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Rok 
1920

Projekt realizowany przez Fundację Solidarności Dziennikar-
skiej, finansowany przez Polską Fundację Narodową.

Celem projektu jest upowszechnienie i pielęgnacja pamięci 
o polsko-ukraińskim sojuszu, braterstwie broni z roku 1920, ja-
ko wspólnego dziedzictwa historycznego i na jego podstawie 
pokazanie współczesnego wymiaru polskiej solidarności w Pol-
sce i na Ukrainie.

Projekt jest drugim etapem akcji pod tą samą nazwą realizowanej od kwietnia do 
lipca 2020 roku, w czasie której dziennikarze przejechali szlakiem bojowym 1920 ro-
ku ponad 3000 km po Ukrainie, odwiedzając miejscowości w obwodach, gdzie znaj-
dują się cmentarze i miejsca walk polsko-bolszewickich 1920 roku. 

Uczestnikami i odbiorcami projektu są przede wszystkim przedstawiciele aktyw-
nych środowisk społecznych, m.in. dziennikarze, publicyści, aktywiści, historycy, 
politolodzy z Polski i Ukrainy oraz środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie.

Pamięć 
w czasach 
zarazy
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Andrzej Klimczak

Wmawiano nam, że kapitał nie ma narodowości, 
a zmiany właścicielskie w mediach przynio-
są wyzwolonej z komunizmu Polsce wolność 

słowa. Nie trzeba było długo czekać, aby się przekonać, 
że są to jedynie slogany, a polityka zagranicznych wła-
ścicieli mediów jest najczęściej zagrożeniem nie tylko 
dla prawdziwego dziennikarstwa, ale również dla pań-
stwa. W wielu mediach przejętych przez obcy kapitał 
zaczęto zwalniać doświadczonych dziennikarzy lub na 
różne sposoby zmuszać ich do opuszczenia redakcji. 
Zwolnionych zastępowano młodymi, niedoświadczony-
mi, ale tanimi autorami, gotowymi spełnić niemal każde 
oczekiwanie redaktora naczelnego czy wydawcy. Zleca-
jąc kontrowersyjne tematy, często narażano i naraża się 
nadal tych ludzi na procesy sądowe, pozostawiając ich 
bez opieki prawnej i wsparcia redakcji.

Należy podkreślić, że w procesie pozbywania się 
mediów w Polsce uczestniczyły instytucje społeczne 
i państwowe, które z natury swej powinny dbać o za-
chowanie ich równowagi, nie tylko finansowej, ale też 
opiniotwórczej.

Już w latach 90. widać było, że zagraniczne koncer-
ny przygotowują własne kadry – posłuszne poleceniom 
z centrali. Organizowano szkolenia dla wybranych dzien-
nikarzy, podczas których pompowano im do głów za-
sady „ładu korporacyjnego”. Na przyszłych wydawców 
wybierano przeważnie osoby nie grzeszące dziennikar-
skim talentem, o słabym charakterze, zdeterminowane 
chęcią kariery za wszelką cenę.

Działo się tak nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, które w pojał-
tańskiej rzeczywistości zostały przez Zachód skazane na życie przez dziesięciolecia 
w realiach komunizmu.

Ubiegłoroczne badania przeprowadzone przez SDP w 12 państwach obszaru 
Trójmorza pokazały, jak bardzo media krajowe zostały uzależnione od zagranicz-
nego kapitału i kreowania rzeczywistości, która najczęściej nie ma nic wspólnego 
z przekonaniami większości społeczeństw czy interesami państwa, w którym wy-
kupiono większość mediów.

Wyraźnie widać chęć sterowania przez niektóre media z większościowym ka-
pitałem zagranicznym procesami gospodarczymi czy politycznymi, szczególnie 
w okresach poprzedzających wybory polityczne czy samorządowe.

Próby oprotestowania takich praktyk kończą się wielkim krzykiem lobbystów 
oskarżających, że naruszana jest w Polsce wolność słowa, chociaż właśnie działalność 
tych mediów tę wolność ogranicza i prowadzi do wielu szkodliwych manipulacji.

Polityczne deklaracje repolonizacji mediów, czy też nazywając rzecz inaczej 
– wprowadzenia równowagi, pozostają ciągle w przestrzeni niezrealizowa-
nych projektów. Za podejmowane kiedyś decyzje związkowców i polityków 

oraz milczenie urzędu mającego przeciwdziałać monopolom, zapłaciło już utra-
tą pracy wielu dziennikarzy kojarzonych zarówno z prawicowymi, centrowymi, 
jak i lewicowymi poglądami. Utrzymywanie stanu, w którym większość udziałów 
w mediach posiadają zagraniczni właściciele, może oznaczać w dalszej perspek-
tywie wzrastające zagrożenie dla wolności słowa, a w konsekwencji dla bezpie-
czeństwa państwa.

Przywrócić 
równowagę
Prywatyzacja 
mediów po 
roku 1989 
pokazała chyba 
najjaskrawiej, 
jak bardzo 
naiwni okazali 
się Polacy 
wierząc, 
że zagraniczne 
koncerny, 
przejmując 
pakiety 
większościowe 
mediów, 
zachowają się 
zgodnie z etyką 
przypisaną 
dziennikarstwu 
w wielu 
prawach, 
kartach 
i deklaracjach. 
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instytucje, które czuwają, aby nie doszło 
do nadmiernej koncentracji, zwłasz-
cza w rękach właścicieli zza granicy. 
Na Wyspach jest to OFCOM (The Office 
of Communications), powiązany z par-
lamentem, tak więc państwo, organiza-
cje pozarządowe i same media pełnią 
tu rolę stróżów porządku medialnego. 

Żaden cywilizowany kraj nie do-
puści do tego, aby jakieś inne państwa 
dyktowały mu jak rządzić, 
jak mają żyć jego obywa-
tele, dyktować „way of li-
fe”. Spójrzmy na motywa-
cje Brytyjczyków, którzy 
zdecydowali się na Brexit. 
Nie godzili się na wtrąca-
nie się UE do polityki we-
wnętrznej i zagranicznej, 
sugerowanie, jakie ustawy 
wprowadzać do Izby Gmin, 
według jakich przepisów 
prawnych sądzić i jak żyć. 
A przecież w Zjednoczo-
nym Królestwie demokra-
cja działa od wieków, pod-
czas gdy w Polsce, gdzie 
porządek demokratyczny 
dopiero się odradza, rynek medialny jest 
dopiero w powijakach! Także dotyczący 
stosunków własnościowych.

Przejdźmy do konkretów. Konser-
watywne „The Daily Telegraph” 
i „Sunday Telegraph” należą do The 

Telegraph Media Group, czy też Barclay 
Brothers Group, bo od bodaj 50 lat wła-
ścicielami są 85-letni bracia-bliźniacy 
– Barclayowie. Tabloid „The Daily Mail” 
(1,2 mln nakładu) jest własnością Daily 
Mail Group Media, także pieniądze bry-
tyjskie. Lewicowy dziennik „Guardian” 
i gazeta niedzielna „The Observer” należą 

do Guardian Media Group, kapitał lokal-
ny. A lewicowa The Mirror Group, która 
– oprócz flagowego „Daily Mirror” (2 mln 
nakładu) – wydaje 240 gazet regional-
nych, także reprezentuje kapitał brytyj-
ski. Nieco inna, bardziej skomplikowana, 
jest sytuacja właścicielska z „Timesem”, 
„Sunday Timesem” i „Sunem”. Szacowny 
dziennik „The Times” (360 tys. nakładu) 
oraz „Sunday Times” (400 tys.) należą do 

News Corporation UK, czyli 
amerykańskiego magnata 
medialnego Ruperta Mur-
docha. Jak również tabloid 
„Sun” (2 mln nakładu). Ale 
na więcej Brytyjczycy się 
nie zgodzili. Pamiętam, kie-
dy kilka lat temu Murdoch, 
już właściciel 39% udzia-
łów w British Sky Broad-
casting, chciał zakupić po-
zostałych 61% udziałów tej 
firmy, CMA, czyli Compe-
tition and Markets Autho-
rity, powiązana z rządem, 
do tego nie dopuściła! Mo-
tywacja: „z lęku o domina-
cję na rynku, który mógłby 

być cenzurowany przez Ruperta Murdo-
cha”. I w końcu doprowadzono do tego, 
że miliarder sprzedał swoje 39% udzia-
łów w BSkyB. A kiedy w posiadanym 
kiedyś przez tego właściciela tabloidzie 
„News of the World” wybuchł skandal 
hakerski – okazało się, że podsłuchiwał 
rodzinę królewską, celebrytów i rodzi-
ców ofiar pedofila – wtrąciło się państwo. 
Murdoch został wezwany przed komisję 
parlamentarną ds. mediów i w efekcie 
licząca sobie 168 lat gazeta niedzielna 
została zamknięta! Tak się broni swoich, 
także medialnych, interesów! 

Termin „dekoncentracja 
mediów” jest odmieniany 
dziś przez wszystkie 
przypadki przez jej wrogów 
i sojuszników. Jedni, 
ekonomiści lewicowo-
-liberalni, twierdzą, że 
kapitał nie ma narodowości 
i że korporacje zagraniczne 
kierują się wyłącznie chęcią 
zysku. Inni upierają się, 
że wręcz przeciwnie – kapitał 
ma narodowość, bo zyski 
wypracowane przez te 
korporacje zasilają konkretne, 
zagraniczne budżety. Jeden 
argument nie wyklucza 
drugiego: zagraniczne 
korporacje medialne chcą 
oczywiście zarabiać jak 
najwięcej, ale ich zyski 
zasilają narodowe, niemieckie 
czy amerykańskie budżety.

Dekoncentracja 
mediów, 
czyli 
2x tak Jak to wygląda w Polsce? Od 30 lat 

powoli i mozolnie budujemy swoją 
demokrację, ale wciąż widać tu bia-

łe plamy. Jedną z nich jest właśnie brak 
pluralizmu mediów. W Wielkiej Brytanii, 
choć media elektroniczne są w 97% le-
wicowo-liberalne, rynek prasowy dzieli 
się w ujęciu światopoglądowym w sto-
sunku 50:50%. Czyli każdy Brytyjczyk 
ma „swoją” gazetę, po którą regularnie 
sięga – polscy czytelnicy nie mają ta-
kiego komfortu. Zwłaszcza w segmen-
cie prasy terenowej czy kobiecej, które 
w ponad 90% są opanowane przez ka-
pitał niemiecki i prezentują niemiecki 
polityczny punkt widzenia i niemieckie 
interesy. W Stanach Zjednoczonych ry-
nek medialny jest ideologicznie bardziej 
urozmaicony i zróżnicowany, na CNN 
mamy FOX News, na Washington Post 
– The Wall Street Journal i sporo prasy 
terenowej. Ale czy to w Zjednoczonym 
Królestwie, w Stanach Zjednoczonych, 
czy w samych Niemczech, stosunki wła-
snościowe są identyczne. Media nale-
żą do grup narodowych, Brytyjczyków, 
Amerykanów czy Niemców, oraz istnieją 

Żaden 
cywilizowany 
kraj nie 
dopuści do 
tego, aby jakieś 
inne państwa 
dyktowały mu 
jak rządzić, jak 
mają żyć jego 
obywatele, 
dyktować „way 
of life”. 

Tekst Elżbieta Królikowska-Avis

media i SDP media i SDP
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 My popełniliśmy bardzo poważny 
błąd – o dekoncentracji i repolonizacji 
mediów, co u nas znaczy w istocie to 
samo, mówi się od 30 lat, przy czym nic 
lub prawie nic nie zostało zrobione. Ty-
godnik „Newsweek”, portal Onet, tablo-
id „Fakt” i ponad 90% prasy terenowej, 
kobiecej i motoryzacyjnej, life-stylowej 
i poradnikowej należy do właścicieli 
niemieckich, a regionalna – do jednego 
niemieckiego koncernu Passauer Neue 
Presse! Jest to wielki grzech zaniecha-
nia prawie nie do odrobienia, za który 
płacimy ogromną cenę. Ekonomiczną 
i wizerunkową, w kraju i za granicą. Tra-
cimy wpływ na przebieg wydarzeń poli-
tycznych, gospodarczych i kulturowych 
w kraju, a także w relacjach z Unią Eu-
ropejską. Dominacja kapitału niemiec-
kiego na polskim rynku medialnym to 
najbardziej dramatyczny dowód na teo-
rię, że kapitał ma narodowość i w do-
datku z tego pełnymi rękami korzysta. 
Przy czym sami Niemcy pilnują czysto-
ści narodowej własnych mediów jak 
oka w głowie. Kiedy Anglicy chcieli za-
kupić dziennik „Berliner Zeitung”, po-
litycy, związki zawodowe, organizacje 
pozarządowe i obywatele podnieśli taki 
harmider, że do tej transakcji nie do-
szło. I dziś na 650 tytułów prasowych 
w Niemczech, jedynie w 3 z nich mają 
udziały inwestorzy z zagranicy. 

Jeśli zapytać o przyczyny tej sytuacji 
w Polsce, jawi się kilka: na począt-
ku brak doświadczenia i rozeznania, 

potem – bezczynność, brak odwagi, by 
stanąć w prawdzie Prawa i Sprawiedli-
wości. Za wiele rozwiązań należy Zjed-
noczoną Prawicę chwalić, lecz choć od 
lat mówiło się o dramatycznych skut-
kach koncentracji mediów w rękach 

Niemców, nic się nie działo. Nic dziw-
nego, że dziś niemieckie media czują się 
nad Wisłą kompletnie bezkarne. Stano-
wią rodzaj V kolumny, która próbuje – to 
siłą, to sposobem – podporządkować 
polską politykę Berlinowi. Zwłaszcza, że 
ma sojusznika w Unii Europejskiej, Do-
nalda Tuska, który nigdy nie zmarnuje 
okazji, żeby w imieniu UE czy EPL przy-
łożyć ojczyźnie, no i polską opozycję, 
która stoi za interesami niemieckimi 
murem. Pamiętamy liczne informacje 
o „polskich obozach śmierci”, jadowi-
te dokumenty o „wypędzonych”, liczne 
ataki Deutsche Welle, „Frankfurter All-
gemeine Zeitung” czy „Die Zeit” na na-
sze reformy wymiaru sprawiedliwości, 
nie wspominając o torpedowaniu uru-
chomienia niemieckich reparacji wojen-
nych. A ostatnia inwokacja redaktora 
naczelnego „Die Welt” Ulfa Poschardta 
pt. „Musimy porozmawiać, panie Du-
da!”, Nie – Panie Prezydencie czy Proszę 
Pana, lecz Panie Duda! A okładka bru-
kowca „Fakt”, zestawiająca prezydenta 
Andrzeja Dudę z cytatami z zeznań pe-
dofila. Niespotykane przykłady niemiec-
kiej manipulacji, bezczelności i hucpy!

Ale nie tylko Niemcy poczynają 
sobie z Polską nad wyraz śmiele. 
Oto przykład z lewicową amery-

kańską agencją Associated Press, któ-
rej korespondentką w Warszawie była 
dwa lata temu Vanessa Gera. Prowadzi-
łam wtedy w MSZ anglojęzyczny por-
tal poland.pl. W pewnym momencie 
zorientowałam się, że pani Gera tekst 
o „60 tys. polskich faszystów, maszeru-
jących w Marszu Niepodległości” wy-
słała w świat prawie 24 godziny przed 
zdarzeniem! I ten artykuł cytowała 
prasa amerykańska, indyjska, chińska, 

brytyjska etc. jako tekst źródłowy! Opi-
sałam to w portalu MSZ, zgłosił się „do-
radca ds. etyki AP”, który bardzo chciał 
się spotkać z ministrem Witoldem Wasz-
czykowskim. Moja opinia eksperta była 
taka: „konia kują, żaba nogę podstawia, 
żadnego spotkania z doradcą ds. etyki 
AP, bo wiemy, co by nam doradzał, i tego 
nie chcemy”. Ciekawie jak, po wymia-
nie szefów resortu, poto-
czyła się ta sprawa? Ostat-
nio zanotowaliśmy także 
kilka kontrowersyjnych 
tweetów pani ambasador 
Georgette Mosbacher, bro-
niących z uporem wartym 
lepszej sprawy TVN-u, któ-
ra to telewizja jest w Polsce 
dokładnie tym, czym CNN 
w Stanach Zjednoczonych. 
Dlaczego MSZ nie przekaże 
prezydentowi Trumpowi, 
który ma wielkie problemy 
z CNN w USA, notki o tok-
sycznej roli, jaką pełni TVN 
w Polsce? O tym, że stacja 
nie daje nam zapomnieć, 
że go nienawidzi i że w listopadzie bę-
dzie miała wpływ na wybory Polonusów 
w USA? Przecież stosunki własnościowe 
wciąż się zmieniają, a dla Discovery TVN 
jest tylko drobną cząstką jego imperium!

Niemcy już dawno wprowadzili 
przepisy antykartelowe, chro-
niące interes swoich mediów 

przed ekspansją zagranicznego kapi-
tału. Wielka Brytania i Francja mają 
je od dawna, Hiszpania od 1988 roku. 
W Polsce takich zapisów nie ma. A więc 
tuż po 1990 roku rozpoczęła się inwa-
zja na Polskę, ale także na Czechy, Wę-
gry i Bułgarię, gdzie podobnych ustaw 

także nie było. Dziś proces kolonizacji 
mediów i umysłów naszych obywateli 
jest bardzo zaawansowany. Autocenzu-
ra, kontrola poglądów polskich dzienni-
karzy tam zatrudnionych, jedynie słusz-
ny sposób pisania o polskiej polityce 
wewnętrznej i zagranicznej, zgodny nie 
z naszą, lecz niemiecką racją stanu. Wy-
łoniły się dwa projekty. Solidarna Polska 

opowiada się za „pokroje-
niem” wszystkich wiodą-
cych mediów, prócz sek-
tora państwowego. M.in. 
Polsatu Zygmunta Solorza; 
amerykańskiej Discove-
ry, m.in. właściciela TVN; 
Ringier Axel Springer Pol-
ska („Newsweek”, „Fakt”, 
Onet). Choć nie bardzo 
wiadomo, jak to „pokroje-
nie”, a może „okrojenie”, 
miałoby wyglądać. Z ko-
lei Ministerstwo Kultury 
optuje za wprowadzeniem 
przepisów, które miałyby 
obowiązywać w przyszło-
ści – co wydaje się rozwią-

zaniem naiwnym, bo nie uszczupliło-
by dotychczasowego stanu posiadania. 
A może dobrze byłoby przejrzeć bry-
tyjski Office Communication Act 2002, 
który powstał z inspiracji rządu, m.in. 
nadzorujący i kontrolujący rynek me-
diów? Reprezentuje on „interes obywa-
teli poprzez promowanie konkurencji 
i ochronę społeczeństwa przed treścia-
mi szkodliwymi i ofensywnymi”. Czyli 
m.in. reprezentowaniem w kraju obcych 
interesów. I kształtuje politykę i daleko-
siężną strategię rynku medialnego. Taka 
ustawa potrzebna jest natychmiast. Jak 
to mówią Anglicy – now! 

Dlaczego MSZ 
nie przekaże 
prezydentowi 
Trumpowi, 
który ma 
wielkie 
problemy 
z CNN 
w USA, notki 
o toksycznej 
roli, jaką pełni 
TVN w Polsce?
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Niemcy kreują bardziej lub mniej 
subtelnie swój przekaz przez 
pryzmat własnego obyczaju, 

kultury, a jak wyraźnie pokazały ostat-
nie wybory prezydenckie w Polsce – tak-
że interesu politycznego. Doszło do sy-
tuacji, że mamy media polskojęzyczne, 
ale nie polskie, gdyż podmioty o obcym 
kapitale kontrolują ponad 76 proc. tego 
rynku w Polsce. I na dobrą sprawę czasa-
mi nie wiadomo, czyje interesy w forso-
wanym przekazie reprezentują. 

Rozbić monopol komuny

Do 1989 r. zarówno telewizja, radio, 
jak i prasa znajdowały się pod politycz-
ną kontrolą Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, m.in. poprzez potężnego 
wydawniczego monopolistę, jakim by-
ła Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 
„Prasa-Książka-Ruch”, w której pracowa-
ło blisko 100 tys. osób! RSW dysponowa-
ła ok. 250 tytułami prasowymi, blisko 
20 drukarniami, a także siecią „Ruchu” 
z ok. 30 tysiącami punktów sprzedaży. 
Jeśli chodzi o inne media, to istniała 

wówczas jedna telewizja – państwowa 
i Polskie Radio z kilkoma programami 
i regionalnymi rozgłośniami (obie te in-
stytucje połączone w Komitecie ds. Ra-
dia i Telewizji).

Po 1989 r., czyli po „okrągłym stole” 
i pierwszych częściowo wolnych wybo-
rach, Polska przechodziła transforma-
cję na wszystkich płaszczyznach. Po-
jawił się wolny rynek, ale bez kapitału. 
W marcu 1990 r. Sejm uchwalił ustawę 
o likwidacji RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 
a w kwietniu 1990 r. powstała specjalna 
Komisja Likwidacyjna. Miała ona rozbić 
monopol peerelowskiej prasy, głównie 
poprzez proces prywatyzacji poszcze-
gólnych składników majątku RSW. Za-
daniem komisji było odpowiednie po-
dzielenie tego majątku oraz znalezienie 
kupców chętnych do jego nabycia. Oczy-
wiście najbardziej skomplikowane, m.in. 
ze względu na kształtujący się właśnie 
system demokratyczny w Polsce i zwią-
zane z tym emocje, było dzielenie rynku 
tytułów prasowych. TVP i PR miały po-
zostać w rękach państwa. W projekcie 
zmian znalazł się główny cel: „likwidacja 

Spółdzielni RSW oraz budowanie nowo-
czesnego, pluralistycznego rynku praso-
wego”. Jak czytamy, ta likwidacja miała 
być „procesem przekształceń własno-
ściowych, ekonomicznych i organiza-
cyjnych koncernu”.

Założono, że mają powstać silne 
kapitałowo wydawnictwa, które 
powinny nie tylko utrzymać się 

na rynku, ale także inwestować w roz-
wój i prowadzić działalność marketingo-
wą. Miały też konkurować ze sobą oraz 

z wydawcami zachodnimi. Uznano, że 
„gminy, komitety obywatelskie, „Soli-
darność”, partie polityczne mogłyby stać 
się udziałowcami lub akcjonariuszami 
w tworzonych spółkach wydawniczych”. 
Natomiast „rozproszenie udziałów ka-
pitałowych poszczególnych partnerów 
mogłoby zapewnić niezbędny stopień 
autonomii redakcjom i w konsekwencji 
niezbędny stopień niezależności prasie”. 

Skład członków Komisji Likwidacyj-
nej kilka razy zmieniał się (w pierwszym 
składzie byli m.in. Donald Tusk i Maciej 
Iłowiecki, a także Maciej Szumowski), 
jednak niezależnie od składu – tego 
i następnych, panowało przekonanie, 
że sprzedaż polskich mediów prasowych 
jest konieczna.

Polskie pieniądze

Mówiło się wówczas również, mając 
zapewne na względzie brak krajowego 
kapitału, o preferencyjnej sprzedaży, 

a nawet o nieodpłatnym przekazaniu 
akcji lub udziałów pracownikom. Nie-
które z podmiotów RSW zaczęły więc za-
kładać spółdzielnie. Część z nich tworzy-
ły zespoły dziennikarskie, które zresztą 
wcześniej wiernie i skwapliwie obsługi-
wały potrzeby propagandowe komuni-
stycznej władzy, ze stanem wojennym 
włącznie. Wywoływało to wiele kontro-
wersji i protestów ze strony przyzwoitej 
części środowiska dziennikarskiego, któ-
ra po 13 grudnia 1981 zerwała współpra-

cę z władzą, a także ze strony nowych 
ugrupowań politycznych powstających 
po 1989 roku oraz silnej wciąż „Solidar-
ności”. Niechętnie też takim, właściwie 
postkomunistycznym spółdzielniom czy 
spółkom, przyglądała się Komisja Likwi-
dacyjna.

Taką spółdzielnię – dla wykupienia 
„Dziennika Bałtyckiego” – stwo-
rzono m.in. w Gdańsku. Tutejsi 

reżimowi dziennikarze znaleźli nawet 
partnera w postaci inwestora z dalekie-
go Zamościa (Krzysztofa Dudę, wówczas 
właściciela dużej firmy transportowej 
„Kadex”). Spółdzielnia przegrała jednak 
z „Solidarnością”, która poprzez swoją 
spółkę wydawniczą nawiązała współ-
pracę ze znanym francuskim magnatem 
prasowym, Robertem Hersantem. Walka 
o tytuł oparła się nawet o sąd. 

– Stawiliśmy się przed Sądem Okrę-
gowym w Warszawie, gdzie rozstrzygała 
się sprawa, komu przyznać „Dziennik 
Bałtycki” – mówi Jan Jakubowski, były  

W ramach transformacji politycznej i gospodarczej 
naszego kraju, a także późniejszych operacji na wolnym 
już rynku mediów, dokonano „prasowego rozbioru 
Polski”, oddając zbyt dużą część tytułów w ręce obcego 
kapitału. Media o rodzimym kapitale, poza TVP, Polskim 
Radiem, Polsatem i nielicznymi gazetami, właściwie 
przestały istnieć. Pojawili się za to zagraniczni giganci, 
dziś w przeważającej większości niemieccy.

Tekst Maria Giedz

Dwa monopole

Uznano, że „gminy, komitety obywatelskie, „Solidarność”, 
partie polityczne mogłyby stać się udziałowcami lub 
akcjonariuszami w tworzonych spółkach wydawniczych”.
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redaktor naczelny „DB”. – Sąd przyznał 
go nam, czyli spółce niezależnych dzien-
nikarzy i Zarządu Regionu NSZZ „S” 
– z jednej strony, a Hersantowi z drugiej.

Komisja Likwidacyjna oraz Wysoki 
Sąd mieli „nosa”, ponieważ ry-
chło potem okazało się, że wła-

ściciel „Kadexu” jest przekręciarzem, 
poszukiwanym listem gończym; osta-
tecznie został przywieziony w kajdan-
kach do Polski z zagranicy, dokąd wcze-
śniej umknął. Przypadek ten raz jeszcze 
potwierdzał, na jakie zasoby polskiego 
kapitału można było wtedy liczyć – albo 
na „lewe”, albo z szybkich postkomuni-
stycznych uwłaszczeń, które zaczęły się 
właśnie w Polsce panoszyć.

Francuzi i Norwegowie

W założeniach komisji znalazł się 
zapis o dopuszczeniu na polski rynek 
zagranicznych wydawców. Jednym 
z powodów było ewidentne zacofanie 
polskich mediów. Redakcjom czy dru-
karniom wyraźnie brakowało nowych 
technologii i metod pracy. Zecerzy w pol-
skich drukarniach wciąż składali czcion-
kę ręcznie. Poza tym, w kraju znajdu-
jącym się w „popeerelowskiej” zapaści 
gospodarczej, przy rosnącym katastro-
falnie bezrobociu, chodziło o ratowanie 
firm i miejsc pracy. 

Zakładając to, komisja zdawała so-
bie jednak już wówczas sprawę z za-
grożeń, jakie niesie nadmierne otwar-
cie rynku na obcy kapitał; można te 
obawy znaleźć w założeniach do jej 
pracy z 1990 r. Warto np. przypomnieć, 
że Komisja Likwidacyjna RSW wyklu-
czała wówczas sprzedaż niemieckiemu 
kapitałowi gazet na Pomorzu i Śląsku. 

Niemcy zresztą początkowo dostosowy-
wali się do takich ograniczeń – intere-
sowała ich głównie prasa kobieca i ro-
dzinna, a także magazyny dla młodzieży. 

Niemniej kapitał zagraniczny, 
zwłaszcza francuski i norweski, wszedł 
wówczas do polskiej prasy mocno. 
I spełnił swoją pozytywną rolę. Później 
jednak jego nadmierna obecność – nie 
kontrolowana i nie ograniczana usta-
wowo, stała się przedmiotem uzasad-
nionej krytyki.

