, uczestniczka Powstania Wartabliczek z adresami podobnych obiekszawskiego. Na wózku, 98-letnia kobieta
tów w kraju – to zaledwie jedna piąta, bo
mówiła reporterce ledwie słyszalnym
siedzib NKWD/PUB w całym kraju jest
głosem:
ponad 550. Wystąpienia i czytanie listów
– Od września 1945 r. należałam do
reprezentantów najwyższych władz
WiN-u. Zostałam aresztowana 21 styczPolski, Warszawy, partii, stowarzyszeń,
nia 1946 r., tuż po zdanych egzaminach
na architekturę. Przywieziono mnie tukombatantów. Powtarzają się słowa,
taj, na Strzelecką, do wojewódzkiego 
że jest to miejsce naznaczone męką,

N

W

Inskrypcje, które zachowały się w celach.
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UB, z całą grupą. Tutaj byłam przesłuw posesji jego rodziny na Pradze, zajęchiwana, więziona w piwnicy, spałam
tej przez NKWD na ulicy Strzeleckiej.
na nagiej glinianej posadzce. Skazano
Znowu rozlokowano nas w małych piwmnie na rok więzienia, odsiedziałam
niczkach na węgiel. Ja się znalazłem
ten wyrok w areszcie przy 11 Listopaz jednym kolegą z Włoch, drugiego nie
da. Zwolniono mnie dopiero w 1947 r.
znałem. Klitka tak mała, że z trudem
Ale UB nachodziło mnie bardzo długo,
mogliśmy się koło siebie położyć. Głowy
namawiało do współpracy, raz aresztodotykają jednej ściany, a od nóg do przewali mnie nawet w wigilię.
ciwległej nie było nawet kroku. Słowem,
ajwiększe wrażenie robi ostatnia
rozmiar grobu. Podłoga gliniana, pokryta
część uroczystości: zwiedzanie
grubą warstwą miału węglowego i ciepiwnic w tej niezwykłej kamieniutką warstwą czegoś… Żadnego okiennicy. Są one doskonale
ka. W kompletnej ciemzachowane: z oryginalności przesiedzieliśmy
kilka dni, tracąc komnymi drzwiami, celami
W kompletnej
(wraz z numerami), kopletnie poczucie czasu.
ciemności
rytarzami, murowanyPotem zainstalowano żaprzesiedzieliśmy
mi ścianami z czerworówkę, żarzącą się czerkilka dni, tracąc
nej cegły. Jedynie dawne
wonym nikłym światłem.
kompletnie
gliniane posadzki zoPaliła się dla odmiany
poczucie
stały utwardzone betocałą dobę, do reszty rozczasu. Potem
nem. Najbardziej wzrustrajając nerwy i wyżeraszają inskrypcje – wyryte
jąc oczy. Bicie nas dwóch
zainstalowano
na ceglanych ścianach,
było niczym w porówżarówkę, żarzącą
a także na drewnianych
naniu z naszym trzesię czerwonym
drzwiach cel. Najczęściej
cim towarzyszem. To był
nikłym światłem.
są to imiona, nazwiska,
prawdziwy bohater męPaliła się dla
daty, krzyże, kalendarze.
czennik. Niestety, nawet
odmiany całą
I modlitwy, jak: „Matko
jego nazwiska zanotować
dobę, do reszty
nie mogę. Mam wrażenie,
módl się za nami”, „Jezu
wróć”, „Śmierć naszym
że używany przez niego
rozstrajając
wybawieniem”. W piwni„Borowicz” był pseudonerwy
cach przy ulicy Strzelecnimem. W śledztwie żąi wyżerając oczy.
dano, aby wydał innych.
kiej 8 zachowały się setki
A on milczał. Przez kilka
takich śladów po więzionych Polakach. W kilkudni, może nawet tydzień,
nastu byłych celach można usłyszeć dobito go prawie bez przerwy, dzień i noc.
kumentalne nagrania byłych więźniów.
Na krótkie pauzy powracał do naszej
Oto jedno z nich:
piwnicy. Krew mu szła nie tylko z nosa,
„Wjechaliśmy w podwórze dużej
ust, uszu, ale po prostu ze wszystkich
kamienicy. Kazano wysiadać. Jeden ze
otworów ciała. Odebrano mu kożuch.
współwięźniów poznał, że jesteśmy
W piekielnym zimnie leżał więc między

N
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Piwnice, które w latach 1944–48 były więziennymi celami dla polskiego podziemia niepodległościowego.

nami dwoma przykrywając się naszymi
– To wszystko potwierdza, że brupłaszczami. Nogi od bicia tak mu spunatną okupację w Polsce zastąpiła okuchły, że musiał chodzić boso… Dwa rapacja czerwona. Oprawcy, którzy tu prazy na dobę wypuszczano nas do ubikacowali i mieszkali, niczego nie żałowali.
cji z dziurą w podłodze. Biedak nie mógł
Nie przeszkadzały im ani numery cel
sam iść. Prowadziliśmy go więc, a właścipozostałe na drzwiach piwnic, ani setwie ciągnęliśmy pod ręce… Któregoś dnia
ki inskrypcji. Ale, paradoksalnie, dzięki
rozebrać się już nie mógł. Zdjąłem mu
temu swoistemu, trudnemu do zrozuubranie, potem bieliznę i widzę w półmienia poczuciu wrażliwości, te matemroku, że ma na sobie jeszrialne ślady komunistyczcze coś ciemnego. W pierwnego terroru dotrwały do
To wszystko
szej chwili sądziłem, że to
naszych czasów. Oni je dla
trykot. Dopiero gdy dotknąnas zachowali.
potwierdza,
łem, poczułem, że była to
zerwona mapa
że brunatną
skóra koloru ciemnobrąWarszawy miała
okupację
złowrogie, straszzowego, od stóp do głowy.
w Polsce
Biedne skatowane ciało odliwe rozmiary. To ponad
zastąpiła
mawiało mu kompletnie
17 tysięcy aresztowanych
okupacja
posłuszeństwa. […] Pazuraprzez WUBP w Warszawie,
czerwona.
mi wydłubaliśmy w kąciku
ponad 4 tysiące zatrzyceli dziurę, do której krwamanych przez stołeczną
„bezpiekę”, to 8 tysięcy
wo wymiotował. […] W nocy
majaczył i nieprzytomnie szeptał: boli,
powstańców warszawskich wpisanych
boli, boli. […] Biedny męczennik niedługo
do tzw. ewidencji operacyjnej. To obraz
potem, w nocy, skonał”.
stolicy żyjącej przez całą pierwszą poDr Tomasz Łabuszewski z IPN, autor
wojenną dekadę w cieniu „czerwonej
ekspozycji przy Strzeleckiej 8:
mapy”. 
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Eugeniusz Starky, który dokończył film Kamila Kulczyckiego, podczas przedpremierowego
pokazu filmu „Dachau. Cywilizacja śmierci”. Na zdjęciu z Teresą Kaczorowską,
przewodniczącą Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP.

Dachau,
miejsce bez Boga
Tekst i zdjęcia
Jacek Karolonek

Ten film powstał
po to, abyśmy nie
zapomnieli, kto był
ofiarą, a kto katem,
i aby nikt już nie
powtarzał kłamstwa
„polskie obozy
koncentracyjne”.
40

„Dachau. Cywilizacja śmierci” to wstrząsający dokument o pierwszym niemieckim obozie koncentracyjnym. Jego realizacja naznaczona jest piętnem tragedii. Autor filmu, Kamil
Kulczycki, miłośnik historii, harcerz, utalentowany student Wydziału Nauk Historycznych
i Społecznych UKSW oraz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie, zginął w wypadku samochodowym pod Malagą w Hiszpanii 9 lutego
2012 roku. Miał 24 lata. Jechał do Gibraltaru,
chciał zobaczyć miejsce katastrofy samolotu
gen. Władysława Sikorskiego. Pasjonował się

Myślą
przewodnią
drugiego filmu
Kulczyckiego
miał być tytuł
książki bpa
Kazimierza
Majdańskiego
– więźnia
obozu
w Dachau
– „Będziecie
moimi
świadkami”.

historią, zwłaszcza II wojny światowej, i filmem.
Pierwszy dokument, który
nakręcił – „11 listopada ”
– dotyczył wydarzeń z jego rodzinnej miejscowości,
podwarszawskiej Zielonki.
11 listopada 1939 roku hitlerowscy rozstrzelali tam
grupę miejscowych harcerzy za rozklejenie plakatów z tekstem „Roty”.
yślą przewodnią drugiego filmu Kulczyckiego miał być tytuł książki
bpa Kazimierza Majdańskiego – więźnia obozu w Dachau – „Będziecie moimi
świadkami”. Najcenniejszy element dokumentu stanowiły rozmowy z osobami,
które przeżyły piekło obozu. Nagrano ich
około 40, podczas obchodów 65. rocznicy
wyzwolenia Dachau.

M

Ktoś musiał zachować
pamięć…
We wrześniu 2019 roku ojciec Kamila, Hieronim Kulczycki, spotkał Eugeniusza Starky, reżysera, producenta
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filmowego (od wielu lat na
emigracji). Opowiedział
mu o filmie „Dachau…”,
nad którym pracował jego syn. Starky postanowił
go dokończyć. Na pokazie
przedpremierowym, który odbył się w Warszawie
podczas marcowego spotkania Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, mówił
skromnie: „bo ktoś musiał…” Ktoś musiał zachować relacje świadków, których jest już coraz mniej,
ktoś musiał pokazać bestialstwo oprawców, ktoś musiał przypomnieć, kto był katem, a kto ofiarą, aby
nikt nie powtarzał kłamstwa: „polskie
obozy koncentracyjne”.
ateriał nagrany przez Kulczyckiego Starky wzbogacił jeszcze
o cenne, kolorowe materiały
z wyzwalania obozu w Dachau, które odnalazł w Muzeum Holocaustu. Powstał
dokument ważny, 54 minuty świadectwa dla pokolenia, które – jak zauważyła obecna na pokazie historyk Anna
Jagodzińska – zaczyna pytać: „Dachau?
A co to takiego?”. 

M
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…o niewyobrażalnym
okrucieństwie

w nim 39 wagonów towarowych wypełnionych martwymi więźniami. Dwa tysiące ciał. W dokumencie KulczyckieTo był pierwszy niemiecki obóz kongo jeden z ocalałych więźniów mówi:
centracyjny, założony w Bawarii, 30 km
„Po wojnie zadawałem Niemcom pyod Monachium, 21 marca
tanie: jak to możliwe, że
1933 roku, dla przeciwnitaki wykształcony naród,
ków Hitlera, duchownych,
z tak wspaniałą historią,
W dokumencie
Żydów. W filmie Kulczycmógł się dopuścić czegoś
Kulczyckiego
kiego nazwany jest protakiego? Nie ma na to odtotypem wszystkich obopowiedzi”.
jeden
zów koncentracyjnych,
z ocalałych
które później zaczną wyCoraz mniej
więźniów mówi:
rastać na okupowanych
świadków
„Po wojnie
przez nazistowskie Niemzadawałem
cy ziemiach. Wszystodczas dyskusji,
Niemcom
która wywiązała
kie będą miały podobny
pytanie: jak to
układ, organizację i kasię po projekcji filmu,
podkreślano,
że jest
drę, która bestialstwa
możliwe, że taki
uczyła się tu, w Dachau.
on
niezwykle
cennym
wykształcony
Dokument, poprzez relaświadectwem o tym, co
naród, z tak
cje świadków, osób, które
wydarzało się w Dachau,
wspaniałą
przebywały w obozie lub
i warto, by dotarł do jak
historią, mógł
go wyzwalały, i wstrząsanajszerszej publiczności.
się dopuścić
jące archiwalne zdjęcia,
Powinien być pokazywaczegoś takiego?
pokazuje, jak mówi jeden
ny w szkołach, trafić za
z bohaterów, „okrucieńgranicę. Anna JagodzińNie ma na to
stwo tak niewyobrażalska zauważyła, że w oboodpowiedzi”.
ne, że trudno uwierzyć,
zie przebywało 40 tys.
że jest do niego zdolny
Polaków, w tym dwa tyczłowiek ”. Ciężka praca
siące polskich duchowpo 12 godzin dziennie, bez jedzenia, wienych, z których połowa została zaczorem nędzna zupa i kromka chleba
mordowana. – Kamil utrwalił pamięć
z margaryną, eksperymenty medyczo tym miejscu. Jest to o tyle ważne, że
ne, epidemie, egzekucje, stosy wychucoraz mniej jest już żyjących więźniów.
dzonych zwłok. Nic więc dziwnego, że
W 2013 roku zmarł ostatni polski du– jak zauważa wypowiadająca się w filchowny, który był w Dachau – podkreśliła historyk.
mie Anna Jagodzińska – „ktoś nazwał
Dachau miejscem bez Boga”. Tego pieEugeniusz Starky zamierza dalej
kła doświadczyło prawie 200 tys. osób,
pracować nad tym filmem, zrobić jego
przeszło 40 tys. nie przeżyło. Gdy armia
dłuższą wersję kinową i przetłumaczyć
na angielski. 
amerykańska wyzwoliła obóz, zastała

Zdjęcie z 1935
roku z wywieszką
informującą
o zamknięciu sklepu
z powodu radiowej
transmisji przemowy
Hitlera (fot. Wikipedia/
Bundesarchiv)

Radio

P
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narodowych socjalistów
Radio było najważniejszym ideologicznym instrumentem
sprawowania władzy przez narodowych socjalistów nad
obywatelami III Rzeszy. Jak potężnym, można się dowiedzieć
z książki historyka i politologa Sebastiana Fikusa zatytułowanej
Radiofonia w III Rzeszy. Studium ideowego zniewolenia.
Tekst Makar

S

ebastian Fikus na podstawie zachowanych dokumentów (m.in.
autobiografii i akt norymberskich)
przedstawia rozwój radiofonii w Niemczech od zdobycia władzy przez Hitlera
w 1933 roku po klęskę 1945 roku, a także
opis wielu programów radiowych i analizę ich ideologicznej zawartości.
Naziści od początku mieli świadomość roli, jaką może odegrać radio
w budowaniu społecznego poparcia dla
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ich władzy. Najpierw podporządkowali
wszystkie rozgłośnie radiowe Ministerstwu Oświecenia Publicznego i Propagandy, dokonali czystek wśród dziennikarzy (większość z nich nie chciała
jednak narażać się nowej władzy i zapisała się do NSDAP), najwyższe stanowiska obsadzili zdeklarowanymi nazistami. Na czele nowo powołanej radiowej
agencji do produkcji i dystrybucji informacji Drahtloser Dienst stanął 

