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Andrzej Klimczak

Pod takim tytułem trwa akcja, w której biorą udział między innymi dziennikarze. 
Zdumiało wszystkich to, co wydarzyło się na Białorusi po wyborach prezydenc-
kich, kiedy większość społeczeństwa zarzuciła Łukaszence fałszerstwo. Ten kraj, 
ostatni z reliktów minionej epoki, wydawał się być państwem, w którym nie ma 
miejsca na sprzeciwy wobec władzy i na protesty. Każda konfrontacja kończyła 
się represjami wobec niepokornych.

Pamiętam moje sporadyczne kontakty z Białorusinami, którzy przyjeżdżali do 
Polski na międzynarodowe konferencje. Zawsze trzymali się w małych gru-
pach i zawsze miałem wrażenie, że jeden pilnuje drugiego, aby nikt z nich nie 

wdawał się zbytnio w dyskusje z reprezentantami Zachodu.
Podobnie było, gdy rozmawiało się z nimi na białoruskiej ziemi. Na pytanie, jak 

się tu żyje, rozglądali się nerwowo, odpowiadali ze spuszczoną głową, że nieźle… 
i zaraz znikali.

A tu nagle protesty o tak wielkiej energii i determinacji. Co tydzień kilkaset 
osób ląduje za kratami. Protesty nie milkną, mimo represji i brutalności mundu-
rowych. Czas to jednak nie najlepszy dla walki o demokratyzację życia. Cały świat 
skupia się na pandemii. Toczą się na świecie liczne konflikty, zarówno zbrojne, jak 
i hybrydowe, które odwracają uwagę od Białorusi. 

Gdyby nie dziennikarze, świat pewnie już by zapomniał, że Białorusini chcą ze-
rwać z przeszłością, aby żyć godnie i zgodnie z własną wolą. Zgadzam się z powta-
rzaną co jakiś czas opinią, że raz obudzone w narodzie pragnienie wolności nie da 
się zniszczyć. Im większa przemoc i restrykcje, tym mocniejszy płomień wolności. 
Dziennikarze – nie tylko europejscy – mają szczególną rolę do odegrania w speł-
nieniu białoruskiego marzenia, wykonując rzetelnie swoje obowiązki i pokazując 
nieustannie światowej opinii publicznej, co dzieje się za wschodnią granicą Unii 
Europejskiej.

Solidarni 
z Białorusią
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Byłam już po raz trzeci na tym fe-
stiwalu i z przyjemnością obser-
wuję jego rozwój. Pierwsze jego 

dwie edycje odbyły się na północnym 
Mazowszu: w Ciechanowie i Płońsku, 
ale festiwal zaczął się rozwijać po prze-
niesieniu go 10 lat temu do Gdyni. Po-
mysłodawcą i dyrektorem festiwalu 
jest reżyser i operator filmowy Arka-
diusz Gołębiewski.

– Służy nam wiatr od morza. Co ro-
ku program Festiwalu NNW w Gdyni 
jest wzbogacany, w 2020 r. 
walczyło w konkursach 
ponad 100 produkcji. Po 
raz pierwszy wystartowały 
filmy fabularne dotyczące 
historii najnowszej – Arka-
diusz Gołębiewski twier-
dzi, że było to nieuniknio-
ne. Dodaje, że w tym roku 
festiwal miał dwa oblicza 
– spotkania i projekcje 
w Gdyni uzupełniała NNW 
Live, czyli telewizja festi-
walowa nadająca online.

Współgospodarzem 
festiwalu jest od 10 lat 
miasto Gdynia, co przy-
pomniała wiceprezydent 
Katarzyna Gruszecka-
-Spychała, która podczas finałowej Ga-
li przywołała obchodzone w tym roku 
wielkie polskie rocznice, w tym 40-le-
cie NSZZ „Solidarność”. – Wolność jest 
wielką wartością. Mam nadzieję, że lek-
cje historii, które odbieramy na tym fe-
stiwalu, sprawią, że się wiele nauczymy 
– powiedziała. 

Ideą, która od początku przyświe-
ca Festiwalowi Filmowemu Niepokor-
ni Niezłomni Wyklęci, jest stworzenie 

przestrzeni, w której spotkać się mogą 
świadkowie historii najnowszej, twór-
cy obrazów filmowych inspirowanych 
dziejami walki o niepodległość w la-
tach 1939-89 oraz widzowie poszukują-
cy filmów o tej tematyce.

Patron Festiwalu NNW, Prezydent 
RP Andrzej Duda, napisał w liście do 
uczestników m.in.: „Zainteresowanie 
artystów historią narodową to świa-
dectwo tego, jak bardzo ważna jest ona 
dla nas, współczesnych. Liczni twór-

cy czerpią dziś inspira-
cję z  przeszłości, podob-
nie jak miliony rodaków 
budują swoją tożsamość, 
poczucie dumy i więź ze 
wspólnotą, odwołując się 
do symboli i postaci pol-
skich zmagań o wolność”.

Mimo rygorów 
pandemii, w cią-
gu czterech dni 

odbywały się w Gdyni po-
kazy filmów dokumental-
nych i fabularnych oraz 
reportaży radiowych, dys-
kusje panelowe, rozmowy 
o książkach historycznych. 
Towarzyszyły im wysta-
wy, instalacje artystyczne, 

koncerty i widowiska muzyczne. Moż-
na było zobaczyć, posłuchać i „dotknąć” 
najnowszej historii; spotkać się i poroz-
mawiać z jej świadkami, a także z twór-
cami, badaczami, politykami, działa-
czami. A wszystko to w kilku salach 
Gdyńskiego Centrum Filmowego (i przed 
nim), na dwóch scenach Teatru Mu-
zycznego, a także w Muzeum Marynar-
ki Wojennej, często jednocześnie. Przy 
Festiwalu NNW powstał też projekt  

Festiwalowi 
 służy wiatr 
   od morza

XII Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni

Cztery dni festiwalowych wrażeń, wiele kategorii 
konkursowych,  ponad 100  filmów polskich i zagranicznych 
o historii najnowszej. Mimo pandemii, na XII Festiwalu Filmowym 
Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni (24-27 września 2020) 
działo się bardzo wiele. I to w kilku miejscach jednocześnie,  
tak że nie sposób było we wszystkim uczestniczyć.

– Służy nam 
wiatr od 
morza. Co roku 
program 
Festiwalu 
NNW 
w Gdyni jest 
wzbogacany, 
w 2020 r. 
walczyło 
w konkursach 
ponad 100 
produkcji.

kultura SDP

Tekst i zdjęcia Teresa Kaczorowska

Konkurs Polskich Filmów 
Dokumentalnych wygrał obraz 
Orzech. Zawsze chciałem być 
z ludźmi, w reż. Magdaleny Piejko 
i Damiana Żurawskiego.
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Młodzi dla Historii – młodzież mogła 
wziąć udział w warsztatach filmowych, 
teatralnych, prezentować swoje filmy. 
Ważnym punktem Festiwalu NNW był 
Pitching Forum – prezentacja projek-
tów filmów będących jeszcze w fazie 
przygotowań, których twórcy poszu-
kują środków na dofinansowanie pro-
dukcji i dystrybucję. Wysłuchiwali ich 
eksperci i redaktorzy z te-
lewizji publicznej, tele-
wizji komercyjnych oraz 
przedstawiciele instytucji 
publicznych, sponsorzy, 
dystrybutorzy.

Cieszę się, że w dru-
gim dniu festiwa-
lu zaplanowano 

blok z okazji 75. rocznicy 
Obławy Augustowskiej – 
25 września 2020 r. odbył 
się najpierw pokaz filmu 
„To był lipiec” w reż. Waldemara Cze-
chowskiego (byłam jego konsultantką). 
Po nim mogłam zaprezentować moją 

nową książkę „Było ich 27”, a na koniec 
odbyła się ciekawa dyskusja panelowa, 
też z moim udziałem. 

W tym roku przyznano więcej 
nagród i wyróżnień niż zwy-
kle. Ogłoszono je podczas 

Gali finałowej, którą w Teatrze Muzycz-
nym prowadziło dwoje dziennikarzy: 
Katarzyna Trzaskalska i Marcin Wikło. 

Najpierw na scenie wrę-
czono szczególne statuet-
ki: Sygnety Niepodległości 
(świadkom historii boha-
tersko walczącym o  wol-
ność i niepodległość) oraz 
Drzwi do wolności (za od-
wagę i poświęcenie boha-
terom wspierającym dzia-
łaczy i liderów podziemia 
niepodległościowego i so-
lidarnościowego oraz oso-
bom, które w niezłomny 

sposób propagują ideę wolności). Boha-
terowie ci przyjechali z różnych krajów: 
USA, Węgier, Chorwacji, Czech, Norwegii.

Tradycją Gali finałowej Festiwa-
lu NNW jest przyznawanie fil-
mowej nagrody honorowej. 

PLATYNOWY OPORNIK za całokształt 
twórczości. W tym roku uhonorowa-
no nią reżyserkę filmową, scenarzyst-
kę i dziennikarkę telewizyjną Alinę 
Czerniakowską. Nagrodę wręczył jej 

kultura SDP

W tym roku 
przyznano 
więcej nagród 
i wyróżnień 
niż zwykle. 
Ogłoszono je 
podczas Gali 
finałowej.

WIDEOKLIPY. Jury pod przewodnic-
twem reż. Piotra Rzeplińskiego po-
stanowiło nie przyznawać nagro-
dy głównej, lecz jedynie wyróżnienie 
– otrzymali je twórcy teledysku „Au-
schwitz”: NORBERT SMOLIŃSKI i GA-
BRYSIA OSTROWSKA. 

DOKUMENTY RADIOWE. Z 11 zakwa-
lifikowanych prac Jury pod przewod-
nictwem red. Ireny Piłatowskiej-Mądr-
ej przyznało nagrodę główną (5 tys. zł), 
ufundowaną przez Zarząd Polskiego 
Radia, KAMILOWI HYPKIEMU z Radia 
Zachód Zielona Góra za audycję „Sze-
ściu z Żagania”. Przyznano też 3 rów-
norzędne wyróżnienia (po 2 tys. zł): 
ANNIE RĘBAS z PR Gdańsk za reportaż 
„Odkopane losy. Tajemnice Westerplat-
te”; DOMINIKOWI GILOWI z PR Lublin 
za reportaż „Tablica” oraz MARZENIE 
BAKOWSKIEJ z PR Gdańsk za reportaż 
„Rozgłośnia Topolówka”. 

NAGRODA PREZESA ZARZĄDU TELE-
WIZJI POLSKIEJ S.A. (30 tys. zł) przypa-
dła w tym roku filmowi „Konspirator” 
SŁAWOMIRA KOEHLERA. Jest to film 

wiceminister kultury i dziedzictwa na-
rodowego Jarosław Sellin.

 Z kolei nagroda literacka im. bł. ks. 
Władysława Bukowińskiego, za umie-
jętne opowiadanie historii w litera-
turze, przypadła Bronisławowi Wild-
steinowi, a wręczał ją współtwórca 
Festiwalu NNW Paweł Nowacki. 

WYNIKI TEGOROCZNYCH KONKURSÓW:
o działaczach „Solidarności”, którzy po-
zostawali w cieniu i drzwi do mediów 
mieli zamknięte. Bohater filmu Andrzej 
Michałowski wyjaśniał: – Przez dwa la-
ta przeglądałem archiwa IPN, zdzi-
wiłem się, że tylu moich znajomych 
współpracowało z SB. Często miałem 
łzy w oczach… 

NAGRODA DYREKTORA FESTIWALU 
NNW. Za artystyczne przełożenie hi-
storii na język filmu nagrodę za film 
„Raport z Auschwitz” zdobył KRZYSZ-
TOF BROŻEK.

NAGRODA IMIENIA JANUSZA KRUP-
SKIEGO. Jury – za odwagę i trud w po-
dejmowaniu tematów i przybliżaniu 
postaci niepokornych, niezłomnych, 
wyklętych – przyznało w tym roku 
dwie równorzędne nagrody: dla DA-
RIUSZA WALUSIAKA za film „Prawo do 
Polski” i dla MARIUSZA PILISA za film 
„Sprawiedliwość”. Wyróżnienie otrzy-
mał film SŁAWOMIRA KOEHLERA „Kon-
spirator”. Fundator nagrody (10 tys. zł) 
– Fundacja Rodziny Witaszków.

Pomysłodawca i dyrektor Festiwalu: reżyser, 
operator filmowy Arkadiusz Gołębiewski.

Teresa Kaczorowska z dyrektorem Festiwalu  
Arkadiuszem Gołębiowskim.
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KONKURS POLSKICH FILMÓW DOKU-
MENTALNYCH. W tej kategorii zwy-
ciężył „Orzech. Zawsze chciałem być 
z ludźmi” MAGDALENY PIEJKO i DA-
MIANA ŻURAWSKIEGO – otrzymali oni 
nagrodę główną ZŁOTY OPORNIK. Od-
bierając nagrodę z rąk prof. Jana Żary-
na, Magdalena Piejko powiedziała, że 
udało się opowiedzieć zaledwie cząst-
kę historii z życia ks. Stanisława Orze-
chowskiego. Fundator nagrody (20 tys. 
zł) – Instytut Dziedzictwa Myśli Naro-
dowej im. Romana Dmowskiego i Igna-
cego Jana Paderewskiego. Jury przyzna-
ło też dwa wyróżnienia: dla ŁUKASZA 
CZAJKI za film „O zwierzętach i lu-
dziach” i dla TOMASZA WOLSKIEGO za 
film „Zwyczajny kraj”.

KONKURS MIĘDZYNARODOWYCH 
FILMÓW DOKUMENTALNYCH IM. 
ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIE-
GO. Jury pod przewodnictwem An-
ny Ferens przyznało nagrodę główną 
(ufundowaną przez Platformę Europej-
skiej Pamięci i Sumienia – 2 tys. euro) 

dla DAGMARY DRZAZGI za film „Drau-
gen” (Polska) – za niezwykle poetyckie 
i filmowe ukazanie indywidualnych 
losów wplecionych w wielką historię, 
a także dwa wyróżnienia: dla OLGI 
SOMMEROVEJ za film „Wierzę, że wię-
cej światła nie będzie potrzebne” (Cze-
chy) oraz dla RAIMO JOERANDA za film 
„Rodeo” (Estonia/Finlandia). 

NAGRODA PLATFORMY EUROPEJSKIEJ 
PAMIĘCI I SUMIENIA. Nagroda PEMC 
(1000 euro) przyznawana jest za szcze-
gólne ukazanie losów Europy XX wie-
ku. W tym roku przypadła HANNIE ZO-
FII ETEMADI za film „Podróżnik – Akcja 
Inteligencja”.

NAGRODA W MIĘDZYNARODOWYM 
KONKURSIE FABULARNYM. Przyzna-
na została w tym roku po raz pierwszy. 
Jak ogłosił przewodniczący jury, reżyser 
Lech Majewski, spośród zakwalifikowa-
nych 13 bardzo dobrych filmów fabular-
nych (z Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Iranu, krajów nadbałtyckich, Ukrainy, 

Węgier), wygrał obraz z Węgier „Wiecz-
na zima” (Örök Tél) w reżyserii ATTILI 
SZASZA. Opowiada on o węgierskich 
robotnikach skazanych na przymuso-
we roboty w donieckich kopalniach, 
o walce o zachowanie w tych koszmar-
nych warunkach ludzkiej godności. Na-
grodę w wysokości 25 tys. zł ufundował 
Polski Instytut Sztuki Filmowej. Dwa 

równorzędne wyróżnienia przyznano: 
KIRYŁOWI SEREBRENNIKOWOWI i  ro-
syjskiemu filmowi „Lato” – za ciekawe 
pokazanie undergroundu muzycznego 
w Rosji oraz ERICE MATSUSHICIE i fil-
mowi japońskiemu „Historia uszyta 
czerwoną nitką” – za piękne filmowe 
haiku o czterech młodziutkich siostrach 
i ich relacji z matką. 

Nowością tegorocz-
nego XII Festiwalu 
było to, że jego pro-

gram można było oglądać 
zdalnie na www.festiwal-
nnw.pl. Warto również do-
dać, że Festiwal NNW dzia-
ła przez cały rok. W kraju 
i  za granicą organizowane 
są bowiem jego Retrospek-
tywy, dające możliwość 
obejrzenia filmów i posma-
kowania atmosfery festiwa-
lowej także w innych miej-
scowościach. 

Platynowy opornik za 
całokształt twórczości 
otrzymała Alina 
Czerniakowska.

Teresa Kaczorowska 
prezentuje swoje książki 
o Obławie Agustowskiej. 
W środku reżyser Waldemar 
Czechowski.

Gala Finałowa XII Festiwalu NNW.
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Tę wartość publicystyczną, i to nie-
bagatelną, od razu sugeruje dwuczło-
nowy tytuł książki „Wielkie zatrzyma-
nie. Co się stało z ludźmi?”. Autor, prof. 
Aleksander Nalaskowski, nie odpowia-
da bezpośrednio, lecz odpowiedź znaj-
duje samodzielnie odbiorca, poznaw-
szy treść wymienionych rozdziałów. 