W latach 1991-1994 Hersant 
dysponował 7 dziennikami 
regionalnymi w dużych mia-

stach, jedną gazetą sportową, 49-proc. 
udziałami w dzienniku „Rzeczpospolita” 
(później odsprzedanymi Norwegom). Za-
równo Francuzi, jak i Norwegowie (wielo-
branżowy holding „Orkla”) zachowywa-
li się w Polsce stosunkowo przyzwoicie, 
z atencją wobec zwycięskiej rewolucji 
„Solidarności” oraz zachodzących u nas 
przemian. Nie wtrącali się do polityk 
redakcyjnych, nie ingerowali w sprawy 
kadrowe. Ważniejsze kwestie dotyczą-
ce swoich polsko-zagranicznych spółek 
wydawniczych starali się konsultować. 

Za ciekawostkę można uznać fakt, 
że interesy Roberta Hersanta pojawiły 
się na polskim rynku za namową jego 
doradcy i przyjaciela Michela d’Orna-
no, francuskiego arystokraty i polityka 
o polskich korzeniach (podobno potom-
ka słynnej pani Marii Walewskiej) i zna-
jomości języka polskiego. Sentyment do 
drugiej ojczyzny i zafascynowanie anty-
komunistyczną rewolucją (Hersant i jego 
otoczenie należeli do francuskiej prawi-
cy) miały tu swoje znaczenie.

Z kolei „desant” „Orkli” w Polsce 
nastąpił dzięki bardzo dobrym, wręcz 

przyjacielskim kontaktom zdelegalizo-
wanej „Solidarności” lat 80. z norweski-
mi związkami zawodowymi. To tamtejsi 
związkowcy przekonali tamtejszych biz-
nesmenów, aby zainwestowali w naszym 
kraju. „Orkla” zakupiła więc kolejny, po 
Hersancie, pakiet gazet regionalnych. 

Polskim rynkiem medialnym intere-
sowało się też wiele innych zagranicz-
nych podmiotów: angielski Maxwell, 
Nicola Grauso z Włoch, niemieckie 

– Burda, Bauer i Axel Springer, szwajcar-
ski Marquard; nawet spółka Wojciecha 
Fibaka, która chciała m.in. kupić drukar-
nię w Katowicach. 

Niemieckie porządki 

W pierwszych latach po za-
kończeniu podziału RSW 
wydawało się, że uzyskano 

na rynku prasowym odpowiedni plura-
lizm. Kiedy jednak w 1993 r. ponownie 
do władzy doszły (nie bez pomocy Le-
cha Wałęsy) partie będące kontynuacją 
ugrupowań z PRL-u, a dwa lata później 
postkomuniści jeszcze umocnili swą po-
zycję po wybraniu na prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego – sytuacja za-
częła się zmieniać. Słabła siła i autorytet 
„Solidarności” i postsolidarnościowych 
ugrupowań politycznych jako pewnych 
partnerów do prowadzenia interesów 
w mediach. 

Tak się też złożyło, że mniej więcej 
w tym samym okresie Hersant popadł 

w długi na skutek bankructwa jednego 
z banków we Francji i zaczął na gwałt 
wyprzedawać swoje aktywa w Europie 
Środkowej. 

– Sprzedał niektóre francuskie 
dzienniki, telewizję Tele-5 i zaczął się 
rozglądać za kimś, komu mógłby sprze-
dać swoje udziały w Polsce – mówi Jan 
Jakubowski. – Wtedy zgłosił się Franz 
Hirtreiter, prezes zarządu mniej znanej 
niemieckiej grupy wydawniczej Verla-

gsgruppe Passau. Komisja Likwidacyjna 
już nie istniała, w mediach działał wła-
ściwie niczym nie ograniczony wolny 
rynek, więc Niemcom – wbrew poprzed-
nim cichym ograniczeniom – wolno było 
już wszystko. 

Hersant chyba po raz pierwszy, a za-
razem ostatni, nie poinformował pol-
skich partnerów o ważnej sprawie do-
tyczącej ich wspólnego przedsięwzięcia. 
Sprzedał wszystko przez zaskoczenie. To 
dla Polaków był szok. Tym bardziej, że 
– jak się szybko okazało – Niemcy mieli 
zupełnie inne podejście do współpracy.

– Klepali nas po plecach, zapewnia-
jąc o poparciu w staraniach o członko-
stwo w UE, a zarazem gdzie mogli ogra-
niczali nam pole manewru w redakcjach 
i wydawnictwach – wspomina jeden 
z byłych redaktorów naczelnych gaze-
ty należącej do Passauera. – Nie dbali 
o niezależność redakcji wobec polity-
ków, łasząc się do nich. Przeprowadza-
li np. badania dotyczące ilości tekstów 
poświęconych partii rządzącej, w tym  

W pierwszych latach po zakończeniu podziału RSW 
wydawało się, że uzyskano na rynku prasowym 
odpowiedni pluralizm.
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przypadku SLD. Coraz częściej dyktowali, 
co mamy robić, jaką tematykę w gazecie 
poruszać, wtrącali się także do polity-
ki kadrowej w redakcjach, co w umowie 
spółki było akurat zastrzeżone dla strony 
polskiej. Liczyła się tylko „kasa” i dobre 
stosunki z władzą, czyli – w sumie – nie 
misja, lecz święty spokój. 

Kiedy na łamach „DB”, współ-
pracującego wtedy z „Życiem”, 
pojawiła się sprawa „Wakacji 

z agentem” (chodzi o urlop prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego spędzany 
w Cetniewie wraz z rosyjskim szpie-
giem, Ałganowem), z Niemcami nie da-
ło się już współpracować. Zaczęli się za-
chowywać brutalnie wobec dziennikarzy 
i stanęli po stronie przeciwnej niż au-
torzy publikacji. Po odejściu z redakcji 
jej redaktora naczelnego oraz polskiego 
wiceprezesa wydawnictwa, skończyła 
się współpraca polsko-niemiecka. Za-
czął się ordnung.

– Problem polegał też na tym, 
że możliwości ekonomiczne polskich 
partnerów w mieszanych spółkach me-
dialnych były żadne – mówi były czło-
nek managementu jednej z takich spó- 
łek. – My nie mieliśmy pieniędzy. Nasza 
siła polegała na „know how” – znajo-
mości rynku, wpływach środowiskowo-
-politycznych i do pewnego stopnia za-
pleczu kadrowym. Ale z tym „forsiasty” 
kapitalista mógł sobie w sprzyjających 
okolicznościach łatwo poradzić Wystar-
czyło podnosić kapitał i wykupywać nas 
z tego interesu. A kiedy jeszcze przestali 
się z nami liczyć, bo zaplecze politycz-
ne „Solidarności” w postaci części ugru-
powań parlamentarnych zdecydowanie 
osłabło, to mogli nas po prostu puścić 
w skarpetkach... 

No i stopniowo zaczęli przejmować 
wszystkie gazety regionalne, nie tylko 
wcześniejszą własność Hersanta. War-
to tu wspomnieć, że zanim Passauer 
przejął od niego gazety, funkcjonował 
już na polskim rynku, ale za pośrednic-
twem podstawionej szwajcarskiej spółki 
Interpublication. Natomiast w czasach 
już stosunkowo bliskich – za panowania 
Platformy Obywatelskiej pod dowódz-
twem Donalda Tuska – doszło do trans-
akcji wręcz skandalicznej. W momencie 
ostatecznego wycofywania się „Orkli” 
z Polski, ostatnie nie-niemieckie gazety 
regionalne przeszły w ręce... niemieckie. 
Pytanie – gdzie był wtedy UOKiK? gdzie 
ustawodawcy, gdzie jakiś normalny, pro-
państwowy porządek rzeczy!? 

Rozbić nowy monopol

Podstawowym błędem po rozbiciu 
monopolu RSW było pozostawie-
nie rynku medialnego bez żadnego 

sensownego uregulowania. Nie stworzo-
no przyzwoitej ustawy chroniącej nie 
tylko wolny rynek w tym obszarze, ale 
także szeroko rozumiany interes pań-
stwa i społeczeństwa. Poszczególne rzą-
dy, a więc SLD wraz z PSL-em, ale także 
AWS – UW i wreszcie przez 8 lat PO, nie 
zajęły się tym tematem i pozwoliły na 
trwanie sytuacji niezdrowej. 

Po paru latach, kiedy Komisja Li-
kwidacyjna zakończyła swoją działal-
ność, wszystkie błędy powstałego sys-
temu mediów trzeba było skorygować. 
I to zadanie należało już do polityków 
i prawników. Problem w tym, że ci lewi-
cowi i liberalni, którzy jeszcze do nie-
dawna byli u steru, nie rozumieli tego 
problemu, albo nie byli zainteresowani 

jego uporządkowaniem. Wszak „rynek 
sobie sam poradzi”, a w ogóle, to „kapi-
tał nie ma narodowości” ... No, niestety, 
ma! A niedawne antyprezydenckie ak-
cje dziennika „Fakt” czy dziwne wybor-
cze „operacje” medialne portalu Onet 
jaskrawo tego dowodzą.

Zamiana elit rządzących krajem 
na takie, które dobrze rozumie-
ją, że racja stanu to również for-

mowanie poglądów i popieranie progra-
mów wzmacniających Polskę, a nie tylko 
„roztapianie się w głównym europejskim 
nurcie”, powinna skorygować ten stan 
rzeczy. Zrównoważenie pod każdym 
względem systemu mediów w Polsce 
jest sprawą pilną – także choćby i po to, 
aby zneutralizować przekłamywanie 
historii własnego kraju czy ograniczyć 
szkodliwe działania zewnętrznych grup 
nacisku, korzystających ze zbyt łatwo 
dla nich dostępnych źródeł przekazu. 

Obecnie, paradoksalnie nie chodzi 
już właściwie o gazety papierowe, któ-
re stają się formą przekazu schodzą-
cą z rynku. Teraz gra bardziej toczy się 
o internet, telewizję, a nawet radio (vide 
– zakup Zetki przez Agorę). Więc mo-
że już nie gazety czy tygodniki opinii 
(z nadzwyczaj zajadłym „Newsweekiem” 
na czele) ... Ale problem pozostaje ten 
sam: rozbicie nowego monopolu, tym 
razem niekomunistycznego. 

Jaka ustawa? 

– Chodzi o dekoncentrację całego 
rynku, ponieważ jest kilka potężnych 
grup medialnych, które w mojej ocenie 
zaczęły wręcz blokować możliwość swo-
bodnej debaty i wolność słowa – twierdzi 
Joanna Lichocka, posłanka PiS i członkini 

Rady Mediów Narodowych, na łamach 
„Gazety Prawnej”. – Chodzi o to, aby na 
rynku działało jak najwięcej podmiotów, 
by nie było dominacji ani monopolu, tyl-
ko równowaga. A równowaga to wielość 
podmiotów, tytułów, opinii.

Podczas rozmowy w radiowej Jedyn-
ce Lichocka podkreślała, że należałoby 
się zastanowić nad wprowadzeniem na 
polski rynek modelu francuskiego, czy 
też modeli już obowiązujących w kra-
jach Europy Zachodniej. Czyli kapitał 
zagraniczny nie powinien przekraczać 
20 proc. Tylko jak to zrobić? Czy odebrać 
mu to, co ponad te 20 proc. posiada? Czy 
będzie to zgodne z prawem (zwłaszcza 
tym „świętym” – prawem własności)?

Zdaniem Witolda Gadowskiego, wi-
ceprezesa SDP, wypowiadającego się 
na portalu SDP, „winno się wprowa-
dzić ułatwienia ekonomiczne dla po-
wstawania niezależnych polskich me-
diów, które mogłyby działać na rynku”. 
Chodzi o ulgi podatkowe i preferencje 
przy otrzymywaniu koncesji. Ponadto 
Gadowski twierdzi, że „trzeba wprowa-
dzić precyzyjne zapisy antymonopolowe 
w mediach. Nie może być monopolu ka-
pitałowego. Jest to niezwykle ważne dla 
pluralizmu opinii publicznej”. 

Prace nad ustawą o dekoncentracji 
mediów trwają od 2016 r. W krę-
gach rządowych mówi się, że je-

sienią 2020 ma ona wejść pod obrady 
Sejmu. Niestety, nikt na razie nie zna 
szczegółów. Wiadomo tylko, że obecnie 
nie prowadzi się dyskusji o tym, czy 
przeprowadzić reformę dekoncentrują-
cą własność na rynku medialnym, tylko 
– jaką pójść drogą... Po latach zaniechań, 
świadomej, a czasami niezamierzonej 
ślepoty decydentów – dobre i to. 
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Zajmę się dziś dwoma damami 
– dziennikarkami o zdecydowa-
nych orientacjach politycznych.

Jedna to redaktor Barbara Szcze-
puła, niedawno jeszcze pracująca, i to 
od wielu lat, w Dzienniku Bałtyckim. 
Naprawdę czołowa, ambitna i bardzo 
zdolna dziennikarka. Poczytna, bo zna-
komita, dysponująca ostrym jak żyleta 
piórem felietonistka. A także publicystka 
solidnie dokumentująca tematy. Jednak 
kilka miesięcy temu, nagle, ku zaskocze-
niu czytelników pomorskiego dziennika 
wyrzucona została na … .

Druga niewiasta to niegdyś reporter-
ka rzucana do najtrudniejszych zadań 
(służby specjalne, afery gospodarcze, 
wszędobylska korupcja). I to wszystko 
w ogólnopolskiej telewizji, gdzie sło-
wo jest ważone, a oskarżenie tnie jak 
oskard. Wszystko to na oczach milionów 
telewidzów. Materiały Marzeny Paczu-
skiej – bo o niej będzie – zawsze, jeśli już 
zostały wyemitowane, stanowiły sól pro-
gramu. Wszyscy je zapamiętywali, a ci, 
których piętnowała, zrywali się z kanap 

* * *

„Dziennik Bałtycki” jest jak 90% pra-
sy regionalnej – własnością niemiecką. 
Na ironię nazywa się to „Polska Press”. 
W latach liberalnych mrzo-
nek, gdy sprzedawano za 
grosze wszystko co się 
tylko dało, pozbyliśmy się 
handlu i gazet. Obudziwszy 
się wreszcie z ręką w noc-
niku, gdy „press” tego Pres-
su zaczął atakować tubyl-
ców i wykpiwać ich dążenia 
do decydowania o wła-
snym losie, PiS i koalicjanci 

poczęli straszyć polskojęzycznych, nie-
nawistnych, że władza odzyska utraco-
ne media. Jednak odkupienie okazało się 
zbyt drogie. Dziennikarze pracujący u ob-
cych popadli w schizofrenię. Niemożliwe, 

że nie wiedzieli, iż bardzo 
często po prostu szkodzą 
Polsce. Ale na rynku miejsc 
pracy w zawodzie ubywało. 
Trzeba było trzymać się ro-
boty. Wiadomo – rodzina, 
kredyty, etc. Slalom w tym 
fachu jest rzeczą normalną, 
ale jednak przy zachowa-
niu zasad, przy pamiętaniu 
skąd twój ród i jaki orzeł 
siedzi w polskim gnieździe.

Wielu naszych „Euro-
pejczyków” nadal szaleje 
nad zmywakami Londynu, 
Hamburga i Amsterdamu. 
Teraz jeszcze bardziej się 

boją z powodu pandemii, że pracodawcy 
powiedzą im po prostu won! 

Z polonizacji mediów na razie nic 
nie wyszło. Skończyło się na za-
powiedziach. Jednak praktyczni 

i zapobiegliwi Niemcy dostrzegli zagro-
żenie. Tusk i kamaryla na białych albo 
i czarnych mułach odjeżdża w siną dal. 
Prawica miała się pokłócić, ale jakoś 
się dogadała. Niemieckie antypisow-
skie redakcje dostały najwyraźniej no-
we rozkazy. Polska prawica dyskutuje  

NADGOR   LIWOŚĆ
Tekst Stefan Truszczyński
Fot. Andrzej Gojke

– Czy dziennikarz powinien być gorliwy?
– Oczywiście.
– A nadgorliwy?

i foteli. Nic więc dziwnego, że awanso-
wała i wkroczyła w świat decydentów. 
Przynajmniej tak to wynikało z nomi-
nacji na szefa kanału informacyjnego, 
a potem nawet na wicedecydenta całej 
Telewizji Polskiej. Ale i ona nagle wsta-
wiona została do kąta, mimo że służyła 
władzy ze wszystkich sił.

Tusk 
i kamaryla 
na białych 
albo i czarnych 
mułach 
odjeżdża 
w siną dal. 
Prawica miała 
się pokłócić, 
ale jakoś się 
dogadała.
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wewnętrznie – ale władzę nadal 
ma. Chyba tak kumają za Odrą. 
I dlatego najbardziej radykalni 
dziennikarze, nieraz histerycz-
nie i nienawistnie reagujący na 
PiS i Kaczyńskiego, dostają teraz 
kopa. Redaktor Szczepuła mu-
si odejść. Zmiana frontu. Może 
więc nie trzeba będzie wyku-
pywać „Dziennika Bałtyckiego” 
i podobnych mu gazet za wielo-
krotność tego co za nie dostano 
przed laty, gdy rozrywano czer-
wony postaw sukna. 

* * *

Barbara Szczepuła – warsztatowo 
świetna, asior gazety, którą na Po-
morzu wielu kupowało właśnie ze 

względu na jej pióro – pisała bez pardo-
nu, a nawet często zajadle i niesprawie-
dliwie. Ktoś powie – dziennikarz nie jest 
od chwalenia, to robią politycy i lizusy 
– reporter, publicysta ma prawo do oce-
ny. Tak! Ma obowiązek przedstawiania 
faktów prawdziwie, ze wszystkich sił do 

tego dążąc, ale oczywiście może a nawet 
powinien – oddzieliwszy to od informa-
cji – dołączyć komentarz. Musi wówczas 
podkreślić, że to już jego subiektywna 
ocena. Właśnie takie są felietony. Barba-
ra Szczepuła pisała przez lata w „Dzien-
niku Bałtyckim” dużo, a nawet bardzo 
dużo. Jeden z czytelników, wielbicieli jej 
pióra, gdy przestano je publikować, prze-
słał mi do Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich kil-
kaset felietonów wyciętych 
z gazety, pisanych od 2015 
roku do zwolnienia z pracy 
na początku br. Jest tu o: 
„złowrogim cieniu Ziobry, 
o Dudzie co mu się nie uda 
i wygra Komorowski, o Du-
dzie tchórzofretce, o Smo-
leńsku we mgle, dużo jest 
o Magdalenie Ogórek i jej 
torebkach”. Szczepuła już 5 
lat temu wysłała Jarosława 
Kaczyńskiego na emerytu-
rę i zalecała mu głaskanie 
kota. Pisała też o przemy-
ślanych konstrukcjach 
osobowych Ewy Kopacz. 
Kpiła z kandydata na rad-
nego, który powoływał się na Ducha 
Świętego. Twierdziła, że choć Tusk drzwi 
zamyka, to Adamowicz je otwiera. 

No cóż, polecam te żarliwie pi-
sane utwory. Myślę, że obecna prezy-
dent Gdańska Pani Dulkiewicz powinna 
umożliwić ich studiowanie w bibliotece 
Urzędu Miasta.

Niestety bowiem bardzo zaangażo-
waną dziennikarkę zwolniono. Bezpardo-
nowo i bezapelacyjnie. Telefonuję do re-
daktorki (bo znamy się sprzed lat z okresu 
pięknej „Solidarności”) i pytam o powód.

Barbara nie jest zadowolona z mo-
jego telefonu, ale słuchawki nie rzuca. 
Mówi, że nadszedł jej emerycki czas. 

– Ale przecież cię skrzywdzono!
– Przyjęłam decyzję do wiadomości 

– słyszę w odpowiedzi. 
Dzielna kobieta, choć głos zdradza, 

jak jest naprawdę. Lubię ludzi, którzy nie 
skomlą i choć to dziennikarka o innych 

niż moje poglądach, uwa-
żam, że środowisko powin-
no jej bronić. 

* * *

Radykalni prawico-
żercy przestali być 
potrzebni. Mało. 

Oni zaczęli stanowić nie-
potrzebny balast i pretekst, 
by władza zaczęła poważ-
nie myśleć o repolonizacji 
mediów. Jeśli chodzi o pra-
sę terenową, to właściciel-
ska dominacja niemiecka 
jest w Polsce skandalicz-
nie wysoka. Niemcy nigdy 
by nie pozwolili na coś po-
dobnego u siebie. Szczepu-

ła i jej podobni dostają szlaban: „mu-
rzyn zrobił swoje, murzyn może odejść”! 
Raus! A przecież tak się starała.

* * *

Dziennikarstwo jest fascynującym 
zawodem. Można się zatracić. Niektóre 
kobiety biją w tym fachu mężczyzn – czę-
sto grubiejących i rozleniwionych. Wszy-
scy znamy znakomite waleczne – jak 
Kublik z Wyborczej, Olejnik z TVN, Ga-
wryluk z Polsatu, Gargas i Jaworowicz  

Axel Diekmann z Dziennikiem Bałtyckim w rękach, 
5 października 2008 r.

5 października 2008 r. Axel i Alexander Diekmann, 
właściciele Verlagsgruppe Passau, wizytowali oddziały 
regionalne DZIENNIK Polska – Dziennik Bałtycki na 
Pomorzu. Na zdjęciu, od lewej: Axel Dielmann, Dorota 
Stanek, prezes Polskapresse, Jakub Krezymon, prezes 
oddziału gdańskiego i Alexander Diekmann.

Radykalni 
prawicożercy 
przestali być 
potrzebni. Mało. 
Oni zaczęli 
stanowić 
niepotrzebny 
balast i pretekst, 
by władza 
zaczęła 
poważnie 
myśleć 
o repolonizacji 
mediów.
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z TVP. Boże, gdyby tak znalazły się 
w jednej stacji. Ustrojstwo techniczne 
by wybuchło. Na szczęście, z różnych 
względów to nam nie grozi. 

Czasem chodzi mi po głowie myśl, 
by doprowadzić do powołania dwóch no-
wych stowarzyszeń dziennikarskich – jed-
nego dla reporterów i publicystów, tych 
wszystkich „wyrobników”, 
którzy treść ładują oraz 
drugiego – składającego się 
z szefów, szefuniów i wszel-
kiego rodzaju decydentów. 
Pierwsi chcą jak najostrzej, 
bo wtedy się wybijają ponad 
przeciętność; drudzy baczą, 
czy krytyka, ostrość ataku 
im nie zaszkodzi. 

Marzena Paczuska by-
ła świetnym dziennikarzem 
informacyjnym. Ale nieste-
ty poszła w menadżerstwo 
telewizyjne. Dostała dostęp 
do ucha, albo i do „uch”. Ale 
władza nie tylko się zmie-
nia, ale i zmienną jest. Ro-
bić materiały telewizyjne, szczególnie 
newsy, to walka z czasem, ludzką nie-
prawością, głupotą. Decydować o kształ-
cie serwisów to już niestety zajęcie po-
lityczne. Pani redaktor, dyrektor, prezes 
– bardzo, bardzo się starała. Miała tym ła-
twiej, że znała dobrze zawodową kuchnię 
od podstaw. Przeszła wszystkie szczeble. 
Ale na ostatnim szczeblu piotrowej dra-
biny stał Jego Wysokość Prezes. Ona była 
tylko (albo aż) wice.

Czy wiceprezes może zwalić preze-
sa? Oczywiście, że może. W każdym ra-
zie może próbować. Buławę każdy nosi 
w plecaku, tornistrze. No, ale nie zawsze 
się udaje. Tak też było i tym razem.

Kurski nie okazał się dżentel-
menem i nie ustąpił miejsca 
Paczuskiej, choć Ona miała 

poparcie Prezydenta kraju. Pierwszą 
rundę wprawdzie wygrała, bo za dwa 
miliardy złotych dla telewizji „Naczel-
nik państwa” zgodził się na warunek 
Prezydenta: będzie podpis, jeśli zwol-

niony zostanie ze stano-
wiska Jacek Kurski. I Pan 
Jacek oczywiście wyszedł 
na chwilę z gabinetu. Pie-
niądze wpłynęły na kon-
to, jak wiadomo konto bez 
dna. Ale człowiek najważ-
niejszego w kraju Preze-
sa rychło wrócił tylnymi 
drzwiami, a odważna, ale 
nierozważna dziennikarka 
Paczuska straciła nie tylko 
posadę, pensję i gabinet, 
lecz również wrodzoną 
dumę, całkowicie zresztą 
zasadną. A przecież też 
tak bardzo się starała. Jej 
wiadomości zawsze były 

czujne. Z punktu widzenia celów sta-
wianych sobie przez rządzących były 
takie jak trzeba. Tak twierdzą ich twór-
cy. Mówią, że muszą dać odpór kłam-
stwu telewizji komercyjnych. Czy jest 
to prawda, pozostawiamy ocenie tele-
widzów – i tych z prawa, i tych z lewa. 

Prezes Marzena Paczuska padła nie 
dlatego, że czegoś zaniedbała czy za-
waliła. Przeciwnie – była wierna (bynaj-
mniej nie bierna), pracowita (nigdy le-
niwa), trzymała władzę twardo w garści 
(bo tak trzeba, jeśli chce się być szefem).

No i co?
Gucio!
Gucio i Cezar!

26 maja 2006 r. Warszawa z tarasu widokowego na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Widoczny gmach  
Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza.

* * *

Historia kołem się toczy. Czy pa-
miętacie państwo sprzed lat 
„Dziennik Telewizyjny” albo 

„Wieczór z Dziennikiem” (miał jedno-
cześnie na ekranie trzech prowadzą-
cych). Wtedy to byli prawdziwi władcy 
opinii publicznej, bo i telewizja była jed-
na. Oni też coś tam chcieli i być może 
uważali, że dobrze pracują. Czasem na-
wet mrugali do telewidza dając do zro-
zumienia, że nie wierzą do końca w to co 
mówią. Albo, jak Karol Małcużyński, uni-
kali kompromitacji. Zachorował i uciekł 
z ekranu, gdy nasze zjednoczone wojska 
rozjeżdżały Czechosłowację. Jedna praw-
da się zakrztusiła i przychodziła nowa. 
Idole wykorzystane do cna chowały się 
potem w mysiej dziurze.

Robić materiały 
telewizyjne, 
szczególnie 
newsy, to walka 
z czasem, 
ludzką 
nieprawością, 
głupotą. 
Decydować 
o kształcie 
serwisów to już 
niestety zajęcie 
polityczne.

 Teraz jak zawsze trwa polowanie na 
zdolnych i pięknych – reporterów i pre-
zenterów. Efekty możemy obserwować. 
Wiele zależy od tego, na co zgodzą się 
sami dziennikarze. Ci szarzy, od robo-
ty. Co innego decydenci – redaktorstwo, 
dyrektorstwo i prezesostwo. Oni myślą 
już zupełnie inaczej. Oni są z partyjnej 
nominacji. 