43

historia SDP

historia SDP

zaufany ministra propagandy Josepha
(w latach 30. w sobotnie wieczory słuGoebbelsa – Hans Fritzsche. Pełnił on
chało go 80 proc. właścicieli odbiornitakże rolę dyrektora departamentu raków) oraz wprowadzenie wielu nowadiofonii w ministerstwie propagandy
torskich formatów, takich jak koncerty
oraz był czołowym, aktywnym aż do
życzeń, łączące muzykę rozrywkową,
upadku III Rzeszy, komentatorem radiooperetkową i wojskową z działalnością
charytatywną, czy też reportaże z pola
wym. Po wojnie Fritzsche został skazany
na 9 lat więzienia za zbrodnie przeciw
walki. Skuteczność oddziaływania radia
ludzkości, ale wyszedł na
wynikała z regularnych
wolność już w 1950 roku.
badań opinii publicznej.
Zmarł trzy lata później.
Służba bezpieczeństwa SS
Wszystkie
szystkie rozrozgłośnie miały (SD) sprawdzała, z jaką regłośnie miaakcją spotykają się nowe
obowiązek
ły obowiązek
audycje, czy są chętnie
emisji
emisji wiadomości przysłuchane i co o nich mywiadomości
gotowanych przez agenślą obywatele. Policyjne
przygotowanych analizy szybko trafiały na
cję Fritzschego. Informaprzez agencję
cje nie były ani aktualne,
biurka decydentów.
ani obiektywne, gdyż były
ajwiększym techFritzschego.
konstruowane pod z góry
nologicznym
Informacje
założoną tezę. W Niemosiągnięciem nienie były ani
czech ruszyła masowa
mieckiej radiofonii była
aktualne, ani
produkcja tanich radioodaudycja pt. Wunschkonzert
obiektywne,
biorników, by trafiły „pod
fuer Wehrmacht. Program
gdyż były
strzechy”. Skrzynka miabył realizowany na żywo
konstruowane
ła stanąć w centralnym
w osobnym berlińskim
miejscu każdego niemiecstudiu przy udziale najpod z góry
kiego domu, by połączyć
lepszych muzyków i artyzałożoną tezę.
prywatną sferę słuchaczy
stów. Ale jego spontaniczz publiczną oraz wyznany charakter był w pełni
czać rytm dnia. Tak też się stało.
wyreżyserowany. Teksty życzeń i żołRola dziennikarzy sprowadzała się do
nierskich listów były poddawane suodtwarzania tego, co serwowała im włarowej cenzurze Wehrmachtu. Program
dza. Konferencje prasowe rządu Rzeszy
ten cieszył się ogromną popularnością
nie miały dzisiejszego charakteru. Dzieni na stałe wszedł do zbiorowej pamięci
Niemców.
nikarze nie mogli zadawać pytań, mieli
natomiast słuchać poleceń, o czym mają
Bardzo nowoczesnym rozwiązapisać danego dnia, a co przemilczeć.
niem, jak na tamte czasy, było wykorzyPomijając wszelkie polityczne
stywanie audycji rozrywkowo-muzyczaspekty niemieckiej radiofonii, musi
nych do „przemycania” w nich lub w ich
dziś budzić uznanie przekształcenie
otoczeniu treści ideologicznych. „Forradia w najbardziej popularne medium
malna apolityczność miała być przynętą

zachęcającą do słuchania także innych
żydowską) oraz polski reżim, który miał
audycji, tym razem jednoznacznie prosię dać sprowokować Wielkiej Brytapagandowych” – pisze autor Radiofonii
nii do wojny z pokojowo nastawionyw III Rzeszy.
mi Niemcami. Polski rząd zyskał epiOd 1936 roku muzyka rozrywkowa
tet „bezczelnego”. Obroną Warszawy
była emitowana w najlepszym czasie
we wrześniu 1939 roku kierował rzekomiędzy godz. 20 a 22, zarezerwowanym
mo chory psychicznie Stefan Starzyńdotychczas dla muzyki poważnej. Poski, który wypuścił z więzień kryminajawiło się wiele audycji poświęconych
listów, wręczył im broń i uformował ich
wciąż żywej tradycji i muzyce ludowej,
w straż obywatelską. Pierwszych znisznamawiano słuchaczy do przesyłania
czeń stolicy Polski dokonał nie Wehrtekstów starych utworów ludowych,
macht, a Wojsko Polskie, które zaczęanegdot i skeczy. Inne programy miały
ło ostrzeliwać pozycje bezkarnej straży
obywatelskiej.
kreować więź Niemców z małymi ojczyznami. Audycje te po 1939 r. przypomiDo wybuchu wojny fach wojskonały żołnierzom o rodzinnych stronach
wy był przedstawiany jako harcerska
przygoda, potem nabrał
oraz że walczą w obronie
rycerskiego charakteswojego domu, swojego
Heimatu.
ru, gdyż niemieccy żołDo wybuchu
enomenem lat 30.
nierze mieli bronić huwojny fach
były szlagiery o mimanistycznych wartości
wojskowy był
łości, szczęściu
świata zachodniego przed
przedstawiany
i marzeniach. Były to
bolszewikami i Żydami.
jako harcerska
najczęściej współczesne
Informacje o prześladoprzygoda,
aranżacje tradycyjnych
waniu Żydów były zakapotem nabrał
utworów w wykonaniu
zane, natomiast radio
utalentowanych i atrakniemieckie chętnie inforrycerskiego
cyjnych piosenkarek, niemowało o polskich i ukracharakteru...
jednokrotnie zagraniczińskich antyżydowskich
nego pochodzenia, takich
ekscesach.
jak Węgierka Marika Rökk, Szwedka Zady pod Stalingradem nie spełniła
się nadzieja na blitzkrieg, zaczęto
rah Leander czy Chilijka Rosita Serrano. Szlagiery były wykorzystywane we
mobilizować społeczeństwo do
wszelkiego rodzaju imprezach masojeszcze większego wysiłku na rzecz zwywych i partyjnych, były ich częścią, jak
cięstwa Niemiec. Jak misterne metody
mundury, parady i hitlerowskie pozdrostosowali propagandziści, niech świadczy
wienia, i – jak pisze Fikus – „odwracazakaz używania w eterze w pierwszym
ły uwagę od rzeczywistych problemów
kwartale 1942 roku słowa “wiosna” oraz
politycznych i społecznych III Rzeszy”.
wszelkich odniesień do tej pory roku, by
W programach publicystycznych
nie sugerować obywatelom, że na wiosnę
o wybuch II wojny światowej obwiniaruszy niemiecka kontrofensywa. Wiarę
no finansjerę londyńską (w domyśle
w ostateczne zwycięstwo Niemców 
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Książka jest solidną pracą historyczną opartą na ogromnym materiale
źródłowym. Autor stara się przedstawić problemy komunikacyjne
w szerszym kontekście i wysnuć z tych analiz wnioski o charakterze
politologicznym. Szuka odpowiedzi na pytania o odpowiedzialność Niemców
za zbrodnie III Rzeszy. Autor jest dziennikarzem z wieloletnim stażem,
dlatego przychodzi mu łatwiej analizować zawartość poszczególnych
programów. Omawia audycje publicystyczne, informacyjne, zajmuje się
programami muzycznymi i rozrywkowymi. Zwłaszcza te ostatnie kreatorzy
polityki informacyjnej III Rzeszy uważali za kluczowe dla manipulowania
społeczeństwem.
Z recenzji prof. dr hab. Joachima Glenska

Sebastian Fikus Radiofonia w III Rzeszy

Radiofonia
w III Rzeszy

S e b a s t i a n

F i k u s

Radiofonia
w III Rzeszy
Studium ideowego zniewolenia

Zwyczajny – niezwyczajny.

Jan Lissowski,
„Kolumb” z Michałkowic
Tekst Robert Błaszak

Sebastian Fikus, dr hab. – politolog, historyk, publicysta.

Studiował reżyserię na Uniwersytecie Artystycznym Folkwang w Essen.
Wieloletni producent i realizator programów poświęconych stosunkom
polsko-niemieckim na antenie TVP. Laureat pierwszej polsko-niemieckiej
nagrody dziennikarzy im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie telewizji.
Wieloletni korespondent WDR w Kolonii, największej rozgłośni regionalnej
w Europie. Praca doktorska na temat współczesnej historii Śląska w 2005.
Pracę habilitacyjną poświęconą kulturze politycznej współczesnych Niemiec
obronił 2014 roku w Instytucie Historii PAN w Warszawie.
Pracuje w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
ISBN 978-83-7164-987-5

w w w. s l a s k w n . c o m . p l

budowano natomiast podkreślając ich
technologiczną i cywilizacyjną wyższość
nad innymi narodami oraz ekonomiczną
potęgę III Rzeszy. Bunt przeciwko reżimowi był utożsamiany ze zdradą narodową.
Sebastian Fikus uważa, że przeświadczenie to, jak i wiara w Adolfa Hitlera, zostały trwale zaszczepione Niemcom. Po
nieudanym zamachu na Hitlera, dokonanym w lipcu 1944 roku w Wilczym Szańcu
przez Clausa von Stauffenberga, zaczęto
głosić, że Hitlerowi sprzyja Boża Opatrzność. Do programów radiowych wróciły
zakazane przez nazistów pieśni religijne i modlitwy, a nawet fragmenty mszy.
Wg autora Radiofonii w III Rzeszy radio posiadało niemalże magiczną moc
jednoczenia Niemców wokół wykreowanych przez narodowych socjalistów postreligijnych idei, takich jak poczucie
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wyższości wobec innych nacji, wrogość
wobec obcych, przede wszystkim Żydów,
poczucie zadowolenia z własnej historii
i tradycji, wiara w dziejową misję III Rzeszy. Dlatego partii Hitlera udało się skonsolidować Niemców wokół własnych celów, gdyż po zdobyciu władzy NSDAP od
razu przystąpiła do budowania nowej
wizji społeczeństwa – bardziej pewnego siebie, odważniejszego i bardziej zadowolonego z siebie niż w poprzednich
epokach. Nowa wizja Niemiec miała być
odpowiedzią na depresję po klęsce I wojny światowej, na upokorzenie Niemiec
przez aliantów oraz trudne lata kryzysu
gospodarczego.
Sebastian Fikus, Radiofonia w III
Rzeszy. Studium ideowego zniewolenia, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2018.

Przyszedł na świat w lipcu 1920 roku w podkatowickich
Michałkowicach. Tam spędził dzieciństwo, tam ukończył
szkoły. Dalsza historia jego życia pokazuje patriotyzm
w postaci niezwykle rzadko prezentowanej w naszej
historiografii i kulturze. Jego postawa była bowiem
nacechowana wolą życia i działania z korzyścią
dla społeczeństwa, dla zniewolonego kraju, przy
jednoczesnym zachowaniu radości i pełni życia,
na ile tylko było to możliwe w trudnych i burzliwych
czasach, w jakich przyszło mu żyć.
FORUM DZIENNIKARZY · 02(136) 2020
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azywał się Jan Lissowski. W 1938
roku, tuż po maturze, postanowił poznać inne rejony polskiego Śląska. Udał się latem rowerem na
tzw. Śląsk Średni – to dwie enklawy Śląska, otoczone Wielkopolską, które na
mocy Traktatu Wersalskiego przypadły
Polsce. Ów osiemnastolatek zdołał zwiedzić skrawek Ziemi Sycowskiej i swoje
wrażenia pięknie opisać na łamach czasopisma „Powstaniec” (W gościnie u braci
sycowian, „Powstaniec” nr 38, 18 IX 1938
r. – przedruk w „Robb Maggazin” nr 4,
2013). Lektura artykułu uzmysławia,
jak kompletna musiała być ówczesna
edukacja młodzieży. Zasób słów, język,

historia SDP
młodzieży, o wyrwaniu jej z psychozy
bogobojnych haseł bez treści i skierowaniu ku zdrowemu ukochaniu Ojczyzny”.
Tymczasem wakacje roku 1938 dobiegły końca. Lissowski wstąpił do podchorążówki w Katowicach, którą ukończył i trafił do regularnych oddziałów
bojowych.
Wybuchła wojna…
Walcząc w kampanii wrześniowej,
najpierw pod Mikołowem, potem w wielu innych miejscach, w końcu w natarciu
pod Biłgorajem, Jan został ranny i trafił
do szpitala w Zwierzyńcu, skąd przeniesiono go do lecznicy w Krakowie. Po
zajęciu miasta Niemcy od razu zaczę-

Walcząc w kampanii wrześniowej, najpierw pod Mikołowem,
potem w wielu innych miejscach, w końcu w natarciu pod
Biłgorajem, Jan został ranny i trafił do szpitala w Zwierzyńcu,
skąd przeniesiono go do lecznicy w Krakowie.
znajomość historii i stosunków społecznych, a także otwartość spojrzenia na
rzeczywistość, u tego młodzieńca były
iście imponujące. Młody Lissowski analitycznie porównał „śląskość” mieszkańców okolic Bralina z własnymi stronami rodzinnymi. Przemierzając wzdłuż
i wszerz tę część powiatu sycowskiego
spotkał i rozmawiał z kilkoma wybitnymi postaciami regionu, takimi jak Jan
Rybark, od którego dowiedział się o bracie rozmówcy – Józefie, którego piękna
działalność zasługuje na oddzielny artykuł. Swoją relację młodzieniec zakończył takim zdaniem: „A mnie marzy
się o masowym ruchu krajoznawczym
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li przeszukiwać szpitale. Lissowskiemu
udało się uciec i powrócić do rodzinnych Michałkowic. Jednak i tam nie było bezpiecznie, gestapo nie próżnowało,
więc młodzieniec – nie widząc innego
wyjścia – postanowił pójść w „paszczę
lwa” i udał się na Dolny Śląsk, a więc
w głąb Rzeszy. Znając doskonale język
niemiecki, mógł wtopić się w społeczeństwo. Odwiedził kilka miast, rozpoczynając od Wrocławia, by w końcu osiąść
w Dreźnie. Tak wspominał ten czas po
latach: „To był październik, któryś tam
październik. Na Śląsku byli już oczywiście Niemcy. Oni objęli całą część Śląska jako swoje dawne dziedzictwo, więc

Oflag Sandbostel.

musiałem, ponieważ byłem znany, nasza
rodzina była znana jako rodzina bardzo
polska, musiałem się ze Śląska ewakuować. Pojechałem w głąb Niemiec i tam
próbowałem pracować, a jednocześnie
myślałem, że bym chciał zdawać do politechniki po wojnie, więc chciałem mieć
praktykę w Niemczech w przemyśle. Pracowałem w Dreźnie, najpierw w dużej
fabryce Licht und Kraft AG Niedersedlitz,
a potem w laboratorium filmowym, gdzie
wywoływano filmy, negatywy i kopie”.
rezno okazało się bardzo dobrym
azylem dla młodego Jana. Choć
realia wojenne były odczuwalne,
żywność reglamentowana, wokół wojenna retoryka – jednak Lissowski właśnie
w Dreźnie odczuł bliskość zarówno wysokiej kultury, jak i pewnego porządku
społecznego, o którym powiedział tak:
„Najpierw byłem we Wrocławiu, jeszcze
niemieckim Breslau, potem byłem w kilku miastach, i nareszcie dłuższy czas
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spędziłem w Dreźnie. Oczywiście, poza
frontem to tam szczególnych wrażeń nie
można było odnieść. To był idealny porządek, tylko oczywiście wojskowy dryl,
wszystko na kartki, mało żywności, ale
nie czuło się w ogóle nacisku wojennego.
Front był bardzo daleko wtedy jeszcze”.
saksońskim mieście zobaczył
też podobieństwo, wręcz siostrzane – z Warszawą. Spostrzegł silne związki historyczne, ale
i architektoniczne obu miast: „Poczułem
się nareszcie swojsko, jak w Warszawie,
gdzieś na Długiej lub na Krakowskim
Przedmieściu w pobliżu pałacu Potockich. Nie przypuszczałem, że Drezno
ma tyle podobieństw do naszej stolicy.
Spacerowałem wolnym krokiem przez
drezdeńską Starówkę, jakby ukrytą
w cieniu olbrzymiego kościoła nakrytego ciężką, kamienną kopułą. Odkrywałem pałacyki o znajomym wyglądzie,
przecież nigdy przedtem niewidziane. 