Ludzie ulegli duchowej i umysło-
wej degeneracji w wyniku, je-
śli można tak nieco przenośnie 

powiedzieć, ucywilizowania barba-
rzyństwa. Bo ono, tak przekształcone, 
wywołało regres w każdej dziedzinie 
humanistyki, kultury w najszerszym 
tego słowa znaczeniu. Jego źródłem 
jest to, że „wolność i równość uczyni-
ły świat owszem egalitarnym, ale pod-
sycając tym samym konkurencję dotąd 

w takim wymiarze nieznaną. Ta z kolei 
z czasem wytworzyła donosicielstwo, 
tajne służby, chciwość i polityczną grę 
na skalę dotąd niespotykaną” (str. 101). 
Tak rozumują konserwatyści absolutni; 
dobrze, że ich mamy, gdyż wypowiada-
jąc się tworzą szaniec obronny przed 
napierającą barbarią. Z takich konklu-
zji wynikałoby, że trzeba zrewidować 
powszechne, uproszczone oceny ustro-
jów nieegalitarnych i niedemokratycz-
nych. One z powodu braku wolności 
i  równości społecznej pobudzały spo-
łeczeństwa do przekształceń organiza-
cji wspólnotowych na lepsze, co osta-
tecznie okazywało się nową patologią... 
Akademik z najwyższym tytułem 

naukowym ma odwagę upubliczniać 
takie poglądy. A czytelnicy mogą pod-
jąć z nim polemikę... 

Ja nie podejmuję, bo się zgadzam. 
Natomiast przytoczę konstatacje profe-
sora, sugerujące również inne przejawy 
współczesnego regresu kultury. To na-
de wszystko jakość i metody kształce-
nia młodych umysłów: „nieoparte na 
doświadczeniu praw natury i odczyty-
waniu ich działania, lecz na dobrowol-
nym przyjęciu jedynie słusznego prze-
kazu”. W rezultacie „rozum dostrzega 
niemożność spełnienia postulatów, 
które sam wysunął (...)”. Dla młodzie-
ży kształconej w wyższych uczelniach 
„nowi bożkowie mają tę przewagę nad 
Bogiem Jedynym, że spełniają życzenia 
niemal natychmiast, a nawet je kreu-

ją, aby bezzwłocznie zrealizować. Bóg 
zaś domaga się modlitwy, ofiar, cier-
pliwości, zasług, a niekiedy cierpienia” 
(str. 61-62). Z tych więc przeświadczeń 
wyłania się odpowiedź na owo tytułowe 
pytanie. Stało się to, co zawsze zacho-
dzi, kiedy ludzie odrzucają świadomość 
Transcendencji, rezygnują z wysiłków 
umysłowych i pławią się w  hedoni-
zmie; przyjemności, głównie somatycz-
ne, są dla współczesnego człowieka je-
dynym sensem życia. Dlatego wokół 
nas tyle wynaturzeń... Pozwolę so-
bie dodać do tych diagnoz, że inter-
net umacnia egalitaryzm umysłowy 
i przez to obniża poziom kultury, któ-
ra zawsze jest, była i będzie elitarna. 

Szaniec
przeciw 
  barbarii Żeby właściwie ocenić tę 

książkę i doznać satysfakcji 
z jej lektury, trzeba ją 
czytać w odmiennej 
kolejności niż została 
skomponowana. Przede 
wszystkim na początku 
przejść do porządku 
nad wstępem, o którym 
powiem jeszcze kilka 
słów, i najpierw poznać 
„Wędrownych gwałcicieli” 
(przedruk artykułu 
autora opublikowanego 
26 sierpnia 2019 r. 
w tygodniku „Sieci”). 
Ten tekst zainspirował, 
jeśli dobrze rozumiem, 
całą publikację i jest 
jej osią ewokacyjną. 
Następne w lekturze 
byłyby: „Zatrzymanie” 
i „Znikająca pedagogika” 
oraz „Redefiniowanie 
uniwersytetu”. I zakończyć 
lekturę czytaniem trzech 
środkowych części od stron 
46 do 128, są one bowiem 
pisane językiem, a raczej 
żargonem naukowym, 
brak im lekkości 
publicystycznej, jaką mają 
eseje wymienione powyżej.

recenzja SDP recenzja SDP

Ludzie ulegli duchowej i umysłowej degeneracji w wyniku, 
jeśli można tak nieco przenośnie powiedzieć, ucywilizowania 
barbarzyństwa.

Tekst Jacek Wegner
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Marshall McLuhan, jak dotychczas naj-
większy światowy medioznawcza, do-
radca papieży, przepowiadał w latach 
sześćdziesiątych, że ludzkość wkrót-
ce wynajdzie taki środek komunika-
cji, iż człowiek z człowiekiem na anty-
podzie będzie mógł się porozumiewać 
w sekundach, ale zapłaci za tę wygodę 
kulturą, która będzie dostępna wszyst-
kim – również barbarzyńcom. Para-
doksalnie, internet, genialny wytwór 
umysłu człowieka, miast go wznosić, 
ciągnie w dół cywilizacji. „Dwudziesto-

wieczne społeczeństwa (...) totalitarne 
– autor cytuje fragment «Eseju o czło-
wieku późnej nowoczesności» pióra 
Chantal Delsol, współczesnej badaczki 
kultury umysłowej Zachodu – stanowi-
ły anty-światy, w których ludzkie ży-
cie dławiono ciężarem demiurgicznej 
roli stworzenia nowego człowieka. Ale 
społeczeństwa współczesne, w których 
rozpadły się wspólne wartości, tworzą 
bez-światy” (str. 228). Internet, zamiast 
ludzkość łączyć, atomizuje ją. Zamiast 
utrwalać pamięć historyczną, tradycję 
– deprecjonuje je. „Tradycja i pamięć 
przeszłości stają się przeszkodą – do-
pełnia te myśli Nalaskowski – zatem 
należy o nich zapomnieć i traktować 
jak wskazania czy treści, które straciły 

już swoją aktualność i jeśli mają jakąś 
wartość, to tylko recyklingową, bo na-
wet nie muzealną” (231).

Skąd w tej książce owo tytułowe 
Wielkie Zatrzymanie? Z historii ostat-
nich piętnastu lat; pierwsze – według 
autora – to była śmierć papieża Jana 
Pawła II. Następne to zabicie pod Smo-
leńskiem 96 Polaków reprezentują-
cych różne formacje polityczne, z pre-
zydentem RP włącznie. Musimy trwać 
w  tym „zatrzymaniu” chyba jeszcze 
bardzo długo.

Dokonanie Nalaskowskiego by-
łoby ponadprzeciętnie publicy-
stycznie wspaniałe, gdyby – jak 

powiedziałem na początku – nie mia-
ło owych rozdziałów odnoszących się 
ściśle do pedagogiki i gdyby autor zre-
zygnował z aparatu naukowego (nad-
mierna ilość przypisów bynajmniej nie 
ułatwia percepcji). Rozumiem autora, 
jest entuzjastą swej dziedziny wiedzy 
i chciał w jednej publikacji powiedzieć 
o niej dużo. Wyszło za dużo. Tak to by-
wa, gdy w jednym dziele chce się wyko-
rzystać pokaźny zrąb swego naukowe-
go czy twórczego doświadczenia.

Natomiast trzonem myślowym 
tej publicystyki jest przedruk artyku-
łu o przepięknym tytule „Wędrowni 

gwałciciele”, który autor opublikował 
w sierpniu 2019 r. w tygodniku „Sie-
ci”, i reperkusje owej publikacji. Profe-
sor publicznie dał upust oburzeniu na 
szerzącą się jak zaraza happeningową 
propagandę LGBT w gazecie ogólnopol-
skiej. Tymczasem Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika uznał tę publikację za czyn... 
niegodny profesora akademickiego 
i  zawiesił go na trzy miesiące w  pra-
wach pracownika. Owo tzw. zawiesze-
nie zostało zdjęte przedterminowo pod 
wpływem protestów ludzi spoza uni-
wersytetu..., lecz pozostało odium na 
całym środowisku akademickim w Pol-
sce – mamy się czego wstydzić.

Mimo wspaniałości, jak rze-
kłem, tej książki, lektura 
przedmowy autorstwa Bar-

bary Nowak „Trzeba nam Jego odwagi!” 
nie wzbudza, wbrew jej oczekiwaniom, 
sympatii do autora, ponieważ B. Nowak 
nie zachowuje umiaru w wychwalaniu 
jego cnót; pisze o nim na najwyższym 
diapazonie uczuć. Nadmiar dytyram-
bów ma zawsze skutki odwrotne od 
intencji. Zauważmy, że nawet zaimki 
osobowe pisane są tu wielkimi litera-
mi. Taka pisownia zarezerwowana jest 
dla Boga lub ludzi wielkich, ponad mia-
rę epoki, zwłaszcza nieżyjących. Dziwię 
się, że Nalaskowski zgodził się na taką 
chwalbę; ona kładzie się cieniem na je-
go dziele, tym bardziej, że okładka pre-
zentuje duże zdjęcie autora, w środku 
książki zaś jest jeszcze kilka jego foto-
grafii, powstaje tedy fałszywa chyba su-
gestia narcyzmu twórcy.

Każdy autor ostatecznie tak czy 
inaczej pisze o sobie, ale równocześnie 
jeszcze o kimś, o czymś i dlatego okład-
ki książek zazwyczaj są swego rodzaju 

wizualną metaforą ich problematyki 
czy tematyki, mają znaczenie symbo-
liczne. Tutaj na str. 225 są wydrukowa-
ne dwa zdjęcia współczesnej siedziby 
uniwersytetu toruńskiego. Górne koja-
rzy się nadto ze starym Toruniem, a ten 
nieodparcie przywołuje pamięć naj-
większego astronoma w chrześcijań-
stwie. I ono byłoby najlepszą okładko-
wą ilustracją tej edycji, wszak drugim 
po autorze jej „bohaterem” jest właśnie 
uniwersytet.

Wydaje się, że Biały Kruk potrakto-
wał pracę prof. Nalaskowskiego nieco 
nonszalancko. Korekta nie zauważy-
ła sporej liczby nieładnych związków 
frazeologicznych, pochodzących raczej 
z  żargonu naukowego i niezrozumia-
łych dla czytelników spoza pedagogi-
ki, np. m.in.: „nauka dla słabości”, „mo-
dalności epistemiczne”, a także błędów 
leksykalnych, np.: „naigrywać”, „po 
wielokroć” etc. etc.

Mam nadzieję, że w następ-
nych wydaniach – nie wąt-
pię bowiem, że takowe będą, 

gdyż jest to dzieło o wielkim znaczeniu 
w kulturze całego zachodniego chrze-
ścijaństwa – edytor względni uwagi 
czytelników i pozwoli im rozkoszować 
się dziełem profesora doprowadzonym 
do perfekcji. Takich utworów nam po-
trzeba, żeby mieć argumenty w umy-
słowym przeciwstawianiu się nowe-
mu barbarzyństwu. Za podjęcie walki 
z nim profesor zapłacił represjami, lecz 
zyskał materiał do tej książki. Ona 
pozostanie w naszych bibliotekach, 
a  o  ulicznych ekscesach dewiantów 
nikt za pięćdziesiąt lat nie będzie pa-
miętać. Bo dotychczas tak było, że bar-
baria przegrywała z kulturą. 

recenzja SDPrecenzja SDP

Skąd w tej książce owo tytułowe Wielkie Zatrzymanie? 
Z historii ostatnich piętnastu lat; pierwsze – według autora 
– to była śmierć papieża Jana Pawła II. Następne to zabicie 
pod Smoleńskiem 96 Polaków reprezentujących różne 
formacje polityczne, z prezydentem RP włącznie. Musimy 
trwać w tym „zatrzymaniu” chyba jeszcze bardzo długo.
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Cmentarze świata:
La Recoleta w Buenos Aires

miasto umarłych

Labirynt  owe

podróże SDP

Tekst Jolanta Danak-Gajda

We wszystkich kulturach świata prochy zmarłych są traktowane z szacunkiem. Miejsca pochówku odzwierciedlają wiarę, miłość, a także zamożność tych, który pozostali.

Architektura grobowców jest bardzo urozmaicona.

Brama wejściowa – widok od strony cmentarza.

Grobowiec rodziny Roverano 
z rzeźbą włoskiego emigranta.
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Cmentarze zawsze budziły moje 
zainteresowanie, pociągał mnie 
spokój panujący na nekropo-

liach, skłaniał do zadumy i wzbudzał 
refleksje nad przemijalnością świata. 
Zachwycała mnie architektura i sen-
tencje umieszczone na pomnikach. 
Miasta umarłych na całym świecie du-
żo mówią o historii, ludzkich losach 
i przeznaczeniu. Odzwierciedlają wia-
rę, miłość, a także zamożność tych, któ-
ry pozostali. Podróżując staram się od-
wiedzać te uświęcone miejsca, które są 
dziedzictwem kulturowym i material-
nym epoki ich powstania. Pere Lachaise 
w Paryżu, cmentarz Morski w Bonifacio 
na Korsyce, wesoły cmentarz w rumuń-
skiej miejscowości Săpânta, czy Cemen-
terio de la Recoleta w stolicy Argentyny 
Buenos Aires – to tylko niektóre z nich, 
które zachwyciły mnie swoim pięknem.

Jedną z najbardziej znanych na 
świecie nekropolii jest Cementario de 
la Recoleta w Buenos Aires. Znajduje się 
w samym sercu ekskluzywnej dzielnicy 

Recoleta, zamieszkałej od II połowy XIX 
wieku przez najbogatszych mieszkań-
ców stolicy Argentyny. Sąsiaduje z ba-
zyliką Matki Bożej z Pilar. Przewodnicy 
argentyńscy żartują, że jedynie na tym 
cmentarzu elita może utrzymać swój 
status po śmierci, gdyż miejsce na po-
chówek jest znacznie droższe niż niejed-
na nieruchomość położona w tej okolicy.

Nekropolia została zbudowana 
w 1822 roku na terenie dawnego sadu 
klasztoru misjonarzy rekoletów – fran-
ciszkanów bosych. Była pierwszym pu-
blicznym cmentarzem w mieście. Jego 
ranga wzrosła, gdy po epidemii żółtej 
febry w Buenos Aires bogacze zaczęli 
przenosić się na obrzeża miasta – wła-
śnie na Recoletę.

Do nekropolii prowadzi neoklasy-
cystyczna brama ozdobiona kolumna-
mi doryckimi. Napis w języku łaciń-
skim na zewnętrznej stronie bramy 
jest przesłaniem od żywych do umar-
łych: Requiescant in pace – Spoczy-
waj w pokoju. Od wewnątrz przesłanie 

od zmarłych do żywych: 
Expectamus Dominum 
– co oznacza: Czekamy na 
Pana. 

Układ cmentarza jest 
dziełem francuskiego in-
żyniera Próspero Catelina, 
z późniejszymi zmiana-
mi włoskiego architekta 
Juan Antonio Buschiazzo. 
Na  ponad 50 tysiącach 
metrów kwadratowych 
znajduje się blisko 5 tys. 
nagrobków. Około 90 z nich uznanych 
zostało za zabytki kultury.

Grobowce wyglądają jak małe se-
cesyjne kamieniczki lub są styli-
zowane na greckie świątynie. Są 

marmurowe lub granitowe mauzolea, 
pięknie ozdobione rzeźbami i witraża-
mi. Są utrzymane w różnych stylach 
– art. deco, art. nouveau, barokowym 
i neogotyckim. Większość materiałów 

na grobowce specjalnie 
sprowadzano z Mediola-
nu i Paryża. Wszystkie są 
ściśle ze sobą połączone 
tak, by wykorzystany był 
każdy centymetr kwadra-
towy powierzchni. Mało 
tego, większość grobow-
ców ma głębokie podzie-
mia, w których składane 
są prochy zmarłych. Do 
krypt prowadzą ozdob-
ne schody, obok na pół-

kach umieszczono trumny, a o tym, 
kto w nich spoczywa, możemy się do-
wiedzieć z tablic na zewnętrznych ścia-
nach grobowców.

Wśród osobistości pochowanych 
na cmentarzu La Recoleta są najwy-
bitniejsi obywatele Argentyny: prezy-
denci tego kraju, pisarze, naukowcy, 
laureaci Nagrody Nobla, sportowcy 
i biznesmeni.

Na ponad 
50 tysiącach 
metrów 
kwadratowych 
znajduje się 
blisko 5 tys. 
nagrobków. 
Około 90 z nich 
uznanych 
zostało 
za zabytki 
kultury.

podróże SDP

Na ścianie kaplicy nazwiska pochowanych w krypcie.