Odeszli w siną dal – Kozery, Ste-
fanowicze, Woźniaki i Zymsy 
(ten to nawet uciekł aż do An-

glii, zdradził hołubiącą go władzę i żeby 
było jeszcze śmiesznej, to listownie, ze 
skruchą przeprosił). Tak samo odejdą 
idole współcześni. Czy odejdą z kacem 
i poczuciem krzywdy, to już zależy od 
tego, czy potrafią dotrzymać podstawo-
wych zawodowych zasad, czy będą po 
prostu etyczni. 

media i SDP
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Obóz rządzący od pewnego cza-
su podnosi w dyskursie pu-
blicznym postulat repolonizacji 

mediów. Budzi on wiele kontrowersji. 
Zdaniem niektórych komentatorów, 
rządzący nie do końca wiedzą, jak mia-
łaby ta repolonizacja wyglądać, a znany 
dziennikarz śledczy Witold Gadowski 
nazwał ją w jednym z wywiadów „nic 
nie znaczącym propagandowym okre-
śleniem”. 
Kwestia nie w tym, jak nazwiemy ten 
problem. Można mówić o repolonizacji, 
ale bardziej o dekoncentracji mediów. 
Jest to problem, który nie został w Polsce 

uregulowany – w przeciwieństwie do ta-
kich krajów jak np. Francja czy Niemcy. 
To, że mamy dominujący udział kapitału 
zagranicznego w większości segmentów 
rynku medialnego w Polsce, nie jest ani 
naturalne, ani normalne, a zatem po-
winno budzić – i sądzę, że budzi – za-
strzeżenia nie tylko obozu rządzącego, 
ale także innych środowisk, niekoniecz-
nie politycznych. 
Mleko rozlało się we wczesnych latach 
90. U progu transformacji polskie pod-
mioty nie miały kapitału, który mogły-
by zainwestować w media. A ponieważ 
życie nie znosi próżni, w to miejsce 

wchodził w kolejnych latach kapitał za-
chodni. Nie tylko niemiecki, o którym 
słyszymy najczęściej, ale także np. nor-
weski czy angielski. Zdobył on domi-
nującą pozycję zwłaszcza w segmencie 
prasy regionalnej. Rozumiem braki ka-
pitałowe, ale nie rozumiem, dlaczego 
dopuszczono do sytuacji, że ten kapitał 
przejął przytłaczającą większość rynku 
prasowego. Na to nie pozwoliłoby so-
bie żadne państwo. Dopuszczono do 
sytuacji, którą obecnie nie wiadomo 
jak odkręcić. 
W latach 90. z jednej strony olbrzymi 
wpływ na rządy w Polsce mieli postko-
muniści, a z drugiej – znaczna część elit 
politycznych znajdowała się na etapie 
pędu za źle rozumianą europejskością, 
zachwytu nad zachodnim kapitałem. 
Nie było, z niewielkimi wyjątkami, tej 
wrażliwości i odpowiedzialności, któ-
ra podpowiedziałaby, jakie niebezpie-
czeństwa dla życia społecznego czy go-
spodarczego Polaków mogą się z tym 
wiązać. Powtarzano, że kapitał nie ma 
narodowości. 

Okazało się, że jednak ma. Każdy czło-
wiek obdarzony pewną dozą zdrowe-
go rozsądku musiał zachodzić w głowę, 
jak to było możliwe, że Niemcy przejęli 
80 czy nawet więcej procent rynku pra-
sy regionalnej, co jest zjawiskiem nie 
notowanym w żadnym kraju. 

Proszę zauważyć, że doszło do sy-
tuacji, iż kapitał norweski, fran-
cuski czy angielski w polskich 

mediach był stopniowo zastępowany 
przez kapitał niemiecki. Nie sądzę, by 
był to przypadek, tylko wręcz przeciw-
nie – rezultat starań firm niemieckich. 
Te działania mogą być wspierane przez 

politykę państwa niemieckiego. Jest to 
ciekawe, dlatego że w Niemczech obo-
wiązują przepisy dekoncentracyjne. 
W poprzedniej kadencji, podczas spotka-
nia członków prezydium Komisji Kultury 
i Środków Przekazu Sejmu RP z naszymi 
niemieckimi odpowiednikami, Niemcy 
zwracali uwagę, że mają przepisy, któ-
re uniemożliwiają jednemu koncerno-
wi medialnemu opanowanie większości 
rynku w danym segmencie medialnym. 
Nie mówię tu nawet o narodowości te-
go kapitału, lecz o tym, żeby jedna fir-
ma nie mogła mieć dominującej pozycji. 
A z drugiej strony Niemcy sprzyjają te-
mu, żeby te firmy rozwijały się w Polsce. 
Zgadzam się, że procentowo ten problem 
wystąpił w największym stopniu w seg-
mencie prasy regionalnej, choć podobnie 
jest także w obszarze internetu. 

Otóż to. W segmencie dzienników  
regionalnych niemiecka Polska Press 
zdobyła przytłaczającą większość ryn-
ku. Widzimy wprawdzie, że rynek pra-
sy papierowej się kurczy, ale to żad-
ne usprawiedliwienie. Na pocieszenie 
możemy stwierdzić, że segment radio-
wy i telewizyjny jest – mimo wszystko 
– bardziej zróżnicowany. 
Na pewno rynek prasy jest rynkiem kur-
czącym się, ale jednak trudno nie wspo-
mnieć o olbrzymiej ilości tytułów tzw. 
prasy kolorowej, gdzie dominuje nie-
miecki Bauer. W innym segmencie ryn-
ku decydującą pozycję ma Axel Springer 
(do niego należą m.in. „Fakt”, „Newsweek”, 
Onet – przyp. JK). To jest trwałe zjawisko 
i ciągle niebezpieczne. 

Na czym, Pana zdaniem, polega to nie-
bezpieczeństwo? 

Dekoncentracja 
sprzyjałaby 

pluralizmowi mediów 

rozmowa SDP rozmowa SDP

Z posłem  
Piotrem Babinetzem (PiS), 
przewodniczącym Sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, 
rozmawia Jaromir Kwiatkowski 
(fot. babinetz.pl)
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Podam prosty przykład. W prasie kolo-
rowej, która zajmuje się głównie porad-
nictwem, życiem celebrytów, plotkami, 
a więc przyjmijmy, że neutralnymi te-
matami, jeżeli pojawia się opis filmów 
i seriali dotyczących II wojny świato-
wej, to mówi się o „nazizmie” i „nazi-

stach”, a nie o Niemcach. Nazista, czyli 
nie wiadomo kto, może Polak? To jest 
niby drobiazg, ale bardzo charaktery-
styczny. Język używany w tych krótkich, 
kilkuzdaniowych notkach, nie jest przy-
padkowy. A ciągłe używanie pewnych 
pojęć ma w efekcie wpływ na świado-
mość, szczególnie młodych ludzi. Zresz-
tą to samo określenie, które jest unika-
niem prawdy, używane jest również 
w tych filmach. 

A może należy inaczej postawić pro-
blem? Może tu nie chodzi o ograni-
czenie udziału zachodniego kapita-
łu w polskim rynku medialnym, lecz 
o – jak to określiła Barbara Bubula, by-
ła członkini KRRiTV – „odwrócenie 
nierównowagi ideowej w mediach”? 
Być może obozowi rządzącemu cho-
dzi o taką zmianę wektorów przeka-
zu medialnego? 

Jedno z drugim się łączy. Przy dekon-
centracji własności na rynku medial-
nym siłą rzeczy doszłoby do tego, że 

w mediach byłyby obecne różne trendy 

ideowe, różne spojrzenia na historię, 
tradycję, kulturę czy gospodarkę. Czy to 
nazwiemy repolonizacją czy dekoncen-
tracją – w gruncie rzeczy na jedno wy-
chodzi. Jeżeli dopuścilibyśmy nowe pod-
mioty do udziału w rynku medialnym, 
to siłą rzeczy znalazłyby się wśród nich 

także te bardziej konserwatywne. Myślę 
też, że wtedy moglibyśmy z mediów do-
wiadywać się więcej o państwach i na-
rodach Europy Środkowej, o obszarze 
Trójmorza, w tym także o wybitnych lu-
dziach pochodzących czy działających 
na przestrzeni wieków w naszej części 
Europy. Przecież wiedza o naszych są-
siadach jest i ciekawa i istotna dla przy-
szłości Polski i Polaków. 

Jacek Karnowski, naczelny tygodnika 
„Sieci”, stwierdził, że repolonizacja nie 
musi się odbywać za pomocą trudnych 
do praktycznej realizacji ustaw, ale po-
przez przejmowanie rynku przez firmy 
spoza kartelu III RP. 
No tak, tylko na czym miałoby polegać 
to przejmowanie? 

To clou zagadnienia. Dlatego nikt pew-
nie nie wie do końca, jak ma ten proces 
repolonizacji czy dekoncentracji wy-
glądać. Kto miałby odkupywać udzia-
ły od podmiotów dominujących? Spół-
ki skarbu państwa? Efekt jest łatwy do 

przewidzenia: odpływ odbiorców i re-
klamodawców, a w konsekwencji upa-
dek danego medium. 

Chodzi raczej o to, by wprowadzić 
pewne przepisy dekoncentracyj-
ne, po czym mogłyby się pojawić 

nowe podmioty na zasadzie wolnej kon-
kurencji. W efekcie dekoncentracji ci, 
którzy są teraz niemal monopolistami, 
musieliby oddać część rynku. Są prze-
cież w Polsce środowiska intelektualne 
i biznesowe, wydawcy czy redaktorzy ni-
szowych, ale poruszających ważne spo-
łecznie sprawy, mediów z kręgów kon-
serwatywnych, których warto zachęcać 
do zaangażowania w większe przedsię-
wzięcia medialne. 

Dlatego wydaje mi się, że problem zo-
stał trochę źle postawiony w warstwie 
semantycznej. Nie mówmy o repoloni-
zacji, tylko o dekoncentracji mediów. 
Przyjmijmy, że nie chodzi o narodo-
wość kapitału, tylko o jego nadmier-

ną koncentrację – niektóre podmioty 
medialne są tak duże, że zdominowa-
ły przekaz. Choć przyznaję, wśród naj-
większych graczy rynku medialnego 
gros stanowią ci z kapitałem zagranicz-
nym. Ale stawiam hipotezę, że u jądra 
problemu leży nie tyle narodowość ka-
pitału, co jego nadmierna koncentracja 
szkodząca debacie publicznej. 

Jest to szczególnie widoczne w przypad-
ku największych portali internetowych. 
Większość Polaków ogląda telewizję, ale 
informacje bieżące w ciągu dnia bierze 
jednak głównie z tych portali. Z jednej 
strony jest tam duży udział kapitału nie-
mieckiego, z drugiej – w przekazie jest to 
prawie jednolity front liberalny z wtrę-
tami lewackimi, które płyną w tej chwili 
przez Europę i świat. 

Załóżmy, że obozowi rządzącemu uda 
się wprowadzić przepisy dekoncentra-
cyjne. Prochu nie wymyślicie, trzeba 
skorzystać ze sprawdzonego wzorca 
z innego kraju, np. Niemiec czy Fran-
cji. Nie obawia się Pan, że zaraz pod-
niesie się z Brukseli krzyk o dławieniu 
wolnych mediów? Bo cały czas próbują 
nas stamtąd ćwiczyć, że to, co jest do-
zwolone w Berlinie czy Paryżu, nieko-
niecznie jest dozwolone w Warszawie. 
Oczywiście, jest takie zagrożenie. Nato-
miast trzeba podjąć próbę. Wzory francu-

ski czy niemiecki istnieją. Choć i tam się 
to zmienia wraz ze zmianą struktury na-
rodowościowej czy religijnej tych państw. 
Ale bazując na wzorach sprzed lat, czy 
to we Francji, czy w Niemczech, widać 
było, że ich celem było pilnowanie usta-
lonego poziomu dekoncentracji mediów. 
Z drugiej strony, kiedy pojawił się brytyj-
ski kapitał w mediach niemieckich,   

Język używany w tych krótkich, kilkuzdaniowych notkach, 
nie jest przypadkowy. A ciągłe używanie pewnych pojęć ma 
w efekcie wpływ na świadomość, szczególnie młodych ludzi.

We Francji też kiedyś pilnowano tego, by posługiwać się 
językiem francuskim, a nie angielskim. Tak więc jedną 
rzeczą są przepisy prawa, a inną – obyczaj i przekonanie 
wewnętrzne, żeby jednak bronić swojej kultury i tradycji. 
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to Niemcy – nie na zasadzie przepisu 
prawa, lecz ich przywiązania do tego, by 
to niemiecki kapitał narodowy kontrolo-
wał media – podjęli jednak pewne dzia-
łania i odkupili od Brytyjczyków te me-
dia. We Francji też kiedyś pilnowano tego, 
by posługiwać się językiem francuskim, 
a nie angielskim. Tak więc jedną rze-
czą są przepisy prawa, a inną – obyczaj 

i przekonanie wewnętrzne, żeby jednak 
bronić swojej kultury i tradycji. Ale, jak 
wspomniałem, to były zasady czy prak-
tyka sprzed lat, które obecnie niestety 
nie są już przestrzegane. Teraz np. pod 
wpływem postępującej islamizacji za-
chodniej Europy usuwa się z przestrzeni 
publicznej symbole i nawet język odno-
szący się do chrześcijaństwa. 

Jaki będzie efekt działań obozu rzą-
dzącego w kwestii dekoncentracji me-
diów, być może zobaczymy. Myślę jed-
nak, że powinno się zadziałać także od 
drugiej strony, o czym mówił we wspo-
mnianym wywiadzie Witold Gadow-
ski. Ma on na myśli tworzenie ułatwień 
ekonomicznych dla powstawania nie-
zależnych polskich mediów. Dzisiaj no-
we przedsięwzięcie medialne jest obar-
czone ogromnym stopniem ryzyka. 
Witold Gadowski słusznie zwra-
ca na to uwagę. Myślę, że to powin-
ny być działania kompatybilne. Z jed-
nej strony uchwalenie przepisów 

dekoncentracyjnych, które w znacznym 
stopniu uniemożliwiłyby kilku koncer-
nom niemieckim opanowanie niemal 
całego rynku prasy lokalnej i koloro-
wej czy największych portali interne-
towych. Z drugiej strony trzeba rozwa-
żyć zastosowanie bodźców w rodzaju 
ulg podatkowych dla nowych polskich 
przedsięwzięć medialnych czy też do-

tacji dla tych spośród nich, które będą 
realizować programy misyjne z dziedzi-
ny kultury czy historii, przyczyniając się 
w ten sposób do podniesienia ogólnego 
poziomu mediów. Rozmaite media, nie 
pokazując palcem, za bardzo starają się 
przypodobać gustom odbiorców, zamiast 
zaproponować coś bardziej ambitnego 
i starać się kreować przywiązanie do 
pewnych wartości i kultury. 

Niestety, nie bez winy jest tu publicz-
na TVP, z uporem godnym lepszej spra-
wy hołubiąca „artystów” pokroju Zen-
ka Martyniuka. 
Oferta kulturalna na pewno powinna 
być bardziej różnorodna. Takie progra-
my są – na TVP Kultura czy TVP Historia. 
Ale na głównej antenie bardziej ambit-
nych przedsięwzięć kulturalnych jest za 
mało, nawet muzyki rockowej jest bar-
dzo mało – a szkoda. Mocniejszą stroną 
są seriale historyczne TVP, począwszy 
przede wszystkim od „Czasu honoru”, 
ale i nowe, jak np. „Młody Piłsudski”. 

Teraz np. pod wpływem postępującej islamizacji zachodniej 
Europy usuwa się z przestrzeni publicznej symbole i nawet 
język odnoszący się do chrześcijaństwa. 
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Obnażanie 
  nowoczesności

Tekst Jacek Wegner

Z podziwem pochylam głowę 
nad wiedzą humanistyczną, 
zwłaszcza filozoficzną, Bronisława 
Wildsteina. Lektura jego najnowszej 
książki, powabnie zatytułowanej 
„Bunt i afirmacja. Esej o naszych 
czasach”, oszałamia obfitością 
analizowanych myśli wybitnych 
filozofów, publicystów i pisarzy, 
których twórczość w mniejszym 
lub większym stopniu zaważyła 
na dawnej i dzisiejszej kulturze 
zachodniej. I właśnie dlatego 
muszę odnieść się z dezaprobatą 
do koncepcji edytorskiej zasłużonego 
skądinąd Państwowego Instytutu 
Wydawniczego, którego nakładem 
wyszło to dzieło ogromne 
merytorycznie i objętościowo 
(567 stron), a nie zostało wzbogacone 
indeksem przywoływanych 
i cytowanych autorów; są ich setki. 

recenzja SDP

Nie muszę tłumaczyć ani auto-
rowi, ani redaktorom PIW, jak 
ważną rolę odgrywają wykazy 

nazwisk w opracowaniach naukowych 
i popularno-naukowych. Dlaczego więc 
Wildstein przystał na taką ułomność? 

On całą swą niepospolitą wiedzą 
i inteligencją buntuje się przeciwko te-
mu, co sprzeczne jest z naszą tradycją 

kulturową. Natomiast afirmuje „przy-
jęcie wszystkich tych ograniczeń, któ-
re są wyznacznikami naszej kondycji 
(...)”, afirmacja to bowiem „akceptacja 
świata jako całości (...) to zrozumienie, 
że istniejemy w kulturze i to dzięki niej 
funkcjonujemy w formach, które nam 
ona podsuwa w rozumieniu świata w jej 
interpretacjach”. 
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Wildstein, ponieważ Soros jak ognia uni-
ka najmniejszych nawet nawiązań do 
tradycji narodów i państw – działa, żeby 
nic nigdzie ich nie przypominało. Nie 
wiadomo, jak tłumaczyć ten wyjątek. 
Może zaważył tu jednak rudyment sen-
tymentu wspólnotowego, wszak Soros 
z pierwotnej przynależności państwo-
wej jest Węgrem...? 

W warstwach stricte filozoficz-
nych Wildstein daje ogrom-
ny przegląd systemów filozo-

ficznych – od starożytności do naszych 
czasów. Autor niczym prestidigitator 
z  łatwością przechodzi 
od kierunku do kierunku, 
od nazwiska do nazwiska, 
i prawie zawsze wydobywa 
jakieś niedostatki w kon-
cepcjach filozofów. Wsze-
lako nieraz upraszcza swe 
spostrzeżenia i wnioski 
– szczególnie na początku 
książki w rozważaniach 
o egzystencjalizmie. Nie-
wyraziście przeciwstawia 
Camusa Sartre’owi. Pierw-
szy, acz także niewierzący, 
wyznawał aksjologię kato-
licką („Dżuma”, „Upadek”, 
w pewnym sensie „Mit Sy-
zyfa”). Sartre zaś poprze-
stawał na ewokowaniu 
świata wyłącznie absurdalnego, pozba-
wionego jakichkolwiek, powiedziałbym, 
odniesień do „transcendentnej moral-
ności”. Wildstein w dalszych partiach 
dzieła przywołuje Fiodora Dostojewskie-
go, lecz niejako en passant, tymczasem 
wydaje się, że powinien od razu wska-
zać autora „Gracza” jako drugiego po 
Pascalu prekursora egzystencjalizmu. 

Ostatecznie Sartre w „Drogach wolności” 
wykorzystuje wątek samobójstwa z tych 
samych, można by rzec, pobudek egzy-
stencjalnych, co bohater „Biesów” Dosto-
jewskiego, acz trywializuje ów motyw; 
„Biesy” są arcydziełem, „Drogi wolności” 
zideologizowaną, retoryczną nudą... 

Dziwić się także trzeba, dlaczego 
Wildstein poświęca sporo miejsca Gom-
browiczowi, przerywając spoistość nar-
racji o Kancie (do którego później wraca). 
Sam zresztą niezbyt pochlebnie wyraża 
się o artyzmie autora „Ferdydurke”, a je-
go koncepcje literacko-quasi filozoficz-

ne nazywa nader trafnie 
(i adekwatnie) „minami”; 
passus o Gombrowiczu 
w tym dziele to perwersja. 

Zdumiewa też, że 
autor nie zwrócił 
uwagi na Stanisła-

wa Brzozowskiego, pisarza 
o skłonnościach filozoficz-
nych z przełomu XIX i XX 
w., który z socjalistycznego 
ateizmu przeszedł do kato-
licyzmu spod znaku kardy-
nała Newmana, tłumacząc 
jego „Przeświadczenie wia-
ry”. Tym bardziej to osobli-
we, że Wildstein jest ide-
owo bliski Brzozowskiemu. 
Autor „Płomieni” pod ko-

niec życia (zmarł w 1911 r.), po kon-
wersji, wieszczył, że za indyferentyzm 
religijny inteligencji polskiej poniosą 
konsekwencje przyszłe pokolenia. Takoż 
ponoszą. Wildstein wyraziście dostrzega 
te następstwa, pisze bowiem: „Przesta-
liśmy wierzyć w Boga i naturę, to nasza 
wiara w postęp jest bezgraniczna”. Dzi-
siaj lewica anektuje Brzozowskiego, 

We „Wprowadzeniu” zapisuje opi-
nię, że historia Polski minionej w roku 
1989 i obecnej III Rzeczypospolitej jest 
wciąż niedostatecznie przemyślana, 
a przecież od jej właściwego rozumie-
nia i wyciągnięcia wniosków z tego poj-
mowania „zależy los naszej cywilizacji” 
(w dalszych partiach utworu autor wy-
jaśnia, że pojęcia cywilizacji i kultury 
traktuje synonimicznie). 

Książka łączy filozofię z polityką 
i literaturą, a nawet ekonomią. 
Jej kompozycja jest misterna: 

od interpretacji określonego systemu 
filozoficznego do refleksji nad następ-
nym; konkluzje zaś autor odnosi wła-
śnie do, jeśli można tak powiedzieć, 
nowoczesnej współczesności politycz-
nej Polski i Zachodu. Owe wnioski stają 
się więc niejako kryteriami ocen, pra-
wie zawsze skrajnie złych wobec owego 
przedmiotu odnoszenia, czyli właśnie 
nowoczesności. Są tedy w tym utworze 
trzy ewokacje, lecz różnią się objętością, 
stylem-językiem, nie mają żadnych au-
tonomicznych porządków. Treści drugiej 
i trzeciej warstwy może rażą nadmierną 
oczywistością, właściwie, mówiąc skró-
towo, nie wychodzą poza wiadomości 
gazetowe. W rozważaniach filozoficz-
nych autor posługuje się dyskursem, 
w refleksjach nad polityką perswazją. 

Postponowanie nowoczesności za-
czyna się już we „Wprowadzeniu”, zgo-
ła szokująco – że duńskie MSZ domaga 
się od Komitetu Praw Człowieka ONZ, 
ażeby nie posługiwano się określenia-
mi «kobieta w ciąży», gdyż te słowa im-
plikują wykluczenia osób transgenicz-
nych; władze Danii postulują również 
nieużywanie sformułowań w rodzaju 
«prawo do życia», ponieważ „mogą być 
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Autor niczym 
prestidigitator 
z łatwością 
przechodzi 
od kierunku 
do kierunku, 
od nazwiska 
do nazwiska, 
i prawie zawsze 
wydobywa 
jakieś 
niedostatki 
w koncepcjach 
filozofów.

one łączone z praktyką łamania praw 
człowieka”...

I właśnie po to Wildstein stworzył to 
dzieło, by t a k ą nowoczesność obnażyć 
i napiętnować; zadaniem owej nowocze-
sności jest bowiem „uwalnianie człowie-
ka od jakichkolwiek wyższych oczekiwań 
wobec niego, od ideałów i wspólnotowych 
dążeń” – słowem, propagowanie postaw 
hedonizmu, jednostkowego i wspólnoto-
wego, niszczenia religii chrześcijańskiej, 
wartości patriotycznych, imponderabi-
liów etc. Autor pisze: „liberalna ortodok-
sja narzucana jest przez stan prawny (...) 
praktyki wypychania z życia publiczne-
go niegodzących się z nią postaw i ich 
reprezentantów. Wszystko to dzieje się 
pod szyldem wartości, tolerancji i rów-
ności, a inaczej: walki z rasizmem, mi-
zoginiofobią i wszelkimi innymi fobiami, 
które mnożą dla nas strażnicy ideolo-
gii liberalnej”. Wykorzystują oni grupy 
sfanatyzowane albo „nakierowane na 
swój ograniczony interes – (...) oto nasza 
rzeczywistość!”. Te słowa brzmią w tym 
dziele niczym krzyk gniewu... 

Za głównego promotora siania po 
świecie Zachodu owego oszustwa i ma-
nipulacji Wildstein uznaje Goerge’a So-
rosa, agresywnego i przebiegłego, co gor-
sza: skutecznego, bo rozporządzającego 
miliardami dolarów, demona liberalno-
-lewicowej nowoczesności, ucznia Kar-
la Poppera (neopozytywisty z pierwszej 
połowy ub. w.), od którego Soros prze-
jął formułę „społeczeństwa otwartego”. 
U nas zainicjował działania Fundacji 
Batorego, która skupia rodzimych libe-
rałów i lewicowców wszelkich odmian, 
m. in. uwiodła naszego prezesa hono-
rowego Stefana Bratkowskiego. Nazwa 
fundacji jest ewenementem, sugeruje 



FORUM DZIENNIKARZY ·  04(138) 2020 3332

psiarza i myśliciela. Wildstein ze swoją 
potężną wiedzą filozoficzną i poglądami 
polityczno-moralnymi mógłby zapobiec 
zawładnięciu Brzozowskiego i wnieść 
w wiedzę o nim i brytyjskim hierarsze, 
który najprawdopodobniej będzie wkrót-
ce wyniesiony na ołtarze, sporo myśli 
odkrywczych i pożytecznych dla kultu-
ry katolickiej. 

Tymczasem dopatruje się w kon-
cepcjach Marksa... prometeizmu. 
Jest to prawda zmniejszona do 

takich rozmiarów, że wręcz unicestwia 
ten ważny nurt romantyzmu; na jego 
żyznej glebie i dzięki nie-
mu wyrósł bowiem polski 
prometeizm – mesjanizm. 
Marks nie musiał wcale 
ulegać wpływom prome-
teizmu, albowiem jak ol-
brzymia większość Żydów, 
łącznie z bezwyznaniowy-
mi, miał w podświadomo-
ści imperatyw czekania na 
Mesjasza-Prometeusza. 
Dla autora „Kapitału” oraz 
jego wyznawców, w ogóle 
dla Żydów komunistów, 
proletariat oraz klasy po-
zbawione przywilejów 
politycznych były substy-
tutem, spełniającą się za-
powiedzią Prometeusza-Mesjasza, który 
już, w doczesności, miał zbawiać czło-
wieka i wyzwalać go od zła, które czynił 
bogaty bliźni. 

W polskiej kulturze romantycz-
nej prometeizm miał wymiary stricte 
ewangeliczne i patriotyczne, toteż hi-
storycy filozofii literatury nazywają go 
mesjanizmem. Był wyrażany nie tylko 
przez artystów słowa, ale też filozofów 

zawodowych, jak Hoene-Wroński, Gołu-
chowski, Trentowski, Libelt. 

Późnym mesjanistą romantycznym 
był Norwid, u którego świat jest wyba-
wiany przez boskie piękno, a ludzkość 
po grzechu pierworodnym musi je „w po-
cie czoła” pomnażać pracą, dlatego że 
„(...) piękno na to jest, by zachwycało /Do 
pracy – praca, by się zmartwychwstało”. 
Być może owa chrześcijańska apologia 
pracy to również skutek oddziaływania 
od połowy XIX w. ateistycznego utylita-
ryzmu; o twórcy tego kierunku – Millu 
– Wildstein pisze sporo, również o kie-

runkach z przełomu XIX 
i XX w., o futuryzmie, surre-
alizmie, a nawet dadaizmie. 
Czytelnik odczuwa jednak 
brak choćby najzwięźlej-
szych w wyrazie refleksji 
o dorobku Bergsona, a nade 
wszystko o neotomizmie, 
zwłaszcza francuskim, re-
prezentowanym przez nie-
poślednich filozofów, m. in. 
Maritaina czy Theilharda 
de Chardina. 

Daremnie też szukać 
w wywodach au-
tora „Buntu i afir-

macji” nazwisk Chwistka, 
Witkacego, Irzykowskiego, 

Bocheńskiego. Formizm, nurt polskiej fi-
lozofii literackiej tego czasu, tj. przełomu 
XIX i XX w., także uszedł jego uwadze. 
Odnieść można ogólne wrażenie, że pol-
ska kultura filozoficzna, jak również za-
chodnie systemy filozoficzne z pierw-
szej połowy minionego wieku, są przez 
autora traktowane z mniejszą atencją, 
a przecież mógłby w nich znaleźć nie-
mało przesłanek do swej afirmacji. Tym 

bardziej zdumiewa apoteoza „Popiołu 
i diamentu” Wajdy. Ten film miał setki 
wysoko opłacanych chwalców, bo po-
stponuje idee Armii Krajowej; główny 
bohater, wywodzący się z jej szeregów, 
ginie po wojnie przypadkowo od kuli 
żołnierza zniewolonej Polski na śmiet-
niku – w domyśle: na śmietniku polskiej 
historii. Ta sekwencja jest symboliczna; 
reżyser cynicznie spełnia tu żądania ko-
munistycznych władców Polski. 