W
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O, ten bym sobie wybrał: oddzielony od
ulicy dziedzińcem i dwiema kordegardami z kutą bramą, prezentował dyskretny urok dojrzałego baroku. Gräfin
Cosel – rzucił jakiś przechodzień, dostrzegłszy moje zainteresowanie. Aha,
więc tu mieszkała, a może tylko syn jej
i Augusta Mocnego, wszystko przecież
opisywał Kraszewski, który w Dreźnie
spędził kawał swego życia, prawie 20
lat; nic dziwnego, że
poznał nie tylko pałace, lecz również
od podszewki życie ich lokatorów
z epoki saskiej. Za
moment znalazłem
się przed... wypisz-wymaluj... kamienicą Johna z rogu
Krakowskiego i Senatorskiej, identyczny mansardowy dach, tylko ulica
nazywa się inaczej
– Rampische Strasse. A więc Warszawa ma siostrę nad
Łabą, piękną siostrę po dwóch saskich królach. Podobieństw na pewno
znajdzie się więcej,
dopiero od kilku godzin byłem w tym
mieście, a już poczułem do niego sympatię. Czy zdołam zwiedzić wszystkie
drezdeńskie zabytki? Przez tę cholerną
wojnę najprostsze rzeczy się komplikują. Ale gdy wojna się skończy, przyjadę
do tej, jak ją ktoś nazwał, „nadłabskiej
Florencji”, z odpowiednio wypchanym
portfelem, zamieszkam w wygodnym
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hotelu, w żadnym tam möbliertes Zimmer
i powetuję sobie obecne ograniczenia.
Nie wiedziałem wtedy, nikt nie wiedział,
że dla obu miast rozpoczęło się tragiczne odliczanie. Była za pięć dwunasta, pozostało im zaledwie kilka lat życia. Przykryte dwa wieki temu wspólną koroną,
zostaną wkrótce owinięte w całun dymiących gruzów”. (Podzwonne dla porcelanowych dzwonów, „Tygodnik Powszechny” nr 7, 13.02.2005,
s. 8 – pełny tekst
otrzymany od Tomasza Lissowskiego, syna Jana,
przedrukowałem
w „Robb Maggazin”
nr 5, 2014).
Jan znalazł sobie na przedmieściu Niedersedlitz
przytulny pokoik.
Gospodyni, Frau
Hennig, była bogobojną adwentystką, i młody, rzutki
Polak wzbudzał jej
zaufanie. Uczciwie
pracował, a po pracy oddawał się podziwianiu piękna
drezdeńskich zabytków – pamiętając, że powstały one za czasów saskich,
a więc wtedy, gdy Drezno było połączone
z Polską wspólną koroną. Najbezpieczniej czuł się właśnie w centrum miasta, w tłumie podobnych mu ludzi z fotograficznymi aparatami, próbujących
uwiecznić na kliszy cuda saskiej architektury. Głodny wielkiej sztuki, zwiedzał
muzea i galerie. Zdarzało mu się także

wstąpić do opery czy do filharmonii na
koncert. Zdumiewał go kontrast między
tą wysoką sztuką a brutalną i prostacką nazistowską ideologią. Jak wspomina: „Wtedy, w 1941 roku, wszędzie tam,
gdzie tłumnie przychodzili spacerowicze, często z aparatami fotograficznymi, czułem się bezpiecznie. Bez ryzyka
mogłem poszukiwać polskich śladów,
zwiedzając galerie – jak Grünes Gewölbe („Zielone Sklepienie”), królewskie
zbiory precjozów.
Spora część eksponatów to dary polskiej szlachty dla
„ukochanego króla”, jak opowiadała przewodniczka.
Nie mogłem jednak
odbywać eskapad
tam, gdzie moje
zainteresowanie
budziłoby zdziwienie. Za to raz w tygodniu odwiedzałem operę. Bilety na
miejsca stojące nie
były drogie, a każde podniesienie
kurtyny oznaczało
wejście do innego
świata, świata piękna, harmonii, wysokiej kultury. Czy to
byli ci sami Niemcy?”.
ewnego dnia wrócił do swojego lokum i zastał tam gospodynię lamentującą. Ta szczera i wierząca
osoba musiała skłamać – odwiedziła ją
policja wypytując o lokatora. O to, co robi, czy ma aparat fotograficzny. I tu gospodyni, bojąc się o Jana, skłamała, że
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nie ma. A miał – można powiedzieć, że
w wolnych chwilach zajmował się właśnie fotografowaniem wszystkich cudów
drezdeńskich. Dodatkowo pani Hennig
przekazała Janowi, że ma się stawić na
posterunku. Lissowski odważnie zgłosił
się i wizyta ta skończyła się zadziwiająco pomyślnie. Okazało się, że wstawił
się za nim także jego pracodawca, Herr
Linke, który nie chciał stracić uczciwego,
dobrego fachowca.
Z wizyty na policji
Jan Lissowski wyszedł jako „Zwangarbeiter” – robotnik przymusowy.
Jednak niedługo cieszył się tą
sielanką. Bardzo
chciał się uczyć
i wypatrywał wieści z Warszawy od
swojej siostry Sławy, z którą utrzymywał kontakt
listowny. I nadeszła informacja, że
okupant, który potrzebował polskojęzycznej wyższej
kadry technicznej,
utworzył politechnikę. Jan, gdy się
o tym dowiedział, postanowił wrócić
do Warszawy. Tak później opowiedział,
jak wyglądał ten powrót: „I pewnego
dnia napisała w 1942 roku: ‘Wracaj do
Warszawy. Tu otwierają politechnikę.’
Oczywiście, to trudno powiedzieć: ‘Wracaj do Warszawy!’ Jak jestem w środku
Niemiec, jest granica, jeszcze obostrzenia były okropne, ale przy granicy, 
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blisko granicy, w Herbach, miałem rodzinę. Oni mi umożliwili przejście przez
granicę w samochodzie. Schowałem się
w samochodzie z żywnością, który wy-

historia SDP
trzeba poczekać. Lissowski zamieszkał
na ul. Kruczej u swojej siostry. Sława była szwagierką dziennikarza Zbigniewa
Jasińskiego pseud. „Rudy”, działającego

Gdy Jan był po drugim roku studiów, wybuchło Powstanie
Warszawskie. Wtedy bez wahania Lissowski wstąpił w szeregi
powstańcze, walczył w batalionie „Sokół”. Jako że znał się na
łączności – został przyjęty z otwartymi ramionami.
jeżdżał na teren tak zwanej Guberni. Taw ZWZ-AK. Cała rodzina Jasińskich była
ki był układ, że były dwa samochody,
zaangażowana w konspirację. Pewnego
w każdym siedział niemiecki urzędnik
dnia Jasiński przyprowadził Lissowskiegraniczny, żeby nie było żadnych konmu i Sławie młodą dziewczynę – Żydówtaktów z otoczeniem. Ten urzędnik
kę. Przechowali tę dziewczynę kilka mienic nie wiedział, więc trzeba było tak
sięcy, do czasu, aż Jasiński nie zdobył dla
to zrobić, żeby nic nie zauważył. Tam
niej papierów katolickich, polskich. Wtebyło umówione miejsce, był ostry zady poszła na służbę gdzieś dalej – wojnę
kręt pod Częstochową.
szczęśliwie przeżyła.
Pierwszy samochód, kiedy Jan był po drurowca pierwszego samogim roku studiów,
chodu przyspieszył, celowybuchło Powstawo, [kierowca] drugiego
nie Warszawskie. Wtedy
opóźnił. Byłem w końcu
bez wahania Lissowski
wstąpił w szeregi popierwszego samochodu,
wyskoczyłem i jakoś się
wstańcze, walczył w batam ukryłem, przeszmutalionie „Sokół”. Jako że
glowałem. W czerwcu byznał się na łączności – zołem w Warszawie…”
stał przyjęty z otwartyan zapisał się do tej
mi ramionami. Łączność
otworzonej przez
między oddziałami poNiemców Państwowej
wstańczymi była realizoZbigniew Jasiński.
Wyższej Szkoły Techniczwana za pomocą drutów,
nej. Z początku nie włąktóre pod ostrzałem nieczył się do konspiracji. Uważał, że ta
mieckim niemal codziennie były rwane.
konspiracyjna walka nie ma większeOstrzał prowadzony był z granatników,
go sensu, sądził, że potęga gospodarcza
które rozrywały kable. I pododdział Jana
i militarna Niemców jest tak duża, iż
musiał naprawiać uszkodzenia – z nata walka nie ma szans powodzenia. Że
rażeniem życia, pod ciągłym ostrzałem
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skręcali porwane druty, by przywrócić
łączność. Odwaga Jana Lissowskiego została doceniona, pod koniec Powstania
został awansowany do stopnia podporucznika. Co ciekawe, podczas
wszystkich akcji
jego pododdziału
łączności, mimo
pracy z narażeniem życia, nikt z
jego członków nie
zginął. Ten powstańczy okres
opisał później
wspólnie z Jerzym
Szanserem i Markiem Wernerem w
znakomitej książce Batalion „Sokół”
(wyd. Inne, 2000).
Po klęsce PoJan Lissowski.
wstania Jan Lissowski trafił do
Oflagu Sandbostel pod Hamburgiem.
O pobycie w tym miejscu opowiedział
później tak: „Oflag był w Sandbostel,
w okolicach Bremy, Hamburga. Pięćdziesiąt kilometrów od Morza Północnego,
paskudna okolica, mokro, zimno, głodno,
potwornie głodno. Potworny głód cierpieliśmy. Tam był prawdziwy głód. Byliśmy spuchnięci od głodu. Policzki były
nabrzmiałe, ale to nie od tłuszczu, tylko
właśnie od głodu. Tam przeżyliśmy cały
okres aż do wyzwolenia”.
kolei o tym, jak Niemcy odnosili
się do jeńców w tym obozie, mówią dalsze słowa Lissowskiego:
„Jeśli chodzi o stosunek Niemców do
nas, to muszę powiedzieć, że był bardzo
poprawny. Komendantami tych wielkich
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obozów jenieckich byli przeważnie starsi, emerytowani wojskowi niemieccy
wyższych stopni, którzy mieli zachowany niemiecki, żołnierski honor. To
nie były oprychy
[z] SS, bandyci,
tylko normalni
żołnierze wychowani pod kątem
dotrzymywania
pewnych zasad.
Tak, że jak myśmy urządzali
przedstawienia
teatralne, to była norma w tych
obozach, to zapraszaliśmy całe kierownictwo
niemieckie. Oni
przychodzili, obserwowali, bili
brawo i podobało
im się. Tak, że to
było życie naturalne. Ale oczywiście oni
nie mieli wpływu na dostawę żywności.
Żywności było coraz mniej. Na obiad był
raz garnek brukiewki i jedna ósma albo
jedna dziesiąta chleba na dzień. Jedna
dziesiąta chlebka, to było całe przeżycie
nasze. Tak, że jak już potem myśmy urządzali przedstawienia sceniczne, które
bardzo się podobały, to nasze dowództwo
polskie, które było razem z nami w Sandbostel, za nasze usługi artystyczne przydzielało nam dodatkowy talerz brukwi.
Mieliśmy zamiast jednego talerza, dwa
talerze brukwi. To już było coś”.
Któregoś dnia jednak, gdy front
brytyjski zaczął się zbliżać do obozu,
Niemcy uformowali jeńców w czwórki
i pognali na wschód. W Sandbostel 
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pozostawiono tylko słabszych, którzy
nie mogli iść – ci zostali niebawem wyzwoleni. Jednym z nich był wspomniany Zbigniew Jasiński, który w obozie
napisał wiersz „Poprzez druty”. Jasiński był poetą, pisał poruszające wiersze
powstańcze. Jan Lissowski, związany
rodzinnie, ale i zaprzyjaźniony z Jasińskim, po latach poświęcił biografii przyjaciela swoją drugą książkę, zatytułowaną … na tle pożogi mego Miasta (wyd.
Penelopa, 2008). Tytułem tej książki jest
wers z tego właśnie wiersza.
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wyglądający. Brama się otworzyła z trzaskiem, czołg wjechał do środka. Byliśmy
wolni z tą chwilą. Wartownicy niemieccy
już stali w dwuszeregu, na baczność wyprostowani i zdawali raport Anglikom, że
wszystko jest w porządku, jaki jest stan.
Potem odmaszerowali do własnych obozów jenieckich, a my już wtedy użyliśmy
wolności. Pierwsza wolność. Wybrałem
się od razu do Lubeki, potajemnie, zobaczyć, co się dzieje. Lubeka była pusta,
wszyscy Niemcy byli pozamykani w swoich mieszkaniach, rowy były pełne po-

Brama się otworzyła z trzaskiem, czołg wjechał do środka.
Byliśmy wolni z tą chwilą. Wartownicy niemieccy już stali
w dwuszeregu, na baczność wyprostowani i zdawali raport
Anglikom, że wszystko jest w porządku, jaki jest stan.
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ymczasem wędrująca na wschód
kolumna dotarła do Bad Schwartau pod Lubeką, gdzie były puste
koszary wojskowe. W dużo lepszych warunkach osadzono tam jeńców. To była
wiosna 1945 roku, kwiecień. Nadszedł
2 maja – dzień wyzwolenia obozu. Oddajmy znów głos Janowi, który tak relacjonował te ostatnie dni: „Po kilku
dniach zauważyliśmy dziwną zmianę
w zachowaniu się tak zwanych „postów”,
czyli wartowników niemieckich. Nagle
stali się bardzo życzliwi, przyjaźni, nie
krzyczeli na nikogo, nie dręczyli nas niczym. Okazało się, że oni już czują, że
oni niedługo będą jeńcami, a my będziemy ich dowódcami może. I rzeczywiście,
pewnego dnia, najpierw krzyk, patrzę,
za płotem nadjeżdżają czołgi angielskie, umundurowani żołnierze, pięknie
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rzuconych samochodów, na poboczach.
[…] W całej Lubece nie było ani jednego
człowieka. W pewnej chwili zauważyłem,
że ktoś tam przechodził. Okazało się, że
to był Polak, który pracował w Lubece
i on znał miejsce, gdzie można było coś
do zjedzenia zdobyć, bo chciałem coś do
jedzenia, żeby coś zawieźć do obozu. Ale
wprowadził nas w podziemia i tam były
tylko butelki z winem i cukier. Nabrałem
cukru i wina, butelki, ile się dało, wróciłem do obozu z wieścią, że już koniec
wojny. Niemcy się pochowali. Potem już
się tak potoczyło dalej”.
Jan Lissowski przebywał w Lubece
aż do grudnia 1946 roku. Nie był zdecydowany co robić, czy wracać do wyniszczonej Polski. Wśród polskich żołnierzy ścierały się różne poglądy: że za
chwilę wybuchnie kolejna wojna między

aliantami, że nie ma na razie po co wracać. I część żołnierzy postanowiła pozostać na Zachodzie, jednak Lissowski
nie miał wątpliwości. W Polsce pozostała jego rodzina. Wrócił. Jako AK-owiec

że nie chce oglądać zaleconego przez
nauczycielkę filmu „Nil”: „Tato, nie mogę patrzeć na to, wyłączyłam, bo temu
panu zaraz będą wyrywać paznokcie
– to okropne”. Czy naprawdę musimy

Odyseja wojenna, życie Jana Lissowskiego jest przykładem
pięknym, jak przeżyć swoje życie zarówno godnie, w zgodzie
z samym sobą, ale i stosunkowo – jeśli można to tak nazwać
ze względu na czasy zniewolenia, w jakich żył – pogodnie.
nie wchodził specjalnie w pole widzenia komunistycznej bezpieki – zatrudnił
się bowiem w przemyśle filmowym. Nie
miał aspiracji do wielkich awansów, do
wysokich stanowisk. Ożenił się, wiódł
zwyczajne życie. Dopiero w latach 90.
XX wieku zaczął opowiadać i upubliczniać swoje wspomnienia w książkach,
artykułach i podczas spotkań.
Jan Lissowski zmarł w 2009 roku.
dyseja wojenna, życie Jana Lissowskiego jest przykładem pięknym, jak przeżyć swoje życie zarówno godnie, w zgodzie z samym sobą,
ale i stosunkowo – jeśli można to tak
nazwać ze względu na czasy zniewolenia, w jakich żył – pogodnie. Jego historia jest jakby gotowym scenariuszem
filmowym, a już na pewno powinna trafić do podręczników szkolnych. Ostatnio
moje dziecko, zapłakane, żaliło mi się,

O

na lekcjach historii epatować śmiercią
i okrucieństwem? To oczywiście fakty
historyczne, historia się z naszym Narodem obeszła okrutnie, ale jednak, choćby dla równowagi, warto pokazać młodemu pokoleniu inny obraz strasznych
czasów: ludzi uczciwie zaradnych, prawych, lecz radosnych – jako wzorzec do
naśladowania. Lissowski miał powody,
by nienawidzić Niemców. Jego brat zginął w Auschwitz, został przez nich ciężko raniony – mimo tego jednak potrafił
dostrzec w spotkanych Niemcach człowieka. I tak się złożyło, że druga strona
odpowiedziała tym samym. Czy to jakiś
wyjątek? Nie sądzę. Na pewno takich
przykładów jest wiele, tylko zbyt rzadko o nich się mówi. W każdym Narodzie
bowiem są ludzie prawi i łotrzy. Opowiadajmy młodym więcej o czynach ludzi
prawych, a mniej o zbrodniach łotrów.