Grobowce polityków 
i wojskowych.
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Najbardziej znanym i odwiedza-
nym przez Argentyńczyków jest 
grobowiec rodziny Duarte, gdzie 

spoczywa słynna Evita, czyli María Eva 
Duarte de Perón – żona prezydenta Ar-
gentyny Juana Peróna, działaczka poli-
tyczna i społeczna. Była legendą już za 
życia, cieszyła się ogromną popularno-
ścią wśród rodaków. Zmarła w 1952 ro-
ku, młodo – w wieku zaledwie 33 lat. Po 
śmierci nie zaznała spokoju. Zawirowa-
nia polityczne spowodowały, że jej za-
balsamowane ciało zniknęło na kilka-
naście lat. Potem okazało się, że zostało 
wywiezione do Europy i  pochowane 
pod innym nazwiskiem w Mediolanie. 
Do Argentyny szczątki Evity powróciły 
dopiero w połowie lat 70. i zostały po-
chowane głęboko w krypcie rodzinnego 
grobowca, by znów nie zostało wykra-
dzione. Na metalowej kracie przy wej-
ściu do mauzoleum są ciągle świeże 
kwiaty. Jest to też najczęściej odwiedza-
ny grobowiec – zarówno przez Argen-
tyńczyków, jak i turystów.  

Na cmentarzu La 
Recoleta na szczególną 
uwagę zasługują gro-
bowce prezydentów 
Argentyny. Śledząc ich 
biografie można po-
znać okruchy historii 
tego kraju. Są tu po-
chowani prezydenci 
z czasów walk i kształ-
towania się niepodle-
głej Argentyny – dykta-
tor Juan Manuel de Rosas i jego wielki 
przeciwnik – Domingo Faustino Sar-
miento, pierwszy cywilny prezydent 
Argentyny. Przez rodaków Sarmiento 
uważany jest za jednego z najznako-
mitszych Argentyńczyków XIX wieku. 
Rządził w latach 1868-1874, tworząc 
najlepszy system szkolnictwa w Ame-
ryce Łacińskiej. Przyczynił się do roz-
woju kultury i gospodarki kraju, popie-
rał również imigrację z Europy, która 
wywarła wielkie piętno na kulturze 
i demografii Argentyny.

Julio Argentino Roca, dwukrotny 
prezydent Argentyny w latach 1880-1886 
i 1898-1904, zasłynął z kolei z włączenia 
wschodniej Patagonii w granice kraju.

W XX wieku w Argentynie mia-
ły miejsce liczne wojskowe zamachy 
stanu, permanentny kryzys polityczny 
i gospodarczy.

Są więc na La Recoleta pochowani 
dyktatorzy i ich przeciwnicy; ci, którzy 
obalali rządy i obaleni przez kolejne jun-
ty. M.in. Hipólito Yrigoyen i José Félix 
Uriburu – pierwszy prezydent, który do-

szedł do władzy w Ar-
gentynie w  1930 roku 
w wyniku zamachu sta-
nu, obalając drugi rząd 
Yrigoyena.

Wyjątkowo okaza-
łe jest mauzoleum Pe-
dro Eugenio Aramburu, 
prezydenta Argentyny 
w latach 1955-1958, po-
rwanego i zastrzelonego 
przez lewicujących zwo-
lenników Juana Perona.

Ostatnim prezy-
dentem, który spoczy-
wa na tej nekropolii 

jest Raúl Alfonsín, który był przywód-
cą narodu w latach 80. XX wieku.

Na cmentarzu spoczywają również 
Polacy. Jest ponoć grób Izabeli Walew-
skiej, wnuczki Marii Walewskiej i Napo-
leona, ale mnie nie udało się go znaleźć.

Podczas spaceru po tym kamien-
nym labiryncie trafiłam na miejsce 
ostatniego spoczynku oficera i dyplo-
maty, działacza społecznego i politycz-
nego Zbigniewa Adolfa Żółtowskie-
go herbu Ogończyk, jego żony Heleny 
z Komorowskich i ich syna Jana.

Przez rodaków 
Sarmiento uważany 
jest za jednego 
z najznakomitszych 
Argentyńczyków 
XIX wieku. Rządził 
w latach 1868-1874, 
tworząc najlepszy 
system szkolnictwa 
w Ameryce 
Łacińskiej.

podróże SDP podróże SDP

Jedna z głównych alei.

Grobowiec rodziny 
Duarte, gdzie 
spoczywa Eva Peron.

Prezydent Argentyny 
Julio Argentino Roca.
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Zbigniew Adolf Żół-
towski pochodził 
z Myszkowa w Wiel-

kopolsce. Gdy wybuchła 
II wojna światowa, był po-
rucznikiem rezerwy. Już 
w grudniu 1939 roku został 
aresztowany przez Niem-
ców, a w 1940 opuścił zie-
mie polskie i trafił do Ar-
gentyny. Reprezentował polski rząd na 
uchodźstwie w Argentynie, Urugwaju 
i Paragwaju. Pełnił urząd ministra peł-
nomocnego RP oraz delegata Polskie-
go Czerwonego Krzyża, wspomagając 
polskich emigrantów w Ameryce Połu-
dniowej. Zmarł w 1973 roku w Buenos 
Aires. Rok później zmarła jego żona, 
a w 1988 syn. Córka Maria Ewelina żyje 
w Argentynie do dziś. Niestety miejsce 
pochówku Żółtowskich nie jest najle-
piej utrzymane.

Zupełnie inaczej wygląda grobowiec, 
czy raczej kaplica grobowa, znanego 

milionera i działacza polonijnego Jana 
Kobylańskiego, który zmarł w marcu 
2019 roku. Rodzinny Paneton, wykona-
ny z czarnego granitu prostopadłościan, 
znajduje się we wschodniej części ne-
kropolii. Przez oszklone podwójne drzwi 
widać trumnę, przykrytą białą tkaniną 
ozdobioną szerokim pasem z koronki. 
Jest ona ustawiona pod kamiennym bla-
tem wspartym na czterech kolumnach, 
sprawiającym wrażenie ołtarza. Powyżej 
po prawej stronie znajduje się duży por-
tret Jana Kobylańskiego, pośrodku krzy-
żyk i obok niego ryngraf z Matką Bożą. 

Powyżej polskie godło – orzeł w koronie 
wyhaftowany srebrną nicią na czerwo-
nym materiale. Po bokach zaś ustawiono 
flagi polską i argentyńską.

Taki wystrój grobowca budzi we 
mnie mieszane 
uczucia, podobnie 

jak kontrowersyjna po-
stać Jana Kobylańskie-
go za życia. Niejasny ży-
ciorys z czasów wojny, 
oskarżenia o szmalcow-
nictwo, antysemityzm 
i o współpracę z sowiec-
kimi tajnymi służbami. 
Procesy o zniesławienie, 
ale też ordery od władz 
polskich oraz funkcja 
honorowego konsula 
Rzeczypospolitej w Ar-
gentynie i Urugwaju. 
To  wszystko pokazuje, 
że Kobylański był wielo-
barwnym człowiekiem. 
Dla Polonii południowo-
amerykańskiej ma wiel-
kie zasługi przede wszystkim jako za-
łożyciel i prezes  Unii Stowarzyszeń 
i  Organizacji Polonijnych Ameryki Ła-
cińskiej, zrzeszającej niezależne organi-
zacje polonijne z tamtego rejonu. Zna-
na jest jego działalność filantropijna 
– sponsorował Radio Maryja, fundował 
pomniki Jana Pawła II, a nawet szkołę na 
Podlasiu. Gdy zmarł, miał 95 lat. 

Na jednej ze ścian jego grobow-
ca umieszczone są dwie tablice – jed-
na upamiętniająca polskich generałów 
brygady Jerzego Aleksandra Zawiszę, 
Jana Świerczyńskiego i  Bronisława 
Rakowskiego, druga zaś księcia Leona 
Hieronima Radziwiłła.

Oficerowie ci nie są pochowani 
w tym Panteonie. Tablice mają 
przypominać polskich bohate-

rów, dla których Argentyna po II wojnie 
światowej stała się drugą ojczyzną.

Napis na pierwszej 
z nich, po hiszpańsku, 
w tłumaczeniu na polski 
brzmi: W hołdzie bohate-
rom walk o wolność Na-
rodu Polskiego, odznaczo-
nym najwyższym orderem 
wojennym krzyżem Virtuti 
Militari.

Poniżej wymienieni 
są fundatorzy tablicy: Jan 
Kobylański – prezes Unii 
Stowarzyszeń i Organiza-
cji Polonijnych Ameryki Ła-
cińskiej (USOPAL) i Związ-
ku Polaków w Argentynie, 
oraz Leopold Błozur – pre-
zes Stowarzyszenia Kom-
batantów Polskich.

W obecności pana am-
basadora Rzeczpospolitej 

Polskiej dr Eugeniusza Nawrota, tablicę 
tę odsłaniają przedstawiciele polskich or-
ganizacji i delegacji z Polski:

Minister prof. Adam Dobroński 
(od 1994 do 1997 pełnił funkcję kierow-
nika Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych – przyp. aut.)

Jego Ekscelencja Biskup Zygmunt Ka-
miński

Dyrektor USOPAL Jerzy Żołnierkiewicz
Redaktor Jerzy Domański (redaktor 

naczelny tygodnika „Przegląd” – przyp. 
aut.)

Na dole tablicy umieszczono datę: 
11 listopad 1996 rok. 78 rocznica odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości.

Przez oszklone 
podwójne drzwi 
widać trumnę, 
przykrytą 
białą tkaniną 
ozdobioną 
szerokim pasem 
z koronki.  
Jest ona 
ustawiona pod 
kamiennym 
blatem wspartym 
na czterech 
kolumnach, 
sprawiającym 
wrażenie ołtarza.

podróże SDPpodróże SDP

Panteon rodziny Kobylańskich.

Panteon rodziny 
Kobylańskich  
– wnętrze kaplicy.
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Druga tablica jest skromniejsza, 
zawiera krótki napis po hiszpańsku: 
Książę Leon Hieronim Radziwiłł, urodzony 
28 X 1922, zmarł 19 II 1973 bohater woj-
ny w obronie niepodległości 
Polski.

W lewym gór-
nym rogu tabli-
cy jest polskie 

godło – orzeł w koronie, 
a  w  prawym logo Unii 
Stowarzyszeń i Organi-
zacji Polonijnych Amery-
ki Łacińskiej, czyli orzeł 
wpisany w kształt konty-
nentu południowoamery-
kańskiego.

Źródła niewiele podają 
o tym przedstawicielu rodu 
Radziwiłłów, jedynie z ge-
nealogii wynika, że uro-
dził się w Balicach, a zmarł 
w Ancalu, w prowincji San-
ta Fe w Argentynie.

Bogate życiorysy mają generałowie 
upamiętnieni na jasnej tablicy. Prawdo-
podobnie znali się przed emigracją, bo 
wszyscy trzej służyli w artylerii.

Generał brygady Wojska Polskiego 
Bronisław Stanisław Rakowski 
urodził się w 1895 roku w Szczu-

cinie, zmarł w  1950 w Buenos Aires. 
Swoją patriotyczną działalność rozpo-
czął w Związku Strzeleckim. Podczas 
I wojny światowej służył w I Brygadzie 
Legionów Polskich. W lipcu 1917 roku, 
po kryzysie przysięgowym, został wcie-
lony do armii austro-węgierskiej, a po-
tem internowany na Węgrzech. Walczył 
w wojnie polsko-ukraińskiej i w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Był dwukrot-
nie ranny. W okresie międzywojennym 

zdobywał coraz wyższe szlify. We wrze-
śniu 1939 był szefem sztabu Frontu Po-
łudniowego i obrony Lwowa. Po agresji 
ZSRR na Polskę próbował przedostać 

się przez Karpaty na stro-
nę węgierską, ale został 
aresztowany przez NKWD 
i więziony na Łubiance 
w Moskwie.

Uwolniony na pod-
stawie układu Sikorski–
Majski, współorganizo-
wał Polskie Siły Zbrojne 
w ZSRR. Awansowa-
ny do stopnia genera-
ła brygady, był szefem 
Sztabu Armii Polskiej 
na Wschodzie. Następ-
nie do stycznia 1945 był 

dowódcą 2  Brygady Pancernej, z któ-
rą odbył kampanię włoską 2 Korpusu 
Polskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem 
Złotym Orderu Wojennego Virtuti Mi-
litari oraz wieloma innymi orderami 
i  medalami Polski, Francji, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Rumunii i Łotwy.

Po demobilizacji wyemigrował do 
Argentyny. Był autorem licznych prac 
o historii i taktyce kawalerii. Zmarł 
w wieku 55 lat i został pochowany na 
cmentarzu Ezpeleta w Quilmes w po-
bliżu Buenos Aires.

Jerzy Aleksander Zawisza był ró-
wieśnikiem Bronisława Rakowskiego. 
Urodził się w Wilnie w 1895 roku; żył 
sto lat, zmarł w 1995 roku w Martín Co-
ronado w Argentynie. Był pułkowni-
kiem dyplomowanym artylerii Wojska 

Polskiego  i Polskich Sił Zbrojnych. 
W 1964 roku został mianowany przez 
władze emigracyjne generałem brygady.

Karierę wojskową zaczynał pod-
czas I wojny światowej w armii 
carskiej, gdzie dosłużył się stop-

nia porucznika. Walczył w  I Korpusie 
Polskim gen.  Józefa Dowbora-Muśnic-
kiego, potem w obronie polskich rubie-
ży na Litwie i Białorusi oraz w wojnie 
polsko-bolszewickiej.

Po studiach wojskowych i kolej-
nych awansach trafił do Generalnego 
Inspektoratu Sił Zbrojnych w Warsza-
wie, a we wrześniu 1939 roku został 
mianowany szefem sztabu Armii „Lu-
blin” i dostał się do niemieckiej niewo-
li. Po wyzwoleniu oflagu VII A Murnau 
służył w 2 Korpusie Polskim.

Generał 
brygady 
Wojska 
Polskiego 
Bronisław 
Stanisław 
Rakowski 
urodził się 
w 1895 roku 
w Szczucinie, 
zmarł w 1950 
w Buenos 
Aires. 

podróże SDP podróże SDP

Grobowiec Lilianny Crociati de Szaszak.

Prezydent Argentyny 
Pedro Eugenio Aramburu.
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Do Argentyny wyjechał po de-
mobilizacji w 1949 roku. W nowej oj-
czyźnie czynnie uczestniczył w życiu 
tamtejszej Polonii. Był wieloletnim 
prezesem największej organizacji 
polonijnej – Związku Polaków w Ar-
gentynie, prezesem Sto-
warzyszenia Polskich 
Kombatantów i Stowa-
rzyszenia Kawalerów Or-
deru Wojennego Virtuti 
Militari, a także preze-
sem Polskiej Macierzy 
Szkolnej.

Po jego śmierci w 1995 
roku został upamiętnio-
ny przez Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W przy-
jętej uchwale napisano 
m.in. „Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej, pomny 
zasług generała brygady 
Jerzego Aleksandra Zawi-
szy, składa hołd Jego wy-
siłkom żołnierskim na 
rzecz wskrzeszenia Polski 
w 1918 r., obrony niezawi-
słości w 1920 r. i zachowa-
nia niepodległości w 1939 
r. Na najwyższy szacunek 
zasługuje postawa obywa-
telska i praca społeczna 
Generała podczas poby-
tu na emigracji we Wło-
szech, Wielkiej Brytanii 
i  Argentynie. Senat Rze-
czypospolitej stwierdza, że generał Je-
rzy Aleksander Zawisza dobrze zasłu-
żył się Ojczyźnie”.

Najmniej znaną postacią upamięt-
nioną na tablicy na Panteonie Koby-
lińskich jest Jan Świerczyński herbu 

Ostoja. Urodzony w 1897 roku w miej-
scowości Byszewy koło Łodzi w rodzi-
nie ziemiańskiej. Nie znana jest jego 
kariera wojskowa, ale nazwisko puł-
kownika Jana Świerczyńskiego wy-
mieniane jest w kadrze dowódców 

7  Pułku Artylerii Konnej 
– Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Jednost-
ka walczyła w kampanii 
włoskiej m.in. pod Mon-
te Cassino. Jest więc wiel-
ce prawdopodobne, że 
to ta sama osoba, która 
potem trafiła do Argen-
tyny. Jan Świerczyński 
zmarł w 1969 roku w Bu-
enos Aires w wieku 72 lat. 
Pochowany jest na tym 
samym cmentarzu co 
Bronisław Stanisław Ra-
kowski – Espeleta w Quil-
mes koło Buenos Aires.

Być może związki 
z  Polską poprzez 
rodzinę męża mia-

ła Liliana Crociati de Sza-
szak, której grobowiec na 
La Recoleta jest szczegól-
nej urody. Ryszard Sza-
szak pojawia się w źró-
dłach jako cywilna ofiara 
Powstania Warszawskie-
go, ale Szaszak to też na-
zwisko spotykane na Wę-
grzech. 