Można by długo wymieniać, cze-
go w tym eseju nie ma. I każ-
demu co innego by brakowało, 

byłaby to więc czynność jałowa. Nato-
miast trzeba tu sformułować drugą pre-
tensję pod adresem wydawnictwa, które 
nie dokonało właściwej adiustacji styli-
stycznej tej wspaniałej książki. W rezul-
tacie rażą, jak wspomniałem, oczywi-
stości w przydługawych artykulacjach 
językowych odnoszących się do bieżącej 
polityki. A już wręcz irytują nadmier-
nie liczne pleonazmy w rodzaju „osoba 
ludzka” czy „kultura ludzka”. 

Na wielu zaś stronach są sformuło-
wania z zawiłą składnią, trudne więc do 
zrozumienia przy pierwszym czytaniu. 
Nie sposób przytoczyć tu wszystkich 
przykładów, proszę pozwolić mi podać 
jeden tylko, np. ze str. 276. Wprawdzie 
pojawienie się państwa sowieckiego, któ-
re po pierwszych eksperymentach również 
musiało tworzyć system wewnętrznych re-
guł, w pozytywistycznym wydaniu uzna-
wanych za prawo i to w jego najczystszym 
wydaniu, gdyż w oderwaniu od wszelkiej 
funkcjonującej wcześniej aksjologii (pań-
stwa zachodnie, które coraz bardziej zaczęły 
odwoływać się do tego modelu funkcjono-
wały jednak w tradycyjnej kulturze i wy-
pływającym z niej i wypełniającym treścią 

wszelkie regulacje ładzie moralnym), po-
winny wstrząsnąć tą teorią, ale uczynił to 
dopiero nazistowski eksperyment. Rosja była 
egzotyczna, natomiast Niemcy sytuowały się 
w centrum europejskiej cywilizacji. Okazało 
się jednak, że w nich zbudować można sank-
cjonujący zbrodnię system prawny, którego 
twórców i egzekutorów nie sposób, trzyma-
jąc się zasad pozytywizmu, pociągnąć do 
odpowiedzialności, a zgodnie z jego literą 
Norymberga byłaby niemożliwa... Wska-
zuję jeszcze kilka spośród wielu miejsc 
zawierających podobne składniowe za-
ciemnienia, np. ss.: 117, 161, 254... 

Gdy to piszę, przypomina mi się 
anegdota. Otóż w Dwudziesto-
leciu Witkacy wobec ówczesnej 

elity intelektualnej wygłosił referat, 
którego kanwą był system filozoficzny 
przezeń tworzony. W dyskusji Irzykow-
ski stwierdził, że nic nie zrozumiał, gdyż 
mówca posługiwał się stylem zawiłym 
do granic ostatecznych. Witkacy z wi-
downi krzyknął: „za karę nie przeczy-
tam żadnej pańskiej książki”. Irzykow-
ski zripostował: „w piekle pan będziesz 
czytać”. Na koniec adept filozofii, Wła-
dysław Tatarkiewicz, zareagował kon-
syliacyjnie; powiedział: „panowie, ten 
spór jest niepotrzebny, przecież pan 
Witkiewicz powiedział...” – i tu młody 
naukowiec streścił z ujmującą prostotą 
wypowiedź Witkacego, który podbiegł, 
w podzięce uścisnął dłoń Tatarkiewi-
cza i powiedział: „tak, panie doktorze, 
to właśnie mówiłem”.

Przydałby się Państwowemu Insty-
tutowi Wydawniczemu dzisiejszy Tatar-
kiewicz. Bo każda prostota jest piękna, 
syntaktyczna zwłaszcza w pisarstwie 
naukowym tudzież publicystycznym, 
i perswazyjnie skuteczna. 

W polskiej 
kulturze 
romantycznej 
prometeizm 
miał wymiary 
stricte 
ewangeliczne 
i patriotyczne, 
toteż historycy 
filozofii 
literatury 
nazywają go 
mesjanizmem.
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W latach 1939-1945 na terenie 
okupowanej Polski ukazy-
wało się 1500 podziemnych 

gazet i czasopism. Regularnie ukazy-
wała się także polskojęzyczna prasa, 
wydawana przez administrację okupa-
cyjną na terenie Generalnego Guber-
natorstwa i na terenach okupowanych 
przez ZSRR. Do najpopularniejszych ty-
tułów kolaboracyjnych w Generalnym 
Gubernatorstwie należały: „Nowy Ku-
rier Warszawski”, „Kurier Częstochow-
ski”, „Goniec Krakowski”, „Dziennik 
Radomski”, „Goniec Codzienny”, „Ilu-
strowany Kurier Polski”, „Gazeta Lwow-
ska” czy „Fala”. W Sowietach wydawano 

natomiast m.in.  „Prawdę 
Wileńską”, „Prawdę Kom-
somolską”, „Wolną Łom-
żę” i we Lwowie „Czerwony 
Sztandar”. Wszystkie te ty-
tuły miały zbiorczą nazwę 
– gadzinówki. Mało kto wie, 
że ta nazwa nie pojawi-
ła się w obiegu w czasach, 
gdy określano w ten sposób 
prasę, która wydawana była 
w czasie stanu wojennego. 
Nazwa jest o wiele starsza 
i sięga czasów Bismarcka, 
gdy powołano tajny „fun-
dusz gadzinowy” (niem. 
Reptilienfonds), za pomocą 
którego pozyskiwano dzien-
nikarzy, którzy potajem-
nie opłacani przez zabor-
cę, rozpowszechniali jego 
propagandę w niezależnej 
prasie. Jedną z pierwszych 
takich propagandowych ga-
zet w Polsce była „Godzina 
Polski”, którą podczas I woj-
ny światowej wydawał pro-
niemiecki śląski wydawca 
– Adam Napieralski. 

Przyjrzyjmy się życiorysowi Napie-
ralskiego, bo jest on bardzo typowy 
dla pewnego rodzaju propagan-

dystów. Urodzony w Wielkopolsce, Na-
pieralski związał się ze środowiskami 
katolickimi i narodowymi. Prowadził 
polską księgarnię w Barczewie, w której 
sprzedawał m.in. polskie książki religij-
ne i dewocjonalia. Następnie pracował 
w redakcji „Pielgrzyma” i „Katolika”. Pro-
pagował kulturę polską i walczył o po-
budzanie polskiej tożsamości narodo-
wej. Jako wydawca dorobił się tytułu 

„króla polskiej prasy na Górnym Śląsku”. 
I nagle okazało się, że ten działacz na-
rodowy i społeczny zostaje oskarżony 
o potajemne popieranie dążeń Związku 
Górnoślązaków do utworzenia niepodle-
głego państwa. Następnie zostaje wybra-
ny do sejmiku Prowincji Górnośląskiej 
w Niemczech. Do pełnej kompromita-
cji A. Napieralskiego w latach 1917-1918 
przyczyniła się sprawa „Godziny Polski” 
i jego współpraca z rządem niemiec-
kim. To od tego tytułu wzięła się póź-
niejsza nazwa „gadzinówka”, bowiem  

Stop 
Fake

Dziennikarze 
w służbie publicznej

Tekst Wojciech Pokora, dziennikarz, członek SDP, redaktor Stop Fake

„Misją dziennikarza 
jest poszukiwanie 
prawdy, dążenie 
do ujawnienia kulis 
wydarzeń. Dziennikarz 
jak każdy człowiek 
powinien kierować się 
najlepiej katalogiem 
zasad, w którym nie 
ma miejsca na układy, 
zgniłe kompromisy 
i zwykłe wygodnictwo”.

Bogdan Rymanowski
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„Godzinę Polską” wymawiali Polacy jako 
„Gadzinę Polską”. Napieralski okazał się 
więc proniemieckim królem prasy, który 
brał pieniądze od obcego mocarstwa, by 
pod przykryciem katolicko-narodowym 
wpajać rodakom obce idee. I nie ma tu 
znaczenia, że miał na koncie także in-
ne działania, a w portfolio inne tytuły. 
To jedno działanie uczyniło z niego pro-
pagandystę. Jednak trzeba przyznać, że 
miał chwytliwą i wiarygodną legendę. 
Opinia narodowca i katolika do dziś ro-
bi wrażenie na wielu czytelnikach, nie-
spodziewających się z tej strony zagro-
żenia obcą propagandą. Bo tak na logikę 
– narodowiec na usługach obcego rządu? 
Niemożliwe. A jednak. 

Dziennikarz  
czy propagandzista

Przywołując postać Adama Napieral-
skiego i przypominając tytuły pism 
gadzinowych w kontekście cytatu 

Bogdana Rymanowskiego, celowo staram 
się sprowokować do refleksji nad bardzo 
cienką granicą między pracą dziennika-
rza a propagandysty. Okazuje się, że zgni-
łe kompromisy czy zwykłe wygodnictwo 

nie idą w parze z prawdą 
(niby to nie odkrywcze, 
ale popatrzmy wokół sie-
bie, nie widzimy wśród 
nas dziennikarzy-biznes-
menów/politykierów?). 
Pomyślmy, ilu dzienni-
karzy szło na kompro-
misy z prawdą czy cho-
ciażby dobrym smakiem, 
podejmując pracę w ta-
kim „Gońcu Codziennym” 
czy „Czerwonym Sztan-

darze”? Czym się kierowali? A dzien-
nikarze z „Godziny Polskiej”? Nie mieli 
świadomości, że czytelnicy przekręcają 
nazwę ich gazety? A może wierzyli w mi-
sję? A może wierzyli w prawdę, którą tam 
pisali? Uznając, że nieważne, za czy-
je pieniądze, sowieckie czy niemieckie, 
byle móc pisać w mainstreamie, zamiast 
w jednym z 1500 wydawnictw niezależ-
nych, ale jednak podziemnych, a zatem 
niszowych. Może chcieli zmieniać system 
od środka? To nie ma znaczenia. Praca na 
usługach obcej propagandy i dezinforma-
cji nie ma wytłumaczenia. Jest pogwałce-
niem zasad i misji zawodu dziennikarza 
i zasługuje na potępienie tylko i wyłącz-
nie z tego powodu, że zawód dziennika-
rza jest zawodem zaufania publicznego 
i jako taki musi kierować się klarownymi 
zasadami etycznymi. Tylko tyle i aż tyle. 

W tym miejscu należy się jed-
no uściślenie. Pisząc o pracy 
w polskojęzycznych mediach 

za niemieckie czy sowieckie pieniądze, 
mam na myśli warunki okupacji. To 
nie jest mój głos w debacie o dzisiej-
szych tzw. mediach polskojęzycznych 
z niemieckim kapitałem, bo to całkowi-
cie różne realia. Inaczej wygląda prasa 

wolnorynkowa, z obcym 
kapitałem i polskim ze-
społem, a inaczej prasa 
okupacyjna, z obcym ka-
pitałem i obcym przeka-
zem, korzystająca z usług 
usłużnych miejscowych 
uwiarygadniających 
przekaz. Ale istnieją nie-
stety także dzisiaj sytu-
acje, gdy dziennikarze 
nie służą prawdzie, ale 
są żołnierzami na fron-
cie walki. Mowa o wojnie informacyjnej. 

Mao-Tse-Tung twierdził, że aby 
obalić jakąś władzę polityczną, 
należy zacząć od pracy ideolo-

gicznej i od przygotowania opinii pu-
blicznej. Polem walki w ta-
kiej wojnie stają się zatem 
umysły i ludzka mental-
ność, na które oddziałuje 
się manipulacją, dezin-
formacją i konsekwentną, 
masową propagandą. Tak 
zaatakowany człowiek, bez 
wsparcia, staje się pierw-
szą ofiarą wojny, zanim 
nabierze ona konwencjo-
nalnego wymiaru. Wojna 
informacyjna jest dziś fak-
tem, a toczą ją mocarstwa 
konkurujące o zdobycie 
lub utrzymanie przewagi 
w polityce – najpierw re-
gionalnej, a następnie glo-
balnej. I na froncie tej wojny o umysły 
stają naprzeciw siebie dziennikarze. 
Od trzech lat do wojny czynnie włącza-
ją się także członkowie Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, realizujący pro-
jekt Stop Fake. 

O projekcie i ludziach go realizu-
jących już na łamach „Forum Dzienni-
karzy” pisałem, ale warto przypomnieć 
jego genezę. Wszystko zaczęło się 2 mar-
ca 2014 roku, podczas militarnej agre-

sji Rosji na Ukrainę, której 
od początku towarzyszyła 
wojna informacyjna. Na 
pomysł wpadli wykładow-
cy, absolwenci oraz stu-
denci Mohylańskiej Szko-
ły Dziennikarstwa i kursu 
dla dziennikarzy i redakto-
rów Digital Future of Jour-
nalism. Na początku głów-
nym celem tej społeczności 
było monitorowanie me-
diów w celu sprawdza-
nia i obalania związanych 
z wydarzeniami na Ukra-
inie przeinaczonych infor-
macji oraz propagandy. Po 
pewnym czasie projekt stał 

się serwisem informacyjnym, w którym 
wszelkie formy kremlowskiej propagan-
dy poddawane są wnikliwej analizie. Po-
szerzył się także zakres działalności. Po-
za wpływem propagandy i przeinaczeń 
na Ukrainę, zespół bada ich wpływ  
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Mao-Tse-Tung 
twierdził, 
że aby obalić 
jakąś władzę 
polityczną, 
należy zacząć 
od pracy 
ideologicznej 
i od 
przygotowania 
opinii 
publicznej.
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na inne kraje regionu – od krajów daw-
nego Związku Radzieckiego, przez Unię 
Europejską po Syrię i Turcję.

Obecnie zespoły Stop Fake działają 
w kilkunastu krajach i publikują w 12 ję-
zykach: ukraińskim, włoskim, holender-
skim, rosyjskim, angielskim, rumuńskim, 
hiszpańskim, bułgarskim, francuskim, 
czeskim, niemieckim i polskim. 

Główne obszary 
działania Stop Fake 

Odpowiadają one najważniejszym 
obszarom wojny informacyjnej Federacji 
Rosyjskiej. Najważniejszymi są:

Wywieranie wpływu na społeczeń-
stwo w celu osiągnięcia przyjętych ce-
lów. Osiąga się to przez takie działania 
jak prowadzenie odpowiedniej polityki 
historycznej. Ten rodzaj oddziaływania 
był szczególnie widoczny w rosyjskiej 
propagandzie w mijającym roku, któ-
ry obfitował w wydarzenia rocznicowe, 
jak np. niewygodny w historii Rosji rok 
1920 i setna rocznica Bitwy Warszaw-
skiej, a wcześniej sojuszu Piłsudski-Pe-
tlura. Przewidując, że ostrze rosyjskiej 

propagandy wymierzone 
będzie w pole polityki hi-
storycznej, w tegorocznej 
edycji przygotowaliśmy 
serwis specjalny Stop 
Fake Historia, gdzie we 
współpracy z Instytu-
tem Pamięci Narodowej 
publikowane są artykuły 
odkłamujące historię.

Sterowanie społeczeń-
stwem w sposób inten-

cjonalny w celu osiągnięcia określo-
nych zamierzeń. Strategię tę realizuje 
się poprzez grupy bardziej lub mniej 
formalne, które są podporządkowane 
zewnętrznemu inspiratorowi realizu-
jąc jego strategie. W Polsce identyfiku-
jemy obecnie kilka grup działających 
w różnych obszarach – od ruchów an-
tyszczepionkowych po stowarzyszenia 
pseudokresowe czy grupy pseudopa-
triotyczne, mające na celu dezinfor-
mowanie społeczeństwa i narzucanie 
mu retoryki szczującej na inne grupy 
mniejszościowe i narodowościowe, bądź 
podkopujące zaufanie do państwa i jego 
instytucji. W tej kategorii mieszczą się 
także, na drugim biegunie, organizacje 
lewicowe wszczynające niepokoje spo-
łeczne na gruncie obyczajowym.
 
Manipulacje informacjami i osobami. 
Tu mamy do czynienia z dezinformo-
waniem społeczeństwa wtłaczaniem 
w przestrzeń medialną i informacyjną 
(media społecznościowe) zmanipulowa-
nych informacji dotyczących sytuacji 
gospodarczej czy politycznej w kraju 
i na arenie międzynarodowej. Metoda 
ta ma na celu wywieranie wpływu na 

odbiorców i skła-
nianie ich do okre-
ślonych zachowań, 
przynoszących ko-
rzyści dezinfor-
matorowi. Często 
korzyścią jest wy-
wołanie niepoko-
jów społecznych 
wymierzonych 
we władze kra-
ju, którego społe-
czeństwo zostało 
poddane dezinformacji i manipulacji. 
Wrogiem staje się własny rząd czy insty-
tucje państwowe, w miejsce prawdziwe-
go, zewnętrznego agresora. 

Popularną metodą dzia-
łania jest lobbing. Rosja 
wykorzystuje tę metodę 
w celu budowy zaplecza 
eksperckiego i tzw. agen-
tów wpływu, czyli osób, 
które mamione darmowy-
mi wyjazdami w miejsca 
ekskluzywne bądź syste-
mami stypendiów, stają się 
lobbystami interesu Rosji 
w  swoich środowiskach. 
Na te działania mało od-
porni są dziennikarze i po-
litycy, a ułatwiają je stworzone w Polsce 
możliwości działania takich organizacji 
jak kremlowski Ruskij Mir, działający 
na polskich uczelniach pod przykryw-
ką szkół językowych i miejsc promocji 
kultury. 

Propagowanie kłamstw, czyli fabry-
kowanie informacji. To najbardziej po-
spolita metoda działania, którą można 

SDP przeciw manipulacji SDP przeciw manipulacji

najszybciej ziden-
tyfikować pro-
stymi środkami 
– rzetelnie spraw-
dzając źródła 
i  cytowane sło-
wa. Często zda-
rza się, że w usta 
znanych polity-
ków czy osób za-
ufania publiczne-
go, jak np. papież 
Franciszek, wkła-

dane są słowa, które nigdy nie padły. 
Służy to wywołaniu wrażenia, że au-
torytetom nie należy ufać, bowiem nie 

są one wierne głoszonym 
ideałom, a ponadto wywo-
łuje się chaos w przestrze-
ni informacyjnej. 

Jak widać, większość me-
tod wykorzystywanych 
przez Kreml w wojnie 

informacyjnej znana jest 
od lat i zmieniają się je-
dynie konteksty ich wy-
korzystania. Zmieniają się 
także cele ataków. Jednak 
zarówno cele, jak i meto-
dy bywają łatwo identyfi-
kowalne, gdy zestawimy je 
z działaniami w różnych 

miejscach Europy. Dzięki istnieniu sieci 
Stop Fake, w wielu krajach łatwiej iden-
tyfikuje się ingerencje Moskwy oraz jej 
propagandę. Metody działania i realizo-
wane cele są bowiem podobne w każ-
dym miejscu, w którym Kreml stara się 
realizować swoje interesy. Pozostaje tyl-
ko je wskazać i rzetelnie opisać, bowiem 
najlepszym antidotum na kłamstwo jest 
zawsze prawda. 

Dzięki 
istnieniu 
sieci Stop 
Fake, w wielu 
krajach łatwiej 
identyfikuje 
się ingerencje 
Moskwy 
oraz jej 
propagandę. 
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   Gałązka  
  laurowa   lepsza  
 od korony
         Juliusz Słowacki

Szlachetna akcja Narodowego Czytania polskiej 
literatury pięknej, pod patronatem honorowym pary 
prezydenckiej, staje się coraz bardziej popularna 
w Polsce i w ośrodkach polonijnych na świecie. 
W tym roku wspólnie czytaliśmy „Balladynę” Juliusza 
Słowackiego, a za rok czytać będziemy „Moralność  
Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Tekst i zdjęcia  
Elżbieta Wieteska-Czechowicz

Narodowe czytanie i SDP
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W słoneczne po-
łudnie 5 wrze-
śnia w Ogro-

dzie Saskim w Warszawie 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzej Duda z Pierwszą Damą, Agatą Kor-
nhauser-Duda, zainaugurowali dziewią-
ty cykl Narodowego Czytania 2020.

„Balladynę” przeczytano w roman-
tycznej scenerii Ogrodu Saskiego... nad 
baśniowym stawem obrosłym wierz-
bami płaczącymi, które kojarzyły się 
z wierzbą, w którą zamieniła Grabca za-
kochana w nim Goplana. Staw przypo-
minał jezioro Gopło, wokół którego rósł 

las, a w nim stała chata, gdzie mieszkała 
Wdowa z dwiema córkami: Balladyną 
i Aliną. To baśniowe tło idealnie konwe-
niuje z dramatem, a poezja inspiruje tu 
ludzką wyobraźnię. 

W tak romantycznym pejzażu 
Balladynę czytało siedem-
dziesięciu aktorów scen war-

szawskich. Każdy z pięciu aktów utworu 
miał inną obsadę i reżysera. Wydarze-
nie trwało nieprzerwanie dwie i pół 
godziny. Dzięki mediom każdy mógł 
w nim uczestniczyć, by wsłuchiwać się 
w poetyckie rymy Słowackiego, nie tyl-

ko w Ogrodzie Saskim. 
Narodowe Czytanie po-
kazywała TVP, TVP Polo-
nia, a PR nadawało nawet 
w usłudze streamingu. 
Narratorem spektaklu był 
Marcin Kusy, muzykę ilu-
stracyjną na saksofonach 
grał Piotr Baron, o sceno-
grafię zadbała Anna Mio-
duszewska. Za dźwięk 
odpowiadał Andrzej 
Brzoska. Powstał wyjąt-
kowy spektakl opracowa-
ny przez dziewięciu re-
żyserów, ale koncepcja 
artystyczna i reżyseria 

całości należały do Janusza Kukuły, dy-
rektora Teatru Polskiego Radia. 

Prapremiera „Balladyny” miała miej-
sce po dwudziestu ośmiu latach od jej 
napisania 7 marca 1862 roku w Teatrze 
Skarbkowskim we Lwowie, wówczas 
polskim mieście pod zaborczym pano-
waniem austriackim. Kraków wystawił 
Balladynę w Teatrze Starym 11 stycznia 
1868 roku. Niełatwo było uzyskać zgo-
dę na wystawienie Balladyny. Warszawa 

czekała na to najdłużej. Wystawiono ją 
tu w 1898 roku, ale w wersji operowej 
w Teatrze Wielkim pod tytułem „Gopla-
na” z muzyką Władysława Żeleńskiego. 
Dopiero 17 marca 1907 roku „Balladynę” 
pozwolono wystawić w warszawskim 
teatrze. Na przestrzeni lat zrealizowa-
no wiele interesujących inscenizacji. 
Ta w  reżyserii Adama Hanuszkiewi-
cza, zaprezentowana 8 lutego 1974 ro-
ku w Teatrze Narodowym w Warszawie, 
zrobiła furorę. Przewrotna i utrzymana 
w tonacji ironicznej, rozegrana w scene-
rii współczesnej, nawiązywała do kultu-
ry masowej. Goplana jeździła na japoń-
skim motocyklu, a Skierka i Chochlik 
okrążali widownię siedząc na maleńkich 
Hondach.

Juliusz Słowacki, wielki Polak 
i genialny poeta, po nocy 29 listopa-
da napisał „Hymn” i tydzień później 

opublikował go w „Polaku sumiennym”. 
Stanie się on jednym z najpopularniej-
szych wierszy powstańczych, a wraz 
z  melodią przerodzi się w pieśń. Po 
upadku Powstania Listopadowego i prze-
granej najkrwawszej bitwie powstania 
– pod Grochowem w lutym 1831 roku – 
Słowacki musiał wyjechać do Europy, by 
uniknąć represji caratu. Najpierw udał 
się do Drezna; tam przejął dostarczoną 
mu tajną przesyłkę pism do misji pol-
skich w Paryżu i Londynie. Słowacki do-
wiózł tajne dokumenty na miejsce, choć 
to nie uratowało powstania... Do końca 
życia pozostał na obcej ziemi, gdzie na-
pisał wielkie dzieła, m.in.: „Balladynę”,  

W tak 
romantycznym 
pejzażu 
Balladynę czytało 
siedemdziesięciu 
aktorów scen 
warszawskich. 
Każdy z pięciu 
aktów utworu 
miał inną obsadę 
i reżysera. 

Narodowe czytanie i SDP
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wybitny utwór polskiego 
romantyzmu. Tragedia 
w 5 aktach, ukończona 
w listopadzie 1834 roku, 
została wydana w Pary-
żu, w lipcu 1839 roku, po 
5 latach od napisania. 
„Balladyna” zachwyca 
uniwersalnym, ponad-
czasowym przesłaniem 
utworu, pokazuje, że 
dobro zawsze zwycięży 
zło. Autor tworzył dzieło 
w Szwajcarii, mieszka-
jąc w Genewie, w atmos-
ferze klęski popowstaniowej, o której 
Polacy nie umieli zapomnieć. Po upad-
ku powstania nastąpił exodus Polaków 
do Europy, bo rozpoczęły się represje 

zaborcy rosyjskiego. Do klęski powsta-
nia dołączyła nieudana próba wywoła-
nia rewolucji w Sabaudii, w której wziął 
udział hufiec złożony z polskich żołnie-
rzy przebywających w Szwajcarii. Roz-
poczęły się deportacje Polaków emi-
grantów. Restrykcje przybierały na sile. 
Słowacki dobrze orientował się w poło-
żeniu politycznym rodaków, emigran-
tów, wszak on sam nim był. 

W liście z 3 stycznia 1834 ro-
ku pisał do matki: „Dziwisz 
się czasem Mama, że siedzę na 

jednym miejscu i różnych krajów nie zwie-
dzam. Otóż napiszę Ci, że robię to z przymu-
su, bo wszystkie kraje są dla nas zamknięte. 
Z sąsiedniego Wam miejsca (tzn. z Austrii) 
łapią nas, pakują na okręta i wysyłają nie-
chętnych do Ameryki – pomimo chęci woja-
żowania nie chciałbym z przymusu odbywać 
tej dalekiej podróży. (…) Z Drezna wszyst-
kich Polaków do Anglii wysłano”.

Poeta żył w osamotnieniu, bez rodzi-
ny. Nie mieszał się do żadnych awantur, 
nie brał udziału w wyprawie sabaudzkiej, 
a jednak zaczął mieć kłopoty z korespon-
dencją i odbiorem przesyłek książek.

 27 kwietnia 1834 roku pisał w liście 
do matki: „Nie pozwalają mi ani w prawo, 
ani w lewo. Miejsce gdzie teraz jestem mo-
gę w pewnym względzie za rozległe uważać 
więzienie. Nie pojmiecie tego, jak nam źle, jak 
nigdzie przytułku nie ma” – rozpaczliwie 
dzielił się zmartwieniami.

Los nie pozwolił Juliuszowi Słowac-
kiemu zostać w Warszawie, do któ-
rej przybył na przełomie stycznia 

i lutego 1829 roku, po ukończeniu stu-
diów prawniczych. Tu rozpoczął karie-

rę cywilną. Pracę podjął 
w biurze Komisji Rzą-
dowej Przychodu i Skar-
bu, jako aplikant, ale bez 
wynagrodzenia. Pierw-
szą pensję miał otrzy-
mać po dwóch latach 
pracy. Nie doczekał tego, 
bo po upadku Powsta-
nia Listopadowego mu-
siał wyjechać, by szukać 
schronienia na obczyź-
nie. Tam żył, tworzył 
i zmarł 3 kwietnia 1849 
roku. Pochowany został 
w Paryżu na cmentarzu 
Montmartre. Po odzyska-
niu niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską, 

z rozkazu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w 1927 roku prochy Narodowego Wiesz-
cza sprowadzono do Polski. W ostatniej 
drodze na Wawel, gdzie spoczął między 
królami, kondukt wiódł przez stolicę Pol-
ski – Warszawę. 