Źródła:
J. Lissowski, W gościnie u braci Sycowian, „Powstaniec” nr 38, 18 IX 1938 (przedr. „Robb Maggazin” 4/2013,
s. 21–23).
J. Lissowski, Podzwonne dla porcelanowych dzwonów, „Tygodnik Powszechny” nr 7, 13.02.2005, s. 8 (przedr.
„Robb Maggazin” 5/2014, s. 8–12).
S. Kozłowski, W gościnie u braci Sycowian – 80 lat później, http://www.tsm.sycow.pl/pl/72627/189185/S._
Kozlowski_W_goscinie_u_braci_Sycowian-80_lat_pozniej.html.
Jan Lissowski „Robak”, https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/jan-lissowski,791.html, wywiad z J.
Lissowskim przepr. przez T. Żylskiego. 
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Ślad pierwszy
– św. Jan Paweł II
– Jesteście Polakami, więc zapraszam was do kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela, gdzie też posługuję. To niedaleko – zapraszał ksiądz Silvano.
W tej młodej parafii postawiono niedawno nową, dużą świątynię. W 2012
roku odbyła się wielka uroczystość dedicacio ecclesiae, połączona z umieszczeniem w głównym ołtarzu szkatułki z relikwiami – trzema siwymi włosami Jana
Pawła II. Jest on na wyspie szanowany
i czczony. Pamiętany ze swojej wizyty 12
maja 1991 r. – To był wyjątkowy moment
w historii Madery – twierdził ówczesny
prezydent wyspy, Alberto Joao Jardin. 

Polskie Ślady

na Maderze
Mówią o niej, że jest wyspą wiecznej wiosny. Przez okrągły rok jest
zielona i kwitną na niej, budzące zachwyt, egzotyczne kwiaty. Wiosną
zawsze jest tu ciepło, latem nie jest zbyt gorąco, a zimą zbyt chłodno.
Idealny klimat dla takich jak my, przedstawicieli środkowej Europy.
Tekst i zdjęcia: Marek Jakubowicz

Na lotnisku w Santa Cruz, gdzie wylądował nasz samolot, od razu przekonaliśmy się, że wszystkie zachwalające Maderę informacje turystyczne są
prawdziwe. Bo oto nas, wytaczających
się z lotniczego dworca, z walizami, w zimowych kurtkach, przywitało słoneczko
i skromne 19 stopni plus. Jak na początek
stycznia – nieźle. Znaleźliśmy się nagle
w świecie, gdzie kwiaty zdominowały
krajobraz. Sama Madera swą nazwę zawdzięcza lasom wawrzynowym, które
ostały się w górach na sporych obszarach.
Ilha Madeira znaczy tyle, co wyspa drzew
lub wyspa lasów. Charakterystyczny zapach liści laurowych towarzyszył nam
zawsze, ilekroć wędrowaliśmy szlakami wytyczonymi wzdłuż levad, małych
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kanałów tworzących pajęczynowy system nawadniania całej wyspy. Ścieżki przy levadach mają różny stopień
trudności, dystans i czas ich pokonania.
Każdy turysta znajdzie tu jednak coś dla
siebie, bo ponad 200 szlakami można
przemierzyć blisko 2500 km.

Madera, wyspa górzysta
Gdzie nie spojrzysz, wszędzie góry
poprzecinane głębokimi jarami. Jedyna
gwarantowana płaska powierzchnia to
powierzchnia twojego łóżka w hotelu.
Płaskie jest jeszcze lotnisko, które rozbudowano w 2000 roku. Przedłużono
wtedy pas startowy nad powierzchnią
oceanu, osadzając go na 180 palach o

wysokości 70 metrów. Wcześniej piloci
musieli wykazywać się nie lada kunsztem i precyzją, lądując na zbyt krótkim
pasie. W miarę płaski jest też płaskowyż Paul da Serra z farmą wiatraków
wytwarzających prąd. No i jeszcze plaża
w Calhecie, jedyna piaszczysta plaża na
wyspie, a to dzięki piaskowi przywiezionemu tu specjalnie z Maroka.
Calheta stała się naszą bazą wypadową. Mieszkaliśmy naprzeciw kościoła
pw. św. Franciszka Ksawiera. Dzwony
kościelne nie tylko wzywały na nabożeństwo, ale informowały nas także co
pół godziny o upływającym czasie. Dzięki znajomości zawartej z proboszczem,
ks. Silvano Goncalvesem, rozpoczęliśmy
tropienie polskich śladów.

FORUM DZIENNIKARZY · 02(136) 2020

57

podróże SDP
Jan Paweł II był jak dotąd jedynym
papieżem, który odwiedził Maderę. Mówił wtedy na stadionie Dos Vareiros do
licznie zebranych wyspiarzy o potrzebie
wypoczynku, o tym, że czas wolny powinien służyć człowiekowi, powinien
go wyzwalać z grzechu i rozwijać humanitarne wartości. Zwracając się zaś
do dziennikarzy apelował, by służyli
jedności i postępowi rodziny ludzkiej,
braterstwu i wzajemnemu zrozumieniu.
Rok po wizycie Maderczycy postawili
pomnik Janowi Pawłowi II. Jego spiżowy posąg stoi przed katedrą w Funchal
i wita wchodzących do świątyni.
– Wiara Maderczyków jest trwała
i solidna jak ich charakter – uważa padre
Silvano Goncalves. – Moi parafianie tworzą prawdziwą wspólnotę podczas sprawowania liturgii, przeżywania tajemnic
wiary i praktykowania uczynków miłosierdzia. Wykorzystują też każdą okazję
do zdobywania wiedzy
i pogłębiania wiary.
Widząc zaangażowanie, z jakim ojciec Silvano wypełnia
swoją służbę, nie dziwię się, że w jego parafii jest tak wielu wiernych.
W kościele w Calheta Atouguia, przy
ołtarzu, umieszczono
portret św. Jana Pawła II. W niszy po lewej stronie stoi jego
figura, po prawej, Jana
Chrzciciela. Na wieczornej Mszy Świętej
w zwykły dzień (a było
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to w środę) jest sporo wiernych. Na niedzielnej mszy św. kościół jest pełny.
Według oficjalnych statystyk, ponad
85 procent mieszkańców Madery to katolicy. W zasadzie w każdej wiosce jest
kościół. Na wyspie nie ma ani jednego
meczetu.

Ślad drugi – marszałek
Józef Piłsudski

N

ieopodal katedry w Funchal,
naprzeciw budynku regionalnego parlamentu, stoi popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostało odsłonięte w październiku 2009 r.
i upamiętnia pobyt marszałka na wyspie od 21 grudnia 1930 do 23 marca
1931 roku. Marszałek przybył tu, aby
wypocząć. Wiemy jednak, że praktycznie każdy dzień miał wypełniony pracą. Dużo czytał, także dostarczaną mu tu
polską prasę, i pisał.
Powstały tu m.in. „Poprawki historyczne”.
Korzystał jednak z tutejszego wspaniałego
klimatu, ze spacerów
po ogrodzie i posiłków
sporządzanych z miejscowych ryb. Mieszkał
w willi Quinta Bettencourt przy Caminho do
Pilar 20, wtedy jeszcze
stojącej na przedmieściach stolicy.
Miał tu spokój
i piękny widok na ocean. Dom od ulicy chronił solidny mur. Marszałkowi towarzyszył

osobisty lekarz, płk Martablice. Dom jest własnocin Woyczyński, oraz leścią prywatną, należy do
Podobno pobyt
karka Eugenia Lewicka,
osób przychylnych Polamarszałka
piękna kobieta, która
kom. Jednak chciałoby
na Maderze
zmuszona została do
się bardzo, aby był polską
przysporzył nie
wcześniejszego powrowłasnością – muzeum,
lada kłopotu
ze stałą ekspozycją potu do kraju, aby przeciąć
plotki o jej romansie
święconą marszałkowi
miejscowej
i okolicznościowymi wyz marszałkiem.
poczcie. Z Polski
stawami dedykowanymi
odobno pobyt marbowiem na
znaczącym wydarzeniom
szałka na Maderze
jego imieniny
kulturalnym w Polsce
przysporzył nie lawysłano ponad
i polskim twórcom. Na
da kłopotu miejscowej
milion kartek.
Maderze, odwiedzanej
poczcie. Z Polski bowiem
To był absolutny
przez miliony turystów
na jego imieniny wysłano
z całego świata, takie
ponad milion kartek. To
rekord, nie
muzeum byłoby dobrą
był absolutny rekord, nie
pobity do dzisiaj.
wizytówką naszego krapobity do dzisiaj. Urlop
marszałka był z uwagą
ju. To oczywiście związarelacjonowany przez miejscową i line jest z kosztami, ale jestem pewien,
że gra jest warta świeczki. Dodam jeszzbońską prasę. Dzięki temu Portugalczycy mogli się trochę dowiedzieć o Polcze, że imię marszałka nosi jedno z rond
sce. Na willi, w której mieszkał Piłsudski,
w Funchal – to zbieg ulic Caminho do
znajdują się obecnie dwie pamiątkowe
Pilar z Caminho do Esmeraldo.

P
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Ślad trzeci – Władysław
III Warneńczyk
To najbardziej nieprawdopodobna
historia. Gdyby nie to, że głosi ją Portugalczyk (pochodzący z Azorów), a przy
tym profesor amerykańskiego Uniwersytetu Duke'a w Karolinie
Północnej, Manuel da Silva
Rosa, można by ją między
Jeden z synów
bajki włożyć. Otóż, zdaniem
Warneńczyka
profesora Rosy, król Władyto nie kto inny,
sław III nie zginął pod Warjak Krzysztof
ną, zdradzony przez WeneKolumb.
cjan, ale uszedł cało z pola
synów. I tu dopiero doNiewiarygodne,
bitwy i udał się do Ziemi
chodzimy do rewelacji.
Świętej, a potem na Synaj do
Jeden z synów Warneńale… może
klasztoru św. Katarzyny. Już
czyka to nie kto inny,
prawdziwe.
wtedy występował incognijak Krzysztof Kolumb.
Profesor Rosa
to, a potem pod nazwiskiem
Niewiarygodne, ale…
poświęcił
Henryka Alemao. Został rymoże prawdziwe. Probadaniom tej
cerzem Zakonu i postanowił
fesor Rosa poświęcił
historii ponad
badaniom tej historii
orężem okupić swoje winy.
dwadzieścia lat
W tym celu udał się do Porponad dwadzieścia lat
tugalii, aby wstąpić w szereswojego życia. Brakuje
swojego życia.
gi hufca Henryka Żeglarza.
mu tylko ostatecznego
Pisane mu było jednak inne
argumentu w postaci
przeznaczenie. Podarowano mu ziemię
wyników badań genetycznych „polskich
na Maderze, gdzie osiadł, ożenił się z porprzodków” Kolumba. Ich przeprowadzetugalską szlachcianką i miał z nią dwóch
nie wymaga zgody zarówno polskich
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władz kościelnych, jak i administracyjnych. Widocznie profesor jej nie dostał,
ale może spróbuje jeszcze raz?
ak czy inaczej, nie wykorzystanie
tej narracji jest grzechem. W Madalena do Mar, gdzie swoje posiadłości miał Warneńczyk i gdzie stoi
kościół w miejscu ufundowanej przez
niego kaplicy pw. św. Magdaleny – stąd
nazwa miejscowości – powinien już
dawno stać pomnik króla. Moim zdaniem, nie tylko pomnik. Jest to doskonały pretekst, aby tu wybudować centrum kultury polsko-portugalskiej. Nie
jestem specjalistą od funduszy unijnych,
ale może ten projekt udało by się z nich

T
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sfinansować. Znalazłem już nawet kawałek wolnego placu, gdzie mógłby stanąć. Czy znajdzie się ktoś, kto podejmie
się realizacji takich pomysłów? Stawiam
butelkę maderskiego rumu, tego 60-procentowego, jeśli ktoś podejmie temat.

Nie wszystko widziałem
Mimo iż przejechałem wyspę wzdłuż
i wszerz, i wokół. I choć byłem po dwakroć na Pico Ruivo (1862 m n.p.m.) i Pico do Areiro (1818 m n.p.m.), a także na
cyplu Ponta de Sao Lourenco, czuję niedosyt. Znak to, że kiedyś trzeba będzie
tu wrócić. 
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Patronka
na czas
SDP poleca

zarazy
Tekst Andrzej Klimczak
Fot. Ks. Jan Trzop, archiwum

Pierwszy raz usłyszałem
o siostrze Marcie Annie Wieckiej
w maju 2008 roku, kiedy
otrzymałem od Metropolity
Lwowskiego Mariana Kardynała
Jaworskiego zaproszenie na
mszę beatyfikacyjną. Wcześniej
pojechałem do Śniatynia. Skromny,
ziemny grób błogosławionej
na tamtejszym cmentarzu,
przez wiele lat prześladowań
komunistycznych był „tajną”
świątynią polową dla wiernych
wszystkich wyznań, których
kościoły zamieniono na magazyny
lub sale sportowe. Po roku 1990
Kościół uznał ponad 200 uzdrowień
za wstawiennictwem siostry
Wieckiej. Ile ich było wcześniej,
nikt nie wie, bo ze względów
bezpieczeństwa nie prowadzono
takich statystyk na terenach
okupowanych przez ZSRR.
Dzisiaj odnotowywane są
nowe przypadki cudownych
uzdrowień za wstawiennictwem
błogosławionej Marty Wieckiej.
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Błogosławiona Marta Wiecka.
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Ś

niatyń, w roku 1939 ostatnie
miasteczko na granicy Kresów
Wschodnich, dzisiaj na Ukrainie.
Zanim wjedzie się do centrum z najwyższą w tej części Europy wieżą ratuszową,
podróżnym ukazuje się „ekumeniczny”
cmentarz – łacińskie krzyże nagrobne
stoją w zgodzie z grekokatolickimi i prawosławnymi. Od wschodu nad mogiłami
widnieją czerwone gwiazdy krasnoarmiejców z czasów II wojny. Od północy
cmentarz zamyka rząd macew z żydowskiego kirkutu. W alejce równoległej do
międzynarodowej drogi wiodącej z Kołomyi do Rumunii i Mołdawii pochowano
zmarłą 30 maja 1904 roku siostrę Martę
Wiecką ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
Umarła w czasach epidemii tyfusu.
Pracowała w miejscowym szpitalu. Poświęcając siebie, zastąpiła w pracach dezynfekcyjnych młodego człowieka, ojca
kilkuletniego chłopca. Była świadoma,
że naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie było wówczas ochronnych
maseczek, kombinezonów i całej gamy
środków do dezynfekcji. Musiało starczyć szare mydło i gorąca woda. Tylko
w większych ośrodkach dezynfekowano mlekiem wapiennym lub rozcieńczonym kwasem siarczanym. Niestety,
szczepionkę przeciw tyfusowi wynaleziono dopiero 16 lat po śmierci siostry
Marty. Wynalazcą był lwowski profesor
Rudolf Weigl, a jego współpracownikiem
i kontynuatorem badań został ks. prof.
Henryk Mosing, jeden z filarów Kościoła w podziemiu w czasach Związku Radzieckiego. Dziś gromadzone są informacje na jego temat, aby przeprowadzić
proces beatyfikacyjny. Współcześnie, nie
tylko we Lwowie, wielu wiernych modli
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się o jego wstawiennictwo, wierząc, że
spotkali w swoim życiu świętego. Doktor Mosing to również świetny patron
na czas zarazy. Ale to już inna historia…

Od początku z chorymi
Pomimo zaborów, ciężkiego życia
i strasznych epidemii, nie brakowało ludzi niosących pomoc i ratunek potrzebującym. Do nich należała również siostra
Marta Wiecka, która od dziecka wiedziała, że chce się poświęcić Bogu. Że chce
naśladować św. Wincentego a Paulo, który swe życie oddał ubogim i chorym.
arta Wiecka, mając zaledwie
16 lat, chciała wstąpić do zakonu sióstr Miłosierdzia w Chełmie. Przełożona odmówiła jej jednak ze
względu na wiek. Wymagane było wtedy
ukończenie 18 lat. Napisała więc, wraz
ze swoją również niepełnoletnią przyjaciółką, prośbę o przyjęcie do przełożonej
Prowincji Krakowskiej Sióstr Miłosierdzia. Obie zostały przyjęte do zakonnego
postulatu. Ponieważ już w seminarium
zetknęła się z tragedią ludzi nękanych
przez rozmaite choroby, pielęgnowała
w sobie nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej. Jej autorytetem stała się też Joanna Dalmagne – siostra żyjąca w XVII w.,
która zmarła w wieku zaledwie 33 lat.