Lilianna Crociati de Szaszak zmar-
ła bardzo młodo. Miała zaledwie 26 lat, 
kiedy zginęła w lawinie w Innsbrucku 
w Austrii podczas miesiąca miodowe-
go. Jej zrozpaczona mama sama za-
projektowała grobowiec. Jest w stylu 

neogotyckim, a krypta, w której pocho-
wana jest Lilianna, zaaranżowana jest 
na jej sypialnię. Do kaplicy przylega 
platforma, na której znajduje się na-
turalnej wielkości posąg z brązu, au-
torstwa rzeźbiarza Wíeredovola Vilad-
richa, przedstawiający zmarłą w sukni 
ślubnej, trzymającą rękę na głowie jej 
ukochanego psa. Poniżej wykuto pe-
łen żalu wiersz napisany przez jej ojca 
„A Mia Figlia” (Moja Córko). 

  Piękny jest też secesyjny grobo-
wiec Rufiny Cambaceres z początku XX 
wieku. Zbudowany z marmuru Carrer-
skiego przez matkę po tym, jak odkry-
to, że Rufina została omyłkowo pocho-
wana żywcem.

La Recoleta ma też swoją historię 
o duchach. To duch grabarza Davida Al-
leno, który przez 30 lat pracy na cmen-
tarzu oszczędzał pieniądze na swój 
grobowiec. Mówi się, że gdy tylko pra-
ce zostały zakończone, grabarz popełnił 
samobójstwo. Teraz słychać brzęczenie 
kluczy, gdy jego duch o świcie chodzi 
wąskimi ścieżkami cmentarza.  

Cmentarz jest otwarty codziennie 
od 8:00 do 18:00.  Bezpłatne wycieczki 
z przewodnikiem w języku hiszpańskim 
odbywają się o godzinie 11:00 i 14:00 od 
wtorku do piątku oraz o 11:00 i 15:00 
w soboty, niedziele i święta. Wchodząc 
na cmentarz, warto pobrać przy wejściu 
przewodnik po nekropolii.

Być może 
związki 
z Polską 
poprzez 
rodzinę męża 
miała Liliana 
Crociati de 
Szaszak, której 
grobowiec na 
La Recoleta jest 
szczególnej 
urody.  
Ryszard 
Szaszak 
pojawia się 
w źródłach jako 
cywilna ofiara 
Powstania 
Warszawskiego, 
ale Szaszak to 
też nazwisko 
spotykane na 
Węgrzech. 

podróże SDP podróże SDP

Książę Zbigniew Żółtowski z rodziną.
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areszcie na 
Zachodzie 
spełniają się 
marzenia 
Marksa 
– społeczeństwa 

stały się już bezklasowe, nie ma 
wyzyskiwaczy ani wyzysku, 
i zwyciężył zabobonny racjonalizm, 
tudzież pragmatyzm. Opium 
dla ludu nie utrudnia postępu 
cywilizacyjnego, większość bowiem 
ludzi odrzuca mamidła religijne 
i zastępuje je troską o własne 
przyjemności somatyczne oraz 
sukcesy materialne. 

A przykład przed tysiąclecia-
mi dali Spartanie, pozbywając 
się kalek zrzucanych ze skał, 

bo niezdolne były walczyć o szczęście 
ogółu, a dla zdrowych stanowiły kłopot. 
Hitleryzm korzystał z doświadczeń cy-
wilizacji spartańskiej, oczywiście tech-
nicznie finezyjniej, uśmiercał zastrzy-
kami noworodki i niemowlęta kalekie 
czy rasowo obce. Zresztą nie tylko inie-
kcją i nie jedynie nowo narodzonych 
– unicestwiał także pociskami karabi-
nowymi czy gazem wszystkich zbęd-
nych i przeszkadzających w tworzeniu 
nowoczesnej cywilizacji zachodnio-
-germańskiej. W każdym razie Niemcy 
z III  Rzeszy humanitarnie uśmiercali 
niechciane osoby. 

Dlaczego więc nasz Trybunał Kon-
stytucyjny zabronił aborcji embrionów 
z wadą genetyczną? Jego sędziowie 
zlekceważyli wymogi nowoczesności. 
Najbardziej ucywilizowane i bogate 

kraje Zachodu będą jeszcze bogatsze, 
bo uwalniają kobiety od rodzenia i tru-
du wychowawczego dziecka z nieusu-
walną, wrodzoną wadą, tudzież od 
kosztów jego niepotrzebnego utrzy-
mania. Naszych natomiast władców 
omamiły bajania o Polsce zawsze kato-
lickiej; zapomnieli, że żyjemy w dwu-
dziestym pierwszym wieku, a w tej 
nowoczesności nie ma i nie może być 
miejsca dla państw fundamentalistycz-
nie katolickich. Niezdolni do zrozumie-
nia aksjologii naszych czasów posiali 
wiatr, z którego jesienią wyszła burza 
destabilizująca nasz kraj, przedłużając 
szkodliwość i powszechną uciążliwość 
pandemii. 

Albo Polska upodobni się do krajów 
postępowych, w których podwaliną or-
ganizacji społeczno-politycznych są 
zasady lewicowo-liberalne, albo stanie-
my się pośmiewiskiem ucywilizowane-
go, oświeconego Zachodu. A dialektyka 
marksistowska i tak zwycięży prędzej 
czy później, przecież jej twórca prze-
powiadał, że ustaną w końcowej fazie 
rozwoju i przestaną się ścierać sprzecz-
ności, znikną różnice między ludźmi, 
ich egzystencja powróci do źródeł, bę-
dą żyć w gromadnych wspólnotach, 
w świeżym, nieskażonym dwutlenkiem 
węgla środowisku...

Prezes ma kota, miłe, 
domowe stworzonko 
z puszystym futerkiem, 
toteż jego właściciel 
odczuł moralny 
dyskomfort z wiedzy, 
że podobne zwierzątka 
są hodowane wyłącznie 
po to, żeby w celach 
zarobkowych obedrzeć je 
ze skóry i sprzedawać ją 
w kawałkach na futra. 
To doprawdy nieludzkie 
i niemodne! Kto dziś 
nosi futra z naszych 
młodszych braci?!

Zrobiło się małe zamieszanie. 
I  dobrze, bo najgorsza jest sta-
gnacja polityczna. A przecież 

najwyższe władze III RP nie muszą 
zmagać się z poważniejszymi proble-
mami. W polityce wewnętrznej inicja-
tywa prezesa dała nawet lewicy asumpt 
do pogodzenia się z prawicą, wszak le-
wicowcy w  Sejmie i Senacie popiera-
ją inicjatywę swych dotychczasowych 
rywali w  sprawie miłosierdzia wobec 
zwierząt. Tu uwydatnia się kunszt poli-
tyczny prezesa. Kto drugi doprowadził-
by do wspólnoty myśli politycznej pra-
wej i lewej?! 

Tylko rolnicy – „chłop potęga to 
i basta” – są przeciw. Przeciw temu po-
jednaniu i przeciw krzywdzie hodow-
ców żywego futra. Inteligencja pracują-
ca miast i wsi powinna zatem wesprzeć 
prawicowo-lewicowe zamiary zabra-
niające hodowli zwierzątek „na zabi-
cie”, aby łatwiej spacyfikować protesty 
rolników. Sprzeciwy rolników są prze-
cież ahistoryczne, sprzeniewierzają się 
oni własnej tradycji społecznej: zawsze 
byli za, za sprawiedliwością społeczną, 
a teraz są przeciw. 

W każdym razie trzeba być urado-
wanym z tego zamieszania, gdyż tylko 
w fermentach powstają kulturotwórcze 
i polityczne wartości. Za trzy lata po-
znamy ich skutki. 

Loża profesorska
satyrykon SDP

Prof. Weredykiewicz

Loża 
ekspercka

felieton SDP

Prof. Brunon Areburski,  
ekspert mentalnościowy 
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U nas osadzonych jest ponad sie-
demdziesiąt tysięcy. Przed trzy-
dziestoma-czterdziestoma la-

ty zwiedzałem więzienia mieszczące 
się w okropnych starych kazamatach 
pamiętających czasy pruskie i carskie. 
Teraz wchodzę do nowoczesnej, prze-
stronnej poczekalni Aresztu 
Śledczego na Mokotowie. Jest 
tu pięćdziesiąt krzeseł, ale tyl-
ko ja sam czekam na rozmo-
wę z wychowawcą więziennym. 
Dyżurny zamiata i myje podło-
gę. W okienku biura przepustek 
młodziutka twarz funkcjona-
riuszki w maseczce i munduro-
wej czapce z daszkiem.

Interesuje mnie problem al-
koholizmu. Zabójczy na-
łóg jest tak powszechny, że 

więźniowie muszą teraz czekać 
nawet kilkanaście miesięcy, by 
dostać się na listę objętych spe-
cjalnym programem leczenia. 

Od kilku lat jestem jurorem 
konkursu więziennych gazetek. 
Redagują je i wydają osadze-
ni. Oczywiście z pomocą funk-
cjonariuszy aresztów śledczych 
i zakładów karnych. To ich spo-
łeczna praca. Chwała za to ofi-
cerom i podoficerom więzien-
nictwa.

W ciągu mojej 
długiej, bardzo długiej 
reporterskiej pracy, 
dokumentując tematy 
byłem wielokrotnie 
w więzieniach. 
W Polsce (jest ich 
prawie setka), a także 
za granicą – w Danii 
(próby reedukacji 
poprzez artystyczną 
aktywność 
plastyczną), 
na Madagaskarze 
(strażnicy nocą 
wypuszczali 
więźniów, 
by zdobywali dla 
nich i uwięzionych 
żywność), 
w europejskim 
więzieniu (gdzie 
strażniczki 
wykorzystywały 
skazanych).

Tekst Stefan Truszczyński

Szpalty  za kratą
Rzecz o gazetkach więziennych

media i SDP

W tym roku z Zakładu Karnego 
w  Rawiczu otrzymałem do oceny po 
dwa tegoroczne numery periodyków 
wydawanych w 22 więzieniach. Oczywi-
stym jest, że to bardzo potrzebna i waż-
na dla skazanych inicjatywa. I coraz le-
piej wykorzystywana. Jest to praca 

Marszałek.

media i SDP

Chwała bohaterom, 
pogarda zbrodniarzom.
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dokonywana przez „zakra-
towane” redakcje. Można 
poczytać, dowiedzieć się 
wiele o życiu za więzien-
nymi murami. Konkurs na-
zwano „Szpalty za kratą”. 

W tym roku nadesłano 
propozycje zarówno skrom-
niutkie, jak i dobre, a nawet 
naprawdę zdumiewająco 
dojrzałe. Treściowo i formal-
nie równające się do perio-
dyków prowadzonych na 
wolności. Są wśród nich na-
wet prawie… żurnale. 

Oczywistym jest, że 
w poszczególnych 
zakładach karnych 

różną przykłada się wagę 
i różne przeznacza się środ-
ki na wydawanie miesięcz-
ników, dwumiesięczników 
i  kwartalników. Czasem 
jednak, mimo wydawanych 
niewielkich środków, dobrą 
pracą redaktorów i dzię-
ki pomocy kadry osiągane 
są bardzo dobre rezultaty. 

Jury konkursu jest kilkuosobowe, spoza 
więziennictwa. Poczekamy jeszcze tro-
chę z ogłoszeniem wyników. Niemniej 
po wnikliwej lekturze nadesłanego ma-
teriału nasuwa się wiele wniosków. 

„Z tej strony” – 32-stronicowy mie-
sięcznik, wydawany w Areszcie Śled-
czym w Kielcach, redaguje tylko jedna 
osoba, a wynik jest znakomity. Jest tu 
m.in. spis ogólnopolskich konkursów 
organizowanych przez poszczególne 
zakłady karne i areszty śledcze:
– Trzebinia – na pracę wykonaną z pa-
pieru i na recenzję książki;
– Włodawa – konkurs ikon;
– Wołów – konkurs literacki;
– Włocławek – poetycki;

– Jest też konkurs pamięci Rotmistrza 
Witolda Pileckiego;
– Chełm – na rękodzieło „Nowe życie ze 
starych przedmiotów”;
– Hajnówka – na bajki dla dzieci;
– Opole Lubelskie – na teksty prozator-
skie (dziennikarskie);
– Potulice – plakat, komiks, praca lite-
racka;
– Płock – prace artystyczne „Święty Jan 
Paweł II”;
– Jelenia Góra – sztuka teatralna dla 
męskiej grupy aktorskiej.

Gazetki są ważne. Radzą, co robić 
po odbyciu kary. „Więzienna rozrywka” 

z ZK Wołów pisze o pomocy postpeni-
tencjarnej, o funduszach pomocy i po-
mocy społecznej. Instytucją pierwszego 
kontaktu są ośrodki pomocy społecznej 
(OPS) w gminach i powiatowe centra 
pomocy rodzinie (PCPR). W poszukiwa-
niu pracy pomagają powiatowe urzędy 
pracy w miejscu zamieszkania. A po-
moc osobom w potrzebie serwuje portal 
www.codalej.info, stworzony przez ku-
ratorów sądowych Stowarzyszenia Sur-
sum Corda w Nowym Sączu wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Frontis z Wrocła-
wia. „Trzebińska paczka informacyjna” 
(kwartalnik) uczy szyć maseczki koro-
nawirusowe, daje rady na trudny czas 
i informuje o covidzie. Uczy pisać wnio-

ski w sprawie pomocy postpenitencjar-
nej oraz wylicza programy profilaktyki 
antyalkoholowej. 

Prawie wszystkie gazetki więzien-
ne zamieszczają dodatki nauki języków 
– przede wszystkim angielskiego: „En-
glish Behind Bars”. 

Niestety, przy niskich kwalifika-
cjach lub i w ogóle ich braku, poszuki-
wanie pracy to poważny problem. Ga-
zetka więzienna „Tam i Tu” z Kluczborka 
drukuje w tej sprawie poradnik – jak pi-
sać CV, jak przygotować się do rozmów.

Naukowo i ciekawie o koronawi-
rusie pisze dwumiesięcznik „Replay” 

Gazetki są ważne. Radzą, co robić po odbyciu kary. 
„Więzienna rozrywka” z ZK Wołów pisze o pomocy 
postpenitencjarnej, o funduszach pomocy i pomocy 
społecznej. 

media i SDPmedia i SDP

Nasi generałowie – rysunki 
wykonane przez osadzonych.

Budynek więzienny.
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z Mysłowic. Poziom publicystyki – mózg, 
czarne dziury – jest tu wysoki. Przyta-
czam cytaty za naukowcami: „mózg jest 
doskonałą strukturą o nieporównywal-
nych z niczym możliwościach, istnym 
cudem inżynierii biologicznej” – cieka-
we dlaczego jest tylu idiotów? 

Więzienna gazetka przypomina: 
mamy wolność zachowania rozwo-
ju języka, obyczajów, tradycji i kultu-
ry; mamy wolność osobistą; wolność 
i  ochronę tajemnicy komunikowania 

się; wolność poruszania 
na terenie RP oraz wol-
ność wyboru miejsca za-
mieszkania i pobytu; ma-
my wolność sumienia 
i religii; wolność słowa. 

Z monotonności od-
siadki wynika zaglądanie 
do horoskopów. Dla Ra-
ków czytamy: jeśli uwa-
żasz, że nie może być go-
rzej – pora spiąć pośladki bo 
idzie burza. Przygotuj się na 
zbieg wydarzeń, które nie 
pójdą po twojej myśli. Nie 
pękaj, nie można się prze-
sadnie przejmować tym, na 
co nie mamy wpływu. Skup 
się na sobie. Codzienna por-
cja pompek i godzinny spa-
cer sprawią, że spojrzysz na 
to zupełnie inaczej. 

Pociechą na pewno są 
więzienne radia. W My-
słowicach informuje o: 
jadłospisach, komunika-
tach, konkursach tutej-
szych i  ogólnopolskich, 
informuje też o zajęciach 
kulturalno-sportowych, 

o grafikach widzeń, zakupach w kanty-
nie, wizytach u lekarza, dentysty, fryzje-
ra, o kąpieli i audiobookach, retransmi-
sjach i audycjach cyklicznych – prawach 
człowieka, HIV, poradach prawnych, au-
dycjach własnych, nauce angielskiego, 
sprawach anonimowych alkoholików. 

Niektóre okładki gazetek są świet-
nie dobrane. Np. piękny wilk w mie-
sięczniku Aresztu Śledczego w Rado-
miu. Ten na fotografii był chyba na 
wolności. 

Publicystyka jest często historycz-
na i bardzo ciekawa. O husarii, 
o II Wojnie Światowej, o Powsta-

niu Warszawskim. To ważne i często 
spóźnione lekcje. Są piękne zdjęcia 

narodowych parków wywołujące tęsk-
notę. Zdarzają się zdjęcia kobiet, ale 
rzadko. Wiele jest natomiast bardzo 
ciekawych materiałów o pisarzach, po-
dróżnikach, wybitnych sportowcach, 
np. o piłkarzu Pele z klubu „Santos”, 
który mistrzem świata był już w wieku 
lat siedemnastu. A pełne jego nazwisko 
brzmi Edson Arantes do Nascimento.