25 czerwca statek przybił do war-
szawskiej przystani. Polacy pokłonili się 
Juliuszowi Słowackiemu w wielkim ma-
jestacie i czynią to do dziś. 

„Nie pozwalają 
mi ani w prawo, 
ani w lewo. 
Miejsce gdzie 
teraz jestem 
mogę w pewnym 
względzie za 
rozległe uważać 
więzienie. Nie 
pojmiecie tego, 
jak nam źle, jak 
nigdzie przytułku 
nie ma”...

Narodowe czytanie i SDP
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Swego czasu zimą na przełomie 
1968/69 znalazłam się w pułapce 
savoir-vivre’u i dzięki naiwności 

graniczącej wręcz z głupotą nie dość, 
że nie zostałam statystką w reklamie, 
to również straciłam przyzwoite lokum 
przy Dąbrowskiego w Warszawie u pani 
literatki ze Lwowa.

W tej dość dramatycznej dla mnie 
sytuacji, na prośbę Krzyśka Wojciechow-
skiego, winowajcy incydentu mieszkanio-
wego, oraz dzięki zrozumieniu znajomych 
Janusza Kondratiuka i Marka Piestraka, 
już zajmujących przyzwoitej wielkości 
pokoje, wynajęłam najmniejszy z długim, 

wąskim oknem – celę około 8 m kw. Trze-
ci pokój na piętrze bliźniaka z ogródkiem 
świeżo po remoncie, przy Filtrowej, w do-
mu rodzinnym Wojtka Jastrzębowskiego, 
wtenczas asystenta operatora w Zakła-
dzie Produkcji Filmów TV. Na polowym 
łóżku, wspólna szafa i łazienka z toale-
tą w korytarzu. Bez używalności kuchni, 
ale z możliwością korzystania z telefonu 
w przypadkach koniecznych. Okres był 
trudny dla wszystkich. 

Janusz debiutował w fabule dość 
nietypowo. Reżyserował trzyczęścio-
wy film telewizyjny. Niemniej jednak 
był wówczas najmłodszym reżyserem 
w polskiej kinematografii, któremu coś 
takiego się udało. Miał 25 lat!

Zaimponował. Zyskał poważanie 
kolegów. 

 Bardzo dumny urządził spotkanie 
towarzyskie. Prócz starszego brata An-
drzeja, reżysera, i nas, sąsiadów, byli zna-
jomi z Zespołów Filmowych, WFD i TV. 
Tłum... Pamiętam Królikiewicza, Bonar-
skiego z żoną Teresą, Rafała Olbromskie-
go z baletnicą Zosią, Inkę Iwanicką z TV, 
Piotra Wojciechowskiego i Studzińskiego, 

Andrzeja Barszczyńskiego, Anette Olsen. 
Gdzieś ponad dwadzieścia osób. Rozpra-
wialiśmy o przyszłości, mieliśmy ma-
rzenia, plany, szukaliśmy możliwości 
zawodowych. Czyli krótko mówiąc: „Jak 
zdobyć pieniądze, kobietę, sławę?”, we-
dług Januszka. W Ameryce w tym cza-
sie trzy lata młodszy prawie ziom Steven 
Spielberg miał za sobą już blisko dziesię-
cioletnie starania artystyczne. 

Januszek, tak pieszczotliwie mówi-
li o nim koledzy, gdy kompletował ob-
sadę aktorską, to najważniejszą okaza-
ła się Ewa Szykulska. Wszyscy byli nią 
zachwyceni. Niemałe znaczenie miały 
oczywiście nogi pani Ewy, którymi śmia-
ło wkroczyła na ekran w towarzystwie 
Jacka Woszczerowicza. Świetnie zagrała 
z amatorkami w filmach Janusza i zo-
stała jego żoną. Ale przy Filtrowej nie 
pojawiła się nigdy. Przychodziły nato-
miast inne niewiasty. Dzięki temu była 
czystsza wanna.

Nawet zaprzyjaźniłam się z niektó-
rymi, co to koniecznie jako modelki al-
bo w filmie widziały swoją przyszłość. 
Natomiast Janeczka z Łodzi, pobierają-
ca naukę w warszawskiej pomaturalnej 
szkole medycznej, na prośbę Januszka 
przyjęła na przechowanie mój niewiel-
ki dobytek. 

Tożsamość narodowa i status spo-
łeczny, pochodzenie, a odrębność kreso-
wa wyróżnikiem, ale specjalnie nie de-
liberował w tym względzie. Ważna była 
świadomość tego i taką Janusz posiadał, 
urodzony w Kazachstanie na zesłaniu 
w polskiej rodzinie z Ukrainy. Zauro-
czony Gombrowiczem, wówczas lekturą 
niedostępną w oficjalnym obiegu, często 
nawiązywał do „Ferdydurke”. Ustalili-
śmy priorytety z udziałem Krzyśka Woj-
ciechowskiego. Byłam pokrewną duszą. 
Oczywiście poznałam mamę, panią Kry-
stynę Kondratiuk, założycielkę i wielo-
letnią dyrektorkę Muzeum Włókiennic-
twa w Łodzi, osobę istotną dla Janusza. 

Wynajmowałam pokoik obok 
kolegów około pół roku, do 
tego za podwójną cenę w po-

równaniu z lokum u pani literatki. Zda-
łam wtedy egzaminy końcowe na uczel-
ni i otrzymałam absolutorium. Mogłam 
podjąć stałą pracę w TV. Zbierałam ma-
teriały do pracy magisterskiej. Królikie-
wicz natomiast skutecznie torował swoją 
karierę filmami o studenckich obozach 
naukowych i artystycznych, zrealizowa-
nymi w czasie minionych wakacji przy 
współudziale Zrzeszenia Studentów Pol-
skich, których produkcję współorganizo-
wałam. Chwilowo ułożyło się. Januszek, 
dziecko szczęścia, zadebiutował. Marek, 
II reżyser w debiucie Janusza, pijał por-
terek i snując opowieści o asystenturze 
u Polańskiego w „Dziecku Rosemary” „za-
kotwiczył” w Warszawie. Krzysiek wydep-
tywał możliwości TV. Dzięki temu tra-
fiłam na próby i nagranie teatru „Całe 
życie Sabiny” do Jerzego Antczaka. Jed-
nocześnie kleił z odrzutów Dziennika TV 
swój pierwszy dokument „Dwa zamki”,  

Na Facebooku 
Basi Dziekan jej 
sympatyczny 
fotos z Januszem 
Kondratiukiem na 
planie zdjęciowym 
Teatru TV „Razem” 
zmotywował mnie 
ostatecznie do tych 
kilku słów.

Tekst Jadwiga Skawińska

Janusz Kondratiuk
Pozwa  ny:

kultura SDP kultura SDP
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którym kierowniczyłam, i reklamę 
w „Sportfilmie”. Poszukiwał tematu na 
debiut fabularny, ale przekornie twier-
dził, że aktorzy to nędzni udawacze… 

Fascynował się sportem, szczegól-
nie boksem. 

Któregoś wieczoru Janusz z Krzyś-
kiem opędzlowali mi kanapki 
z szynką; przywiezione od ro-

dziców z Lublina, trzymałam w mo-
jej „lodówce”, czyli na parapecie okna. 
Oczywiście nie przyznawali się do czy-
nu, natomiast Januszek zaproponował 
konfitury, specjał jego rodziców, i filozo-

ficznie stwierdził, że „tego to dużo zjeść 
nie można”. Były to wytłoki z czarnego 
bzu i porzeczek preparowanych razem 
z szypułkami i gałązkami, prawie bez 
cukru. Zjadliwe, ale z kawałkiem pie-
czywa. Odtąd stały w mojej „lodówce”, 
ale tego wieczoru obyłam się jednak 
smakiem (nie było pieczywa), zapija-
jąc lekcje przemocy tylko gorącą her-
batą zaparzoną wodą gotowaną grzałką 
w kubku. Nie byłam zachwycona. Byłam 
głodna i zła.

Kolegów odwiedzali znajomi z Fil-
mówki, TV i Wytwórni. Zajrzeli Gil Mo-
izon, Haakon Sanday, Andrzej Mysz-
kowski. Trochę koczował brat Januszka 
Andrzej, gdy pisał „Hydrozagadkę” i że-
gnał się z Izą. Po „rozkwaterowaniu” 
z Filtrowej nasze drogi rzadko krzy-
żowały się. Wymienialiśmy naów-
czas życzliwe ukłony, wiedząc o sobie 

nawzajem prawie wszystko, szliśmy 
własnymi drogami. 

Ważne spotkanie z Januszkiem po 
latach, bo pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych, było niespodziewane, przy wyj-
ściu z bloku F TV na Woronicza. Koniecz-
nie chciał pogadać, jechał do Centrum 
niezłym samochodem, zaproponował 
podwiezienie. Znów się ożenił, był szczę-
śliwy. Miał udaną biologię, ładną żonę, 
z którą współpracował, dwójkę dora-
stających dzieci, dom. Wykładał w Lin-
zu. Tylko pogratulować. U mnie aż tak 
świetnie nie było, ale interesowały nas 

te same zagadnienia. Rodzina, uczucia, 
religia. Zauważył moje zmagania arty-
styczne. Nauczycielka z Jarosławia dą-
żąca do świętości, opowieść o rodzicach 
i mały Frycek najbardziej.

W pewnym momencie pokazał 
zdjęcie dziewczynki, swojej 
córki, dziecka jeszcze. Kurwa 

rośnie – powiedział. Niemożliwe, co Ty 
mówisz? – zaniepokoiłam się. Dla kole-
gów rośnie – dodał. Koledzy tak mówią, 
zaśmiał się. Chyba przesadzasz? Zde-
nerwował mnie. Co za szczerość ojca! 
Nie wypadł z roli, pomyślałam.

I znów kolejne lata, gdy mijaliśmy 
się dość rzadko, w Zespołach Filmowych, 
TV, czy Wytwórni wymieniając z uśmie-
chem powitania. 

Nagła choroba Andrzeja, brata Ja-
nuszka, zmieniła życie rodzinne Kondra-
tiuków. Unikał zainteresowania w tym 

temacie. Opiekował się bratem i brato-
wą, mimo że wszystkim wydawało się, 
iż nie jest zdolny do takiego poświęce-
nia. On uważał to za normalne. Wzbu-
dził szacunek, ukrócił dociekania oto-
czenia. Cześć, wszystkiego dobrego, do 
siego, życzyliśmy sobie przy okazji spo-
tkań świątecznych w Stowarzyszeniu 
Filmowców, a na pytanie odnośnie powi-
nowactwa z ukraińskimi nacjonalistami 
wyraźnie zaprzeczył.

Gdy już przyzwyczailiśmy się do 
skomplikowanej sytuacji rodzin-
nej Januszka, nagła śmierć An-

drzeja jednak zaskoczyła. Również film 
Janusza „Jak pies z kotem” o trudnych 
relacjach braci, który powstał błyska-
wicznie niedługo potem, ale najbardziej 
zdiagnozowana prawie równocześnie 
śmiertelna choroba Janusza. 

Odpalał papieros od papierosa przy 
wyjściu z chińskiej restauracji na Pań-
skiej obok Stowarzyszenia Filmowców, 
w towarzystwie księdza Lutra. Bardzo 
zmieniony przez chorobę. Czekał na bra-
tową Igę Cembrzyńską, jak się okazało. 
Był nie do poznania. Ksiądz próbował 

podać mu ogień. W momencie, gdy gasił 
niedopałek na chodniku, a ksiądz gdzieś 
zniknął wśród drzwi, podeszłam i nie 
zdążyłam pogratulować, bo Januszek 
wypalił: Jest twój donos w Redakcji Fil-
mowej… W pierwszej chwili nie zrozu-
miałam, zaskoczona zaczęłam plątać się 
w pytaniach. Pojawiła się Pani Iga z ja-
kąś kobietą i uśmiechając się do mnie 
zajęła miejsce na tylnym siedzeniu sa-
mochodu, a Janusz siadając za kierow-
nicą jeszcze śmiał się z dowcipu. Było 
bardzo ciepłe popołudnie, sierpień 2019. 
Zupełnie speszona udałam się Pańską 
w kierunku metra. 

Mimo niepokojących wieści o zdro-
wiu Janusza, w jego śmierć trudno było 
uwierzyć. W czasie ceremonii pogrze-
bowej patrzyłam na osieroconą rodzinę 
zastanawiając się, czy jako mąż i ojciec 
też stosował tak dziwne metody kon-
taktu? Nawet nie złożyłam kondolencji.

Czy zrozumieją właściwie to, co mo-
gę powiedzieć o Januszku, bo miałam 
wrażenie, że dla rodziny w trakcie uro-
czystości żałobnych mógłby to być szok 
dodatkowy. 

Znów się ożenił, był szczęśliwy. Miał udaną biologię, ładną 
żonę, z którą współpracował, dwójkę dorastających dzieci, 
dom. Wykładał w Linzu. Tylko pogratulować.

kultura SDP
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Tamtego sierpnia, kiedy rodziła się 
„Solidarność”, Rzeszów był młodym 
i niewielkim ośrodkiem akademic-

kim. Wyższa Szkoła Pedagogiczna liczyła 
dopiero 15 lat, a Politechnika Rzeszowska 
zaledwie 6 lat. Były jeszcze oddziały za-
miejscowe uczelni lubelskich i krakow-
skich, z filią Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie i Akademią Rolniczą 
w Krakowie na czele. W pamiętnym roku 
akademickim 1980/1981 na studiach dzien-
nych studiowało w sumie 6157 osób. Przy 
50 tysiącach w Warszawie, czy 40 tysiącach 
w Krakowie – niewiele. I nawet mniej niż 
robotników w fabryce WSK PZL Rzeszów. 

– W tak młodym ośrodku akademic-
kim występował deficyt wybitnych, samo-
dzielnych pracowników nauki. Wśród tych, 
którzy tu trafiali, nie brakowało koniunk-
turalistów szukających szybkiej ścieżki 
awansu, czy osób skonfliktowanych z inny-
mi środowiskami – wspomina Marek Wój-
cik, który w marcu 1981 roku wraz z Rado-
sławem Wyrzykowskim i innymi tworzył 
przy rzeszowskiej WSP Agencję Informa-
cyjną „Centrum Informacji Akademickiej” 
NZS. Do organizacji dołączył dwa miesiące 
wcześniej. Działała już tam jego koleżanka 
z germanistyki, Wanda Tarnawska. Także 
znalazła się w zespole redakcyjnym CIA. 

Kiedy 17 lutego 1981 roku 
Sąd Najwyższy zarejestrował 
wreszcie Niezależne 
Zrzeszenie Studentów, 
w Rzeszowie pojawił się 
pomysł utworzenia niezależnej 
agencji informacyjnej. 
Służyła przekazywaniu 
wiadomości między 
uczelniami i strukturami 
„Solidarności”. Na złość 
partii i funkcjonariuszom SB 
nazwano ją CIA – Centrum 
Informacji Akademickiej NZS. 
Określenie przyjęło się także 
w Warszawie, a Krajowa 
Komisja Koordynacyjna NZS 
sfinansowała zakup trzech 
dalekopisów dla kolegów 
z Rzeszowa. Dzięki temu 
biuro w małym ośrodku 
akademickim na peryferiach 
miało szansę stać się centralą 
informacyjną dla całej Polski.

Tekst Alina Bosak

Fot. Zbiory Instytutu 
Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie  
oraz Andrzej Klimczak (2)

Rzeszowskie 
źródła CIA

SDP i Niepodległa SDP i Niepodległa

Radosław Wyrzykowski, 
twórca Centrum Informacji 
Akademickiej NZS, przy 
powielaczu spirytusowym. 
Rzeszów, jesień 1981 r. (zbiory 
Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie). 
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Zanim agencja powstała, studenci 
włączyli się w ogólnopolskie pro-
testy, tocząc batalię o rejestrację 

własnej niezależnej organizacji, na wzór 
pracowniczej „Solidarności”. Impuls do 
utworzenia NZS w Rzeszowie wyszedł 
od ludzi związanych z duszpasterstwem 
akademickim. Jeden z nich, student pe-
dagogiki Jan Niemiec (późniejszy ksiądz, 
a od 2006 r. biskup pomocniczy diecezji 
kamienieckiej na Ukrainie), został dele-
gowany, by zawiadomić władze uczelni 
o zamiarach studentów. Na czele WSP 
stanął wtedy nowy rektor, doc. dr hab. 
Józef Lipiec. Mimo że nie był sprawie 
przychylny, Komitet Założycielski Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów przy 
WSP powstał 10 października 1980 roku, 
a zaraz po nim podobne komitety przy 

Politechnice i Filii Akademii Rolniczej. Fi-
lia UMCS dołączyła dopiero trzy miesiące 
później, ale jeszcze przed lutowymi straj-
kami, które zjednoczyły studentów w ca-
łej Polsce i w konsekwencji doprowadziły 
do rejestracji NZS przez Sąd Najwyższy.

– Studia pokazały nam, że rzeczy-
wistość, w której funkcjonujemy, jest 
wysoce absurdalna. Począwszy od przy-
należności do Socjalistycznego Związku 
Studentów Polskich, do którego z mar-
szu zapisywano wszystkich przyjętych 
na studia i jedynie nieliczni żądali, aby 
ich z listy członków skreślić. Były też in-
ne sytuacje, które ludzi przywykłych do 
myślenia w kategoriach wolności uwie-
rały. Na zajęciach z historii opowiadano 
bzdury i często dochodziło do utarczek 
słownych, zwłaszcza kiedy pojawiał się 

temat „przyjaźnie” nastawionej armii 
Związku Sowieckiego i przypominaliśmy 
sobie losy Polaków na Wschodzie, atak 
z 17 września 1939 roku, czy Katyń. Wie-
lu studentów miało wiedzę na ten temat 
od swoich rodzin, bo ich najbliżsi, często 
ofiary tamtych wydarzeń, dobrze je pa-
miętali. Historia filozofii, socjologia by-
ły przepuszczone przez marksistowską 
dialektykę. A ekonomia, w świetle kole-
jek, braku towarów i propagandy sukce-
su, również wydawała się parodią – mó-
wi Marek Wójcik, zwracając uwagę, że 
impulsem dla rzeszowskiego NZS były 
trzy wydarzenia. Zorganizowane przez 
grupę studentów Politechniki 11 listopa-
da 1980 roku obchody rocznicy odzyska-
nia niepodległości pokazały, że studenci 
potrafią się wokół pewnych wydarzeń 

zjednoczyć. Po drugie – jesienią 1980 ro-
ku na WSP przeniósł się z Krakowa pe-
łen pomysłów Radosław Wyrzykowski, 
syn fizyków Barbary i Romana Wyrzy-
kowskich, weteranów Powstania War-
szawskiego, wykładowców na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym rzeszowskiej 
uczelni. Po trzecie – w styczniu 1981 
roku studenci szybko wsparli strajk 
„Solidarności” i rolników, zakończony 
podpisaniem porozumień w Rzeszowie 
i Ustrzykach Dolnych. Przez kilka tygo-
dni wspierali okupujących budynek byłej 
Wojewódzkiej Rady Związków Zawodo-
wych, zorganizowali radiowęzeł, stwo-
rzyli kilka grup kolportażowych.

– To dlatego mój „maluch” 126p do-
robił się u rzeszowskiej bezpieki grub-
szego segregatora niż ja – dziwi się Jerzy 
Koziarz, w 1981 roku student czwartego 
roku historii na WSP, od stycznia w sze-
regach NZS. Funkcjonariusze SB byli za-
interesowani jego samochodem, ponie-
waż sporo nim jeździł, kiedy studenci 
pomagali rolnikom. – Bezpieka miała 
plan zniszczenia „Solidarności” rolni-
ków, starano się pacyfikować organizację 
z pomocą agentów. Przez trzy dni i trzy 
noce jeździłem z informacjami po gmi-
nach, komu można ufać, z kim rozma-
wiać, a kto nie jest wiarygodny. Za to na 
strajku studenckim mieliśmy potem od 
rolników lepsze jedzenie niż w domu. 
Obiecali, że nigdy nam pomocy nie za-
pomną i rzeczywiście pamiętali.

– Przy tym strajku poznaliśmy się. 
Działacze „Solidarności” z uznaniem pa-
trzyli na naszą postawę, a my zrozumie-
liśmy, że bez „Solidarności” pewnych 
rzeczy nie osiągniemy – przyznaje Ma-
rek Wójcik. A współpraca między nieza-
leżnymi organizacjami miała ogromne  

SDP i NiepodległaSDP i Niepodległa

Marek Wójcik, współtwórca CIA NZS Rzeszów, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim 
Rynku podczas manifestacji w obronie więźniów politycznych, 25 maja 1981 roku (zbiory Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie). Jerzy Koziarz.
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znaczenie. Cały rok 1981 upłynął bo-
wiem pod znakiem studenckich straj-
ków. W lutym walczyli o rejestrację NZS, 
w marcu protestowali przeciwko pobi-
ciu działaczy „Solidarno-
ści” w czasie tzw. kryzysu 
bydgoskiego, w maju or-
ganizowali demonstracje 
w obronie więźniów poli-
tycznych, a od listopada do 
13 grudnia 1981 roku oku-
powali budynek Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego 
WSP. Jesienią studenckie 
strajki objęły także pozo-
stałe rzeszowskie uczelnie.

Właśnie budynek 
„mat-fizu” był 
sercem działań 

w tym okresie. Tu mieści-
ło się biuro NZS. Powstały 
pierwsze ulotki, czasopi-
sma i CIA. – Pierwsze ulot-
ki wytwarzano w sposób 
„ręczny”. Wiele zmieniło 
się po podpisaniu w lutym 1981 roku 
„porozumień łódzkich”. Gwarantowały 
one ograniczoną niezależność uczelni 

wyższych w sprawach naukowych i dy-
daktycznych, a my zyskaliśmy możli-
wość wydawania własnych periodyków 
poza cenzurą – mówi Marek Wójcik. 

– Żądaliśmy dostępu 
do informacji, bo cenzura 
sprawiała, że pewni ludzie 
„nie istnieli”, pewne rzeczy 
„nie wydarzyły się” – przy-
pomina Wanda Tarnawska.

Umieszczenie na biu-
letynie napisu „do użyt-
ku wewnętrznego” lub 
„wewnątrzuczelniane-
go” zwalniało wydawców 
od poddawania go oce-
nie Urzędu Kontroli Pra-
sy, Publikacji i Widowisk. 
Studenci wzięli się za-
tem za wydawanie gazet 
i z inicjatywy Radosława 
Wyrzykowskiego utwo-
rzyli Agencję Informacyj-
ną „Centrum Informacji 
Akademickiej NZS” przy 

WSP. Już w marcu ukazały się dwa tytu-
ły: „Kontrapunkt” i „Serwis Informacyj-
ny” (od trzeciego, majowego numeru już 

„CIA. Centrum Informacji Akademickiej 
NZS”). W skład zespołów redakcyjnych 
weszli: Lesław Granat – odpowiedzialny 
za szatę graficzną, Jerzy Koziarz, Barbara 
Pałka, Magdalena Szurlej, Wanda Tar-
nawska, Andrzej Wontor, Marek Wójcik, 
Radosław Wyrzykowski. W pracę CIA za-
angażowany był także Marek Bialic – stu-
dent Filii UMCS.

– Stawialiśmy na dostęp do infor-
macji i wolność słowa – podkreśla Wan-
da Tarnawska. - Publikowaliśmy poza 
cenzurą wiele artykułów na tematy hi-
storyczne. Nazwa Centrum Informacji 
Akademickiej, a raczej jej skrót – CIA, 
szczególnie działał na nerwy władzom. 
Podobne powstawały w całej Polsce.

– Do Agencji Informacyjnej zapro-
sił mnie Marek Wójcik. Nie czułem się 
dziennikarzem, ale pociągała mnie moż-
liwość zbierania informacji, spotykania 
się, rozmów, wywiadów, relacji. Stu-
denci, którzy wtedy protestowali, to by-
li młodzi, zbuntowani ludzie, ale często 
bez pojęcia, co tak naprawdę dzieje się 
w kraju. Czasem szli w ciemno, na za-
sadzie „trzeba dowalić czerwonym”, bez 
refleksji. Z jednej strony było to świet-
ne, ale z drugiej mogło być bardzo płyt-
kie. Więc przekazywanie im informacji 
było bardzo ważne. Dostawali coś poza 
oficjalnym obiegiem, w którym królo-
wała dezinformacja – dodaje Jerzy Ko-
ziarz. – Ponieważ byłem historykiem, 
koledzy od razu przydzielili mi tema-
ty związane z rocznicami, weryfikacją 
oficjalnych przekazów historycznych. 
Historia była ważnym elementem pro-
pagandy. Ten kierunek na WSP był pod 
szczególnym nadzorem kierownictwa 
partyjnego. Stąd wychodzili nauczycie-
le, którzy mieli przekazywać uczniom 

określone treści. A my postanowili-
śmy wydać numer poświęcony zbrod-
ni NKWD na polskich oficerach w Katy-
niu. Wykorzystaliśmy od tego ilustracje 
z niemieckiej broszury z 1943 roku, która 
przechowywana była w rodzinie Wandy 
Tarnawskiej. To były zdjęcia masowych 
grobów, z prac komisji Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża. Bardzo dobrze 
to wyszło. 

SDP i Niepodległa

Legitymacja Centrum Informacji Akademickiej NZS Rzeszów (zbiory Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie).

Student pedagogiki Jan Niemiec, późniejszy ksiądz, 
a od 2006 r. biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej 
na Ukrainie.

– Żądaliśmy 
dostępu do 
informacji, 
bo cenzura 
sprawiała, 
że pewni 
ludzie „nie 
istnieli”, 
pewne 
rzeczy „nie 
wydarzyły się” 
– przypomina 
Wanda 
Tarnawska.
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– Korzystanie z uczelnianej poli-
grafii konsekwentnie nam utrudnia-
no – stwierdza Marek Wójcik. – Choć 
pierwszy numer naszego pisma stu-
denckiego „Kontrapunkt” wydrukowany 
został w marcu 1981 roku na WSP, by-
ło oczywiste, że planowa-
nego na kwiecień nume-
ru specjalnego o zbrodni 
katyńskiej na uczelni nie 
uda się wydrukować. Wte-
dy zaczęliśmy korzystać 
z poligrafii regionalnej 
„Solidarności”. Również 
tam został wydrukowany 
plakat autorstwa Lesz-
ka Granata, z  informa-
cją o mszy świętej za po-
mordowanych w Katyniu. 
Kiedy wieszaliśmy plaka-
ty na szybach sklepowych 
i w autobusach MPK, lu-
dzie byli wzruszeni, wręcz 
płakali. Błagali, aby dać im 
choć jeden na pamiątkę. 
Takie momenty głęboko 
zapisały się w mojej pa-
mięci. Do dziś czuję się 
wzruszony, gdy o nich 
myślę. Naszą działalność 
wydawniczą oparliśmy 
o możliwości poligraficzne 
„Solidarności”, jednocze-
śnie mając świadomość, 
że są inne, szybsze formy 
przekazu. Poza tym, ulot-
ką czy plakatem docieraliśmy do ludzi 
na ograniczonym terenie. Stąd pomysł 
stworzenia Centrum Informacji Akade-
mickiej o zasięgu ogólnopolskim i wy-
korzystania teleksu do wysyłania wia-
domości tekstowych.

Teleks działał w oparciu o sieć te-
legraficzną i wymagał posiadania 
przez strony, które się komuni-

kowały, tzw. dalekopisów. Przy pomocy 
klawiatury, przypominającej tę z ma-
szyny do pisania, przenosiło się treść na 

specjalną taśmę. Podziur-
kowana znakami alfanu-
merycznymi i odczytana 
dzięki temu przez urzą-
dzenie, była przesyłana 
i drukowana przez daleko-
pis odbiorcy. Wiele zależa-
ło od dostępu do teleksu. 
Niestety, inne organizacje 
uczelniane NZS nie były 
tak dobrze wyposażone jak 
NZS WSP w Rzeszowie. We 
wrześniu 1981 roku pra-
cownicy Wojewódzkiego 
Urzędu Telekomunikacji 
zainstalowali w siedzibie 
NZS trzy dalekopisy. Wcze-
śniej studenci korzystali 
z uczelnianego teleksu, do 
którego dostęp był utrud-
niony. – Wiedzieliśmy, że 
możemy sprawniej niż 
dotychczas przekazywać 
informacje na temat po-
dejmowanych akcji czy 
strajków niż inni, dlate-
go mieliśmy ambicje, by 
stać się centrum o zasię-
gu ogólnopolskim.