M

Szczęście w miłości
tylko spoczywa
Od początku swojego życia zakonnego siostra Wiecka tworzyła swój własny modlitewnik, dobierając w nim oraz
pisząc modlitwy i pieśni, które stały się
jej życiowym credo i drogowskazem do
świętości. 
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Kościół w Śniatyniu, lata
dziewięćdziesiąte XX wieku.

Bom znalazł w krzyżu to, com w szczęściu
stracił: Pokój i wiarę, miłość i nadzieję.
Ubogą duszę Tyś łzami wzbogacił, Przystroił cierniem, który nie zwiędnieje.

E

pidemie na przełomie XIX i XX
wieku dziesiątkowały Europę.
Cholera w latach 1831–32 zmiotła
tylko na terenie Galicji około 100 tysięcy
ludzi. W samym Wiedniu śmiertelność
wśród zarażonych wyniosła 64 procent.
Wprowadzono zakaz przemieszczania
się, wprowadzono 40-dniowe kwarantanny. Szkoły powszechne i gimnazja
nie rozpoczęły 1 września nauki. Po cholerze Europę dziesiątkował tyfus, a później szkarlatyna.
Marcie Wieckiej przypadła w udziale
praca w szpitalach w Podhajcach, Bochni,
Krakowie, Lwowie, a na koniec w Śniatyniu, powiatowym miasteczku na Kresach. Jej poświęcenie dla chorych i sposób, w jaki się nimi zajmowała, zwrócił
na nią uwagę otoczenia. Siostra Marta
z takim samym ciepłem i troską opiekowała się miejscowymi katolikami obu
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Szpital w Śniatyniu współcześnie.

obrządków, prawosławnymi, niewierzącymi i Żydami. Chorzy w stanie beznadziejnym odzyskiwali przy niej spokój, a często wiarę. Odnotowano kilka przypadków,
gdy chorzy Żydzi, widząc niezłomną postawę drobnej siostrzyczki zakonnej, decydowali się na porzucenie swojej wiary
i przyjęcie chrztu. To efekt miłości, jaką
darzyła Jezusa Chrystusa i ludzi. Stąd też
w jej modlitewniku znalazła się pieśń:

tym samym czasie separatsię w swoim postanowieniu, zgodnie
kę piętrowego szpitala opuszz tekstem ze swego modlitewnika:
czała kobieta,
która uniknęła śmierci
Chcę za Jezusem dźwigać
przechodząc tyfus plakrzyż cierpienia. Pragnę goChcę za
ryczy kielich pić dla Niego.
misty. Przed przyjęciem
Jezusem
nowego pacjenta trzeba
Lecz sił mi braknie i mdleje
dźwigać krzyż
było zdezynfekować poz pragnienia. Gdy Jezus wzycierpienia.
wa do stóp krzyża Swego.
mieszczenie i jego wypoPragnę goryczy
sażenie. Młody pracownik
kielich pić dla
iedługo potem poszpitalny, ojciec kilkuletjawiły się objawy
niego chłopca, dostał od
Niego. Lecz
choroby. Siostra
przełożonych polecenie,
sił mi braknie
Marta,
osłabiona
wysoką
aby przeprowadził dezyni mdleję
gorączką, uporządkowała
fekcję. Bał się, wiedząc, jak
z pragnienia.
swoje rzeczy, spaliła wiewielkie jest ryzyko zakaGdy Jezus
le listów i notatek oraz
żenia. Nie tyle zamartwiał
wzywa do stóp
przygotowała sobie strój
się o siebie, co o swoją rokrzyża Swego.
dzinę, żeby jej nie zarazić.
do trumny.
27 maja 1904 roku
Pewnie zadawał sobie też
do Śniatynia przyjechał
pytanie – a co oni zrobią
młodszy brat Marty – ksiądz Jan Wiecsami beze mnie, jeśli umrę?
ki. Udzielił jej Komunii Świętej. Siostra
Siostra Marta, widząc jego rozterkę,
Marta bardzo cierpiała. Spieczone, popępostanowiła zastąpić go przy dezynfekkane od gorączki wargi i ból utrudniały
cji. Zdawała sobie sprawę z niebezpiejej porozumiewanie się. 
czeństwa, ale tym bardziej umacniała

N

Kochać, kochać bo to na tym świecie
Szczęście w miłości tylko spoczywa
Bo taka dusza tylko szczęśliwa
Co wietrzyk życia z miłością plecie.

Wiedziała, że umrze

W

igilia roku 1903 w Śniatyniu.
Podczas łamania się opłatkiem z siostrą przełożoną,
Marta Wiecka oświadczyła, że to jej ostatnia Wigilia na tym świecie. Nikt wtedy
nie potraktował poważnie tych słów.
Trudno się dziwić, skoro takie oświadczenie składała zdrowa, 30-letnia kobieta.

Różaniec, modlitewnik i teksty własne Marty Wieckiej.
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miejscowi zaczęli ją traktować jak osobę świętą, która oddała życie za bliźniego. Do jej grobu zaczęli pielgrzymować
ludzie z coraz odleglejszych miejsc. W
czasach sowieckiej okupacji grób stał się
potajemną świątynią dla wiernych kilku wyznań, których kościoły czerwone
władze zamknęły.

I tylko jedno pozostało
niezmienne…

Z

iemna mogiła z roku 1904 została
współcześnie ujęta w bryłę z czarnego marmuru. I choć świat się wokół zmieniał, jedno pozostało niezmienne – gromadzący się tutaj każdego dnia
ludzie różnych wyznań, proszący o wstawiennictwo błogosławionej lub dziękujący
za otrzymane łaski. Sam miałem okazję
Własny tekst Marty Wieckiej z jej modlitewnika.

P

od murami szpitala od kilku dni
gromadzili się mieszkańcy Śniatynia. Wiedzieli, że z „mateczką”
Martą jest źle. Wszyscy się modlili. Teksty Tory przeplatały się z naszymi zdrowaśkami, grekokatolickim „Otcze nasz”
i prawosławnymi strofami modlitw. Tak
było także 30 maja. Wierni różnych wyznań czekali na dobre wiadomości, że
siostra Marta poczuła się lepiej. Te jednak nie miały nadejść.
Nieustający od 100 lat kult miał niewątpliwie duży
wpływ na rozpoczęcie w czerwcu 1997 roku procesu
beatyfikacyjnego. W grudniu 2004 roku papież Jan
Paweł II promulgował dekret o heroiczności cnót
siostry Marty Wieckiej, zaś Ojciec Święty Benedykt XVI
w lipcu 2007 roku zatwierdził dekret o uznaniu cudu
przypisywanego wstawiennictwu Siostry Marty.
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24 maja 2008 r,, w Parku Kultury im. Bohdana
Chmielnickiego we Lwowie, w trakcie uroczystej
liturgii, kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu
Stolicy Apostolskiej, dokonał beatyfikacji siostry
Marty Anny Wieckiej. Koncelebransami byli m.in.
metropolita Lwowa, kardynał Marian Jaworski;
metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz
oraz 28 innych biskupów z Polski i Ukrainy, ponad
100 księży i ok. 1000 sióstr zakonnych.

wysłuchać relacji spotkanych tam kilku
osób, które zaznały łaski uzdrowienia. Był
wśród nich również człowiek mówiący
o sobie, że jest… ateistą.
Błogosławiona Marta Wiecka, wyniesiona na ołtarze dzięki Janowi Pawłowi II przez Benedykta XVI, to nie tylko patronka strzegąca nas dzisiaj przed
straszną pandemią. To nauczycielka, pokazująca, jak w tych trudnych czasach
pozostać człowiekiem.

Więcej na stronie www.martawiecka.pl
Fragmenty wierszy i pieśni z własnego modlitewnika Marty Wieckiej. 
Tak opisano ostatnie chwile życia
błogosławionej Marty Wieckiej: Wreszcie
nadchodzi upragniona przez siostrę Martę chwila. Czuje, jak coraz bardziej słabnie,
wie, że to ostatnie chwile jej życia. Słychać
modlitwy za konających. Siostra Marta trzyma w ręku gromnicę, powtarza z innymi słowa litanii. Lekkim skinieniem żegna wszystkich. Zaczyna się konanie. Po krótkiej chwili
odchodzi z tego świata.
Pogrzeb poprowadził jej młodszy
brat Jan. Pochowano ją w żelaznej trumnie, która podczas mszy żałobnej nie została wniesiona do kościoła, aby nie roznosić tyfusu. Na pogrzebie nie zabrakło
wiernych wszystkich obecnych w Śniatyniu obrządków oraz osób niewierzących. Po śmierci siostry Marty Wieckiej

Jedyna na świecie kaplica bł. Marty Wieckiej w Odessie na Ukrainie.
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Powtórka

rozmowa SDP

z rozgrywki
Sen o tym, co by się
zdarzyło, gdyby nie
było Papieża-Polaka
i Solidarności
Z Marcinem Wolskim, pisarzem,
satyrykiem, dziennikarzem, autorem
nowej książki „Powtórka z rozgrywki”,
rozmawia Andrzej Klimczak

„Powtórka z rozgrywki” to książka, w której opisana jest
tak zwana historia alternatywna. Co spowodowało, że ją
Pan napisał?
Jest to jedna z niewielu moich historii, której w zasadzie nie
napisałem, tylko mi się ona przyśniła. Przyśniła mi się zatem sytuacja, że budzę się w moim starym domu i po chwili
stwierdzam, że jestem młody, bardzo obficie owłosiony. To
były te dobre strony, ale nie brakowało też złych. Najgorsze
w tym śnie było to, że nie mogłem rozpoznać kobiety, która
kręciła się po mieszkaniu. Ten sen tak bardzo mnie prześladował, że doszedłem do wniosku, iż coś z tym trzeba zrobić.
I w ten sposób narodził się pomysł napisania książki.
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rozmowa SDP
„Powtórka z rozgrywki”
to stylizowany tytuł, nawiązujący do popularnego niegdyś radiowego
programu satyryczno-rozrywkowego, który zapewnił sukces co najmniej kilku twórcom. Jak człowiek
staje się sławny?
Na tyle jesteśmy sławni, na
ile nas dobrze zapowiedzą.
Ja tego doświadczyłem jako
bardzo młody człowiek na
trasie koncertowej, kiedy
występowałem w Kabarecie Pod Egidą. Powiedzmy
sobie szczerze, wówczas
bez większych sukcesów…
I nagle, podczas Bałtyckiego Wyścigu Przyjaźni,
przed wypełnionym po
brzegi stadionem stanął
znany już wtedy Krzysztof
Materna, człowiek, z którym dzisiaj jestem dość
daleko, i powiedział do mikrofonu: A teraz przed państwem nadredaktor słynnej
audycji „60 minut na godzinę” – Marcin Wolski! Pierwszy raz w życiu usłyszałem grzmot niekończących
się oklasków. Zrozumiałem, że oklaskują nie tyle mój występ, co pewien mit,
pewną wytworzoną legendę. Jeżeli nie
ma się tej zapowiedzi, jeżeli się nie jest
– tak jak mój książkowy bohater – znanym aktorem, przystojniakiem z powodzeniem u kobiet i człowiekiem sukcesu,
to ciężko się przebić.
W przeciwieństwie do Pana, który zdobywał sławę talentem i ciężką pracą,
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bohater książki w sposób fantastyczny znajduje się w czasach już przeżytych przez niego przed 40 laty. Chyba
zdecydowanie łatwiej zostać sławnym,
gdy zna się przyszłość?
istoria zaczyna się w momencie, kiedy mój bohater obchodzi
swoje 70. urodziny. Miejscem akcji jest Pałac na Wodzie, gdzie spotkała
się elita opozycji. Bohater jest oczywiście
po właściwej stronie barykady. Pozwala
sobie ostro popijać, po czym następną
rzeczą, którą kojarzy, są migające 

H
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światła i sygnał nadjeżdżającej karetki pogotowia. Nieoczekiwanie budzi się
na kacu w roku 1978. Zachowuje jednak
pamięć z przyszłości, która dzieli go dystansem 40 lat od imprezy w Pałacu na
Wodzie. Rządy, zgodnie z prawdą historyczną, sprawuje w Polsce Edward Gierek, a w NRD Erich Honecker.
Bohater książki, rozmawiając z przyjacielem, zwraca uwagę na nekrolog
w gazecie, obwieszczający, że umarł
Papież Paweł VI. – Niebawem będzie
konklawe i wybiorą nowego Papieża,
który będzie Papieżem krótko – oznaj-

rozmowa SDP
dociera do wielkich tego świata. Jak zwykle, Amerykanie nie wiedzą, co z tym zrobić, ale Rosjanie wręcz przeciwnie.
W kilku poprzednich publikacjach, opisujących również fantastyczne historie, udało się Panu przewidzieć realne
wydarzenia…
iektórzy piszący o mnie zauważają wręcz moje zdolności profetyczne. Przypomnę promocję
mojej książki „Noblista”, którą zaszczycił Prezydent Lech Kaczyński. Miał okazję przeczytać w niej, jak Rosja dokonu-

N

Bohater książki, rozmawiając z przyjacielem, zwraca
uwagę na nekrolog w gazecie, obwieszczający, że umarł
Papież Paweł VI. – Niebawem będzie konklawe
i wybiorą nowego Papieża, który będzie Papieżem krótko
– oznajmia przyjacielowi, znając przecież przyszłość.

mia przyjacielowi, znając przecież przyszłość. Mija wrzesień, październik, listopad, a Jan Paweł I, w książkowej fabule
ukochany przez środowiska gejów i tak
zwanych postępowców, nie ma zamiaru odejść z tego świata. Historia, która
jest kiepska, zaczyna się „kiepścić” coraz
bardziej. Skoro nie zostaje wybrany polski Papież, nie ma Jego pielgrzymki do
Polski, to nie ma Solidarności. Jeśli nie
ma Solidarności, to pewnie nie będzie
„jesieni ludów”.
W którymś momencie bohater książki zdaje sobie sprawę z tego, że posiada bajeczny kapitał, który brzmi: wiedza
o przyszłości. To jest ta dobra wiadomość.
Ta zła oznacza, że informacja o tym
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je zamachu na obu braci Kaczyńskich.
W książce, która leży jeszcze w szufladzie (to ostania książka z cyklu „Pies
w studni”), opowiadam o pandemii, która rusza na świat. Gdy to pisałem, nikt
nie podejrzewał nawet w najgorszych
snach, że fantastyka stanie się tak bardzo realna.
Skąd czerpie Pan pomysły na pisanie
historii alternatywnych?
czywiście z literatury. Książką,
która mnie zachwyciła i zainspirowała, był „Jankes w Rzymie”,
autorstwa genialnego człowieka, Lyona
Spraque de Campa, autora „Conana Barbarzyńcy” i „Wielkich i małych twórców