Więźniów odwiedzają wybitni lu-
dzie. A także ludzie bohaterscy. Na fo-
tografii gazety-żurnalu „Przystanek 
Krzywaniecki”, z bardzo aktywną wy-
chowawczynią więzienną st. chorąży 
Katarzyną Ruszkowską, są Sybiracy 
– Halina Siemaszko, Halina Skindzer-
-Sosnowska i Wojciech Szambliński. 
Osiemdziesiąt lat temu, zimą, w ekstre-
malnych warunkach wysłano na Sybir 
140 tysięcy ludzi.
„Ojczyzno nasza. Ziemio ukochana 
W ‘39 cała krwią zalana
Nie dość, że Polskę na wpół rozebrali
Jeszcze Polaków na Sybir wysłali”.

„Przystanek Krzywaniec” druku-
je także obszerne porady prawne dla 
więźniów cudzoziemców – w języku 
rosyjskim.

Z miesięcznika „Przystanek Gro-
chów” z miejscowego Aresztu Śledcze-
go dowiadujemy się, jaka jest różnica 
między radcą prawnym a adwokatem, 
co może komornik oraz jak ważny jest 

w  życiu przyjaciel. Przypomniano syl-
wetkę Wojciecha Fortuny (a ta, jak wie-
my, kołem się toczy i czytelnikom gaze-
tek za kratą bardzo by się przydała). Dużo 
jest też o skokach narciarskich. A prze-
cież słowo „skok” różnie się kojarzy.

Dwumiesięcznik „Piąty Południk” 
z Lublina – zauważyłem po kil-
ku latach jurorowania – często 

jest nagradzany. Dużo uczy i doradza. 
Zawiera piękne kolorowe zdjęcia. Mię-
dzy innymi jedno z najsłynniejszych 
HABEMUS PAPAM. 

„Odsiadówka”, miesięcznik z Haj-
nówki, uczy o Powstaniu Warszawskim 
– kalendarium porządkujące wiedzę 
dzień po dniu. „Odsiadówka” przypo-
mina film „Psy”, a także kryminały Ka-
tarzyny Bondy. Na okładkach gazetki 
grafika własna.

„Ocenzurowano” z ZK w Rawiczu 
jest dość skromne, jak na organizato-
ra całej akcji konkursu ogólnopolskiego 
gazetek więziennych „Szpalty za kra-
tą”. Powtórzę – to bardzo, bardzo po-
żyteczna akcja. Prowadzona jest w Ra-
wiczu od wielu lat, z coraz lepszymi 
rezultatami.

Wilk wolny.

Niektóre okładki gazetek są świetnie dobrane.  
Np. piękny wilk w miesięczniku Aresztu Śledczego 
w Radomiu. Ten na fotografii był chyba na wolności. 

media i SDP media i SDP
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„Nieregularnik” z Aresztu Śled-
czego w Gdańsku. Dopiero się roz-
kręca. Powodzenia.

„Karta”, miesięcznik z ZK w Wa-
dowicach, to piękne, kolorowe zdję-
cia. Na okładce czerwone, zacho-
dzące słońce. Jutro znowu wstanie. 
Oczywiście jest tu artykuł o Janie 
Pawle II, który w tym mieście uro-
dził się 18 maja 1920 roku. „Lolek” 
przed II Wojną Światową wyprowa-
dził się wraz z ojcem z Wadowic do 
Krakowa. Jako Papież Wadowice od-
wiedził trzykrotnie.

„Informator gaZK” z miejscowo-
ści Uherce Mineralne pisze o ludz-
kiej bezradności: „Badacze odkryli, 

że stresujące zdarzenia, których 
nie jesteśmy w stanie uniknąć, 
prowadzą także do przyśpiesze-
nia rozwijania się chorób (np. 
raka)”. Może nie jest to specjal-
ne odkrycie, ale chyba prawda. 
Dla pocieszenia – na okładkach 
gazetki ładne kobiety.

„Gazeta Zamkowa” z ZK 
w  Tarnowie – skromniutka. 
Dobrze, że zachęca więźniów: 
„rusz się Kazik” i pokazuje jak.

„Druga strona”, kwartal-
nik ZK z Gliwic, to spory wkład 
redaktorów. Plasuje się w czo-
łówce dorocznych konkursów. 

Różnorodny. Jest co poczy-
tać i fachowo uczy… jak 
myć ręce. 

„Docelówka Braniecka” 
ma tytuł niezbyt optymi-
styczny (celem raczej powin-
no być wyjście z więzienia). 
Wymyślono tu zabawy z mo-
delami samochodzików. Ale 
niewiele więcej. Szefowie 
– kupcie redakcji lepszą ma-
szynę drukarską.

Za to „Blinda” z iławskie-
go Zakładu Karnego ma do-
bry, optymistyczny podtytuł: 
to „gazetka więźniów wol-
nych”. Przynajmniej duchem. 
A to na pewno pomaga. Piszą 
tu, że śmiech to zdrowie. Tyl-
ko, że czasem nie wiadomo, czy śmiać 
się, czy płakać. Zamieszczone zdjęcie ze 
spacerniaka ma podpis: na niebie kibi-
cują ptaki. Widać gromadę młodych lu-
dzi. Co z nimi będzie, gdy wyjdą? Słow-
nik do nauki angielskiego. Jest m.in. 
słowo a fool, co znaczy głupiec.

Redaktorzy „Amnestii” z Ostrowa 
Wielkopolskiego mają ambicje graficz-
ne. I dobrze im to wychodzi. Na przy-
kład portret Marszałka Piłsudskiego, 
rysunki żołnierzy. Ten biuletynek drogo 
nie kosztował. Może się rozwinie.

„Aby do wokandy”, gazeta osadzo-
nych w ZK Barczewo (na okładce wiel-
ki straszny gmach starego więzienia). 
Siedział tu przez lata zbrodniarz Koch. 
Skazany był na karę śmierci, ale wyro-
ku nie wykonano, bo więzień miał per-
manentny stan gorączki. Tajemnicę 

bursztynowej komnaty zabrał do grobu. 
Niedaleko ma ponoć działkę letnisko-
wą Leszek Balcerowicz. Jest tu trochę 
przydatnych informacji adresowych 
o sądach. I ładne rysunki wykonane 
przez więźniów.

Redaktorzy „Amnestii” z Ostrowa Wielkopolskiego mają 
ambicje graficzne. I dobrze im to wychodzi. Na przykład 
portret Marszałka Piłsudskiego, rysunki żołnierzy.  
Ten biuletynek drogo nie kosztował. Może się rozwinie.

media i SDPmedia i SDP

Zero Waste – czyli zestaw odpadów.

To lubię.

Ten prawdziwy żurnal ma aż 103 strony.
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„Głos Białołęki” zajął się 
żołnierzami wyklętymi, dość 
dziwnie ilustrując temat 
– obok bohaterów narodo-
wych jest za kratą straszny 
wilk. Zbrodniarze sędzio-
wie byli przecież z drugiej 
strony. Są tu nazwiska za-
męczonych. Trzeba je znać. 
Ciekawe materiały o Bitwie 
Warszawskiej (z mapą), 
o  Powstaniu Warszawskim 
i „Akcji Burza”. Jest też wy-
liczanka zdrowych produk-
tów. Ilustrowana.

„Pod Kasztanem” – od-
siadują w Areszcie Śledczym 
w Olsztynie. Drukuje się tu 
ważne adresy prokuratur 
i sądów. To kwartalnik, ale 
bardzo skromniutki. Okładki 
ma historyczne. Pisze o po-
prawianiu stosunków z naj-
bliższymi.

* * *

Ludzie za kratą.
Szpalty za kratą.
Konkurs, gazetki to bardzo 

ważne inicjatywy. Czy osadze-
ni zrozumieją, czy alkoholicy 
więźniowie wykorzystają szan-
sę powrotu do trzeźwości – to 
pytania bez jednoznacznych 
odpowiedzi. Tysiące ludzi pra-
cuje, by się udało. Czas płynie. 
Zmarnowany nie wróci. Ale 
jest szansa. Bardzo kosztow-
na, by słowo człowiek brzmiało 
znowu dumnie.

media i SDP wspomnienia SDP

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny kojarzy się 
z czołgami poruszającymi się po ulicach polskich miast, 
palącymi się przez całą dobę koksownikami, przy których 
grzali się żołnierze i „słynne” patrole ZOMO, ale najbardziej 
w pamięć wpisały się rzesze osób internowanych. 

Boże Narodzenie 
w „internacie”

W cieniu stanu wojennego
Tekst Maria Giedz

Zdjęcie z celi więziennej w Potulicach. Od lewej: 
Mariusz Hinz, Jan Puczydłowski, Ryszard Toczek, 
Krzysztof Sosnowski – przed nimi Stanisław 
Bobrowski – szef drukarni Komisji Regionu S 
w Gdańsku. Okres – koniec 1983 r.  
Fot. archiwum prywatne Ryszarda Toczka.

Taki on, czy nie?

Gazeta więźniów wolnych.
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Tylko pierwszego dnia stanu wo-
jennego internowanych było 
3392, a już 21 grudnia, niemal 

w  przededniu świąt Bożego Narodze-
nia, w tzw. internatach przebywało 5128 
osób, w tym 313 kobiet. Jednak statystyki 
milczą o tych, których nie umieszczono 
na liście internowanych, bo 
ich bezprawnie aresztowa-
no, osadzając w aresztach, 
a  nawet w  więzieniach. 
Nie mówi się też o zaginio-
nych (a jeśli już, to zdaw-
kowo) oraz o tych, którym 
nie dane było dożyć świąt 
Bożego Narodzenia, bo zgi-
nęli z rąk WRON (Wojsko-
wa Rada Ocalenia Narodo-
wego). W takiej atmosferze 
trudno było cieszyć się naj-
piękniejszymi i najbardziej 
rodzinnymi świętami, któ-
re chrześcijanie obchodzą 
każdego roku. A jednak: 
„Wojna wojną, więzienie 
więzieniem, a święta Bożego Narodze-
nia muszą być świętami” – tak zaczyna 
opowieść Andrzej Gwiazda, ikona „Soli-
darności”. 

Choinki od leśników, 
świeczka z pasty do butów…

– Już pierwszego dnia stanu wo-
jennego trafiłem do Strzebielinka, czy-
li do tamtejszego ośrodka odosobnie-
nia – wspomina 85-letni dziś Andrzej 
Gwiazda, wówczas członek Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”. – Początkowo 
mieliśmy nadzieję na szybkie wyjście, 
czekaliśmy na czołg z napisem „Soli-
darność”, który nas uwolni rozwalając 

bramę. Nic takiego nie nastąpiło, a zbli-
żały się święta. Trzeba było je przygoto-
wać. Powiedzieliśmy naczelnikowi obo-
zu, że mają być choinki, i to przy każdej 
celi. Zagroziliśmy buntem, jeśli ich nie 
będzie. Mimo zastrzeżenia naczelnika, 
że nie ma na to pieniędzy, choinki by-

ły, bo oświadczyliśmy, że 
zrezygnujemy z nich, na-
wet z tej jednej na placu 
apelowym, jeżeli w pro-
mieniu 100 km nie znaj-
dzie się chociaż jeden le-
śnik, który da drzewka za 
darmo. Kiedy mieliśmy 
już choinki, trzeba było je 
czymś ubrać. Bezwzględ-
nej rewizji zaczęło podle-
gać wszystko co kolorowe: 
okładki zeszytów i note-
sów, opakowania od my-
dła i paczki od papierosów. 
Dowiedzieliśmy się, że le-
karz miał gencjanę – fiole-
towy płyn na parchy, miał 

też rivanol, intensywnie żółty. Ustawiła 
się więc kolejka do lekarza. Kolega bio-
log powiedział, że na jakieś inne parchy 
jest czerwony płyn. Ponownie stanęli-
śmy w kolejce do lekarza. 

Tymi płynami „Strzebielinkowcy” 
malowali kartki z zeszytów na żółto, 
fioletowo, czerwono. Ktoś, pomimo re-
wizji osobistych, przemycił nóż. Ktoś 
inny znalazł kawałek szkła, a nawet 
blachę od puszki – znakomite narzę-
dzia do przycinania, wycinania... I tak 
zaczęły powstawać choinkowe ozdoby.

– W naszej celi mieliśmy kapita-
na marynarki w galowym mundurze 
– kontynuuje Gwiazda. – Po krótkich 
oporach powiedział – prujcie. Pruliśmy 

więc złote galony. Choinkę wbiliśmy 
między dwa taborety. Biało-czerwo-
ne i srebrne łańcuchy, białe orły, czar-
ne kajdany… i to wszystko, co szes-
nastu chłopa potrafiło wymyśleć. Nad 
wszystkim królowała złota lameta 
z kapitańskich epoletów. Brakowało tyl-
ko świeczki. Gotowałem więc pastę do 
butów, paliłem gazetę podartą w paski 
– śmierdziało okrutnie. Knot zrobiliśmy 
z nitek wyciągniętych z ręcznika. 

Orła WRONa nie pokona

– Tuż przed świętami przywieźli 
nam paczki od rodzin – mieliśmy całą 
górę nieopisanych wspaniałości – do-
daje pan Andrzej. – Klawisze dali nam 
nowe prześcieradła na obrusy. Siano 
wykopaliśmy spod śniegu na spacerni-
ku. Cela: podłoga, ściany, okna i sprzę-
ty zostały wypucowane do granic wy-
trzymałości. Gdy gwiazdy pokazały się 
na niebie, nasza szesnastka zasiadła do 
uroczystego wigilijnego stołu. Na stole 

zastawa z blaszanych misek i talerzy, 
tekturek i kartek z zeszytu, a na nich 
piętrzyły się góry smakołyków. Potraw 
mieliśmy więcej niż na dworze chiń-
skiego cesarza.

Dzielili się opłatkiem, życząc so-
bie, „żeby komunę szlag trafił”. 
Zapewniali też, że „Orła WRO-

Na nie pokona”. Śpiewali kolędy. Na-
strój był wspaniały. Podczas wieczor-
nego apelu postanowili podzielić się 
opłatkiem z klawiszami. Ci byli tak roz-
czuleni, że pozwolili im podzielić się 
opłatkiem z kolegami z innych cel. Mo-
gli więc przeprowadzić szybkie narady, 
wymienić się informacjami, uzgodnić 
wspólny sposób postępowania.

W Strzebielinku przebywali głów-
nie członkowie Komisji Krajowej NSZZ 
„S”. Wśród pierwszych internowanych 
znalazł się śp. Lech Kaczyński, a także 
śp. Karol Modzelewski. Strzebielinek, 
w porównaniu z innymi „miejscami od-
osobnienia”, cieszył się wysokim stan-
dardem.

Bezwzględnej 
rewizji zaczęło 
podlegać 
wszystko 
co kolorowe: 
okładki 
zeszytów 
i notesów, 
opakowania 
od mydła 
i paczki od 
papierosów.

wspomnienia SDP

Andrzej Gwiazda z czekanem – taternicy mieli zdrowy stosunek 
do komuny i nigdy jej nie akceptowali. Fot. Maria Giedz.
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– W Strzebielinku zobaczyłem łóż-
ka piętrowe, białą pościel, jedzenie było 
trzy razy dziennie, nie przeżywaliśmy 
tam więc traumy. Chociaż paradoksem 
było to, że „Solidarność” działała legal-
nie, a nas za pracę w „Solidarności” wy-
rzucono z domów – komentuje Andrzej 
Gwiazda. 

Pamiątkowy Aniołek

Pani Joanna Duda-Gwiazda, dzi-
siaj 81-letnia kobieta, początkowo 
przebywała wraz z mężem Andrzejem 
w Strzebielinku, potem trafiła do Aresz-
tu Śledczego na Kurkowej w Gdańsku, 
ale dość szybko wywieziono ją w nie-
znane. Przed Wigilią trafiła do Fordonu 
(dzielnica Bydgoszczy), gdzie znajdo-
wało się ciężkie więzienie dla kobiet. To 
tam, po wprowadzeniu stanu wojenne-
go, przebywała grupa kobiet z „Solidar-
ności”, głównie z Gdańska. 

mi ją przed Wigilią. Była niepodpisana. 
Zapytałam, od kogo, ale nie otrzymałam 
odpowiedzi. Otworzyłam. W środku by-
ły rzeczy osobiste, jakieś jedzenie i ten 
Aniołek. Od razu wiedziałam, kto przy-
słał paczkę. Ania robiła takie Aniołki. 
Ucieszyłam się, bo to oznaczało, że ro-
dzina wie o moim pobycie w Fordonie.