We wrześniu i paź-
dzierniku 1981 roku rzeszowscy studen-
ci praktycznie bez przerwy przekazywali 
relacje z obrad I Krajowego Zjazdu Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
Informacje rozsyłali nie tylko do uczelni, 
ale również do zakładów pracy. Jeszcze 

na fali tych wydarzeń 17 października 
1981 roku w Rzeszowie zorganizowa-
no krajowy zjazd biur informacyjnych 
NZS. Jego celem była koordynacja dzia-
łań i stworzenie sprawnie funkcjonu-
jącej ogólnopolskiej sieci. Przyjecha-
ło ok. 30 delegatów z takich ośrodków 
akademickich jak: Warszawa, Wrocław, 
Kraków, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Lublin, 
Białystok, Katowice, Gliwice. Rzeszow-
skie CIA zaproponowało utworzenie 
przy WSP Centralnego Ośrodka Infor-
macyjnego. Do jego obowiązków nale-
żałoby zbieranie informacji z ośrodków 

akademickich, redagowanie na ich pod-
stawie biuletynu i rozsyłanie go telek-
sem do biur informacyjnych NZS. De-
cyzję jednak odłożono na kolejny zjazd 
w grudniu. Niestety, stan wojenny unie-
możliwił jego organizację.

– Dziś trudno przesądzić, czy w Rze-
szowie powstałby Centralny Ośrodek 
Informacyjny NZS – zaznacza Marek 
Wójcik. – Koledzy z dużych ośrodków 
akademickich patrzyli na nas przecież 
z pewnym pobłażaniem. Jednak Krajo-
wa Komisja Koordynacyjna NZS w War-
szawie zgodziła się, że potrzebne jest  

SDP i NiepodległaSDP i Niepodległa

Rzeszowski „Biały marsz” w maju 1981 roku po zamachu na Papieża Jana Pawła II. Zdjęcie operacyjne 
Służby Bezpieczeństwa, strzałką oznaczono Wandę Tarnawską niosącą transparent (zbiory Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie).

We wrześniu 
i październiku 
1981 roku 
rzeszowscy 
studenci 
praktycznie 
bez przerwy 
przekazywali 
relacje z obrad 
I Krajowego 
Zjazdu 
Delegatów 
NSZZ 
„Solidarność” 
w Gdańsku. 
Informacje 
rozsyłali 
nie tylko 
do uczelni, 
ale również 
do zakładów 
pracy.
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takie centrum, w którym będą pracowa-
li ludzie poświęcający swój czas pasji, 
przekładającej się na szybki obieg in-
formacji. Większe i prężniejsze ośrodki 
akademickie, zwolnione z takiego obo-
wiązku, mogłyby skuteczniej działać na 
innych polach, walczyć o poszerzenie 
strefy wolności, czy też 
wydawać wartościowe 
publikacje, do czego nam 
po prostu brakowało ludzi, 
także wśród pracowników 
naukowych. Środowisko 
to było nam zdecydowa-
nie niechętne.

NZS nie był orga-
nizacją masową. 
W czerwcu 1981 

roku wielu z dotychcza-
sowych działaczy zakoń-
czyło studia i przestało 
być członkami Zrzesze-
nia, a nowy nabór właści-
wie się nie odbył. Po wa-
kacjach studenci weszli 
wprost w atmosferę straj-
kową, a w grudniu wpro-
wadzono stan wojenny. 
– Przez te dwa i pół mie-
siąca angażowały nas bieżące problemy, 
będące wynikiem sytuacji w Polsce. Za-
brakło nam czasu na starania o przy-
ciągnięcie do Zrzeszenia nowych osób 
– przyznaje Marek Wójcik. – Po kryzy-
sie bydgoskim i odwołaniu przez „Soli-
darność” zapowiedzianego na 31 marca 
1981 roku strajku generalnego, władze 
„złapały oddech” i przeszły do ofensywy. 
Dzisiaj uczestnicy tamtych wydarzeń 
różnie o nich mówią. Tylko dla niewielu 
z nich był to wybór pomiędzy niepodle-
głością a podległością. Dla wielu jednak 

perspektywa życia w kraju niepodległym 
była wówczas czymś abstrakcyjnym. Do-
minował plan stopniowego poszerzania 
ograniczonej wolności.

W „CIA” publikowano relacje z bie-
żących wydarzeń, w tym także infor-
macje dostarczane przez „Solidarność”, 

postulaty studentów oraz 
polemiki z tekstami pu-
blikowanymi w oficjalnej 
prasie. Przed 13 grudnia 
1981 roku nie było potrze-
by posiłkowania się taki-
mi rozgłośniami jak Radio 
Wolna Europa, BBC Lon-
dyn, Radio France Interna-
tionale czy Głos Ameryki. 
Z nich na szerszą skalę ko-
rzystano w stanie wojen-
nym, kiedy przekazywanie 
informacji było utrudnio-
ne. Z jednej strony pano-
wała wolność słowa, ale 
z  drugiej w biuletynach 
informacyjnych obowią-
zywała pewna ostroż-
ność. – Chodziło o to, by 
nie ujawniać źródła infor-
macji – tłumaczy Wójcik. 

– Przecież nie mogliśmy napisać wprost: 
„Jesteśmy pod butem sowieckim”. Mieli-
śmy świadomość tych ograniczeń i sta-
raliśmy się działać tak, aby nie narażać 
naszych ludzi na groźne represje.

Co zrozumiałe, Centrum Informacji 
Akademickiej NZS znalazło się w zain-
teresowaniu Służby Bezpieczeństwa we 
wrześniu 1981 roku. W biuletynie poda-
no za „Biurem Informacyjnym Regionu 
Pojezierze” informację o możliwych na 
tym terenie zatrzymaniach działaczy 
„Solidarności”. Od tego momentu SB 

prowadziła „bieżącą kontrolę operacyj-
ną informacji”. Władzy nie spodobał się 
także jeden z numerów październiko-
wych, w którym opublikowano życze-
nia radzieckich więźniów politycznych, 
odbywających długoletnie kary w obo-
zie pracy, skierowane do polskiej „Soli-
darności”. Starano się ustalić źródło tej 
informacji. Najbardziej jednak bezpiece 

naraził się Marek Bia-
lic. Wykonał on w maju 
1981 roku w okolicy Jaro-
sławia zdjęcie żołnierza 
radzieckiego. Fotografię 
wywieszono w gablotach 
NZS WSP w Rzeszowie, 
przekazano „Solidarno-
ści” rzeszowskiej, gdań-
skiej i z Mazowsza. Opu-
blikowano ją również 
w czasopiśmie „Z Dołu” 
wydawanym przez MKR 
„Solidarność”. Przez wie-
le miesięcy prowadzono 
dochodzenie w tej spra-
wie. Bialic był podej-
rzany o przekazywanie 
informacji o ruchach 
wojsk radzieckich „wro-
giemu ośrodkowi”.

Ze wszystkich „Biu-
letynów Informacyjnych 
CIA NZS WSP Rzeszów” 
największy rozgłos zy-
skał ostatni numer, wy-
drukowany tuż przed 
wprowadzeniem stanu 
wojennego, 8 grudnia 
1981 roku (łącznie uka-
zało się 21 numerów). 
Opublikowano w nim fo-
toreportaż z pacyfikacji 

Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa, 
do której doszło 2 grudnia 1981 roku. Do 
Warszawy pojechali wtedy Jerzy Koziarz, 
Jacek Janiga i Monika Kowalska. − To był 
temat, który przysporzył mi „chwały” – 
zainteresowałem nawet funkcjonariuszy 
z komendy przy ul. Dąbrowskiego – żar-
tuje Jerzy Koziarz. To on poddał pomysł 
wyprawy na wieść, że w WOSP coś  
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Ostatni numer biuletynu CIA NZS z fotoreportażem Jerzego 
Koziarza - świadka pacyfikacji Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Pożarnictwa w Warszawie (zbiory Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie).

Z jednej strony 
panowała 
wolność słowa, 
ale z drugiej 
w biuletynach 
informacyjnych 
obowiązywała 
pewna 
ostrożność. 
– Chodziło 
o to, by nie 
ujawniać źródła 
informacji 
– tłumaczy 
Wójcik.
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się dzieje. Od nocy 24/25 listopada pod-
chorążowie okupowali budynek uczelni, 
nie zgadzając się na podporządkowa-
nie szkoły zapisom ustawy o wyższym 
szkolnictwie wojskowym, co pozwoli-
łoby władzom kierować studentów do 
tłumienia społecznych protestów. – Była 
dyskusja, czy warto jechać na ten strajk. 
Ale miałem jakieś przeczucie. Czas po-
kazał, że stały się tam rzeczy ważne. 
Pacyfikacja pokazała rów-
nież, co może się dziać 
w przyszłości. I zaczęło się 
przecież niespełna dwa ty-
godnie później wraz ze sta-
nem wojennym. 

Pojechali maluchem. 
– Monika miała ma-
łego fiata 126p, na 

rejestracji warszawskiej, 
co dawało pewne bezpie-
czeństwo – wspomina Je-
rzy Koziarz. – Dotarliśmy 
na miejsce 2 grudnia. Au-
to na szczęście zostawili-
śmy kilka przecznic wcze-
śniej. Byliśmy przerażeni 
widokiem szturmujących 
szkołę oficerską zomow-
ców. Naprzeciwko uczelni 
stało kilka kamienic. Bie-
galiśmy od mieszkania do mieszkania 
pytając o zgodę na wykonanie zdjęć. 
I wreszcie dwie starsze panie zaprosiły 
nas do środka. Dały nam pić, jeść i udo-
stępniły balkon z widokiem na budy-
nek szkoły i jej otoczenie. Ustawiliśmy 
na nim kwiatki. I tak zamaskowani ob-
serwowaliśmy sytuację. Po raz pierwszy 
byłem bezpośrednim świadkiem takie-
go brutalnego ataku. Nad uczelnią dwa 
śmigłowce, antyterroryści opuszczający 

się na dach. Akcja wstrząsnęła ludźmi. 
Coś podobnego przeżyłem zresztą nie-
długo potem, 13 grudnia, w budynku 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych we Wrocławiu (obecnie Aka-
demii Sztuk Pięknych), gdzie byłem na 
zjeździe delegatów uczelni, które jeszcze 
strajkowały. Jedną stroną wyprowadzili 
nas związkowcy MPK, a drugą szturmo-
wało ZOMO, podjechały czołgi. Wraca-

jąc do 2 grudnia, w Warsza-
wie powstał niezły zestaw 
zdjęć. W nocy wróciliśmy 
do Rzeszowa. Od razu za-
braliśmy się za przygoto-
wywanie biuletynu. W no-
cy także napisałem tekst. 

Ten ostatni numer był 
obszerniejszy od poprzed-
nich (zamiast czterech 
stron – sześć). Reportaż 
nosił tytuł „Węzeł gordyj-
ski”. – Za jedno z tamtych 
zdjęć bezpieka straszyła 
mnie sądem za zniesławie-
nie funkcjonariusza. A tam 
był tylko podpis „Granato-
wy cień socjalizmu” i bar-
dzo zbójecka twarz. Prze-
słuchiwany, uprzejmie się 
dziwiłem, cóż obraźliwego 

jest w moim podpisie – wspomina Jerzy 
Koziarz. – I to był mój ostatni materiał 
dla Centrum Informacji Akademickiej.

Z powodu działalności w NZS 
i CIA studentów spotkały repre-
sje i  szykany. W stanie wojen-

nym Radosław Wyrzykowski, Marek 
Wójcik i Marek Bialic zostali interno-
wani. Przesiedzieli w więzieniu wiele 
miesięcy. Skreślono ich z listy studen-
tów i uniemożliwiano podjęcie pracy. 

Wyrzykowski, wraz z żoną Barbarą Pał-
ką, w 1983 roku wyemigrował do Sta-
nów Zjednoczonych. Marek Wójcik, któ-
ry jako jeden z najlepszych studentów 
planował rozpoczęcie stażu na uczelni, 
studiów nie ukończył. Ich kontynuacja 
w 1984 roku na Uniwersytecie Wrocław-
skim została udaremniona przez bezpie-
kę. Marek Bialic w 1985 roku wyemigro-
wał do Kanady. 

– Na zajęciach partyjni wykładowcy 
urządzali seanse nienawiści, przedsta-
wiali jakieś fikcyjne listy 
proskrypcyjne NZS, na któ-
rych byli pracownicy uczel-
ni do odstrzału lub wywie-
zienia – wspomina Jerzy 
Koziarz. Czy zatem było 
warto? – To były wspaniałe 
czasy. Mówię tak nie tylko 
z sentymentu dla młodo-
ści. Wtedy wszystko wyda-
wało się łatwiejsze. Mieli-
śmy entuzjazm, zaufanie 
do siebie. Nie obciążeni 
świadomością, kto z kolegów donosi. 
Wtedy nie myśleliśmy o tajnych współ-
pracownikach, ale cieszyliśmy się, że by-
li ludzie gotowi rzucić wszystko i poje-
chać gdzieś dla sprawy, pomóc komuś. 
Nikt nie pytał, za ile. Dziś to rzadkość. 
Miałem świadomość, że może nastąpić 
przełom. W czasie rozmów z młodszy-
mi kolegami przypominałem 1918 rok 
i wiarę młodych ludzi w niepodległość 
po ponad 100 latach zaborów. A nas pró-
bowano przekonać, że mamy już pewien 
stopień wolności, bo można opowiadać 
dowcipy o milicjantach. Starsi dopaso-
wywali się do tego modelu. Ale młodzi, 
studenci pierwszych lat studiów, chcieli 
zmiany, chcieli prawdy. 

Marek Wójcik pamięta, jak na-
stroje panujące w tamtym cza-
sie wśród studentów NZS opi-

sał Jan Łopuski ps. „Mariusz”, żołnierz 
Armii Krajowej, profesor nauk praw-
nych, wybitny specjalista prawa mor-
skiego. Goszcząc w Rzeszowie w 1986 
roku, podczas II Katolickiego Tygodnia 
Historycznego Pamięci Żołnierzy Armii 
Krajowej, wspominał, że kiedy zobaczył 
studentów strajkujących w 1981 roku, 
ich zaangażowanie, spojrzenia pełne pa-

sji i nadziei, przypomnie-
li mu się jego rówieśnicy 
z Akcji „Burza”. – Myślę, że 
ten czas pomiędzy poro-
zumieniami sierpniowy-
mi a stanem wojennym 
był na uczelniach rzeczy-
wiście takim refleksem 
ducha tamtych młodych 
z 1944 roku, pamiętając 
oczywiście o proporcjach 
– zastrzega Wójcik. – Na-
sze czasy nie wymagały, 

na szczęście, takiego bohaterstwa jak 
czasy pokolenia Kolumbów, ale pró-
bowaliśmy zachować się przyzwoicie. 
I myślę, że się udało.

Bibliografia:

M. Gliwa, Powstanie i działalność Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów w Rzeszowie 1980-1989 [w:] Od ostatnich 
Leśnych do Solidarności. Z dziejów opozycji politycznej 
i oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 
(1956-1989), red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rze-
szów 2014.

T. Paulukiewicz, Wolne myśli, wolne słowa [w:]  
Pokolenie’80. Polityczny protest? Artystyczna kontesta-
cja? Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89. 
Wystawa i katalog według koncepcji Tadeusza Boruty, 
Rzeszów 2012. 

Byliśmy 
przerażeni 
widokiem 
szturmujących 
szkołę oficerską 
zomowców. 
Naprzeciwko 
uczelni stało 
kilka kamienic. 
Biegaliśmy od 
mieszkania 
do mieszkania 
pytając o zgodę 
na wykonanie 
zdjęć. 

Mieliśmy 
entuzjazm, 
zaufanie 
do siebie. 
Nie obciążeni 
świadomością, 
kto z kolegów 
donosi.
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      Wolność 
jest bezcenna

Każdy, kto pierwszy raz trafi do 
Harty, może się w niej łatwo 
zgubić. Wioska rozsiadła się 

na licznych pagórkach i w labiryntach 
głębokich jarów. Otoczona przysiółka-
mi, sprawia wrażenie większej niż jest 
w rzeczywistości. Zamieszkuje ją bli-
sko dwa i pół tysiąca mieszkańców. Są 
tu dwa kościoły, dwa cmentarze, dwie 
szkoły, ośrodek zdrowia, poczta i ciągle 
czynny młyn.

– Ludzie zamieszkiwali tu od bardzo 
dawna – mówi Maria Pałac, sołtys Harty. 
– Jednak pierwsza pisemna wzmianka 
pochodzi dopiero z roku 1429. To zapis 
mojego prapoprzednika, sołtysa Więc-
ko, mówiący o tym, że wieś powstała na 
prawie niemieckim. 

Osiemnastowieczne osadnictwo 
niemieckie w Harcie poprzedziła grupa 

jeńców wziętych w niewolę w roku 1410 
pod Grunwaldem. Nazwa Harta pochodzi 
z języka niemieckiego i oznacza ziemię 
twardą i trudną do uprawy. Nielekkie 
warunki bytowe powodowały, że miesz-
kańcy Harty też musieli być twardzi, za-
hartowani do ciężkiej pracy. To z kolei 
rodziło solidarność i wzajemną pomoc 
– razem łatwiej można było pokonać 
trudności. Dobrze rozwinięte poczucie 
wspólnoty owocowało wieloma inicja-
tywami. Przed II wojną światową funk-
cjonowały tu, z dobrym skutkiem, Kasa 
Stefczyka, Kółko Rolnicze i mleczarnia 
wybudowana ze wspólnych składek. Co 
ciekawe, przetrwała ona okupację nie-
miecką oraz sowiecką. Wykończyła ją 
dopiero reforma Balcerowicza. 

Zwycięska wojna z Sowietami i wieńczący ją Cud na Wisłą 
nie doczekały się jeszcze centralnego upamiętnienia tego 
wydarzenia, które uratowało Europę przed komunizmem 
i jego strasznymi następstwami. Niechaj się czują zawstydzeni 
ci, którzy piastując wysokie urzędy nie byli w stanie wystawić 
na wzór paryskiego L’arc de Triomphe pomnika dedykowanego 
bohaterom tamtych dni. Niech się wstydzą, bo w niewielkiej 
wiosce na Podkarpaciu zostanie odsłonięty Łuk Triumfalny 
ku pamięci tych co polegli i tych co zwyciężyli.

Łuk Triumfalny – jak to zrobiono w Harcie na Podkarpaciu

Tekst Marek Jakubowicz, Fot. Andrzej Klimczak
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Mieszkańcy Harty byli od da-
wien dawna społecznością zor-
ganizowaną i zaangażowaną 

w sprawy wspólne. Dlatego łatwo ich 
było namówić do udziału w strajkach 
chłopskich w sierpniu 1937 r. Wezwa-
niem do walki o poprawę życia na wsi 
próbowano przesłonić próbę przejęcia 
władzy w kraju. W starciach z policją 
zginęło wówczas dwóch mieszkańców 
Harty. Dla ich upamiętnienia postawio-
no pomnik, na skrzyżowaniu dróg, obok 
młyna. Jedna ze szkół nosi też imię Bo-
haterów Walk Chłopskich.

Podczas okupacji wielu mieszkań-
ców wioski, w tym kobiety, zasiliło sze-
regi Armii Krajowej. W maju 1943 r. 
policja niemiecka spacyfikowała wieś, 
mordując cztery osoby i aresztując pięć-
dziesiąt, które później trafiły do obozu 

strażackim obejściu. Mają tu, oprócz ga-
rażu i zaplecza technicznego, pomiesz-
czenia biurowe, salę widowiskową na 
zebrania i zabawy wiejskie. Obejście 
uzupełnia jednoizbowe mini muzeum.

– Tradycje strażackie sięgają u nas 
czasów rozbiorowych, więc mamy co po-
kazać. Nie wszystkie eksponaty miesz-
czą się w tym jednym pokoju – mówi 
prezes Szczutek. – Przydałby się odrębny 
pawilon – marzy prezes. 

Mnie interesuje jednak przede 
wszystkim łuk triumfalny. Skąd ten po-
mysł?

– Wiemy z różnych przekazów hi-
storycznych, że w samej Harcie, jak 
i okolicznych wioskach, nie brakowa-
ło patriotów, którzy bili się o niepodle-
głość Polski w 1918 i 1920 roku – tłuma-
czy prezes. –Pomyślałem, że w 100-lecie 

odzyskania niepodległości zasługują oni 
na uczczenie. Niestety, ówczesne władze 
samorządowe nie były zainteresowane 
projektem. Szkoda, bo przecież pamięć 
o bohaterach powinna stać ponad po-
działami – opowiada szef miejscowych 
strażaków. – Ja jednak nie zrezygno-
wałem z pomysłu i kiedy zmieniły się 
władze gminy, ponownie zgłosiłem ini-
cjatywę budowy pomnika. Tym razem 
w 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Zna-
jąc problemy, na jakie napotyka bu-
dowa łuku triumfalnego w Warszawie, 
pomyślałem… żeby chociaż w Harcie, 
w skromniejszej skali, taki łuk postawić! 
Uaktywniło się wielu ludzi dobrej woli. 
Powołaliśmy społeczny komitet budowy 
pomnika. Ogłosiliśmy zbiórkę pienię-
dzy – konto bankowe udostępniła nam 
nasza biblioteka. Mój pomysł przekuł  

koncentracyjnego Auschwitz. W marcu 
1945 r. wieś spacyfikowało „wyzwoleń-
cze” NKWD wywożąc na Sybir dziewięć 
osób. Upamiętniono je tablicą odsłoniętą 
uroczyście, z udziałem władz wojewódz-
kich, 20 września tego roku.

– W listopadzie czeka nas kolejna 
patriotyczna uroczystość – mówi Ma-
ria Pałac. – Odsłonimy pomnik 100-le-
cia Bitwy Warszawskiej. O tym lepiej 
opowie inicjator tego przedsięwzięcia, 
prezes OSP Artur Szczutek – podkreśla 
pani Maria i wskazuje drogę do remizy 
strażackiej.

Remizę wybudowano w czynie 
społecznym i oddano do użyt-
ku w 1976 r. W latach dziewięć-

dziesiątych przeszła gruntowny remont 
przeprowadzony społecznym wysił-
kiem. Prezes Szczutek oprowadza po 
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Maria Pałac, sołtys Harty.

Artur Szczutek, Prezes OSP Harta.
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w projekt pan Henryk Sobolewski z Au-
torskiej Pracowni Projektowej z Rze-
szowa. Nie mając jeszcze pieniędzy na 
koncie, zapożyczyliśmy się i wpłaciliśmy 
zaliczkę. Dlatego pocięty granit na łuk 

triumfalny czeka już na odbiór w Strze-
gomiu. O naszej inicjatywie poinformo-
waliśmy wszystkie podkarpackie samo-
rządy i parlamentarzystów, dołączając 
prośbę o wsparcie.

– Pyta pan jaki był odzew? Zaledwie 
dwóch posłów odpowiedziało, a samo-
rządy zasłoniły się brakiem funduszy. 
Dlatego liczymy na zwykłych ludzi, ta-
kich jak my, których łączy słuszna spra-
wa. Zbierzemy potrzebną kwotę i już! 
– kwituje sprawę prezes strażaków.

Dzięki determinacji pomysłodaw-
ców, na placu obok remizy sta-
nie niebawem pomnik – owoc 

marzeń prezesa Szczutka i jemu podob-
nych. Pan Robert wskazuje na gotowe 
już fundamenty i instalacje elektryczne 
do iluminacji granitowego łuku. – Pod-
stawa będzie mieć wymiar 6x6 m – opi-
suje każdy szczegół. – Na niej stanie 
łuk o szerokości 2 m i wysokości 3,5 m. 
Zwieńczy go krzyż Virtuti Militari, pod 
którym znajdzie się napis po łacinie: Li-
bertas ineastimabilis res est i tłumaczenie 
po polsku: Wolność jest rzeczą bezcenną. 

Na prawej kolumnie umieszczona zo-
stanie tablica z czarnego granitu z na-
pisem: W hołdzie bohaterskim obrońcom 
ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości 1918 oraz zwycięstwa 

w Bitwie Warszawskiej nad bolszewicką 
Rosją 1920 – wdzięczni mieszkańcy Pod-
karpacia.

Uroczystość odsłonięcia pomnika 
planowana jest na 8 listopada. 

– Wystosowaliśmy zaproszenie do 
pana prezydenta Andrzeja Dudy – mówi 
z dumą pan Robert Szczutek. – Na razie 
ciągle czekamy na potwierdzenie jego 
obecności. Bardzo na nią liczymy.

Łuk triumfalny w Harcie będzie trze-
cim łukiem, jaki postawiono w Polsce. 
Jeden stoi w Ślesinie k. Konina; upa-
miętnia pobyt Napoleona i przemarsz 
jego armii. Drugi – w parku w Jabłonnej 
i poświęcony jest pamięci księcia Józefa 
Poniatowskiego. Żaden z nich nie jest 
budowlą monumentalną.

 Czy wielka uroczystość w niewiel-
kiej wiosce zainspiruje władze krajo-
we do przyspieszenia prac nad dziełem 
upamiętniającym to jedno z najważniej-
szych dla Polski i Europy wydarzeń mi-
litarnych? Daj Boże. W razie potrzeby 
mieszkańcy podkarpackiej Harty pod-
powiedzą jak się to robi…

SDP i Niepodległa

Łuk triumfalny w Harcie będzie trzecim łukiem, jaki 
postawiono w Polsce. Jeden stoi w Ślesinie k. Konina; 
upamiętnia pobyt Napoleona i przemarsz jego armii. Drugi 
– w parku w Jabłonnej i poświęcony jest pamięci księcia Józefa 
Poniatowskiego. Żaden z nich nie jest budowlą monumentalną.

Krótka opowieść o 36-letniej współpracy dwóch kapłanów:  
kardynała Mariana Jaworskiego, metropolity lwowskiego,  
i biskupa seniora diecezji charkowsko-zaporoskiej Mariana Buczka

     Od Lubaczowa 
do Lwowa

wspomnienia SDP
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W 1984 roku czas przyspieszył. 
Niedługo po nominacji księ-
dza profesora Mariana Jawor-

skiego na lubaczowskiego administrato-
ra apostolskiego (archidiecezji lwowskiej 
z siedzibą w Lubaczowie) na Wawelu 
kardynał Franciszek Macharski udzielił 
mu święceń biskupich. W Lubaczowie 
konkatedra jeszcze nie była ukończo-
na, stały rusztowania. Dlatego na ingres 
wybrano Kraków. 

Ks. biskup senior Marian Buczek: 
– Od kilku lat jestem emerytem, ale bez 
przerwy miałem kontakt z kardynałem 
Jaworskim. Odwiedzałem go zawsze, 
gdy tylko miałem taką okazję. Ostatni 
raz odwiedziłem go 17 sierpnia tego ro-
ku. Dzień później poszedł do szpitala 
i był tam już do końca życia. Współpra-
cowaliśmy długo w różnych sprawach. 
Byłem kurialistą i notariuszem, a także 
kierowcą biskupa w Lubaczowie, potem 
kanclerzem we Lwowie, sekretarzem ge-
neralnym Konferencji Episkopatu Rzym-
skokatolickiego Ukrainy, a przewodni-
czącym był kardynał Marian Jaworski. 
Odradzanie się Kościoła rzymskokatolic-
kiego na Ukrainie następowało w bólach. 
Gdyby nie kardynał Jaworski, to papież 
Jan Paweł II nigdy by nie przyjechał do 
Lubaczowa. Okazało się, że został tam 
i nocował. Wtedy jeszcze nie było mowy 
o papieskich odwiedzinach na Wscho-
dzie, choć na to spotkanie w Lubaczowie 
w 1991 roku przyjechało 16 tysięcy osób 
z byłego Związku Radzieckiego – rzym-
skich i greckich katolików. Kardynał Ja-
worski był tutaj biskupem siedem lat.