O

cywilizacji”. Historia Jankesa w Rzymie,
który z czasów Mussoliniego przeniesiony zostaje do Rzymu czasów królowej
Amalasunty i jej ojca Teodoryka, zmienia
historię tak bardzo, że nie nadejdą wieki
średnie. Te opisy przez cale lata mnie inspirowały w mojej działalności pisarskiej.
Studia historyczne na Uniwersytecie
Warszawskim dały solidną podstawę,
aby zajmować się przeszłością. Przyjął Pan jednak model niekonwencjonalny, opisując przeszłość w aspekcie
satyrycznym lub fantastycznym. Czym
naprawdę jest dla Pana dziedzina nauki zwana historią?
m dłużej żyję, tym bardziej nabieram przekonania, że historia jest
grą błędów i pomyłek. Kto 500 lat
przed naszą erą postawiłby chociaż jednego obola na Rzym?! Dlaczego jakiś
peryferyjny gródek nad Tybrem miałby
w przyszłości stać się centrum świata?! Zastanawiam się też, czy lenistwo
kniazia Witolda nie zaważyło na tym,
że przy jednoczeniu ziem ruskich przez
Litwę nie zdobyto Moskwy. Mógłbym
wymieniać tysiące przypadków, gdy
mały błąd powoduje, że historia toczy
się inaczej niż mogłaby. To mnie prowokuje, aby popatrzeć na historię inaczej, aby opowiedzieć czytelnikom, co
by było, gdyby wydarzenia potoczyły
się inaczej.
Każdy zastanawia się, czy jako Polacy mieliśmy możliwość wykonania jakiegoś ruchu w roku 1939, aby klęskę
przekuć w sukces. Ja przekonuję, że mielibyśmy taką alternatywę, ale pod warunkiem, że żyłby Józef Piłsudski. Stąd
opisywany cud medyczny szamana na
Maderze, gdzie naprawdę przez czas

I
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jakiś bawił Piłsudski, oraz działania Ziuka zmieniające historię Polski i świata.
Siadając do pisania ma Pan gotowy
plan, czy też pomysły rodzą się w trakcie pracy?
Piszę książkę po to, aby dowiedzieć się,
jak się skończyła. W przeciwieństwie do
Andrzeja Sapkowskiego, który twierdzi,
że od początku zna całą konstrukcję swojej książki i tylko wypełnia ją kolejnymi
scenami i opisami, ja nie wiem, co nastąpi w następnym rozdziale mojej książki.
To dopiero musi „się wymyślić”. W przypadku książki „Powtórka z rozgrywki” naprawdę nie wiedziałem, jakie będą kolejne losy jej bohatera i jak się ona skończy.
W Pańskiej książce fantastyka opiera
się na osobach, miejscach i wydarzeniach, które istniały naprawdę. Prawdziwe też były błędy i złe decyzje podejmowane przez wielkich naszego
kraju i świata. Czy alternatywna, fantastyczna historia może naprawdę oddziaływać na przyszłe wydarzenia?
atrząc na świat realnie, mnóstwa
rzeczy nie zauważamy. Wcielając
się w bohatera książki, zaczynasz
zadawać sobie pytania; skoro to wydarzenie wygląda tak, to jego konsekwencje powinny wyglądać inaczej niż w rzeczywistości. Patrzymy na świat, który
nam się nie do końca podoba. Widzimy
jego ułomności i wady. Stąd w książce
spostrzeżenia i nawet można poważyć
się na stwierdzenie, że są tam też zawarte pewne programy naprawcze. Być
może czytelnikom pomogą one podejmować w przyszłości decyzje, które będą
miały wpływ na wydarzenia tworzące
historię. 

P
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W Gorajcu, wiosce
niedaleko podkarpackiego
Cieszanowa, w której
zameldowanych jest
jedynie 39 mieszkańców,
bije dziś serce jednego
z najpopularniejszych
ośrodków kultury czasów
epidemii. Facebookowa
grupa „Kultura
w kwarantannie” w miesiąc
zdobyła ponad 63 tysiące
fanów w Internecie.
Odizolowani Polacy pod
tym adresem internetowym
oglądają koncerty,
spotykają się na wieczorach
autorskich i porannym
czytaniu książek. W ciągu
dnia Marcin Piotrowski,
twórca grupy, zabiera ich
na wirtualne wycieczki
po Roztoczu i opowiada
o zabytkach. – Ludzie
kultury są teraz w bardzo
trudnej sytuacji, ale dzięki
bogatej wyobraźni stać ich
na wielką kreatywność
– mówi. – To właśnie artyści
niosą dziś innym nadzieję.

Kultura
Koncert zespołu Sviatyj online z Chutoru Gorajec (fot. Marcin Piotrowski).

zarazy
łapie się sieci

			w czasach

M

arcin Piotrowski, który wraz
z żoną stworzył na Roztoczu
Południowym nie tylko turystyczną przystań Chutor Gorajec, ale
i Festiwal Kultury Pogranicza Folkowisko, jest człowiekiem, który w kulturze siedzi po uszy. Także dlatego, że od
roku szefuje Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie. – Właśnie zastanawialiśmy się, co dalej z planowanym  na

Tekst Alina Bosak
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Folkowisko 2019 Łukasz Kopeć.
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Marcin Piotrowski zapowiada koncert zespoły Sviatyj online (fot. Kultura w kwarantannie).

sierpień Cieszanów Rock Festiwalem –
czasach epidemii, 15 marca, na YouTube
mówi już na początku rozmowy. – Nazagrała z Lublina Urszula. Drugi był Sviależymy do Sieci Odpowiedzialnych Fetyj z Gorajca – do obejrzenia na „Kultustiwali. Wszystkie są pod
rze w kwarantannie”.
Przy grupie pracuje
wielkim znakiem zapytaspołecznie dziesięciu
nia. Najważniejsze jest dla
To, co udało
moderatorów, którzy
nas bezpieczeństwo ludzi.
się osiągnąć ze
otrzymują dziennie
Latem duże wydarzenia
stworzoną przez
kulturalne najprawdopood 500 do 2000 postów
Piotrowskiego
dobniej jednak się nie odi decydują, które zointernetową
będą. Dlatego tak ważne są
staną upublicznione.
Wybierają informacje
wydarzenia w sieci, które
grupą „Kultura
organizujemy.
wartościowe dla całej
w kwarantannie”,
grupy i takie, które się
robi wrażenie.
nie powtarzają. Na poWielka rewolucja
To w tej chwili
czątku zasypywani byli
w kulturze
najbardziej
informacjami o muzeżywiołowy ruch
To, co udało się osiąach, które można zwiew Internecie.
gnąć ze stworzoną przez
dzać online. Później
zaczęły się pojawiać
niego internetową grupą
koncerty „na żywo”.
„Kultura w kwarantannie”, robi wrażenie. To w tej chwili najTeraz nastąpił wysyp prezentacji artybardziej żywiołowy ruch w Internecie i
stycznych i rękodzielniczych wyrobów.
zarazem inicjatywa oddolna. Liczy po– To odzwierciedlenie potrzeb ludznad 63 tys. członków, którzy wspólnie
kich w czasach, w których o wspierasłuchają muzyki, książek, wymienianiu kultury myśli się na samym końją się linkami do wirtualnych czytelni,
cu. Ale tak naprawdę to kultura jest
muzeów i dzielą własną twórczością. W
motorem napędowym społeczeństwa.
Polsce pierwszy koncert „na żywo” w
Przemysł kreatywny napędza ludzką

74

pomysłowość i daje nadzieję. Teraz, kiedy wszyscy jesteśmy zamknięci w swoich domach, odcięci jesteśmy nie tylko
od źródeł zarobku, ale i od codziennych
przyzwyczajeń, wrażeń. Można w kółko
oglądać filmy na Netflixie, ale potrzebujemy także kontaktu z ludźmi. Człowiek
ma instynkt społeczny, chce się spotykać, być razem. Wydarzenia kulturalne
online dają taką okazję.
ziś wiele osób pisze do Marcina
Piotrowskiego, by nie odwoływać
Festiwalu Folkowisko czy Cieszanów Rock Festiwalu. Fani przekonują, że
chcą przyjechać, odreagować całą tę sytuację „więzienia”, w jakiej wszyscy się
znaleźliśmy. Marcin przygotowuje się
jednak do zorganizowania Folkowiska
w wersji online. O pieniądze na to przedsięwzięcie stara się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu „Kultura w sieci”. Wniosek złożył
podobnie jak tysiące polskich artystów,
teatrów, filharmonii, domów kultury
i stowarzyszeń. Na projekty w Internecie można otrzymać od 5 do 150 tysięcy złotych, obiecuje minister Gliński.

D

Potrzeby są ogromne, więc w puli 15 mln
zł dla większości pieniędzy pewnie nie
starczy. Ale twórca Folkowiska nie traci nadziei: – Festiwal w Internecie uda
się zrobić – uważa. – Prowadząc „Kulturę w kwarantannie”, prawie codziennie
organizujemy w sieci koncerty. I wiemy, jak to robić, aby taka kultura miała
przynajmniej znamiona realności. Dzięki mediom społecznościowym, poprzez
które można uczestniczyć w koncertach
„na żywo”, wyrażać aplauz, komentować, mają one tej realności więcej niż
w telewizji czy na YouTube. Od razu też
wiemy, ile osób nas ogląda. Czy występ
podoba się, czy nie. Artysta, który potrafi
tą drogą wejść z publicznością w dialog,
wygrywa. Tego właśnie wszyscy teraz się
uczą. W kulturze dokonuje się właśnie
wielka rewolucja.
nie dotyczy ona wyłącznie ludzi kultury. Zachodzi gigantyczna zmiana
społecznych zachowań i wzorców
myślenia. Marcin Piotrowski, z wykształcenia socjolog, zadziwiony jest, jak szybko nabieramy kompetencji technicznych. Muzyk, który chce zagrać koncert 

I

Folkowisko 2019 (foto Anna Serkis).
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„w izolacji”, musi nauczyć się obsługi
Burgunda” w reżyserii Waldemara Śmidodatkowych urządzeń, korzystania
gasiewicza. Na scenie stanęła scenograz nowych programów komputerowych,
fia i kolejne próby miały już odbywać się
aplikacji. Nabywa nowych kompetencji,
w tej przestrzeni. W takim momencie
tak samo jak cała rzesza starszych Pozostała przerwana nasza praca. Jesteśmy
laków, uczących się korzystania z banzatem wciąż „tuż przed premierą”. Mikowości elektronicznej, czy uczniów
nął już Międzynarodowy Dzień Teatru,
i dorosłych spotykających się w interktóry miała uświetnić. Teraz chcemy nią
netowych centrach pracy zespołowej.
przywitać widzów, kiedy to tylko będzie
możliwe – mówi Jan Nowara.
achwyty nad nabywaniem nowych umiejętności nie mogą jedKiedy? Tego nie wie. W czasach pannak przysłonić faktów na temat
demii pracownia krawiecka szyje matrudnej sytuacji finansowej, w jakiej
seczki ochronne, a teatr podtrzymuje
z powodu społecznego izolowania znalakontakt z publicznością również pozło się wielu artystów. Ich
przez media społecznosytuacja przypomina dziś
ściowe. Przygotował ofertę, z jaką od kilkunastu już
tę edukacyjną dla szkół,
Na scenie
w tym warsztaty z aktolat uczą się funkcjonować
stanęła
media, tracące czytelnirami online, i zaprosił puscenografia
ków „papieru” i szukające
bliczność do plebiscytu
źródeł dochodu właśnie
Wanda’20, w którym wyi kolejne
w Internecie. Z tą różnicą,
biera ona ulubionego akpróby miały
że tym razem stało się to
tora, aktorkę i najbardziej
już odbywać
ulubiony spektakl. Nagroz dnia na dzień, nie wiadosię w tej
mo, jak długo potrwa i jak
dy mają być wręczone na
przestrzeni.
bardzo zmieni nawyki odpremierze „Iwony…”, wraz
W takim
biorców kultury.
z innymi nagrodami przymomencie
znawanymi zespołowi przy
okazji Międzynarodowego
została
Teatr wciąż przed
Dnia Teatru. – Jesteśmy
premierą
przerwana
w zawieszeniu, wciąż tuż
nasza praca.
Nad tym, kiedy na poprzed premierą – stwierdza
Jesteśmy
wrót będzie możliwy bezdyrektor Nowara. – Czekazatem wciąż
pośredni kontakt z pumy na kolejne etapy odm„tuż przed
blicznością, zastanawia się
rażania gospodarki i życia
premierą”.
również Jan Nowara, dyrekspołecznego. Mamy nator Teatru im. Wandy Siedzieję, że sytuacja sanimaszkowej w Rzeszowie.
tarna kraju będzie taka, iż
będzie można powrócić do prób przed
Sceny, która – jak większość polskich teatrów – działalność artystyczną zawiesiła
wakacjami, a publiczność, być może
w połowie marca. – Byliśmy na dwa tygopod jakimiś rygorami, zaprosić na prednie przed premierą „Iwony, księżniczki
mierę we wrześniu.

Z
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Jan Nowara (fot. Archiwum Teatru im. Wandy Siemaszkowej).

R

zeszowski teatr wciąż myśli
o przygotowaniu premiery „Wesołych kumoszek z Windsoru”
Szekspira w reżyserii Pawła Aignera,
które miał przedstawić m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Trans/
Misje na Litwie, w połowie września.
– Nie wiemy, czy zostaną otwarte granice. Edward Kiejzik, dyrektor Teatru
Królewskiego w Trokach i dyrektor festiwalu, jest dobrej myśli. Tam sytuacja
dziś jest podobna. Aktywność teatrów
litewskich, podobnie jak polskich, przeniosła się do sieci – mówi Jan Nowara. – Wielu udostępnia dziś spektakle
w sieci. My dostęp do takich spektakli
chcemy umożliwić wyłącznie szkołom,
które zgłosiły się do projektu edukacyjnego. O pieniądze na ten cel staramy się
z programu „Kultura w sieci”.
Dyrektor Nowara ma wątpliwości,
czy powszechne udostępnianie spektakli w sieci przyniesie skutek, na jaki liczą
teatry – utrzymanie zainteresowania widza, by kiedyś znów wrócił do spotkania
z żywym aktorem. – Raz, że te spektakle
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nie są rejestrowane jak spektakle telewizyjne, więc są znacznie mniej atrakcyjne, zwłaszcza, kiedy niewyrobiony widz
porówna je z filmem. A co ważniejsze,
za występ w spektaklu aktor otrzymuje
honorarium. W Internecie takiego mechanizmu na razie nie ma. Pozyskiwanie przychodów z tytułu eksploatowania pewnych dzieł w sieci w Polsce nie
jest uregulowane. Dotyczy to różnych
twórców – zwraca uwagę dyrektor Nowara i stwierdza, że aktorzy to dziś jedna z najbardziej poszkodowanych grup
zawodowych. – Na przychody artystów
teatru składa się niska pensja podstawowa, bliska płacy minimalnej, i prawie
drugie tyle honorariów. Nie prowadząc
sprzedaży biletów, nasz teatr traci miesięcznie średnio 100 tys. zł. Około 50 tys.
trafiało do pensji zespołu. Oferowanie
teraz efektów pracy aktorów w sieci za
darmo jest moim zdaniem nie fair.
Warto przy okazji zauważyć, że młodzi aktorzy bywają w sytuacji jeszcze
trudniejszej. W ostatnich latach wielu nie
chciało wiązać się ze sceną teatralną 

77

kultura SDP

Marcin Piotrowski zabiera
internautów na wycieczki
po Roztoczu.