– To było nieprzyjemne więzienie 
– kontynuuje Joanna Gwiazda. – Na-
sza cela była szczególnie brudna i zaro-
baczona. Tabuny prusaków grasowały 
nawet w dzień. Nocą szczególnie do-
kuczliwe były pluskwy. Koleżanki by-
ły całe pokryte czerwonymi cętkami. 
Więzienny lekarz postawił diagnozę 
– uczulenie. Boże Narodzenie było do-
brą okazją, aby choć trochę oczyścić tę 
obrzydliwą celę. Dostałyśmy zgodę na 
wyniesienie na spacer koców i matera-
cy. Do wieczora skrobałyśmy i pucowa-
łyśmy celę. W Fordonie wyprowadzano 
na spacer każdą celę oddzielnie i nie na 

spacernik, który był pod oknami, ale na 
składowisko węgla koło kotłowni.

Dodaje też: – Kiedy otworzy-
li drzwi na kolację, wszystkie 
nagle wyszłyśmy z celi z opłat-

kiem w ręku. Zrobiła się straszna awan-
tura. Próbowano nas siłą wciągnąć do 
karceru. Żal nam było wspólnej wiecze-
rzy i Świąt, więc wróciłyśmy do celi. Fu-
nia (Stefania Markiewicz – komendant 
więzienia) zarządziła tradycyjną kola-
cję wigilijną. Dostałyśmy po półlitro-
wym kubku czerwonego barszczu i po 
dwie smażone kulki z mielonej ryby. 
Nadzwyczajnie to było pyszne.

Próba przetrwania

Po latach wielu osobom niełatwo 
wrócić myślami do pierwszych tygo-
dni stanu wojennego. Jeszcze trudniej-
sze jest mówienie o bytowaniu w okre-
sie internowania. To nie były tylko 

Niechętnie rozmawia o tych 
pierwszych Świętach w stanie 
wojennym. Wręcza mi swoje 

wspomnienia o tamtej Wigilii opubli-
kowane w „Poza Układem”. Wyznaje, 
że pobyt w więzieniu nie był dla niej 
pierwszyzną; że zamknięcie przyjęła 
z dużą dawką spokoju. Wiedziała, jak 
się zachowywać, że nie należy nic mó-
wić, nie należy dyskutować. Poza tym, 
jak twierdzi – w warunkach więzien-
nych skończyły się obowiązki. – Mogli-
śmy tam odpoczywać, a ja byłam bar-
dzo zmęczona, bo pracy w Wolnych 
Związkach Zawodowych i „Solidarno-
ści” miałam wyjątkowo dużo. Nawet 
Wigilii nie świętowałam do północy, bo 
zasnęłam na siedząco.

Pani Joanna wychodzi do drugiego 
pokoju. Wraca uśmiechnięta. – Znala-
złam – mówi. – To jest Aniołek. Dosta-
łam go od Ani, siostry Andrzeja. Od ra-
zu rozpoznałam paczkę. Przyniesiono 

wspomnienia SDP

Pamiątkowy Aniołek z anonimo-
wej paczki, którą Joanna Duda-
-Gwiazda otrzymała w więzieniu 
w Fordonie. Fot. Maria Giedz.

Znak identyfikujący 
internowanych w więzieniu 
w Iławie. Fot. Maria Giedz.

Pamiątki Bogusława Gołąba  
z więzienia w Iławie.  
Fot. Maria Giedz.

Pocztówka ze św. Mikołajem 
wykonana przez internowanych 
w Uhercach. Archiwum Historyczne 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Joanna i Andrzej Gwiazda 
z pamiątkowym Aniołkiem. 
Fot. Maria Giedz.
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pobyty w hotelach czy ośrodkach spor-
towych, to było też życie ludzi bez wy-
roku w warunkach ciężkiego więzienia. 
W tamtych czasach nie było telefonów 
komórkowych, nawet w domach tylko 
niektórzy mieli telefon stacjonarny. Nie 
było komputerów, internetu. Dla współ-
czesnej młodzieży to sytuacja niewy-
obrażalna, a to działo się zaledwie nie-
całe 40 lat temu. 

– Najgorszy był pierwszy moment, 
bo zbliżały się Święta Bożego Narodze-
nia – wspomina Bogusław Gołąb, były 
członek Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego „S”, aresztowany 16 grud-
nia 1981 r. na terenie Sali BHP Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina. – Są to jedne 
z najpiękniejszych świąt i najbardziej 
rodzinne. Prawie cały świat chrześci-
jański na te święta się przygotowuje. 
Nie chodzi tylko o prezenty, choinkę, 
bombki… Ale to jest symbol narodze-
nia się Chrystusa! A my siedzieliśmy 

w internowaniu. Komuniści 
przygotowali około 50 ośrod-
ków internowania, gdzie pa-
nowały różne warunki. Mnie 
się trafiło ciężkie więzienie 
w Iławie, dla recydywistów, 
mieszczące się w starych 
pruskich murach.

Zabrano mu ubra-
nie i kazano włożyć 
więzienne ciuchy 

(spodnie, bluza, czapka). Ce-
la, do której trafił, była dłu-
ga i wąska. Po obu stronach 
znajdowały się trzypiętrowe 
metalowe wyrka więzienne. 
Na środku, pomiędzy wej-
ściem z lipem (w slangu wię-
ziennym wizjer) i zakrato-

wanym oknem, stał długi, niski stół. Na 
łóżkach nie wolno było siadać – wyrko 
musiało być ułożone na blachę, równo. 
Wyjątkiem był czas posiłków. Więźnio-
wie musieli być stale w ruchu – taki był 
rygor dla kryminalnych, ale obowiązy-
wał też internowanych. Chodzili więc 
wokół stołu, jeden za drugim. Było im 
potwornie zimno, byli niedożywieni, 
chorowali. Ubikacja była odsłonięta, 
musieli załatwiać się publicznie.

– Zbliżały się te wielkie Święta, 
podczas których najważniejsza jest bli-
skość rodzin, a my byliśmy osamotnie-
ni i nie wiedzieliśmy, co dzieje się z ro-
dzinami, czy represje ich nie dosięgły 
– opowiada pan Bogusław. – A rodziny 
nawet nie miały pojęcia, gdzie jeste-
śmy, bo wtedy władza nie zobowiązy-
wała się informować nikogo o naszym 
pobycie. Niepewni tego co nas czeka, 
bez żadnej atmosfery świąt, próbowa-
liśmy przetrwać. 

– Od samego początku pobytu 
w iławskim więzieniu mieliśmy dziwną 
komitywę z „kryminałami” (przestępcy 
kryminalni), których zgromadzono na 
drugim piętrze; my byliśmy na pierw-
szym – kontynuuje Bogu-
sław Gołąb. – Jeszcze przed 
stanem wojennym „So-
lidarność” broniła praw 
więźniów w kontekście 
godności człowieka. Refor-
mą prawa karnego i peni-
tencjarnego zajmowali się 
solidarnościowi prawni-
cy. Więźniowie z górnych 
cel, czyli „kryminały”, od-
płacali się nam, podsyła-
jąc różne rzeczy. Dzięki 
ich pomocy udało się zro-
bić symbol „Solidarności”, 
który był naszym identyfi-
katorem i wisiał na ścianie 
celi. Udało się też zrobić ze skrawków 
drewna małe krzyżyki, które powiesili-
śmy w celach. W ten sposób zasygnali-
zowaliśmy nasze pochodzenie. Klawisze 
jakoś nam ich nie odebrali. 

Wigilia z więziennego 
jedzenia, kolędy zagłuszane 
„rykiem” klawisza

Nie otrzymali żadnych pa-
czek, żadnego prowiantu, jak 
w  Strzebielinku, czy nawet 

w  Fordonie. Siedzieli przy stole, przy 
więziennym jedzeniu. Jedynym świą-
tecznym elementem była malutka 
świeczka – podarunek od „krymina-
łów”. Na dworze panowała sroga zima, 
a oni w ciemności, przy ledwie tlącym 
się w małym kaganku płomieniu…

– To był ponury obraz – dodaje Go-
łąb. – Kojarzył mi się z „Sybirakami”, 
namalowanymi przez Jacka Malczew-
skiego. Opowiadaliśmy sobie, że w tych 
więziennych ciuchach wyglądamy jak 

patrioci zesłani przez ko-
munistów na Syberię. Ten 
wieczór wigilijny bardzo 
utkwił mi w pamięci. Wię-
zienne „żarcie” było bar-
dzo skromne, był głównie 
chleb. Z okruchów zrobili-
śmy malusieńką choinkę 
i tak czekaliśmy północy, 
aby podzielić się chlebem 
i życzyć sobie szybkiego 
upadku komuny, a przede 
wszystkim przetrwania. 
„Przetrwać, myśleć o ro-
dzinie i niech komuna 
upadnie” – to były nasze 
życzenia.

W pewnym momencie, jak wspo-
mina Gołąb, z jednej z cel zaczął wydo-
bywać się śpiew kolędy „Wśród nocnej 
ciszy”. Klawisz, siedzący w dyżurce po-
środku „tramwaju”, czyli długiego kory-
tarza, próbował natychmiast ją zagłu-
szyć. Skutek był odwrotny. Po tym jego 
„ryku” włączyły się wszystkie cele i tak 
jeszcze długo kolędowaliśmy. 

Bez toalety, w brudzie, za 
kratami, ale z głośnikiem 
nadającym sygnał pobudki

Jeszcze inaczej wyglądała rzeczy-
wistość, do której trafił Ryszard Toczek, 
wówczas wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej w „C. Hartwig” (Przedsię-
biorstwo Spedycji Międzynarodowej) 
w Gdańsku – Nowym Porcie, a także 

Siedzieli przy 
stole, przy 
więziennym 
jedzeniu. 
Jedynym 
świątecznym 
elementem 
była malutka 
świeczka – 
podarunek od 
„kryminałów”.

wspomnienia SDP wspomnienia SDP

Bogusław Gołąb prezentuje 
odzież więzienną, którą 
musiał nosić podczas pobytu 
w więzieniu w Iławie.  
Fot. Maria Giedz.
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członek Komitetu Strajkowego (od 13 
do 18 grudnia 1981 r. w „C. Hartwig” 
trwał strajk okupacyjny). Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego cały kraj zo-
stał sparaliżowany, głównie brakiem 
łączności. Takie firmy jak „C. Hartwig” 
nie miały nic do roboty. Prowadzono 
więc tam nasłuch różnych stacji radio-
wych (BBC, „Wolna Europa”,…), któ-
re dostarczały coraz więcej informacji 
o rozwoju akcji protestacyjnych w Pol-
sce. Z informacji tych opracowywane 
były codzienne drukowane komunika-
ty, docierające, dzięki kolejarzom, ale 
i  kierowcom, do najodleglejszych za-
kątków w kraju. 

– 18 grudnia około 3 w nocy obu-
dziły mnie odgłosy biegania po kory-
tarzach – wspomina Ryszard Toczek. 
– Wyprowadzono nas ze świetlicy. Oko-
ło godziny 5 rano, z torbami rzeczy 
osobistych i w kajdankach, zostaliśmy 
wywiezieni. Po dość długiej jeździe po 
mocno zaśnieżonym Gdańsku, samo-
chód zatrzymał się przed komisaria-
tem MO we Wrzeszczu przy ul. Białej. 

Następnego dnia skutych kajdankami 
przewieziono nas do Aresztu Śledcze-
go przy ul. Kurkowej w Gdańsku (po 
II wojnie światowej więziono tam, a na-
stępnie rozstrzelano sanitariuszkę AK 
Danutę Siedzikównę – „Inkę”).

– Trafiłem do celi nr 13 – kontynu-
uje Toczek. – Miała powierzchnię 10-12 
m kw. Właściwie była tylko miejscem 
dla dwóch piętrowych żelaznych łóżek 
– nie dla ludzi. Przestrzeń między łóż-
kami ledwie wystarczała na przeciśnię-
cie się w stronę zakratowanego okna, 
dodatkowo zablindowanego – zasło-
niętego szybą pancerną, albo do drzwi 
do celi. Podłoga (parkiet), łóżka i ściany 
mojej celi nie znały mycia i czyszcze-
nia od bardzo dawna. Cele były nie tyl-
ko ciasne, ciemne i brudne, ale i zimne. 
Średnia temperatura w celi w okresie 
19-24 grudnia 1981 roku wynosiła 18,5 
stopnia. Nie było tam żadnych urzą-
dzeń sanitarnych, gniazdek prądu czy 
szafek. Za to był głośnik do pobudek 
i komunikowania poleceń. Nie moż-
na było go ściszyć ani wyłączyć. Chęć 

skorzystania z łazienki, toalety należa-
ło zgłaszać oddziałowemu i czekać na 
otwarcie celi.

Na Kurkowej dzień zaczynał się po-
budką o 5:45. Potem był apel, a następ-
nie śniadanie o 6:30. Do godziny 14, czy-
li do obiadu, aresztowani związkowcy 
mieli czas wolny. Przy-
sługiwało im pół godziny 
spaceru na spacerniku. 
O  godz. 16 otrzymywali 
kolację, dwie godziny po-
tem apel, a od godz. 20 
obowiązywała cisza noc-
na i gaszenie świateł. Na 
noc trzeba było wystawić 
tzw. kostki, czyli tabore-
ty z ułożonym w kostkę 
ubraniem i obuwiem. Raz 
w miesiącu przysługiwała 
im kąpiel. Tego porządku 
nie wolno było zmienić. 
Podobnie było z posiłka-
mi. Na śniadanie „serwo-
wano” chleb, kawę „Tu-
rek”, margarynę, ser żółty 
lub twaróg, albo zupę mleczną. Obiad 
składał się z kaszanki, czasem był gu-
lasz/bigos/kotlet mielony/sztuka mięsa 
z kartoflami i jakąś jarzyną. Na kolację 
dostawali makaron, salceson...

Bez mszy św., bez 
kontaktu z najbliższymi

– Pierwszy tydzień spędzony 
w areszcie na Kurkowej był wystarcza-
jąco dotkliwy dla każdego z nas wobec 
braku jakiegokolwiek kontaktu z bliski-
mi – dodaje Toczek. – Ten brak dokuczał 
szczególnie u progu Świąt Bożego Naro-
dzenia, a zwłaszcza Wigilii. Tymczasem, 

wykluczony był kontakt z najbliższymi, 
nawet „przez kratę” czy przez telefon 
lub kartkę papieru. Poza tym jeszcze 
nie praktykowano mszy św. w aresztach 
i więzieniach. Te Święta najtrwalej zapi-
sały się w mojej pamięci. „Rękodzieło” 
w areszcie było wykluczone. 

Zgodnie z propozy-
cją Lecha Chmie-
lewskiego (zastępca 

przewodniczącego Komi-
tetu Strajkowego w Gdań-
skiej Stoczni Remontowej 
im. Józefa Piłsudskiego), 
dzień rozpoczynaliśmy 
od śpiewu „Kiedy ranne 
wstają zorze”, a kończy-
liśmy pieśnią „Wszystkie 
nasze dzienne sprawy”. 
Do Świąt było zaledwie 
kilka dni. Postanowili-
śmy przygotować naszą 
celę przez jej gruntowne 
oczyszczenie. Dostaliśmy 
wiórki, pastę do podłogi 
i ścierki – po dniu mozol-

nego wiórkowania, pastowania i „fro-
terowania” podłoga „lśniła”. Podobnie 
zdezynfekowaliśmy ściany i łóżka. Na 
śniadanie czy kolację dostawaliśmy 
ser żółty w osłonce, z której ulepiliśmy 
„świecę” wigilijną. Osłonki te pozwoli-
ły też nakleić na ścianę obrazki religij-
ne i własnoręcznie zrobiony kalendarz. 
Z potrawy obiadowej i kolacyjnej spo-
rządziliśmy namiastkę stołu wigilijne-
go przy „świecy” i z „opłatkiem”. Były 
oczywiście modlitwy, kolędy, a przede 
wszystkim życzenia: aby były to ostat-
nie święta za kratami.

Ryszard Toczek „na wolność” wy-
szedł w lipcu 1984 roku.

– Pierwszy 
tydzień 
spędzony 
w areszcie na 
Kurkowej był 
wystarczająco 
dotkliwy dla 
każdego z nas 
wobec braku 
jakiegokolwiek 
kontaktu 
z bliskimi 
– dodaje Toczek.

wspomnienia SDP

Zebranie KZ „S” w „C. Hartwig” – od lewej Jan Szpakowski, Krzysztof Dymnicki, Anna Burzyńska, 
Mariusz Hinz, Ryszard Toczek. Fot. archiwum prywatne Ryszarda Toczka.
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Własność intelektualna 
w  działalności dziennikar-
skiej zbyt często dzieli los 

łupów drobnych złodziei będących 
zmorą w sklepach. Sprawy rzadko tra-
fiają na wokandę, ponieważ niska war-
tość ukradzionego dobra czyni proces 
nieopłacalnym. Tymczasem narusze-
nia Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych roz-
mnożyły się podobnie jak media elek-
troniczne.