Wcześniej znał Lubaczów i archi-
diecezję, bo był kanonikiem kapituły. 
Na tych terenach, zaraz po święceniach, 
był wikariuszem w Baszni Dolnej koło 

Lubaczowa. Znał te tereny i wiedział, jak 
wyglądało tutaj duszpasterstwo. W po-
równaniu z Krakowem, gdzie tyle lat był 
profesorem, tutaj było mizernie, niewie-
le parafii i księży oraz problemy mate-
rialne. Zasłynął z tego, że definitywnie 
zmienił swój sposób postępowania. Ze 
znanego profesora stał się naprawdę 
duszpasterzem, a później biskupem. 
Co więcej, zmienił także sposób głosze-
nia kazań. Wiedział, że do miejscowych 
ludzi trzeba mówić językiem zrozumia-
łym, prostym, ale teologicznym. Bardzo 
szybko opanował nowy styl przekazu. 
Tak samo było we Lwowie, kiedy już 
został metropolitą. Głosił bardzo jasne, 
krótkie kazania, wyjaśniające prawdy 
wiary, etyki, moralności...

Ksiądz kardynał Marian Jawor-
ski został pochowany w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. – Dlaczego tam, a nie 

w Lubaczowie? – zamyśla się biskup 
senior Marian Buczek. – W 1945 roku, 
kiedy jesienią komuniści wyrzucili se-
minarzystów ze Lwowa, abp Eugeniusz 
Baziak poprosił Bernardynów, żeby wy-
znaczyli jakieś zastępcze miejsce. Pro-
pozycje były dwie: Leżajsk albo Kalwaria 
Zebrzydowska. W pierwszym przypadku 
warunki dobre, tylko profesorowie dale-
ko. Kalwaria leży bardzo blisko Krakowa 
i profesorowie mogli z łatwością dojeż-
dżać na wykłady. Chodziło o to, by utrzy-
mać wysoki poziom nauczania. 

W 1950 roku Marian Jaworski zo-
stał wyświęcony na kapłana. Już wtedy 
nabrał ducha zaufania do Matki Bożej 
Kalwaryjskiej, bo wszystko zawdzięczał 
Jej oraz Opatrzności Bożej. Po uzyska-
niu doktoratu wykładał w seminarium 
ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Był to akt wdzięczności za lata 

nauki i utrzymania w tym seminarium. 
Ile razy zdarzało się nam być w tamtej 
okolicy, wstępowaliśmy zawsze do Mat-
ki Bożej. Nieraz spokojnie, cichutko i bez 
powiadamiania kogokolwiek o naszej wi-
zycie. Bernardyni czasem pytali, dlaczego 
biskup nie zaglądnął. Odpowiadał wtedy, 
że przede wszystkim chciał się pomodlić.

Wszystkie odznaczenia pań-
stwowe, bardzo wysokie, od 
prezydentów Polski i Ukrainy 

(ostatnio, w 2017 r., order Orła Białego), 
krzyż biskupi i kardynalski, pierścień 
– ofiarował Matce Bożej Kalwaryjskiej. 
Ciągle mówił, że tam będzie pochowa-
ny i taką ostatnią wolę zapisał w testa-
mencie. 

Dla niego Kalwaria była wszystkim. 
Sakrę biskupią przyjął na Wawelu, gdzie 
później został pochowany abp Baziak, 
też wyrzucony ze Lwowa. To była jakaś  

wspomnienia SDP
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bardzo symboliczna ciągłość. Sześć dni 
później (29 czerwca 1984 r.) biskup Ja-
worski był już w Lubaczowie. To był dru-
gi etap jego biskupiej drogi. Aż wreszcie 
został metropolitą lwowskim. Równie 
symboliczny był Jego powrót do miasta, 
w którym się urodził. Tam napotkał duże 
trudności, nie tylko materialne, ale też 
polityczne, nacjonalistyczne. Próbowano 
zablokować ingres. Na po-
czątku nigdzie nie chcia-
no go przyjmować, ale on 
to wszystko przyjmował 
ze spokojem, pokazując 
innym, że nawet w tych 
warunkach można pra-
cować. Niektórzy go nie 
rozumieli, mówili, że we 
Lwowie potrzeba człowie-
ka ostrego, twardo stawia-
jącego warunki, a on od-
powiadał: co zwojuję, jeśli 
w parafii mam kilkaset 
osób, a wrogów są tysią-
ce. Po co ich denerwować? 
– pytał. Umiał się z nimi 
jednak porozumieć. 

Po tych 17 latach, kie-
dy odchodził z Lwowa na 
emeryturę i przekazywał 
archidiecezję arcybisku-
powi Mieczysławowi Mo-
krzyckiemu, okazało się, 
że zrealizował wszystko 
co zaplanował. Między 
innymi utworzył semi-
narium duchowne w Brzuchowicach, bo 
starego budynku Ukraińcy nie chcieli od-
dać. Odzyskał wiele świątyń, ale za jego 
kadencji powstawały też nowe kościoły. 
Przyczynił się do tego, że w 2001 r. papież 
Jan Paweł II przybył na Ukrainę, a opory 

przed tą wizytą ze strony ukraińskiej by-
ły wtedy ogromne. W rozmowie z prezy-
dentem Kuczmą, poprzedzającej wizytę, 
przekonywał, że Ukraina ma dopiero 10 
lat i jeśli odwiedzi ją papież, to cały świat 
się dowie o takim niezależnym kraju. I ta 
argumentacja została zaakceptowana 
na najwyższym szczeblu. Przekonywał 
też ukraińskie władze, że skoro właśnie 

uchwalono nowe prawo 
wyznaniowe, to należy je 
stosować także do rzym-
skich katolików, nie tylko 
do prawosławnych czy 
grekokatolików. Tym za-
imponował i pokazał, że 
można współpracować 
z każdym – również z ty-
mi, którzy utrudniali dzia-
łania Kościoła rzymsko-
katolickiego na Ukrainie.

Kardynał Jaworski 
konsekrował na 
Ukrainie dziesię-

ciu nowych biskupów, 
w tym biskupa Mariana 
Buczka. W Rzymie współ-
konsekrował między in-
nymi swojego następcę, 
abp. Mieczysława Mo-
krzyckiego.

W trwające dwa dni 
lubaczowskie pogrze-
bowe uroczystości po-
żegnalne ich biskupa 
angażowały się rzesze 

wiernych. Przypomniano wówczas wiele 
zasług zmarłego kardynała.

Ksiądz biskup senior Marian Buczek 
wspomina: – W tym siedmioletnim 
okresie lubaczowskim, Marian Jawor-
ski nie tylko dokończył budowę obecnej 

konkatedry. Połączył też w jedno sta-
ry kościół sanktuarium MB Łaskawej 
i dobudowany nowy pod wezwaniem 
bł. Jakuba Strzemię, założyciela i patrona 
archidiecezji lwowskiej. Budował nowe 
świątynie, zdobywał pieniądze i wzno-
szono nowe plebanie, bo stare zazwyczaj 
były w złym stanie technicznym. Rozwi-
jał różne formy pracy duszpasterskiej. 
Powołał Klub Inteligencji Katolickiej,  
organizował pielgrzymki, odwiedzał 
młodzieżowe oazy, wizytował place 
budowy kościołów i kaplic, jeździł po 
parafiach i modlił się z wiernymi pod-
czas tradycyjnych nabożeństw, takich 
jak Gorzkie Żale czy Droga Krzyżowa. 
Rozbudował też wyższe seminarium du-
chowne w Lublinie. Wysyłał księży na 
studia za granicę, a jednym z pierwszych 
oddelegowanych był obecny arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki. Księża bronili za 
granicą doktoraty. Część z nich pracuje 
nadal w diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej, a część na Wschodzie. 

Kardynał był szefem komisji ko-
ścielnej do rozmów z władzami 

państwowym na temat uznania stop-
ni naukowych duchownych w całej Pol-
sce. Rozmowy były trudne, ale w końcu 
zawarto porozumienie. W Polsce nikt 
tego nie wie, ale jeszcze będąc młodym 
biskupem z Lubaczowa zauważył, że 
nie ma polskiego brewiarza. Księża ko-
rzystali z napisanego po łacinie. Prze-
konał wówczas Episkopat, że należy 
jak najszybciej wydrukować polskoję-
zyczną wersję.

Wizyta papieska była ostatnim 
wielkim wydarzeniem religij-
nym w Lubaczowie. W roku 

następnym dokonała się reorganizacja 
struktur Kościoła w Polsce. Duch Święty, 
którego przyzywał Jan Paweł II w War-
szawie, przekroczył granicę i zajął się 
Wschodem, a biskup, obejmując zruj-
nowaną diecezję, musiał zmierzyć się 
z trudną rzeczywistością. 

To w Lubaczowie w roku 1991 Jan 
Paweł II powiedział: – Nie wiem, kiedy 
będę mógł nawiedzić Lwów i tamte ziemie, 
i tamten Kościół. Jego pragnienie spełni-
ło się w 2001 r. 
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Po tych 17 latach, 
kiedy odchodził 
z Lwowa na 
emeryturę 
i przekazywał 
archidiecezję 
arcybiskupowi 
Mieczysławowi 
Mokrzyckiemu, 
okazało się, 
że zrealizował 
wszystko 
co zaplanował. 
Między innymi 
utworzył 
seminarium 
duchowne 
w Brzuchowicach, 
bo starego 
budynku Ukraińcy 
nie chcieli oddać. 
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Głównym bohaterem był sierżant 
Wehrmachtu Urban Thelen, któ-
ry służbę odbywał w okupowanej 

przez Niemcy hitlerowskie Polsce. Oso-
biście zawiózł z Gniezna do Inowrocła-
wia, do kościoła św. Mikołaja, relikwie 
św. Wojciecha, które były i są jedną z naj-
większych świętości polskich katolików.

W lipcu 1941 roku metropolita wro-
cławski, kardynał Adolf Bertram, otrzy-
mał wiadomość o planowanej przez nie-
mieckie dowództwo likwidacji katedry 
w Gnieźnie. Jasne, że zostałyby zniszczo-
ne relikwie św. Wojciecha i Najświętszy 
Sakrament w tabernakulum. W 1941 r. 
niemieccy okupanci ogołocili kate-
drę w Gnieźnie ze wszystkich cennych 
przedmiotów, obrazów i wartościowe-
go wyposażenia. Jako przedstawiciele... 
muzykalnego narodu urządzili w niej 
wielką salę koncertową ogłaszając ka-
tedrę zabytkiem architektury... germań-
skiej. W tym samym czasie wikariusz 

generalny archidiecezji gnieźnieńskiej, 
ks. kanonik Edward van Blericq, ukrył re-
likwie św. Wojciecha. Ale bezceremonial-
ne poczynania nowej, niemieckiej dyrek-
cji groziły tym, że relikwie mogą wpaść 
w ich ręce... Lecz kanonik van Blericq nie 
miał pomysłu, jak i gdzie bezpiecznie 
ukryć relikwie, mimo że prosił go o to 

mocno kardynał Adolf Bertram. Dlatego 
skontaktował się ze znajomym probosz-
czem kościoła św. Mikołaja w Inowrocła-
wiu, ks. Paulem Mattauschem...

Po tej rozmowie w głowie ks. Paula 
zrodził się plan szybkiego działania. Po-
stanowił skontaktować się z zaprzyjaź-
nionym żołnierzem Wehrmachtu, sier-
żantem Urbanem Thelenem.

Znał go dobrze i miał przekonanie, 
że może na nim polegać. 27-letni 
Thelen, pochodzący z małej miej-

scowości niemieckiej Kleve, był praktyku-
jącym katolikiem, dlatego szybko zaprzy-
jaźnił się z ks. Paulem Mattauschem.  

Jak sierżant
W 2019 
roku minęło 
75 lat od 
sensacyjnych 
wydarzeń, 
których 
bohaterami 
było trzech 
niemieckich 
duchownych 
i sierżant 
Wehrmachtu. 
Wspólnym, 
odważnym 
działaniem 
uratowali 
z katedry 
gnieźnieńskiej 
relikwie 
świętego 
Wojciecha.

świętego Wojciecha
Wehrmachtu

ocalił relikwie

W 1941 r. niemieccy okupanci ogołocili katedrę 
w Gnieźnie ze wszystkich cennych przedmiotów, obrazów 
i wartościowego wyposażenia. Jako przedstawiciele... 
muzykalnego narodu urządzili w niej wielką salę koncertową 
ogłaszając katedrę zabytkiem architektury... germańskiej.

Tekst 
Jerzy Wojciewski

historia SDP historia SDP
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Jak wynika w archiwalnych zapisów, 
Urban Thelen jak na niemieckiego żoł-
nierza był dość nietypowy. Można tam 
przeczytać, że „sierżant Thelen poma-
gał polskim rodzinom, przekazując im 
żywność i artykuły pierwszej potrzeby, 
organizował lewe papiery i rozdawał 
kartki żywnościowe”. Ksiądz proboszcz 
zaprosił sierżanta Thelena, aby wpadł 
do niego na herbatę. Ten pojawił się 
wkrótce i usłyszał, że może przysłużyć 
się Kościołowi katolickiemu ratując re-
likwie św. Wojciecha. Zdał sobie sprawę, 
że gdyby ta misja się nie udała, to grozi 

mu kara śmierci lub obóz koncentracyj-
ny. Thelen wahał się, gdyż był po pracy 
w Urzędzie Uzupełnień i nie mógł już 
skorzystać ze służbowego samochodu. 
Wówczas proboszcz Mattausch poin-
formował go, że to „rozkaz kardynała 
Bertrama”…

W tej sytuacji sierżant Thelen 
przywdział mundur i pocią-
giem udał się do Gniezna. 

Tam czekały na niego relikwie św. Woj-
ciecha, włożone do maleńkiej trumienki. 
Ta zaś do drewnianego pudełka, a całość 
była owinięta zwykłym papierem pako-
wym i wciśnięta do zwykłej teczki.

Wkrótce wrócił do Inowrocławia nie-
mieckim pociągiem. W przedziale był 
sam. No i już zaczęła się godzina poli-
cyjna. Urban Thelen nie wiedział, że jest 

pod obserwacją patroli Gestapo. Jednak 
dojechał szczęśliwie do Inowrocławia. 
Relikwie pozostawił za kotarą oddziela-
jącą prywatne pomieszczenia księdza 
proboszcza od plebanii. Ksiądz Paul Mat-
tausch był wzruszony i wypowiedział do 
Urbana Thelena znamienne słowa: „A te-
raz święty Wojciechu broń się sam” .

Niebawem na plebanię wpadł pa-
trol Gestapo. Gestapowcy prze-
szukali wszystkie pomiesz-

czenia, ale niczego nie znaleźli – uff, 
św. Wojciech obronił się sam... i cieszył 
się, że go uratowali inni Niemcy. 

Warto dodać, że pierwotnie plano-
wano ukryć relikwie na wieży kościelnej, 
ale rychło odstąpiono od tego zamysłu, 
gdyż od czasu do czasu wspinali się tam 
snajperzy, żeby obserwować miasto.

A co się stało z relikwiami św. Woj-
ciecha? Zostały ukryte pod posadzką 
w zakrystii kościoła w Inowrocławiu, 
gdzie przetrwały do 1948 roku. Stam-
tąd powróciły do katedry w Gnieźnie.

* * *

 Po zakończeniu wojny Urban The-
len powrócił do Niemiec, do rodzinnego 
Kleve. Przez kilkadziesiąt lat dyskret-
nie milczał, nie mówiąc nikomu o tym, 
co uczynił dla świętego Wojciecha 
i dla Kościoła katolickiego. Był z siebie 

wewnętrznie dumny, że wykazał tyle 
odwagi i determinacji... Był człowiekiem 
samotnym, bardzo skromnym, pracował 
jako organista w miejscowym kościele.

Po wielu latach, kiedy przeczytał 
artykuł Reinholda Lehmana, w którym 
dziennikarz sugerował, że relikwiarz 
w Gnieźnie jest pusty, wysłał sprostowa-
nie do gazety. Wyjaśnił, że w relikwia-
rzu są ponownie relikwie św. Wojcie-
cha, że to on, Thelen, uratował relikwie 

świętego. Wówczas jego wspaniała 
historia zaczęła interesować inne 
media.

 To spowodowało, że w 1980 roku 
Urban Thelen napisał list do Sekre-
tariatu Episkopatu Polski informując 
o tym, że przyczynił się do uratowa-
nia relikwii św. Wojciecha i z którymi 
duchownymi niemieckimi współpra-
cował w tym przedsięwzięciu.

W 1992 roku Episkopat Polski 
podjął decyzję, by frag-
ment relikwii św. Wojcie-

cha przekazać do kościoła parafial-
nego w Kleve. Relikwie przywiózł ks. 
prymas Józef Glemp. Nieco później 
nastąpiło ich uroczyste przeniesie-
nie do konsekrowanego, nowego oł-
tarza. Miejscowy proboszcz poprosił 
Thelena, aby to on niósł relikwie do 
nowego ołtarza. Zgodził się chętnie 
i z wielkim wzruszeniem uczynił to. 
Mówił potem księdzu i znajomym, 
że cały czas myślał o tym, kiedy 
pierwszy raz wiózł relikwie św. Woj-
ciecha z Gniezna do Inowrocławia. 

Odwaga młodego sierżanta 
miała jeszcze inny wspaniały finał. 
W 1997 roku Jan Paweł II odwie-
dził Polskę. Trasa podróży papieża 
przebiegała przez Gniezno. Na spo-

tkanie z papieżem zaprosił U. Thelena 
ks. abp Henryk Muszyński. Metropo-
lita gnieźnieński, wziąwszy Thelena 
pod rękę, poprowadził go do papieża 
i przedstawił. Jan Paweł II długo i ser-
decznie ściskał dłoń Thelena. dzięku-
jąc mu gorąco za uratowanie relikwii 
św. Wojciecha.

Urban Thelen zmarł w 2008 roku 
i został pochowany w Winden niedale-
ko Aachen. Cześć jego pamięci... 

Jednak dojechał szczęśliwie do Inowrocławia. Relikwie 
pozostawił za kotarą oddzielającą prywatne pomieszczenia 
księdza proboszcza od plebanii. Ksiądz Paul Mattausch był 
wzruszony i wypowiedział do Urbana Thelena znamienne 
słowa: „A teraz święty Wojciechu broń się sam”.

historia SDPhistoria SDP
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Pamiętam, jak w roku 1991 posta-
nowiłem wejść po raz pierwszy 
na cmentarz Orląt, o którym tak 

wiele nasłuchałem się od dziadków, 
oraz na bajkowe łyczakowskie alejki 
cmentarne. Droga wiodła przez po-
krzywy sięgające powyżej głowy. Le-
dwo zarysowana ścieżka ułożona była 
z wyszczerbionych nagrobków dzie-
ci i obrońców Lwowa. Nie widać było 
grobów Orląt. Zostały zdewastowane, 
a o ich istnieniu przypominały jedynie 
regularne, prostokątne, dzikie rabaty 
chwastów. Nad pokrzywami górowa-
ły ruiny łuku triumfalnego i podziu-
rawionej kaplicy. Na Łyczakowie nie 
znalazłem wówczas ani jednego ca-
łego grobowca lub chociażby w części 
nie uszkodzonego. Płyty nagrobne zo-
stały zerwane przez rabusiów szuka-
jących cennych przedmiotów. Kaplice 
cmentarne, pokryte obscenicznymi  

która miała zniknąć
Nekro  polia,

Pomimo pandemii, już niebawem  
znicze SDP zapłoną ponownie na grobach 
przedwojennych dziennikarzy we Lwowie, a może 
za sprawą naszych ukraińskich kolegów również 
w innych miejscach. Cmentarz Łyczakowski, 
najpiękniejsza, zabytkowa nekropolia Kresów, 
miała zostać zniszczona przez Sowietów. 

Tekst Andrzej Klimczak

historia SDP historia SDP
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rysunkami i napisami, służyły 
miejscowym menelom jako miej-
sce schadzek. Kiedy od Andrzeja 
Gojke, gdańskiego dziennikarza 
i fotoreportera, otrzymałem kilka 
zdjęć zrobionych w 1976 r. podczas 
wycieczki przez członka jego ro-
dziny, przypomniałem sobie tamto 
wrześniowe popołudnie 1991 roku. 
Ja mogłem już chodzić po nekro-
polii swobodnie. Za czasów ZSRR 
groziło to represjami. Dlatego tak 
cenne są te archiwalne zdjęcia, któ-
re publikujemy tuż przed uroczy-
stością Wszystkich Świętych.

Poniżej zamieszczam frag-
menty listu, jaki wraz ze zdjęcia-
mi otrzymałem od Andrzeja Gojke:

Panie Redaktorze

Rozmawiałem dzisiaj telefonicznie 
z jednym z żyjących jeszcze uczestni-
ków tamtej wycieczki (z roku 1976) 
i poznałem kulisy sytuacji, w jakiej 
kilku uczestników wycieczki dosta-
ło się na zamknięty i zdewastowa-
ny wówczas Cmentarz Orląt Lwow-
skich. Otóż dotarli oni do Cmentarza 
Łyczakowskiego, a po jego zwiedzeniu 
– do zamkniętego, ogrodzonego płotem 
Cmentarza Orląt Lwowskich. Kiedy za-
glądali przez ogrodzenie i próbowa-
li robić zdjęcia, temu co robią z zain-
teresowaniem zaczęła się przyglądać 
starsza kobieta w chustce na głowie. 
Kiedy zorientowała się, że są Polaka-
mi, odważyła się podejść i zagadnąć. 
Powiedziała, że jest mieszkającą we 
Lwowie Polką i jeśli chcą, może pomóc 
im wejść na teren cmentarza, którym 
się tak interesowali. 

historia SDP historia SDP
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Oczywiście zgodzili się na jej propozy-
cję i przez jakąś zarośniętą furtę przedostali 
się na cmentarz Orląt od strony Cmentarza 
Łyczakowskiego. Zdążyli jeszcze zrobić so-
bie kilka zdjęć ze staruszką, ale ta stwier-
dziła, że lepiej, by ich przypadkiem ktoś nie 
zobaczył razem i się oddaliła. (W tamtych 
czasach rozmowa z obcokrajowcem mo-
gła się skończyć aresztowaniem – przyp. 
red). Uczestnicy wycieczki również nie chcie-
li się narażać, że zostaną zauważeni i na-
robią sobie kłopotów. W pośpiechu zrobili 
zdjęcia i opuścili nekropolię.

historia SDP historia SDP

Może trochę chaotycznie zapisałem, ale 
starałem się nie uronić nic z tego co przeka-
zał mi pan Józef (to imię uczestnika wyciecz-
ki, z którym rozmawiałem). 

Miałem wówczas osiemnaście lat i do-
brze pamiętam jak mój stryj (autor fotogra-
fii) po powrocie z wycieczki relacjonował tę 
i kilka innych historii z podróży z Alma-
turem LWÓW-KIJÓW-ODESSA-MOSKWA. 
Pamiętam, jak mówił o tym, że Cmentarz 
Orląt jest zamknięty i kompletnie zdewa-
stowany. 

Andrzej Gojke
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Po roku 1989 powstało wiele insty-
tucji i upamiętnień związanych z II woj-
ną światową i martyrologią 
narodu polskiego. Wiele 
osób stara się od lat, aby 
ten jedyny w swoim ro-
dzaju obóz, gdzie Niemcy 
dopuszczali się wyjątkowo 
okrutnych zbrodni na nie-
winnych dzieciach, znalazł 
należne miejsce w polskim 
muzealnictwie.

Wśród osób zaangażo-
wanych w tworzenie mu-
zeum jest znany reżyser 

dokumentalista Piotr Zarębski, który 
twierdzi, że po wielu latach wreszcie 
udało się zainteresować decydentów 
sprawą tworzenia muzeum. Zarębski 
twierdzi, że wszystko jest na dobrej 
drodze.

Ogromną pomoc dla takich dzia-
łań stanowi, pachnąca jeszcze 
drukarską farbą, książka Błażeja 

Torańskiego i Jolanty Sowińskiej-Gogacz 
– „Mały Oświęcim”. To nie tylko powrót 
do historii, to również opowieść świad-
ków, dzieci osadzonych w obozie, któ-
rym udało się przeżyć: Helenka w mo-
mencie osadzenia miała jedenaście lat. 
Do dzisiaj w nocy budzi się co godzi-
nę. Zuzanna też miała jedenaście lat. 
W pierwszej pracy po wojnie przed dy-

rektorem stawała jak przed 
komendantem. Leon trafił 
do obozu jako dziewięcio-
latek. Co noc krzyczy i pła-
cze. Kiedy słyszą nazwi-
sko Pohl, robi im się słabo. 
Eugenia Pohl była jedną 
z najokrutniejszych straż-
niczek obozu – katowała 
dzieci, polewaniem zim-
ną wodą skazywała je na 
śmierć przez wychłodze-
nie. Opowieść o miejscu,   

Obóz przy ulicy 
Przemysłowej w Łodzi to 
obóz koncentracyjny dla 
polskich dzieci, utworzony 
na terenie getta. Trafiały 
tam dzieci od drugiego 
do szesnastego roku 
życia. Zmuszano je do 
pracy ponad siły, bito, 
głodzono i „wychowywano” 
morderczymi ćwiczeniami 
czy polewaniem zimną 
wodą i zmuszaniem 
do stania na mrozie.

Przemilczana 
 opowieść

historia SDP

Leon trafił 
do obozu jako 
dziewięciolatek. 
Co noc krzyczy 
i płacze.
Kiedy słyszą 
nazwisko Pohl, 
robi im się 
słabo.

Tekst Andrzej Klimczak
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które skazano na zapomnienie. Opo-
wieść, która oddaje głos ostatnim świad-
kom. Opowieść o dziecięcym piekle. 

Błażej Torański – dziennikarz, publicy-
sta, pisarz. Specjalizuje się w literatu-
rze faktu. Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Wrocław-
skiego; działał w Niezależnym Zrze-
szeniu Studentów. Pracował m.in we 
„Wprost”, „Prawie i Życiu”, „Rzeczpo-
spolitej”. Jest członkiem Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. W 2017 roku 
otrzymał nagrodę SDP im. Janusza 
Kurtyki za publikacje na łamach „Do 
Rzeczy” i „Odry”. Autor zbioru wywia-
dów z twórcami o cenzurze „Knebel. 
Cenzura w PRL-u” (Zona Zero, 2016) 
i współautor (wraz z Marcinem Jaku-
bem Szymańskim) książki „Fabrykanci. 

Burzliwe dzieje rodów łódzkich prze-
mysłowców” (Zona Zero, 2016).

Jolanta Sowińska-Gogacz  – kulturo-
znawca i pedagog, absolwentka Uni-
wersytetu Łódzkiego. Zadebiutowała po 
maturze tomikiem poezji „Przednieble” 
(Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Ba-
czyńskiego, 1991). Druga jej książka po-
etycka to „Pomieszczenie” (Kwadratura, 
2010). Artykuły o obozie na Przemysło-
wej publikowała na łamach tygodnika 
„Sieci”. Laureatka nagrody „Znak Dobra” 
w roku 2015 za artykuł „Mały Oświęcim” 
(„Przewodnik Katolicki” 7/2014). Autor-
ka obszernej dokumentacji – pisanej, 
fotograficznej i filmowej – związanej 
z łódzkim obozem, współautorka wielu 
inicjatyw medialnych i edukacyjnych 
upamiętniających jego dzieje. Prowadzi 
lekcje historii na byłym terenie obozu. 

historia SDP podróże SDP

Syberia – przeklęte miejsce dla tysięcy Polaków zsyłanych tam 
od stuleci. Do dziś słowo to brzmi złowrogo dla starszego pokolenia 
rodaków, nawet tych, którzy na Syberii nigdy nie byli. Tak mocno 
w pamięci naszego narodu zapisała się ta ziemia – znana głownie 
z opowieści Sybiraków, którzy przeżyli katorgę i wrócili do kraju. 
Ja w swoich reportażach i wystawach fotograficznych pokazuję 
odmienny obraz tego zakątka świata. 