Kultura w kwarantannie
i wycieczka online do wojennych
umocnień linii Mołotowa.

w jednym mieście. Szukało szans w Warszawie, która rzeczywiście koncentruje
przemysł związany z produkcjami telewizyjnymi, reklamami, sitcomami. – Czy
po epidemii bezpieczne umowy o pracę
wrócą do łask? – zastanawia się Jan Nowara. – Wydaje mi się, że więcej osób doceni wartość bycia w zespole teatralnym.
zczególnie, że zespół instytucjonalny, współfinansowany przez
samorząd czy państwo, przetrwa.
Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Teatr Siemaszkowej może utrzymać zespół. I jest to sytuacja o wiele lepsza
niż twórców działających poprzez stowarzyszenia.

S

Kto pomoże kulturze
– U nas artyści mogą trochę zarobić
– mówi Marcin Piotrowski. – Najpierw
w porozumieniu z Polską Fundacją Muzyczną zbieraliśmy honoraria dla muzyków do wirtualnych puszek w ramach
akcji „Zostań w domu z muzyką”. Teraz
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prowadzimy podobne zbiórki podczas
koncertów online jako Stowarzyszenie
Folkowisko. Tylko zamiast puszek, u nas
są kapelusze. Zbieraliśmy w ten sposób
pieniądze także na maseczki dla szpitali.
Słuchacze wrzucają dobrowolne datki.
Kwoty nie są zawrotne. Wiele zależy od
umiejętnej interakcji. Jest muzyk, który potrafi zebrać podczas koncertu 700800 zł. Ale większość musi zadowolić się
kwotą 150-200 zł. To niewiele, kiedy jest
się odciętym od innych możliwości zarabiania. Mecenat społeczny jest w Polsce
bardzo słaby. Ludzie przyzwyczaili się,
że dostęp do wielu rzeczy jest darmowy. Artyści mainstreamowi, oczywiście,
radzą sobie lepiej. Zorganizują koncert
dla telewizji, radia. W grupie „Kultura
w kwarantannie” mamy jednak tysiące
artystów, twórców, rękodzielników, którzy zostali odcięci od możliwości utrzymania się. Całą zimę pracowali nad swoimi wyrobami, programami, by z wiosną
wyruszyć na festiwale, jarmarki, plenerowe święta i zarobić na życie. To dla
nich czas żniw jak dla rolnika.

M

arcin Piotrowski, podobnie
buduje Produkt Krajowy Brutto. Ale sfejak Jan Nowara, uważa, że lura kultury jest wartością, o którą rówdzi trzeba przynież trzeba dbać, chociaż
zwyczaić do tego, iż nie
nie dostarcza dochodu
wszystko jest za darmo.
netto. Buduje duchowość,
Boimy się,
– Praca w branży kulturalo którą w czasach epideże wraz z
nej także jest pracą – mómii coraz częściej pytamy,
kryzysem
wi. – Stworzenie piosena za którą idzie etos, etyka
gospodarczym, pracy, współodczuwanie
ki, obrazu wymaga czasu
który nastąpił,
i społeczna solidarność.
i wysiłku. Boimy się, że
ludzie będą
wraz z kryzysem gospoSam pieniądz nie buduje
jednak
darczym, który nastąpił,
wartości, które dają naludzie będą jednak wydadzieję na przyszłość dla
wydawać
wać pieniądze na artykuły
państw, narodów, spajają
pieniądze
pierwszej potrzeby. Trudspołeczeństwa. Konsumpna artykuły
ne czasy idą, i dla kultury,
cja to coś, co spożywamy
pierwszej
i dla wszystkich. Wiemy
osobno na własnych popotrzeby.
jednak, że naszą misją jest
dwórkach, kultura natoTrudne czasy
wspierać artystów i dawać
miast jest czymś wspólidą, i dla
ludziom nadzieję.
nym. Te obrazy z telewizji,
Dyrektor Nowara uwakiedy zdruzgotani epidekultury, i dla
ża, że w budżecie państwa,
mią Włosi razem śpiewawszystkich.
mimo trudnej sytuacji, poją na balkonach operową
winny znaleźć się dodatarię, pokazuje, co tak nakowe środki dla kultury. – Rozumiemy
prawdę na najgłębszych poziomach łąprymat sfery życia gospodarczego, która
czy ludzi. 
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Chcesz być IV władzą?
Trzymaj się zasad
Tekst Wojciech Pokora

Polska Agencja
Prasowa uruchomiła
społeczny projekt
weryfikacji treści
publikowanych
w internecie o nazwie
#FakeHunter.
Celem projektu jest
demaskowanie
nieprawdziwych
wiadomości
dotyczących wirusa
SARS-CoV-2.
Dokonuje się to
prostymi metodami
– weryfikuje się
podejrzane treści.
W jaki sposób?
No właśnie, czy
pamiętamy jeszcze
jak to się robi?
80

Na

początku lat 90. stawiałem
pierwsze kroki w tańcu
towarzyskim. Oczywiście
interesowały mnie, jako początkującego tancerza, tylko i wyłącznie figury taneczne, które podpatrzyłem w znanych
filmach – „Gorączka sobotniej nocy” czy
„Dirty Dancing”. Tak trzeba tańczyć. A tu
nagle zderzyłem się z bardzo niewidowiskową rzeczywistością – chcesz tańczyć
jak Travolta, naucz się kroku podstawowego. Tylko, że krok podstawowy nie jest
widowiskowy. Jest... podstawowy. Nudny, technicznie trudny, jeśli chcemy go
dobrze wykonać. Nie ma w nim spektakularnych zwrotów. Z perspektywy
kogoś, kto zna taniec z filmów, to była
monotonia. Ale właśnie taka monotonia i szlifowanie podstaw pozwalało na
osiąganie sukcesów. Opowiadano nam
o parze, która wygrała prestiżowy turniej
tańca dzięki perfekcyjnemu opanowaniu
wszystkich kroków podstawowych. Bo
to jest nie tylko w tańcu najważniejsze.

A

jak jest w dziennikarstwie? Pamiętamy, kręcąc piruety na salonach, jaki jest nasz krok podstawowy? Przy okazji wspomnianego
projektu walczącego z dezinformacją,
spotkałem się z zarzutami o powrocie
cenzury w Polsce. Bo skoro Polska Agencja Prasowa będzie weryfikować treści
pod kątem ich zgodności z prawdą lub też
nie, to znaczy, że wraca urząd cenzury.
Mało tego, zdaniem niektórych, zwalczanie fejków nie powoduje, że zbliżamy się
do prawdy, bo nie istnieje taka prawda,
którą wszyscy zaakceptują. Zatem skoro
nie można uogólnić prawdy, nie należy
zwalczać nieprawdy. Bo czyniąc to cenzurujemy tych, którzy z jakiegoś powodu

FORUM DZIENNIKARZY · 02(136) 2020

fejka opublikowali. Może w niego wierzyli? Więc odbierając im możliwość głoszenia własnych, nawet kłamliwych poglądów, wprowadzamy cenzurę. Pokrętne?
A jakże. I bardzo szkodliwe. W ten sposób
można zrelatywizować wszystko. Zrobić
spektakularny piruet, szpagat i wyskok
przed publicznością, i zbiec ze sceny, zanim zapytają, co to był za taniec. Ważne,
by był efektowny. To jeden z najczęstszych grzechów współczesnego dziennikarstwa. Ma być efektownie, ma być
dużo oklasków (lajków) i ma być głośno.
Może nie być prawdziwie, a nawet można
wcale nie znać kroków tańca, do którego
melodii odstawia się pokaz. Bo liczy się
osobowość, a nie warsztat. 
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może jednak stoją przed nim zadania
wykraczające poza definicję pracownika najemnego, który odbija kartę pracy,
sprawnie technicznie wykonuje swoje
obowiązki redakcyjne i idzie do domu
zapominając na resztę doby o wykonywanym zawodzie. Czy ten, niestety co-

Jak w każdej branży, tak i w naszej,
trudno o szerokie porozumienie co do
przyjęcia jednego kodeksu obowiązującego wszystkich. Dziś nawet trudno
o bezdyskusyjne przyjęcie Dekalogu, co
więc mówić o kodeksie etyki w zawodzie,
w którym w cenie jest indywidualizm.

Często przecież lubimy myśleć o naszym fachu jako zawodzie
zaufania publicznego. Nawet gdy nie jest nim z definicji
prawnej, to każdy musi przyznać, że dziennikarz zaufanie
społeczne posiada.

W

dziennikarstwie, podobnie jak
w tańcu, zestaw takich kroków istnieje. Należy je poznać i dobrze wyćwiczyć, zanim się zacznie wykonywać zawód dziennikarza.
Zacznijmy od tego, kim jest dziennikarz i co to jest w ogóle dziennikarstwo?
Jedna z powszechnych definicji głosi, że
dziennikarstwem jest główny lub dodatkowy zawód wykonywany przez osoby
zajmujące się gromadzeniem, segrego-

twórczy, intelektualnie inspirujący i – tu
ważne – warsztatowo profesjonalny, zajmuje się gromadzeniem, doborem, obróbką i rozpowszechnianiem informacji oraz komentarzy. Z punktu widzenia
prawa, do tych wszystkich powinności
związanych z redagowaniem, tworzeniem i przygotowywaniem materiałów,
należy dodać stosunek pracy z redakcją,
albo przynajmniej zależność od redakcji poprzez jej upoważnienie do pracy.

Jedna z powszechnych definicji głosi, że dziennikarstwem
jest główny lub dodatkowy zawód wykonywany przez
osoby zajmujące się gromadzeniem, segregowaniem,
sprawdzaniem i rozpowszechnianiem wiadomości,
bądź też komentowaniem aktualnych wydarzeń.
waniem, sprawdzaniem i rozpowszechnianiem wiadomości, bądź też komentowaniem aktualnych wydarzeń. Inna
definicja mówi, że dziennikarzem jest
ten, kto zawodowo, w sposób trwały,
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W tym miejscu konfrontujemy
się z kolejnym ważnym pytaniem.
Czy w obliczu przytoczonych definicji
dziennikarstwo jest zawodem czy misją? Dziennikarz jest czeladnikiem, czy

raz częściej występujący schemat pracy,
wypełnia definicję dziennikarza? A co
z jego misją? Często przecież lubimy
myśleć o naszym fachu jako zawodzie
zaufania publicznego. Nawet gdy nie jest
nim z definicji prawnej, to każdy musi
przyznać, że dziennikarz
zaufanie społeczne posiada. Mimo, iż nie jesteśmy korporacją, to jednak posiadamy pewien
zestaw wzorców, którymi w pracy się kierujemy. Zestaw praw, które
są nadrzędne w naszej
pracy, a które ujęte są
w kodeksy. Mamy ustawę, która określa ramy
prawne funkcjonowania
naszego zawodu, i mamy
kodeks etyki, który określa misję. Dlatego mówimy o misyjności naszej
pracy i dlatego możemy
liczyć na zaufanie społeczne – bo kierujemy
się normami etycznymi.
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Na świecie mamy więc wiele różnych kodeksów etyki dziennikarskiej,
tworzonych przez organizacje zawodowe – stowarzyszenia i związki, wydawców i redakcje. Trzeba tu wspomnieć
o Deklaracji Paryskiej z 1983 roku,
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zawierającej „Międzynarodowe Zasady
Etyki Zawodowej w Dziennikarstwie”,
czy o uchwalonym w 1993 roku przez
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy „Europejskim Kodeksie Deontologii
Dziennikarskiej”. W Polsce funkcjonuje
„Karta Etyczna Mediów”, przyjęta w 1995
roku przez wszystkie organizacje dziennikarskie (istniejące wówczas, dziś tych
organizacji jest więcej). Mamy też „Kodeks Etyki Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich”, do zapoznania się z którym
zachęcam wszystkich – nie tylko naszych członków, bo powstał on na bazie Karty Etycznej Mediów i deklaracji
Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Ale mamy także np. „Dziennikarski
Kodeks Obyczajowy” Stowarzyszenia
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
z 27 września 1991 r. i inne. Jak zatem
połapać się w tym gąszczu? Który kodeks wybrać? Czy w ogóle trzeba któryś wybierać, bo może to gadanie „leśnych dziadków” nakładające na innych
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„ciężary nie do udźwignięcia”? Pojawiają
się zarzuty, że kodeksy etyczne to idealizowanie zawodu dziennikarza, bo bazą
do ich powstania jest sumienie i ludzka moralność. Niektórym środowiskom
i osobom te kategorie kojarzą się z religią i Kościołem, więc uważają, że należy je odrzucić. Pretendując do miana
IV władzy, powinniśmy jednak przyjąć
jakieś normy etyczne, czy jakiś kodeks
profesjonalizujący nasz zawód. Proponuję więc tym, których nie interesują
normy etyczne, bo kojarzą się z sumieniem (ciekawe, że alternatywą do katechezy w szkole są „świeckie” lekcje etyki,
ale już w kategoriach kodeksu zawodowego etyka zaczyna przeszkadzać, bo
kojarzy się z sumieniem i moralnością),
pewien profesjonalny kodeks, który jest
wzorcem dla wielu pokoleń dziennikarzy, a którego założenia są zbieżne z kodeksami etycznymi. To kodeks zasad
i standardów BBC (wszystkie poniższe
cytaty dotyczące standardów BBC będą
pochodziły ze strony
www.bbc.co.uk).
Nigel Chapman,
wicedyrektor Serwisu Światowego BBC,
stwierdził, że „dokładność, rzetelność i bezstronność
to wartości leżące u
podstaw dziennikarstwa BBC, bez
względu na język
i środki przekazu,
przez które docieramy do odbiorców”.
Dlatego proponuję
przyjrzeć się tym
zasadom z bliska.

Bezstronność
„Podczas wojny
w Iraku opinie były bardzo podzielone. Obie
strony były głęboko
przekonane do swoich
racji. Jako dziennikarze
musieliśmy bardzo jasno trzymać się swojej
roli. A jest nią prezentowanie ludziom czystych, niczym nie zabarwionych faktów”.
To słowa Johna Simpsona, redaktora Działu
Spraw Międzynarodowych BBC.
W pracy dziennikarzy BBC fundamentalną
zasadą jest właśnie zachowanie bezstronności. Szczycą się oni
tym, że przygotowując swoje programy
kierują się otwartością i rzetelnością,
okazując szacunek dla prawdy.
Jak to wygląda w praktyce w Polsce?
styczniu br. portal OKO.press
opisał sytuację, jaka miała mieć miejsce w redakcji
portalu Wirtualna Polska. Miało tam dochodzić do blokowania niekorzystnych
tekstów dotyczących ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. „Dziennikarze WP musieli kontaktować się z żoną Ziobry i ludźmi z jego otoczenia, by
ustalać ostateczne wersje artykułów
o resorcie i ministrze” – napisał portal
OKO.press. Ujawniono przy okazji, że
w przeciągu półtora roku w Wirtualnej
Polsce powstało około 400 tekstów podpisanych nazwiskami fikcyjnych dziennikarzy – Krzysztofa Suwarta, Krzysztofa

W
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Majora i Konrada Wojciechowskiego.
Nie wszystkie te teksty dotyczyły resortu Ziobry, bo pisano także przychylnie o kilku państwowych spółkach, ale
i o firmach prywatnych – wypożyczalni samochodów, firmie ubezpieczeniowej czy sieci sklepów spożywczych.
Wszystko to, jak sugerują dziennikarze
OKO.press, za pieniądze ministerstwa,
o czym ma świadczyć wypowiedź ówczesnego wiceszefa portalu Tomasza
Machały, który dziennikarzom na zebraniu miał powiedzieć: „Nie będę demolował interesów z Ministerstwem Sprawiedliwości, dlatego, że wisi na tym twoja
pensja i jeszcze pensje 25 innych osób”.
Bezstronność. Przykład Wirtualnej Polski to najjaskrawszy dowód na
to, że mamy z nią często problem, nie
tylko natury prawnej, ale i etycznej. Jak
utrzymać zespół redakcyjny w czasie, 
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gdy rynek reklam jest mocno podzielony? Skąd się biorą nagłe zmiany w przepływach środków z reklam spółek Skarbu Państwa po zmianie ekipy rządzącej?
Na ile niezależny jest dziennikarz, bez
względu na to, czy pracuje w mediach
prywatnych, czy państwowych, który nie
zgadza się z obowiązującą linią redakcyjną? Czy tzw. linia redakcyjna nie narusza zasady bezstronności? Te pytania
wykraczają poza sferę prawną, dotyczą
wprost dylematów etycznych i moralnych. Jak z nich wybrnąć, zachowując
kręgosłup, ale i pracę? Indywidualnie
będzie to trudne. Każdy dziennikarz, postawiony sam wobec takich problemów,
straci albo jedno, albo drugie. Cały ciężar
odpowiedzialności spoczywa tu bowiem
po stronie redakcji i wydawcy. BBC rozwiązuje to w ten sposób – bezstronność
w realiach walki nie tylko o odbiorcę, ale
i o reklamodawcę (akurat BBC nie musi dbać o reklamodawców, ale już BBC
Worldwide działa na zasadach komercyjnych) zachowują emitując „programy stanowiące odzwierciedlenie pełnej
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gamy zainteresowań, przekonań i punktów widzenia naszych odbiorców”. Założenie wydaje się słuszne. Zamiast cenzurować, otwierać się szerzej. Tylko czy
tego oczekują odbiorcy i reklamodawcy?
Szczerze wątpię.