Kopiuje się wykraczając poza prawo cytatu. Cudze teksty publikowane są 
po kosmetycznych przeróbkach. Można unikać odsyłania do źródeł albo 
wręcz przeciwnie – używać linkowania jako przykrywki do budowania 
atrakcyjnego serwisu z treści innych mediów. Tak wygląda lwia część 
Internetu. Naruszenia prawa autorskiego to codzienność. Zmiany ustawy 
sytuacji nie poprawiają. Raczej zmierzają ku skomplikowanej kazuistyce 
niż ułatwiają ochronę własności intelektualnej. Efektem jest dewaluacja 
zawodu dziennikarza i fotoreportera. 

– Na rynku jest mnóstwo takich 
przypadków. I nie chodzi o drobne na-
ruszenia. Często zgłaszany przez dzien-
nikarzy problem dotyczy plagiatu: 
przesłałem tekst do redakcji, wydawca 
odpowiedział, że ma zastrzeżenia i go 
nie opublikuje, po czym ten tekst po-
jawia się lekko zmieniony pod cudzym 
nazwiskiem. To jest poważne narusze-
nie praw autorskich: naruszenie prawa 
do pierwszej publikacji, naruszenie pra-
wa do integralności utworu, narusze-
nie autorskich praw osobistych i mająt-
kowych – wymienia Michał Jaszewski, 
prawnik współpracujący ze Stowarzy-
szeniem Dziennikarzy Polskich. – Nie 
można wtedy mówić o treści inspirowa-
nej, ale o kopiowaniu. Jeśli materiał jest 
podobny i stanowi przeróbkę, w której 
są te same informacje, a zmieniono je-
dynie stylistykę, to jest to plagiat.

W sieci teksty, fotografie kopiuje 
się masowo. Czasem są to materiały 
prasowe sensu stricte objęte prawem 
autorskim, a czasem proste informacje 
prasowe przeklejane w całości. – W obu 
wypadkach mamy naruszenie – za-
znacza prawnik. – W przypadku dzie-
ła dziennikarskiego objętego prawem 
autorskim wynika to z ustawy o prawie 
autorskim, a jeśli chodzi o prostą infor-
mację prasową, tzw. ukradziony news, 
to mamy do czynienia z tzw. inną twór-
czością artystyczną, która również pod-
lega ochronie na podstawie Kodeksu 
cywilnego. 

Problem polega na tym, że plagiat 
dotyczy mniejszych form. Artykuły 
z reguły nie są długie, a ich wartość jest 
stosunkowo niska. – Owszem, gdyby 
chodziło o tekst napisany przez wybit-
nego eksperta na pierwszej stronie  

Własność
intelektu alna 

w epoce 
„kopiuj-wklej”

Tekst Alina Bosak 
Fot. Pixabay
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w poczytnym czasopiśmie, to zakłada-
nie sprawy w sądzie byłoby opłacalne. 
Ale takich tekstów z reguły się nie ko-
piuje. Częściej redakcja kopiuje teksty 
mniej lub średnio znanych, piszących 
na ważne tematy, ale niekoniecznie 
znane z pierwszych stron gazet. Jeżeli 
taki artykuł ma wartość 1500 zł, to py-
tanie jest, czy warto iść do sądu. Jedy-
nie po satysfakcję, bo sądzenie się o ta-

ką kwotę przez dwa lata zniechęca. Ale 
oczywiście takie procesy zdarzają się 
– zaznacza prawnik.

Ostatnia sprawa, z jaką zetknął 
się Michał Jaszewski, zakoń-
czyła się ugodą. Mała redakcja 

opublikowała artykuł bez zgody autora, 
nie zapłaciła za niego. Dziennikarz za-
reagował, opisał sytuację, upublicznił. 
Redakcja przyznała się do błędu, wska-
zała, że doszło do niezamierzonej po-
myłki i po interwencji prawnika pod-
pisała ugodę i wypłaciła honorarium. 
– Wcześniej, w innej sprawie przygo-
towałem dla dziennikarza wniosek do 
sądu. Chodziło o zobowiązanie wydaw-
cy do przekazania informacji koniecz-
nych do dochodzenia dalszych rosz-
czeń. Jednak samo rozpatrywanie tego 
wniosku trwało pół roku. Takie termi-
ny przekonują, że w postępowanie są-
dowe opłaca się angażować dopiero 

wtedy, gdy chodzi o naruszenie dóbr 
osobistych o wartości np. 20-50 tys. zł. 
Prowadzenie sprawy jest kosztowne 
i czasochłonne. W powiązaniu z niską 
wartością majątkową poszczególnych 
artykułów prasowych, jest to główny 
problem i powód, dla którego ochrona 
praw autorskich, własności intelektual-
nej w przypadku dziennikarzy jest ma-
ło skuteczna – mówi Jaszewski.

Problem dotyczy szczególnie dzien-
nikarzy nie mających oparcia w jednej 
macierzystej redakcji, wolnych strzelców, 
współpracowników różnych mediów. 

– Bazując na moim doświadcze-
niu, mam wrażenie, że dziennikarze 
najczęściej są z tym problemem po-
zostawieni sami sobie – przyznaje Ja-
szewski. –  Oczywiście, prominentny 
dziennikarz, posiadający solidną umo-
wę o pracę, może się spodziewać, że re-
dakcja będzie broniła i jego, i siebie, we 
wspólnym interesie. Przy czym w przy-
padku dużych wydawców najczęściej 
będzie się to odbywało bez rozgłosu, 
między podmiotem, który naruszył 
prawo, a poszkodowaną redakcją.

W zupełnie innej i znacznie gorszej 
sytuacji jest osoba posiadająca umowę 
o dzieło czy ustną o współpracy, piszą-
ca teksty do różnych portali, gazet. Nie 
da się porównać sytuacji dziennikarza 

na etacie, o popularnym nazwisku, roz-
poznawalnej twarzy, do sytuacji żur-
nalisty, który tworzy niewielkie formy 
prasowe, czasem publicystyczne. To zu-
pełnie inna umowa, inny charakter po-
wiązania z redakcją. 

Kto celuje w owym lekkim trakto-
waniu własności intelektualnej, czę-
ściej przymyka oko? 

– Robią to zarówno większe, jak 
i mniejsze media. Nie ma reguły. 
Na pewno częściej to się zdarza w me-
diach elektronicznych. Druk cechuje 
większa staranność o prawa autorskie. 
Wydaje się, że naruszenia przydarzają 
się szczególnie portalom popularnym, 
które poza informacjami bieżącymi 
umieszczają również różne plotki, sen-
sacyjki – stwierdza prawnik.

I tu wkraczamy w zagadnienie pra-
wa cytatu i obowiązku podawania 
autora i źródła informacji. Do te-

go ostatniego w mediach elektronicz-
nych często odsyła się poprzez tzw. 
deep link, czyli link prowadzący do we-
wnętrznej podstrony serwisu interne-
towego z materiałem źródłowym. 

– Polska ustawa o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych wyraźnie mówi, 
że cytat powinien zawierać wskazanie 
imienia, nazwiska i źródła. I to nie jest 
nic nowego. Jeśli w tekście na stronie 
internetowej umieszczam link, którego 
naciśnięcie powoduje, że ukazuje się 
strona z oryginalnym artykułem ozna-
czonym imieniem i nazwiskiem au-
tora, to problemu nie widzę. Problem 
jest wtedy, kiedy jest to źródło inne, 

Częściej redakcja kopiuje teksty mniej lub średnio znanych, 
piszących na ważne tematy, ale niekoniecznie znane 
z pierwszych stron gazet. Jeżeli taki artykuł ma wartość 
1500 zł, to pytanie jest, czy warto iść do sądu.
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nielegalizowane (najczęściej anoni-
mowe), wówczas już przy linku powin-
no być wskazanie, kto artykuł napisał. 
W innym przypadku – zgodnie z zasa-
dą, że ten kto linkuje, ten cytuje – moż-
na ponieść odpowiedzialność właśnie 
z powodu niewskazania autora i źró-
dła – zwraca uwagę Michał Jaszewski, 
przypominając, że już kilkanaście lat 
temu gorąco dyskutowano, czy głębo-
ki link narusza autorskie prawa mająt-
kowe. – Problem jest złożony. Wszystko 
zależy od tego, czy jest to fotografia re-
porterska, tekst, czy gorący tekst, publi-
cystyczny itp. Nie mam wrażenia, żeby 
sądy do tego ostro podchodziły i uzna-
wały, że deep link jest równoznaczny 
z  przeklejeniem treści. Kiedy stosu-
ję odsyłacz, to nie znaczy, że od razu 
kopiuję cudzą pracę. Jest w tej kwestii 
niewiele orzeczeń sądowych i wypływa 
z nich wniosek, że wszystko zależy od 
konkretnych okoliczności sprawy. 

Z drugiej strony, niedopuszczal-
ne są praktyki kopiowania pracy lub 

wykraczania poza prawo cytatu. Cyto-
waniem nie jest bowiem jednak skopio-
wanie całego tekstu i umieszczenie go 
na innej stronie. Nawet jeśli na końcu 
skopiowanego tekstu pojawi się źródło 
lub deep link ze wskazaniem źródła, bę-
dzie to naruszenie praw autorskich. 

– Czym innym jest napisanie wła-
snego artykułu i nawiązanie w nim 
do cudzego z dodaniem linkowania, 
a czym innym przeklejenie całego lub 
większości tekstu – przypomina praw-
nik. – Ktoś, kto zapozna się z takim 
materiałem, nie będzie zainteresowa-
ny zapoznaniem się ze źródłem. W ten 
sposób strona wypełniona jest cudzą 
treścią, następuje eksploatacja prawa 
autorskiego w Internecie. Zachowa-
no samo wskazanie źródła, natomiast 
wykroczono poza prawo cytatu. To na 
pewno lżejsze naruszenie niż wtedy, 
gdyby źródła nie podano i nie można 
zarzucić przywłaszczenia autorstwa, 
ale nielegalną eksploatację materiału 
objętego prawem autorskim – już tak.

W opisany sposób można by 
wypełnić tekstami cały por-
tal, podając linki, a nie po-

nosząc kosztów związanych z wypłatą 
honorariów, abonamentów itp. Bazując 
na cudzych treściach, da się stworzyć 
oryginalne dzieło, ale to narusza prawa 
innych autorów. Portale coraz częściej 
wprowadzają abonamenty, paywalle, 
opłaty za dostęp do najciekawszych ar-
tykułów. Szczególnie ciekawe są przed-
miotem streszczeń na innych stronach 
internetowych. Bywa, że inna redakcja 
wybiera najistotniejsze fragmenty np. 
wywiadu ze znaną osobą i umieszcza 
u siebie na stronie jako obszerne cytaty. 

– Ocena zależy od sytuacji – uwa-
ża prawnik. – Nie można nikomu od-

mówić wskazania, że znany polityk, 
zapytany o delikatną sprawę, udzielił 
odpowiedzi na takim a takim portalu. 
Jeżeli cytowana w innym medium wy-
powiedź polityka mieści się w kontek-
ście artykułu, który aktualnie prezen-
tuję na stronie, to jest to w porządku. 
Natomiast, jeśli widać, że głównym ce-
lem jest nieodpłatne zaprezentowa-
nie w zmienionej nieco formie tego, 
co ktoś inny zaprezentował odpłatnie, 
będzie to naruszenie prawa autorskie-
go. Dlatego, że redakcja, która ma pra-
wa autorskie do tekstu, publikuje go 
pod pewnym warunkami, informuje, 
że jest to treść odpłatna i za dostęp 
do niej trzeba wnieść opłatę. Kiedy to 

obchodzę, uderzam w nabywcę, czyli 
w redakcję, a być może także w prawa 
pierwotnego twórcy. To naruszenie, ale 
nie prawa osobistego, tylko autorskie-
go prawa majątkowego. Bez względu 
na to, czy sam dzieło stworzyłem, czy 
też nabyłem i w ten sposób wszedłem 
w  jego prawa autorskie, mam prawo 
wyznaczyć określone warunki eksplo-
atacji. Jeśli ktoś się do tych warunków 
nie stosuje, może ponieść odpowie-
dzialność cywilną – pytanie, czy zmie-
ścił się w prawie cytatu, bo wtedy może 
się od tej odpowiedzialności uwolnić, 
czy też wykroczył poza to prawo i z wy-
jątku zrobił zasadę. Wtedy właścicielo-
wi autorskich praw majątkowych bę-
dzie się należało odszkodowanie. 

Media elektroniczne pogorszy-
ły sytuację dziennikarzy, jeśli 
chodzi o własność intelektu-

alną. Mimo to nie brakuje głosicieli teo-
rii – chociaż raczej nie w samej branży 
– że Internet jak żadne inne medium 
pozwala wypromować markę osobistą, 
a z bycia cytowanym i powielanym na-
leży się cieszyć. Są to, oczywiście zara-
zem zwolennicy całkowicie otwartych 
zasobów internetowych. Patrząc na 
pauperyzację zawodu, trudno ten po-
gląd podzielić. 

– Internet fatalnie wpłynął na au-
torskie prawa majątkowe. Widać to po 
zawodzie fotografika, który został przez 
media elektroniczne prawie „zabity”. 

Bazując na cudzych treściach da się stworzyć oryginalne 
dzieło, ale to narusza prawa innych autorów.
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Okazało się, że mnóstwo osób, któ-
re robią zdjęcia, oddaje je za darmo, 
dla samej satysfakcji, że pokazano je 
w mediach. Na początku mogło się to 
wydawać chwalebne. Okazało się jed-
nak, że miliony darmowych zdjęć wy-
eliminowały z rynku mnóstwo osób, 
które z fotografowania żyły. Nastąpiła 
dewaluacja zawodu. Spotyka to także 
dziennikarzy – zwraca uwagę Michał 
Jaszewski. 

Również zdaniem Jolanty Hajdasz, 
dyrektor Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy SDP, rozwój me-

diów cyfrowych w większym stopniu 
zagraża prawom własności intelektu-
alnej niż media tradycyjne. Kopia cy-
frowa każdego zdjęcia, filmu, dźwięku 
jest wiernym odzwierciedleniem orygi-
nału, a w naszych czasach fizyczne wy-
konanie kopii czegokolwiek jest prost-
sze. Od strony technicznej wykorzystać 
czyjąś „własność intelektualną” jest 
bardzo łatwo, wystarczy otworzyć na 
komputerze jakiś plik i mamy dostęp-
ny materiał do publikacji. Dobrej jako-
ści, i czasem tak „obrobiony”, że lepszy 
od oryginału. Nigdy wcześniej plagiat 
nie był tak powszechną formą kradzie-
ży jak dzisiaj. Natomiast nie jest łatwo 
dochodzić swoich praw w sądzie, bo 
to jest po prostu bardzo kosztowne.

W opinii prawnika, prawo autor-
skie nie nadąża za rozwojem 
technologii, ale jednocze-

śnie niepotrzebnie jest komplikowane. 
– Zawiera przepisy z ubiegłego wieku, 
bardziej dostosowane do korzystania 
z typowych dzieł sztuki. Nie przystaje 
natomiast do pisanych na bieżąco tek-
stów dziennikarskich, dając im tylko 
częściową ochronę. Jest niezwykle ka-
zuistyczne, niektóre przepisy są nieży-

ciowe. Z drugiej strony wprowadza się 
przepisy unijne, które również są po-
twornie kazuistyczne. Mam poczucie, 
że nie idziemy w kierunku rozwiązy-
wania problemów, ale „aptekarskich” 
rozwiązań i ingerowania w szczegóły. 
Widać to na przykładzie zmian doty-
czących prawa cytatu. Do przepisu do-
dawane są kolejne elementy, ale kie-
dy przeczyta się cały rozdział o prawie 
cytatu, i tak pozostaje niedosyt i po-
czucie chaosu. Reszta jest w  orzecz-
nictwie, w praktyce. Np.  w rozdziale 
tym jest mowa, że można użyć prawa 
cytatu w przypadku fotografii repor-
terskich. Ale są także inne fotografie, 
niereporterskie, i do tych już nie sto-
suje się zapisów dotyczących tych fo-
tografii, ale inne przepisy mówiące 
ogólnie o treściach, które można zacy-
tować. Nasze prawo wciąż nie wyszło 

W opinii prawnika, prawo autorskie nie nadąża za rozwojem 
technologii, ale jednocześnie niepotrzebnie jest komplikowane. 
– Zawiera przepisy z ubiegłego wieku, bardziej dostosowane 
do korzystania z typowych dzieł sztuki. 

z  poprzedniej epoki, chociaż próbuje 
gonić za zmianami. Wdrażane są nowe 
przepisy, ustawa o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych z 1994 roku za-
wiera sporo poprawek i ważnych ele-
mentów. Ale dawniej była bardziej spo-
ista, a teraz tę spoistość traci.