Inna 
Syberia

Pamięci Romualda 
Koperskiego

Tekst i fot.  
Jolanta Danak-Gajda

Syberia
Błażej Torański.

Na Uralu.
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Na przełomie sierpnia i września 
2009 roku uczestniczyłam w międzyna-
rodowej wyprawie zorganizowanej przez 
Romualda Koperskiego. Ten słynny po-
dróżnik, muzyk, pilot, dziennikarz, autor 
książek o Syberii, niestety zmarł w li-
stopadzie 2019 roku. Ale to on pokazał 
nam inną Syberię. W jego opowieściach 
jest fascynacja przyrodą, krajobrazami, 
a przede wszystkim wspaniałymi ludź-
mi, którzy żyją na Syberii. Wśród nich 
jest wielu potomków Polaków, bo jak się 
mówi w Rosji – „Syberię zdobywali Ko-
zacy, a cywilizowali Polacy”. 

Mówi się tak, gdyż od początku 
liczną grupę osadników Sy-
berii stanowili Polacy skazani 

na zesłanie bądź katorgę. W czterech 
wielkich zsyłkach, począwszy od Kon-
federacji Barskiej po czasy stalinizmu. 
Zesłańcy należeli do elit, to byli ludzie 
wykształceni – właściciele ziemscy, le-
karze, nauczyciele, którzy po zakończe-
niu katorgi mieli zakaz powrotu do eu-
ropejskiej części Rosji i na Syberii lub 
Dalekim Wschodzie zajmowali się ba-
danami naukowymi.

Jednym z pierwszych znanych ze-
słańców z terenów Rzeczypospolitej 
był Adam Kamieński, podróżnik i pa-
miętnikarz XVII-wieczny, autor najstar-
szego w języku polskim opisu Syberii 

pod względem etnograficznym i przy-
rodniczym.

Wielu zesłańców w sposób znaczą-
cy przyczyniło się do rozwoju Syberii. 
Spośród nich liczną grupę stanowi-
li badacze. Jednym z nich był powsta-
niec styczniowy – Benedykt Dybowski, 
przyrodnik, podróżnik, odkrywca i le-
karz, badacz Bajkału, Dalekiego Wscho-
du i Kamczatki, profesor Uniwersytetu 
Lwowskiego i Szkoły Głównej Warszaw-
skiej. Uważany jest za ojca polskiej lim-
nologii – nauki zajmującej się badaniami 
śródlądowych akwenów. Opisał około 
400 gatunków zwierząt żyjących w je-
ziorze Bajkał oraz tamtejsze warunki 

hydrologiczne i klimatyczne. Jego dzie-
łem jest teoria powstania Bajkału i ewo-
lucji tamtejszej fauny. Dzieło Benedykta 
kontynuował później młodszy brat, Wła-
dysław Dybowski.

Syberię badał również Bronisław 
Piłsudski – brat marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Był etnografem zaj-

mującym się ludami i kulturami Dale-
kiego Wschodu, głównie ludem Ajnów, 
który obserwował na Sachalinie, a póź-
niej na japońskiej wyspie  Hokkaido. 
M.in. dokonał  zapisu fonograficznego 
na wałkach woskowych pieśni i mowy 
Ajnów, jest twórcą słownika tego ludu, 
opisu kultury i obyczajów. Prywatnie 
ożenił się z przedstawicielką tego ludu, 
miał z nią syna i córkę, do dziś w Japonii 
żyje kilkunastu jego potomków.  

Zesłańcem na Syberię był także 
Aleksander Czekanowski,  podróż-
nik i geolog. Badał Syberię Środkową 
w guberni Irkuckiej. Współpracował 
z Benedyktem Dybowskim i Wiktorem 
Godlewskim, przyrodnikiem, ornito-
logiem.  Napisał pierwszą wiarygodną 

pracę o geologii rejonu Dolnej Tunguzki, 
południowego biegu Leny. Odkrył tam 
pokłady węgla i grafitu.

Jednym z bardziej znanych zesłań-
ców po Powstaniu Styczniowym był Jan 
Czerski – również geolog, paleontolog 
i przyrodnik. Prowadził badania geolo-
giczne i paleontologiczne rejonu Omska, 
potem okolic Irkucka i wzdłuż rzeki An-
gary. Na Zabajkalu jego imię noszą góry, 
w Górach Bajkalskich jest góra Czerskie-
go, jest też Czerski – miasto na północy 
Rosji nad rzeką Kołymą (Magadan, Jaku-
cja), gdzie polski badacz zginął podczas 
kolejnej wyprawy badawczej.

Wspomniany wcześniej Romuald 
Koperski podczas jednej z ostatnich wy-
praw na daleką północ Syberii odnalazł 
grób Czerskiego. Było to w 110. roczni-
cę jego śmierci. Wówczas polski Senat 
ufundował pamiątkową tablicę, która 
zawisła na jego grobie. Koperski opisał 
ten moment w książce zatytułowanej 
„Syberia – Zimowa Odyseja”. Wspomi-
nał kiedyś, że zapytał malca w szkole, 
czy wie, kim był Jan Czerski. Malec po-
patrzył  na niego zdziwiony  – to Wy nie 
wiecie, kim był? Jan  Czerski nam wę-
giel pokazał i dzięki niemu mamy cie-
pło w domach. To pokazuje, że Polacy 
są czczeni na Syberii, a dzieci uczą się 
o nich w szkołach do dziś. 

Romuald Wincenty Koperski (ur. 5 kwietnia 1955 r. 
w Sopocie, zm. 23 listopada 2019 w Gdańsku) 
– polski podróżnik, pisarz, przewodnik po Syberii, 
pionier wypraw samochodowych po rozległych 
terenach Syberii, pilot samolotowy I klasy, 
dziennikarz reportażysta, fotograf, myśliwy, nurek 
oraz zawodowy muzyk pianista. Rekordzista 
Guinnessa w grze na fortepianie. Autor książek 
(„Pojedynek z Syberią”, „Przez Syberię na gapę”, 
„1001 Obrazów Syberii”, „Syberia Zimowa 
Odyseja”), wystaw fotograficznych i wielu 
publikacji poświęconych Syberii, którą wielokrotnie 
przemierzył na całej długości oraz szerokości 
geograficznej. Wychował się i mieszkał w Gdańsku.  
/ Wikipedia

podróże SDP

Ekspedycja Koperskiego.

Dom na Syberii. Listwianka, suszone omule.
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Cała Syberia nie jest do końca 
przebadana. Są miejsca, gdzie nie 
stanęła ludzka stopa, są brzegi 

Oceanu Arktycznego, gdzie nie przybił 
żaden statek. Syberia to są  olbrzymie 
przestrzenie, których nie można objąć 
wyobraźnią. Dla nas w Europie 200 km 
to daleka droga, a tam odległości liczy 
się na setki kilometrów, a nawet na dni 
do przebycia. 

Przez Syberię wiedzie jedna główna 
droga, która ciągnie się wzdłuż słynnej 
kolei transsyberyjskiej wybudowanej 
na początku XX wieku. I trzeba dodać, 
że nie jest to droga asfaltowa. Miejscami 
jest, ale lepiej, żeby jej nie było, bo jest 
taka dziurawa. Powodem zniszczeń jest 
zalegająca płytko wieczna zmarzlina. 
Dlatego najlepiej poruszać się zimą, gdy 
wszystko jest zamarznięte. Jak się robi 
cieplej, naprawione w poprzednim ro-
ku drogi odmarzają, zapadają się i trze-
ba je znów naprawiać. Z tego powodu 

większość syberyjskich traktów jest 
szutrowa, zwały kamieni leżą na pobo-
czu i przy pomocy ciężkiego sprzętu dro-
ga jest naprawiana na bieżąco.

Trzeba wspomnieć, że przez Sybe-
rię poruszaliśmy się kilkoma samocho-
dami. Głównym, którym kierował szef 
wyprawy Romuald Koperski, była cię-
żarówka MAN z demobilu z niemieckiej 
armii. Jeden z najlepszych pojazdów, 
jaki wyprodukowali Niemcy zachodni 
w czasie „zimnej wojny”. Miały służyć 
w walkach z Rosją Sowiecką. Auto, nie-
zawodne na syberyjskie drogi i bezdro-
ża, zostało przystosowane do przewozu 
pasażerów. W kabinie kierowcy był szy-
berdach, gdzie pierwotnie zamontowa-
ny był karabin maszynowy, a ja korzy-
stałam z niego przy robieniu fotografii. 
Poza tym w ekipie były dwa terenowe 
mercedesy busy. Wyprawa była między-
narodowa, oprócz Polaków byli Niemcy 
i Litwini. 

Wystartowaliśmy z Ir-
kucka, dokąd dolecieliśmy 
samolotem przez St.  Pe-
tersburg. Potem była Li-
stwianka – wieś letniskowa 
nad Bajkałem. Następnie 
Góra Czerskiego. Spływa-
liśmy pontonami i kajaka-
mi Leną w dół rzeki. Od-
wiedziliśmy Ust Ordyński, 
dużą miejscowość w Buria-
cji, gdzie degustowaliśmy 
pierożki z mięsem, tzw. po-
zy. Płynęliśmy promem przez Zalew Brac-
ki, który powstał w połowie XX wieku 
na Angarze, a potem wzdłuż linii kole-
jowej, zbaczając tu i ówdzie, podążali-
śmy na zachód przekraczając kolejne 
wielkie syberyjskie rzeki – Okę, Jenisiej, 
Ob, Irtysz. Zatrzymywaliśmy się w sybe-
ryjskich miastach – Krasnojarsk, Keme-
rowo (kuznieckie zagłębie węglowe), No-
wosibirsk, Omsk, Tjumeń,  aż dotarliśmy 

do Jekaterynburga i na Ural, gdzie 
znajduje się granica między Azją 
a Europą i gdzie kończy się Sybe-
ria. Potem przez Moskwę, Łotwę 
i Litwę wróciliśmy do Polski.

Podróżowanie po Syberii jest 
wielką przygodą. Można jechać 
setki kilometrów i nie spotkać 
człowieka. Wielkie przestrzenie, 

dookoła tajga i pustkowia, 
gdzieniegdzie maleńkie 
osady drewnianych do-
mów z charakterystyczny-
mi okiennicami, a każda 
taka wioska jest swoistym 
skansenem. W  miastach 
blokowiska, monumental-
na architektura z okresu 
socjalizmu, pomniki Leni-
na. Tylko najstarsze mia-
sta, takie jak Tjumeń, Je-
katerynburg czy Irkuck, 
zachowały starą zabudowę.   

Największą atrak-
cją na Syberii jest 
jezioro Bajkał. 

Wspomniałam już wcze-
śniej o zasługach Pola-
ków w badaniu tego jezio-
ra, z krystalicznie czystą, 
ale bardzo chłodną wodą, 
nazywanego syberyjskim 

morzem. Bajkał widać z kosmosu. Jest 
najstarszym, liczącym 25 milionów lat 
i najgłębszym jeziorem świata – ponad 
1 600 metrów, siódmym jeziorem globu, 
jeśli chodzi o powierzchnię. Ma też naj-
większe rezerwy wody pitnej na świecie 
– zawiera 1/5 światowych zasobów wody 
słodkiej znajdujących się na powierzch-
ni Ziemi. Maksymalna szerokość  79 ki-
lometrów, a długość 636 km. 

Największą 
atrakcją na 
Syberii jest 
jezioro Bajkał. 
Wspomniałam 
już wcześniej 
o zasługach 
Polaków 
w badaniu 
tego jeziora, 
z krystalicznie 
czystą, 
ale bardzo 
chłodną wodą, 
nazywanego 
syberyjskim 
morzem.

podróże SDP

Liczące 6 tys. lat malowidła naskalne nad Leną. Jezioro Bajkał.
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Bajkał jest domem dla 1550 gatun-
ków zwierząt, a wraz z okolicami rośnie 
tu ponad tysiąc gatunków 
roślin. 80% z nich można 
spotkać tylko tam. Taką 
rybą jest omul, który naj-
lepiej smakuje wędzony. 
Charakterystycznym dla 
Bajkału drapieżnikiem, wy-
legującym się na skałach, 
są  nerpy – urocze śnież-
nobiałe foki słodkowodne. 
Ja podziwiałam je w akwa-
rium muzeum przyrodni-
czego w Listwiance. 

Do Bajkału wpływa 
około 350 rzek, ale wypły-
wa tylko jedna – Angara, 
prawy dopływ Jeniseju. Nic dziwnego, 
że Bajkał i jego otoczenie znajduje się na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Jednym z najstarszych miast na Sy-
berii jest Irkuck, nazywany też stolicą 

Syberii. Leży bezpośrednio nad rzeką 
Angarą. Mówi się, że co 10 mieszkaniec 

tego miasta ma jakieś po-
winowactwo z Polską. 
W II połowie XIX wieku ję-
zyk polski był powszechnie 
używany w Irkucku i wie-
lu innych miastach Sybe-
rii. Polacy, gdy kończyły im 
się zsyłki, zajmowali eks-
ponowane stanowiska, byli 
lekarzami, nauczycielami, 
a nawet właścicielami ko-
palni złota.  Przyjeżdżało 
tu również wielu kupców, 
którzy dorabiali się mająt-
ków na handlu z Dalekim 
Wschodem – znamy lite-

rackie postaci, takie jak np. Wokulski 
z „Lalki” Bolesława Prusa.  W Irkucku 
w XIX wieku  funkcjonowały polskie 
sklepy, restauracje, cukiernie i kawiar-
nie. Szyku zadawali polscy krawcy 

i szewcy, u których zamawiano modne 
wówczas stroje. I trwało tak do rewolu-
cji październikowej. Do dzisiaj w Irkuc-
ku mieszka sporo Polaków, funkcjonuje 
polski kościół, są organizacje polonijne, 
zespoły folklorystyczne, których przed-
stawiciele przyjeżdżają na  Światowy 
Festiwal do Rzeszowa. W Irkucku działa 
też polski konsulat.

Niezapomnianym wrażeniem 
był spływ rzeką Leną, kajaka-
mi i pontonami. Lena wypływa 

ok. 7 km od Bajkału, my płynęliśmy zale-
dwie niecały dzień od Kaczuka do Wier-
choleńska. Krajobrazy zmieniały się jak 
w kalejdoskopie: góry porośnięte tajgą, 
wiekowe sosny, małe osiedla Buriaków 
na brzegu. Lena wydawała się spokoj-
ną rzeką, ale to tylko pozory, ma wartki 
nurt i potrafi pokazać pazur. Dwa kajaki 
przewróciły się i moi przyjaciele ledwie 
uszli z życiem. Leną dopłynęliśmy do 
miejscowości Wiercholeńsk.

Wiercholeńsk jest jedną z najstar-
szych miejscowości nad Leną. W XIX 
i XX w. przemieszczały się przez nią fale 
zesłańców polskich, którzy byli kierowa-
ni do Jakucji i na Kołymę. W Wiercholeń-
sku znalazł się także Feliks Dzierżyń-
ski, tzw. krwawy Feliks, któremu udało 
się stąd uciec. W pobliżu Wiercholeńska 
można podziwiać rysunki naskalne wy-
konane 6 tys. lat temu. Nad brzegami 
Leny można teraz trafić na wyludnione 
wsie, które mają blisko 300 lat.

Ok. 100 km na północ od Irkucka 
znajduje się polska wieś Wierszyna. Wieś 
została założona przez polskich emigran-
tów (dobrowolnych), głównie z Zagłębia 
Dąbrowskiego, którzy osiedlili się tu oko-
ło 1910 roku. W Wierszynie oraz przyle-
głych wioskach mieszka łącznie około 
300 polskich rodzin, ale językiem polskim 
posługuje się niewielka grupa mieszkań-
ców. Działa tam polska szkoła, jest  drew-
niany kościółek oraz Dom Polski, pełniący 
funkcję domu kultury i miejsca spotkań 
mieszkańców, z amfiteatrem i skanse-
nem. Romuald Koperski, poprzez zało-
żoną przez siebie Fundację, opiekował 
się tamtejszymi Polakami, organizował 
kolonie dla dzieci w Polsce oraz pomoc 
medyczną (np. przyjeżdżali polscy okuli-
ści, badali ludność i dawali w prezencie 
okulary). Do Wierszyny podczas tej wy-
prawy nie dotarliśmy, ale mieszkańcy 
Syberii, których spotkaliśmy na swojej 
trasie, zwykle mówią, że ich przodka-
mi byli Polacy. Z wielką atencją odno-
sili się do nas, byli ciekawi świata, nie-
zwykle gościnni, zapraszali do domów, 
częstowali orzeszkami kedrowymi. Tak 
było np. w Żigałowie, gdzie czekaliśmy, 
aż jeden z naszych mercedesów zosta-
nie naprawiony. Było to bardzo miłe. 

Polacy, gdy 
kończyły im 
się zsyłki, 
zajmowali 
eksponowane 
stanowiska, 
byli lekarzami, 
nauczycielami, 
a nawet 
właścicielami 
kopalni złota. 

podróże SDP

Typta, opuszczona wieś na Syberii.

Irkuck, detal koronkowego domu 
drewnianego na przedmieściach.
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Tajszet i Tułuń to dwie miejsco-
wości w środkowej Syberii, przez które 
przejeżdżaliśmy. Wiąże się z nimi hi-
storia dziadków jednego z uczestników 
wyprawy. Byli świadkami Jehowy, za 
co podczas II wojny światowej zostali 
zesłani na Syberię spod Lwowa. Na Sy-
berii się poznali i poślubili. Ich wnuk 
szukał śladów obozu, gdzie przebywa-
li, ale nie znalazł, choć miał dokładny 
opis miejscowości. Nawet pytani przez 
niego starsi mieszkańcy nie chcieli nic 
mówić na ten temat. Stalinowskie obozy 
są do dziś tematem tabu w Rosji. Ale na 
szczęście jedna starsza kobieta pokazała 
mu posiołek, gdzie był obóz. Powiedziała, 
że w latach 80. ub. wieku była powódź 
i zabrała resztki baraków. Na tym miej-
scu teraz stoi stadion.

Oprócz Irkucka ogromne wrażenie 
zrobił na mnie Tjumeń, nazy-
wany matką syberyjskich miast. 

Jadąc z Europy, to pierwsze 
wielkie miasto za Uralem, 
czyli na zachodniej Sybe-
rii. Założone pod koniec 
XVI wieku na miejscu ta-
tarskiej twierdzy Czyngi-
-Tura, stanowiło forpocztę, 
skąd rozpoczynała się ko-
lonizacja Syberii. Do szyb-
kiego rozwoju Tjumenia 
przyczyniło się jego dosko-
nałe położenie – na szla-
ku handlowym z Rosji do 
Chin. Obecnie to nowocze-
sne miasto z siedzibą ro-
syjskich spółek petroche-
micznych, centrum handlu 
i kultury. Nowe budownictwo sąsiadu-
je ze starą zabudową, cerkwie i sobory 
stoją obok potężnych socjalistycznych 

gmachów a obok królują paskudne blo-
kowiska. Nie brakuje też elementów za-
chodnich, np. McDonalda.

Życie na Syberii jest proste i trudne 
jednocześnie. Przyroda wyznacza rytm 
roku. Poszczególne pory wyznaczają, 

co trzeba robić. Na wiosnę 
ludzie zbierają drewno, by 
wysuszyć przez lato, po-
tem pojawiają się owoce 
leśne – np. maliny, później 
są pierwsze sianokosy, ło-
wi się ryby i tak do jesieni. 
Jesienią myśliwi idą upolo-
wać zwierzynę. Mówi się, 
że tajga wyżywi, rzeki do-
starczają wody i ryb, w taj-
dze są owoce, grzyby, wa-
rzywa – np. dziki czosnek 
i dzika cebula. Nie ma tu-
taj głodu. Ludzie są szczę-
śliwi, życzliwi, pomagają 
sobie. Są niesamowici, my 

tu na Zachodzie nawet nie wyobraża-
my sobie tego, bo przekaz medialny jest 
inny. Koperski mówił, że największym 

bogactwem Syberii nie jest złoto, ani 
diamenty, ale ludzie, którzy tutaj żyją. 
Mieszka tu sto narodowości i grup et-
nicznych, mających swoją kulturę i ję-
zyk. Kto słyszał o literaturze jakuckiej? 
Nikt, a jednak taka istnieje. Wszystkie 
ludy żyją w zgodzie. Nie ma walk et-
nicznych, wszyscy się tolerują, poma-
gają sobie, ponieważ ta trudna ziemia 
tego wymaga. Zimą jest piekłem zimna, 
a latem piekłem gorąca. Latem wiecz-
na zmarzlina topi się, powstają liczne 
tzw. soczewki wodno-błotne, jest mnó-
stwo komarów i meszek, które są nie do 
zniesienia.  Stąd ci ludzie, żyjąc w tak 
trudnym klimacie, wiedzą, że człowiek 
musi pomagać sobie nawzajem, bo bez 
tego zginie. 

Miałam okazję zobaczyć mały frag-
ment Syberii – Buriację. Buriaci to 
lud mongolski, który przywędrował 
na te ziemie 2 tys. lat temu. To paste-
rze, hodowcy bydła i koni, zajmują się 
też łowieniem ryb i polowaniem. Spo-
tykaliśmy ich w miastach takich jak 
Ust Ordyński, w wioskach nad Leną, 

pozdrawiali nas z brzegu, a potem na 
promie na Zalewie Brackim. To ludzie 
życzliwi i spokojni. 

Wyprawa na Syberię zmieniła moje 
spojrzenie na świat, na uprawianie tury-
styki, poznawanie innych krajów. Odtąd 
nie jeżdżę do kurortów z luksusowymi 
hotelami.  W ten sposób nie pozna się 
ludzi miejscowych, tzw. lokalsów. Staram 
się wyjeżdżać albo sama, albo w małych 
grupach, podróżować wynajętymi samo-
chodami terenowymi, nocować w na-
miotach na dziko, jeśli się tylko da, albo 
poruszać się lokalnymi środkami loko-
mocji. Tylko w ten sposób – moim zda-
niem – można poczuć klimat danego kra-
ju, przeżyć emocje, których nigdy się nie 
doświadczy leżąc przy basenie pod pal-
mą czy nocując w hotelu wyglądającym 
tak samo jak w innych zakątkach świata. 
Niestety, teraz pandemia pokrzyżowała 
turystyczne plany wszystkim ludziom 
i pewnie po jej wygaśnięciu podróżowa-
nie diametralnie się zmieni. Być może 
na takie, jakie ja uprawiam. Czego sobie 
i wszystkim życzę. 

Mówi się, 
że tajga 
wyżywi, rzeki 
dostarczają 
wody i ryb, 
w tajdze są 
owoce, grzyby, 
warzywa – np. 
dziki czosnek 
i dzika cebula. 
Nie ma tutaj 
głodu.

podróże SDP

Nad Leną. Tjumeń.
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Dary dla   Wschodu

Regionalny ośrodek TVP 3 w Rzeszowie niejednokrotnie 
podejmował działania o charakterze charytatywnym na rzecz 
Polaków mieszkających na Wschodzie. Tym razem trwa 
akcja pomocy rodakom w Gruzji, na Ukrainie i mołdawskim 
Naddniestrzu. Działania te Telewizja Rzeszów prowadzi razem 
z wolontariuszami Fundacji Humana Mundi, Pro Spe i Fundacją 
Aniołów Stróżów. Polacy na Wschodzie znaleźli się w bardzo 
trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa. Brakuje 
im żywności, pieniędzy na lekarstwa, opatrunki czy środki 
dezynfekcyjne. 

SDP z pomocą

Inicjatorką akcji pomocowej jest 
dziennikarka regionalnego ośrodka 
TVP w Rzeszowie, Anna Tomczyk. 

– Wszystko zaczęło się w tym roku, gdy 
z życzeniami wielkanocnymi zadzwo-
niła do mnie prof. Maria Filina, szefo-
wa stowarzyszenia Polaków w Gruzji 
– wspomina. – Podczas rozmowy opo-
wiadała o tragedii kraju, który w przewa-
żającej części żyje z turystyki. Epidemia 
zepchnęła na pogranicze nędzy wielką 
grupę Gruzinów i mieszkających w tym 
kraju Polaków. Zadeklarowałam pomoc. 
Dzięki zgodzie i „błogosławieństwu” Jó-
zefa Matusza, dyrektora rzeszowskiej 

TVP 3, ruszyliśmy 
z akcją wspieraną 
przez anteny ogól-
nopolskie. W krót-
kim czasie udało 
się uzbierać 60 tys. 
złotych, które pa-
rafie i organizacje 
polskie w Gruzji 
rozdysponowały 
wśród najbardziej 
potrzebujących. 

Tekst Andrzej Klimczak , fot. archiwum

SDP z pomocą
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Niebawem przyszła kolej na po-
moc Polakom z Naddniestrza. 
Z Rzeszowa jest tam ponad 

800 km. To niby-państwo oderwane 
niedawno od Mołdawii nie jest uzna-
wane w świecie. Sytuacja naszych 
rodaków mieszkających w Naddnie-
strzu jest fatalna. Nikt teraz nie ma 
odwagi, aby podróżować z darami na 
Wschód. Dlatego trwa nadal akcja 
niesienia pomocy rodakom z Nadd-
niestrza poprzez zbiórkę pieniędzy, 
które trafiają do Towarzystwa Pol-
skiej Kultury Jasna Góra w Tyraspo-
lu, a stąd do potrzebujących rodzin 
polskich.

Towarzystwo Jasna Góra pełni wio-
dącą rolę we wskrzeszaniu pol-
skości i propagowaniu kultury. 

Marek Pantuła wraz z prezesem Towa-
rzystwa Natalią Siniawską-Krzyżanow-
ską stworzyli w Raszkowie Dom Polski 
„Pan Wołodyjowski”.

Pieniądze dla Polaków zbierane są 
również dzięki sprzedaży prac darowa-
nych przez artystów i ludzi dobrej wo-
li. Można je kupować zarówno w czasie 
imprez organizowanych w ramach akcji 
„Kultura na szlaku”, jak i poprzez Ba-
zarek dla Polaków z Naddniestrza, któ-
ry udostępniono na Facebooku. Prowa-
dzone są licytacje obrazów, płaskorzeźb, 
książek i płyt z muzyką. 

SDP z pomocą
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W Naddniestrzu żyje dzisiaj 
jeszcze kilkuset Polaków. 
Wielu z nich przychodzi na 

lekcje języka polskiego do Centrum 
„Jasna Góra” w Tyraspolu. Uczestniczy 
w nabożeństwach w kościele, który od 
podstaw zbudował Polak 
– ks. Piotr Kuszman, ser-
canin. Pomocy potrzebują 
również potomkowie na-
szych rodaków w Raszko-
wie i Słobodzie Raszków.

– W tej chwili skupia-
my się mocno na organi-
zowaniu pomocy dla Pola-
ków w obwodzie lwowskim 
–  mówi Anna Tomczyk. 
– Naszym partnerem w tej 
akcji jest Fundacja Aniołów 
Stróżów. Chciałabym, aby 
ta pomoc uświadomiła lu-
dziom w Polsce, jak bardzo 
potrzebne jest ich wsparcie 

dla rodaków mieszkają-
cych poza granicami na-
szego kraju. Myślę, że te 
charytatywne działania 
zmienią też nieco nega-
tywne opinie o dzienni-
karzach, którzy przecież 
często są przysłowiową 
„ostatnią deską ratun-
ku” dla potrzebujących 
pomocy. 

Myślę, że te 
charytatywne 
działania 
zmienią też nieco 
negatywne opinie 
o dziennikarzach, 
którzy przecież 
często są 
przysłowiową 
„ostatnią deską 
ratunku” dla 
potrzebujących 
pomocy.

Anna Tomczyk.

SDP z pomocą