Dokładność i rzetelność
„Reporter powinien się trzymać złotej zasady, że jest świadkiem wydarzeń.
Konferencje prasowe i oficjalne oświadczenia mogą być przydatne, ale nie zastąpią nagich faktów” – Kate Adie, była naczelna korespondentka wydarzeń
bieżących BBC.
ytyczne tej stacji są jasne
– programy BBC powinna
cechować dokładność i rzetelność. Przy czym dokładność to coś
więcej niż tylko zgodne z prawdą fakty. Trzeba umieć wyważyć wszelkie dostępne informacje, aby dotrzeć do sedna
prawdy o tym, o czym opowiadamy lub
co opisujemy. BBC zwraca przy tym uwagę na to, że ważne jest, by być świadkiem zdarzeń, tzn. zbierać informacje albo
samemu, na miejscu,
albo w rozmowie z ich
uczestnikami.
W praktyce dziennikarskiej bywa z tym
różnie, a w skrajnych
przypadkach wręcz
fatalnie. Za przykład
niech tu posłuży seria
medialnych kłamstw
smoleńskich. Pierwsze – obecność generała Andrzeja Błasika
w kokpicie samolotu

W

TU-154M. Pierwszy tę informację przekazał w programie TVN „Teraz My” z 24
maja 2010 roku Edmund Klich, wówczas
przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołanej przez ministra obrony narodowej Bogdana Klicha w celu
zbadania katastrofy. Następnego dnia
zaczęły tę narrację, bez żadnych dowodów, powtarzać kolejne media – także
rosyjskie, jak np. Izwiestia. Niektóre, jak
„Komsomolskaja Prawda”, dodały coś od
siebie, jak np. twierdzenie, że generał
usiadł za sterami tupolewa. Tezy te znów
powtórzył TVN. Zresztą tezy o winie generała Błasika długo gościły na antenie

– nie brnąć w ich obronę, bo przecież
nie taka nasza rola. My mamy za zadanie wydarzenia relacjonować, opinie
przekazywać, fakty sprawdzać i potwierdzać. Nigdy kreować. Opowiedzenie się
po którejś ze stron, choćby w naszym
przekonaniu miała 100-procentową rację, zawsze grozi kompromitacją. I nigdy
nie jest profesjonalne.

Uczciwość i prywatność
„Proces Slobodana Miloszewicia jest
najważniejszym procesem o zbrodnie
wojenne od czasu procesów norymberskich po Drugiej Wojnie Światowej.

Zasada „fair play” musi dotyczyć każdego. Nawet
gdy przychodzi nam relacjonować proces zbrodniarza.
Albo rozmawiać z nielubianym politykiem.
tej stacji, nawet po obaleniu tego wątku,
dzięki analizie nagrań, przez krakowskich biegłych sądowych. O obecności
generała Andrzeja Błasika w kokpicie
tupolewa mówiły też raporty MAK i komisji Milera, której eksperci powtarzali
te kłamstwa także na antenie TVN.
Tu pojawia się pytanie o rzetelność.
Bardzo często bowiem dziennikarze
opierają się w swojej pracy na wypowiedziach świadków czy uczestników
wydarzeń. W zdecydowanej większości
nie biorą udziału w wydarzeniach, które
opisują. Jest jakaś recepta, jak uniknąć
wpadek, jak przedstawiona wyżej w wykonaniu TVN? Zapewne najważniejszą
jest taka, by nie angażować emocji po
żadnej ze stron. I sprawdzać fakty. Gdy
pojawia się wątpliwość odnośnie do ich
prawdziwości bądź jednoznaczności
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Jest on powszechnie postrzegany jako
sprawdzian międzynarodowego systemu sprawiedliwości. Z dziennikarskiego
punktu widzenia zachowanie sprawiedliwej bezstronności jest nie lada jakim
wyzwaniem” – Geraldine Coughlan, korespondentka BBC w Hadze.
wie zasady – uczciwości i prywatności – idą w parze, bo dotyczą
traktowania naszych rozmówców i informatorów. Zasada „fair play”
musi dotyczyć każdego. Nawet gdy przychodzi nam relacjonować proces zbrodniarza. Albo rozmawiać z nielubianym
politykiem. Bo nasze prywatne poglądy
nie powinny interesować czytelników
czy widzów i słuchaczy. Poglądy mamy
w domu, w pracy... no właśnie, brzmi to
wszystko jak banał. Ale banalne nie jest.
Bo zbyt często dziennikarze zdają się 

D
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o tym zapominać. Wywiady z zaproszonymi gośćmi nie powinny być obraźliwe,
nie można publikować wyrwanych z kontekstu urywków wypowiedzi, prowadzący nie może być agresywny i emocjonalnie związany z argumentami jednej
ze stron. Znamy takie media w Polsce?
A może przynajmniej dziennikarzy, którzy tacy są? Z tym łatwiej, wystarczy nie
włączać głównych anten telewizyjnych
i radiowych w prime time. Wówczas
częściej trafimy na wyważone rozmowy
i jest większa szansa na to, że zaproszony
gość dostanie szansę wypowiedzieć się
od początku do końca bez narzucania
mu przez prowadzącego własnej narracji.
Powyższe zasady mają jeszcze jedno
zastosowanie. W programach z udziałem dzieci i w programach śledczych, gdy
używamy ukrytej kamery czy mikrofonu.
W tych przypadkach bardzo łatwo o nad-
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mówić o zasadzie fair play, gdy ofiarą
„pracy” dziennikarza staje się nieletni.

Szacunek dla odbiorcy
„Relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie i siłą rzeczy, nasi odbiorcy mają silne przekonania polityczne. Stale musimy ważyć słowa, zwracać
uwagę na język i sformułowania, na które nasi słuchacze są szczególnie wrażliwi” – Fouad Razek, redaktor działu informacji Serwisu Arabskiego BBC.
asada ta w wytycznych BBC sprowadza się przede wszystkim do
poszanowania wrażliwości odbiorcy. Przekaz powinien być godny
i przyzwoity dla każdego, do kogo może trafić. Dlatego w porze, w której przed
telewizorami mogą znaleźć się dzieci,
nie należy nadawać treści, które mogą

Z

Kilkanaście lat temu sam byłem świadkiem sytuacji,
gdy dziennikarz przygotowujący materiał o ograniczeniach
produkcji polskiego taniego wina po wejściu naszego kraju
do Unii Europejskiej, dał pieniądze nieletnim, by sfilmować,
jak kupują i spożywają wino w bramie.
użycia i wyrządzenie komuś krzywdy.
Warto pamiętać, że osoby biorące udział
w nagraniu mają prawo wiedzieć, jakiego
rodzaju jest to program i w jakiej formie
wykorzystana zostanie ich wypowiedź.
Kilkanaście lat temu sam byłem
świadkiem sytuacji, gdy dziennikarz
przygotowujący materiał o ograniczeniach produkcji polskiego taniego wina
po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, dał pieniądze nieletnim, by
sfilmować, jak kupują i spożywają wino
w bramie. Trudno w takim przypadku
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je zgorszyć – wulgarnych bądź erotycznych. Ale zasada jest szersza. Rozciąga
się także na wrażliwość religijną. Nie
można pozwalać sobie na publikację treści obrażających czyjeś uczucia religijne
czy patriotyczne. Nie można też podżegać i zachęcać do czynów przestępczych.
I tu mamy znowu mozaikę nadużyć
na naszym rodzimym rynku medialnym.
Bo czym jest wkładanie w psie odchody flagi narodowej, jak nie prowokacją
obliczoną na obrażenie czyichś uczuć?
A czy nawoływanie do zamachu stanu

nie jest podżeganiem i zachęcaniem do
czynów przestępczych? Takich działań
mieliśmy podczas minionej i obecnej
kadencji rządu wiele. Przytoczę jeden.
„Sprzeciw wobec rozkazów wydawanych
przez Macierewicza i jego ludzi jest obowiązkiem przyzwoitego Polaka i żołnierza. Namawiam do tego. Mam nadzieję,
że w Wojsku Polskim znajdą się ludzie
z charakterem” – napisał 4 lata temu Wojciech Czuchnowski z „Gazety Wyborczej”.
Przypomnę, że w Polsce zapadały wyroki
za wypowiedzi mniejszego kalibru, jak
np. „Donald matole, twój rząd obalą kibole”. Kibców, którzy skandowali to hasło,
skazano za lekceważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależność
„Oficjalne organy kontroli finansowej dokładnie przyglądają się dziennikarzom. BBC wymaga od swoich dziennikarzy, aby deklarowali swoje interesy
i inwestycje finansowe” – Peter Day, korespondent działu ekonomicznego BBC,
Global Business.
szystkie przytoczone zasady
zazębiają się i przenikają jedna drugą. Nie da się być niezależnym, będąc nieuczciwym. Nie można
być rzetelnym, nie będąc bezstronnym.
Bardzo ważna jest zatem przejrzystość
interesów dziennikarzy BBC. Nie ma mowy, by ktoś nadużył zaufania odbiorców
tym, że pracując jako dziennikarz wziął
udział np. w reklamie. Albo pisał teksty
na zlecenie jakiegoś koncernu w zamian
za gadżety, prezenty, pieniądze itp. To nie
mieści się w standardach pracy dziennikarza. Niestety, w Polsce zdaje się to
powszechne, a podejrzenia o podleganie
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dziennikarza interesom finansowym czy
politycznym nie robią już chyba na nikim
wrażenia.
Kilka lat temu ujawniono, że prowadzący program informacyjny w telewizji Polsat Jarosław Gugała wystąpił
z zespołem na urodzinach żony ówczesnego ministra finansów. Fakt, że znalazł się wówczas w ogniu krytyki całego
środowiska dziennikarskiego.
Inaczej było już jednak w przypadku
Wojciecha Manna i jego występów w reklamach. Polskie Radio ustami swojego
rzecznika poinformowało, że Mann jest
jedynie współpracownikiem rozgłośni,
więc może występować na falach eteru
raz jako dziennikarz, a raz jako głos z reklamy. Zatem forma prawna zatrudnienia rozgrzesza dziennikarza z przewinień
związanych z wykorzystaniem wizerunku w celach zarobkowych. W Polsce tak,
w BBC już nie. Gdy słyszymy w eterze
głos dziennikarza, jedyna marka, jaka
powinna nam się z nim kojarzyć, to logo stacji radiowej, w której pracuje, a nie
majonezu, który reklamuje.
Nasi odbiorcy mają do nas zaufanie.
Musimy starać się je utrzymać. Temu
służą kodeksy etyki i standardów pracy
dziennikarskiej. To krok podstawowy naszego tańca. Pozwalają nam nie wypaść
z parkietu na margines naszego zawodu.
Powstały nie po to, by nas ograniczać
i dodawać pracy, ale by profesjonalizować nasz zawód. I mają jedną ważną
cechę. Nie są obowiązkowe. Ich charakter jest honorowy. To od nas i naszego
honoru zależy, czy z nich skorzystamy
i zatańczymy ten taniec zgodnie z zasadami, czy jak na zabawie w remizie. Tylko że w tym drugim przypadku głupio
jest nazywać się IV władzą. 
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Życie
w czasach
fotoreportaż SDP

zarazy

J

eszcze na dobre nie zaczęła się
pandemia, gdy w polskich szpitalach ćwiczono skoordynowane
działania służb medycznych i mundurowych. Tak było na początku marca
2020 w Szpitalu Zakaźnym w Przemyślu. Chwilę później ćwiczenia przerodziły się w całym kraju w prawdziwą
walkę o życie tych, których zaatakowała zaraza.
Polska w kwarantannie zaczęła
życie w innych, nieznanych dotąd realiach. Przerażające dane o liczbie zgonów we Włoszech, Francji czy Anglii,
potwierdziły, że polska ostrożność jest
uzasadniona. Dziennikarze w całym
kraju od początku dokumentują życie
codzienne w czasach zarazy. Niestety,
specjaliści twierdzą, że to nie koniec
naszej pracy opisującej życie w zmienionych warunkach. Przed nami nadal dokumentowanie pandemicznych
scen i walki o ratowanie gospodarki.
Fotografie prezentowane w tym fotoreportażu ukazują sceny z terenów
województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz Lwowa.

Autorzy zdjęć: Bartosz Krajewski, Konstanty Czawaga,
Piotr Michalski, Janusz Witowicz, Andrzej Klimczak
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satyrykon SDP

Loża ekspercka

Prof. Weredykiewicz: Są takie umysły –
niby otwarte na wszystko co nowe, ale
zarazem trwające przy swoich dawnych,
z lekka infantylnych aberracjach. Tylko
proszę nie myśleć, że to pochwała obłudy, bo gdyby jako exemplum wskazać mentalność Jerzego Surdykowskiego,
dawnego prominenta SDP i ekscelencji
ambasadora III RP, to nie byłaby hipokryzja, lecz najprawdziwsza autentyczność.
Surdykowski dzisiaj ożywia w miarę systematycznie łamy dziennika „Rzeczpospolita”. Niegdyś, gdy to się opłacało,
był marksistą, ale pod wpływem zmian
dokonywających się w kraju i na świecie stał się liberałem lewicowym. Panu
Bogu, którego udaje wyznawcę, świeczkę, diabłu postlewicowemu ogarek. Jest
aż tak głęboko przekonany, że posiadł
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mądrość, której inni nie mają, iż czasami się myli. Na przykład frazeologicznie,
gdy tytułuje swój felieton antypisowski
(a jakże!) „Dalekie horyzonty”; niekiedy
bez odpowiedniej wiedzy znęca się nad
sarmatyzmem, kiedy indziej twierdzi,
że „upadająca Rzeczpospolita wymusiła
podporządkowanie się ukraińskiej Cerkwi prawosławnej Rzymowi”. Upadająca! W połowie ostatniego dziesięciolecia XVI wieku! A nie przyszło do głowy
ignorantowi historii i zbankrutowanemu
marksiście, że Unia Brzeska może być
uznana za pierwszy po Reformacji akt
ekumenizmu – tak niektórzy historycy
interpretują owo „wymuszenie”, ale Surdykowski nie czyta książek sprzecznych
z doktrynami lewicowo-liberalnymi, bo
swój rozum ma. Były ambasador pisze
też, że „w naszej wierze” (oprotestowuję zaimek „naszej”) jest dwójmyślenie:
z jednej strony ogromna wiedza o prawach rządzących Kosmosem, z drugiej
infantylne pojmowanie Boga spoglądającego „miłosiernie lub srogo na nasz
płaski padół”. Proszę przenośnie rozumieć słowo „płaski”, przecież Surdykowski na pewno już wie, że Ziemia nie jest
płaska. To tylko taka z lekka infantylna
metafora skorelowana z tytułem felietonu Surdykowskiego: „Dzieło rozumu
naiwnego” – jakby Surdykowski napisał
o własnej umysłowości.