Aktualnie SDP nie rozważa jed-
nak rekomendowania jakichś 
dodatkowych rozwiązań praw-

nych, które lepiej chroniłyby własność 
intelektualną, szczególnie tę dzienni-
karską. – Jest to trudne. Uzależnienie 
dostępu do informacji od tego, czy się 
za to zapłaci, powoduje niechęć od-
biorców do czytania i poznawania tych 
informacji, co mogłoby prowadzić do 
jeszcze większych kłopotów z rozpo-
wszechnianiem np. konserwatywnych 
treści niż mamy teraz, gdy algoryt-
my sztucznej inteligencji potrafią np. 

eliminować z wyszukiwarek bez kłopo-
tu treści patriotyczne, czy prawicowe, 
nie tylko w Polsce, ale na świecie. Trud-
no więc nam rekomendować konkret-
ne rozwiązania, gdy tak naprawdę nie 
wiadomo, w jakim kierunku zmierzać 
będzie zmiana praw własności intelek-
tualnej – mówi Jolanta Hajdasz. 

W 2018 roku w CMWP SDP zorga-
nizowano debatę na temat zagroże-
nia dla wolności słowa wynikającego 
z wprowadzenia tzw. podatku od lin-
ków. – Niewiele się od tego czasu zmie-
niło. Niebezpieczne jest jednak wpro-
wadzanie jakichkolwiek zmian teraz, 
w okresie pandemii, gdy wszyscy je-
steśmy zajęci zupełnie innymi proble-
mami. Możemy nie zauważyć, w jaki 
sposób ktoś zamknie nam usta i unie-
możliwi wyrażanie swoich poglądów – 
podkreśla szefowa CMWP SDP.
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25 lat temu na białoruskiej prowincji.

Notatki 
z pielgrzymki
Pierwsze wrażenie było mało 
zachęcające – szarość, pustka 
i bieda. Białoruska prowincja 
powitała nas wielokilometrowymi 
przestrzeniami, gdzie nie było 
żywego ducha, tylko lasy, 
lasy i lasy, pola, pola i pola. 
Niektóre drogi w fatalnym 
stanie, nie wyasfaltowane. 
Gdzieniegdzie widzieliśmy 
rozrzucone zabudowania 
kołchozów, na widok których ktoś 
z uczestników pielgrzymki rzucił 
uwagę, że przypominają mu obozy 
pracy. Ubogie domy, drabiniaste 
wozy, autobusy pamiętające 
chyba jeszcze lata 50. – podczas 
pobytu na Białorusi miałem 
wrażenie, jakby czas cofnął się 
tu przynajmniej o 30 lat.

Tekst Jaromir Kwiatkowski  
Fot. Jaromir Kwiatkowski, Renata Kwiatkowska 

Na Białoruś zabrałem się dwukrot-
nie (lata 1995 i 1996) na kilkudniową 
pielgrzymkę zorganizowaną przez ks. 
Jerzego Makula, saletyna, który praco-
wał wówczas w „mojej” parafii Matki 
Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Pomysł 
zrodził się rok przed pierwszym wyjaz-
dem, podczas pielgrzymki do La Salette 

i Włoch, w której ks. Jerzemu towarzyszył 
jego przyjaciel z czasów seminaryjnych 
– ks. Andrzej Boczar, pracujący już wów-
czas na białoruskiej prowincji. Podczas 
„nocnych Polaków rozmów” pod wło-
skim niebem postanowiliśmy, że odwie-
dzimy ks. Andrzeja na jego „włościach” 
z parafialną pielgrzymką. Ks. Jerzy, jako 
człowiek konsekwentny, nie odłożył te-
go pomysłu ad acta, tylko go zrealizował.

Księdza nosiliby na rękach…

Do Dalekich, kołchozu położone-
go w województwie witebskim, gdzie 
proboszczem był ks. Andrzej, przyje-
chaliśmy po dobie jazdy autobusem 
z Rzeszowa. Jak nam później opowia-
dał gospodarz, Dalekie to było to cze-
go szukał. (Na marginesie: okazuje się, 
że  ks.  Andrzej mocno zapuścił tam 
korzenie, bo pracuje w tamtej parafii 
do dziś – z przerwami, kiedy posługi-
wał m.in. w Witebsku. Saletyni prowa-
dzą obecnie na Białorusi dwie parafie 
– w Dalekich i w Widzach).

Parafia pw. Św. Stanisława Bisku-
pa i  Męczennika była parafią 
szczególną. Należała do tych nie-

licznych, gdzie parafianie za czasów 
sowieckich potrafili utrzymać swój ko-
ściół, tzn. nie pozwolili przerobić go na 
żaden magazyn, dom kultury czy mu-
zeum ateizmu. Jeździli w tej sprawie do 
władz, dyżurowali, a przede 
wszystkim przez kilkadzie-
siąt lat gromadzili się w ko-
ściele na modlitwie, pro-
sząc Boga o księdza. 

No i się doczekali. 
Ks. Andrzej był pierwszym 
stałym księdzem w tym 
kołchozie od kilkudziesię-
ciu lat – przed jego przy-
jazdem przez jakiś czas 
dojeżdżali tu księża ze Sła-
butki i Opsy. Niezwykle uj-
mujący był dla mnie widok, 
z jak wielkim szacunkiem 
i radością parafianie odno-
sili się do „swojego” księ-
dza.  Zażartowałem wtedy, 
że gdyby mogli, to by go na 
rękach nosili – tak się cie-
szyli, że mają wreszcie ka-
płana na stałe.

Jeszcze nie czas 
na odpoczynek

Nasz pobyt pomiędzy 
miejscowymi spro-
wadzał się głównie do wspól-

nego udziału we mszy św.  i  procesji 
eucharystycznej (był to okres oktawy 
Bożego Ciała), gdyż – jak przyznawał ks. 
Andrzej – „tu nie ma właściwie nic cie-
kawego do oglądania”. 

Nasz gospodarz nie ukrywał, że to, 
iż kilkadziesiąt osób z Polski tłukło się 
taki kawał świata tylko po to, by się 
z miejscowymi pomodlić, ma dla niego 
ogromne znaczenie. Jego zdaniem, takie-
go przekazu wiary było jego parafianom 
potrzeba, żeby ich umocnić. Jak nam 
opowiadał, starsze pokolenie (głównie 

Polacy) w większości zacho-
wało wiarę i jest w kościele 
zawsze. Gorzej ze średnim 
pokoleniem i młodzieżą 
– z nimi trzeba w zasadzie 
zaczynać wszystko od po-
czątku. Pytanie tylko, kto 
ma to robić. Ks. Andrzej 
uważał, że powinno to robić 
starsze pokolenie, to, które 
zachowało wiarę, a które 
–  zmęczone kilkudziesię-
cioletnią wojną z ateistycz-
ną władzą – „odpoczywa”. 
To pokolenie, zdaniem pro-
boszcza z  Dalekich, musi 
zrozumieć, że jeszcze nie 
czas na odpoczynek, że po-
trzebny jest przekaz wiary 
młodszym. Przekaz, które-
go bardzo często nie ma.

Raz w tygodniu na ple-
banii w Dalekich odbywa-
ły się katechezy dla dzieci, 

z taką samą częstotliwością 
spotykała się młodzież. Za-
jęcia musiały być zróżni-
cowane – trochę modlitwy, 

zabawa z dziećmi, jakiś film. Bo ina-
czej nie przyszłyby. Problem polegał 
na tym, że uczestnicy tych katechez 
nie pojawiali się w takiej samej liczbie 
w kościele. Albo – jak podczas nasze-
go pobytu – przed mszą pojawiło się  

Figurka Matki 
Bożej Saletyńskiej, 
którą przywiozłem 
z Białorusi, wykonana 
przez tamtejsze dzieci.
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sporo dzieciaków, które – gdy tylko napa-
kowały kieszenie przywiezionymi przez 
nas cukierkami i gumą do żucia – zaraz 
znikły i na mszy się nie pokazały. 

Wśród młodzieży był jeden 
ewenement – 17-letnia Emi-
lia, która zdecydowanie wy-

różniała się religijnością spośród ró-
wieśników. Pochodziła z wielodzietnej 
rodziny, modlić się nauczyła ją babcia. 
Emilka pomagała księdzu w prowadze-
niu katechez dla dzieci oraz w ich przy-
gotowaniu do I komunii świętej. Do-
prowadziła do I komunii trzech swoich 
braci. Planowała, że po zdaniu matury 
przyjedzie do Polski i będzie studiować 
na KUL-u. Chodziła piechotą kilkanaście 
kilometrów do Opsy i Pelikan na odpu-
sty i czuwania. Kiedy zapytałem ją, czy 
nie byłoby jej wygodniej jeździć rowe-
rem, odpowiedziała, że nie, bo wtedy nie 
mogłaby odmawiać po drodze swojej 
ulubionej modlitwy – różańca. Pożegna-
ła nas słowami: „Będę się za was mo-
dlić”. Ks. Andrzej podchodził do przy-
padku Emilii spokojnie: nie gasił w niej 

Podczas naszego po-
bytu w Dalekich jed-
no czytanie mszalne 

było po polsku (wspomnia-
na już Emilka jako jedy-
na z młodzieży opanowa-
ła ten język na tyle dobrze, 
żeby przeczytać fragment 
Pisma św.), a jedno po ro-
syjsku. Homilie głosił 
ks. Jerzy – po polsku, po 
nim krótko zabierał głos 
ks. Andrzej – po rosyjsku. 
To, w  jakim języku odby-
wało się nabożeństwo, 
zależało wówczas na Bia-
łorusi w dużej mierze od 
tego, jaka grupa się na nim 
zgromadziła. Księża stara-
li się raczej dostosować do tego, co było 
najwygodniejsze dla uczestników.

Problem numer jeden 
– alkoholizm

Kiedy zapytałem ks. Andrzeja, jakie 
są jego główne problemy duszpaster-
skie, bez wahania wymienił na pierw-
szym miejscu alkoholizm. Proboszcz 

z  Dalekich zdecydowanie 
stawiał na walkę z tym 
uzależnieniem. Nie było 
to łatwe. Brak perspektyw 
życiowych spowodował, że 
alkohol stał się dla miej-
scowych najbardziej popu-
larną rozrywką (drugą było 
gapienie się w telewizor). 

Ks. Andrzej podczas 
naszej rozmowy przywołał 
słowa Prymasa Tysiąclecia: 
„Przez abstynencję wie-
lu do trzeźwości wszyst-
kich”. Mógłby ktoś w tym 
momencie powątpiewać 
w sukces tej metody, sko-
ro alkoholizm na Białoru-
si był (i pewnie jest) tak 

wielkim problemem. A jednak 13 pa-
rafian ks. Andrzeja zobowiązało się do 
zachowania abstynencji przez rok, pię-
ciu – przez całe życie. Ci ludzie spoty-
kali się na modlitwie w intencji uzależ-
nionych. Proboszcz liczył, że ta garstka 
wyjedna przemianę serc wielu innych. 
Niespodziewanego sojusznika ks. An-
drzej zyskał w nowym dyrektorze koł-
chozu, strasznie „ciętym” na pijaków.

ducha religijnej gorliwości, raczej uważ-
nie obserwował, chcąc nabrać pewności, 
że ta religijność jest autentyczna.

Biełarus z „polską” wiarą

Pisanie o Białorusi byłoby niepeł-
ne, gdybyśmy nie poruszyli problemów 
języka. W Dalekich nie było problemu 
z dogadaniem się po polsku. Starsi lu-
dzie to byli Polacy, którym na powojen-
nym zakręcie historii Polska „uciekła”. 
Ze średnim pokoleniem i młodzieżą już 
tak łatwo nie było; mało mówili po pol-
sku, za to wiele rozumieli. 

Czasami okazywało się, że okre-
ślenie swojej tożsamości by-
ło dla tych ludzi rzeczą dość 

skomplikowaną. „Ja Biełarus – powie-
dział mi młody mężczyzna z Dalekich 
– no u mienia polskaja wiera: ja kato-
lik”. Dzieci posługiwały się raczej języ-
kiem rosyjskim, ale od kilku lat miały 
w szkole możliwość nauki polskiego, 
z której w przytłaczającej większości 
korzystały.

wspomnienia SDP

Lenin z kołchozu 
Dalekie. Mniejsze 
i większe pomniki 
wodza rewolucji 
październikowej były 
tam obecne niemal na 
każdym kroku.

Kiedy miejscowi wydali 
przyjęcie w ogrodzie 
na naszą cześć, stoły 
dosłownie uginały się 
pod ciężarem różnych 
frykasów. 

W 1994 r., podczas „nocnych Polaków rozmów” pod włoskim 
niebem  postanowiliśmy, że odwiedzimy ks. Andrzeja na jego 
białoruskich „włościach” z parafialną pielgrzymką. Od lewej: 
ks. Andrzej Boczar, ks. Jerzy Makul i autor artykułu.

To był typowy widok na 
białoruskiej prowincji 
– jak mówili miejscowi:  
„priamo i po bietonku”.
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Jak biblijna uboga wdowa 

Do dziś stoi mi przed oczami bie-
da tych ludzi. Charakterystyczny obra-
zek: dziewczynka w skromnym stroju 
pierwszokomunijnym, sypiąca kwiatki 
podczas procesji eucharystycznej (był 
to, jak już wspomniałem, okres oktawy 
Bożego Ciała). Te kwiatki wyrzucała nie 
– jak w Polsce – z pięknego koszyczka, 
lecz z tekturowego pudełka zawieszo-
nego na szyi przy pomocy kolorowej ta-
siemki. 

Jak wielkie było zapóźnienie cywi-
lizacyjne tych ludzi, świadczyły o tym 
ich reakcje na to, że ks. Andrzej, kiedy 
przyjechał do Dalekich, zrezygnował 
z chodzenia „za potrzebą” do sławoj-
ki, tylko urządził w budynku pleba-
nii łazienkę i ubikację. Opowiadał mi, 
że później wielu parafian stukało się 
w  czoło i mówiło: „Po co to księdzu? 
Dyrektor kołchozu chodzi za stodołę, 
dyrektor szkoły też. Po co sobie smrody 
do domu nosić?”. 

Jednocześnie jednak – i chcę to pod-
kreślić z całą mocą – nasi gospoda-
rze, pomimo biedy i ogólnie rzecz 

ujmując nie najweselszego życia, przy-
jęli nas wspaniale – życzliwie, gościn-
nie, z autentyczną radością, że tłukli-
śmy się taki kawał świata t y l k o d l a 
n i c h. Kiedy wydali przyjęcie w ogro-
dzie na naszą cześć, stoły dosłownie 
uginały się pod ciężarem różnych fry-
kasów. W drogę powrotną ruszyliśmy 
zaopatrzeni przez miejscowych w jaj-
ka, ser, chleb itd. Martwiliśmy się póź-
niej, że przez najbliższy miesiąc będą 
nie dojadać, bo tak bardzo się postawili. 
Przed naszym wyjazdem jedna z miej-
scowych kobiet próbowała wcisnąć 

uczestniczce naszej pielgrzymki pie-
niądze: „Weź, pani. Tu i tak nie ma co 
za to kupić”.

W 1995 roku stołowałem się 
i nocowałem w małym, drew-
nianym domku, zamieszka-

łym przez starszą kobietę. Wyjeżdżając, 
postanowiłem jakoś się jej odwdzię-
czyć za serdeczność i gościnność, z ja-
kimi mnie przyjęła. Pomyślałem, że po-
daruję jej różany różaniec, który rok 
wcześniej przywiozłem z Rzymu. Przy 
pożegnaniu zagaiłem: „Babciu, przed 
wyjazdem chciałbym babci coś sprezen-
tować”. Starsza pani pomyślała zapew-
ne, że pieniądze, bo zaczęła gwałtownie 
machać rękami, że nie chce. „Babciu, 
spokojnie, to nie pieniądze – tłumaczy-
łem. – To różaniec. Z Rzymu, od naszego 
papieża”. Porwała go do ręki, zaczęła ca-
łować. Tak szczęśliwej osoby dawno nie 
widziałem…

Już w Polsce, opowiadając o tej wi-
zycie, kilka razy porównałem miesz-
kańców Dalekich do owej biblijnej ubo-
giej wdowy, która wrzuciła do skarbony 
dwa pieniążki – całe swoje utrzymanie. 
Oni zachowali się podobnie – oddali 
nam wszystko co mieli najlepszego.

Do Dalekich przyjechaliśmy nie tyl-
ko po to, by sobie zrobić wycieczkę i tro-
chę pomodlić się z miejscowymi. Przy-
wieźliśmy z sobą naczynia liturgiczne, 
świece z lichtarzami, paschał, Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, wreszcie 
cukierki i piłki (dla dzieci i młodzieży). 
Każdy uczestnik pielgrzymki wziął so-
bie „na stan” jedną rzecz. Gdybyśmy 
wiedzieli, że nie będzie problemów na 
granicy, zabralibyśmy więcej.

Jak zmienił się ten obraz przez 
25 lat? Może kiedyś się dowiem…

wspomnienia SDP
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Tekst Jakub Biernat, dziennikarz  
polskiej wersji portalu TV Biełsat 
Fot. Biełsat

Trwające już ponad trzy miesiące protesty na Białorusi 
udowadniają, że w kraju, który nawet przez Zachód został 
uznany za strefę wpływów Rosji, mieszka europejski naród 
gotowy na ogromne poświęcenia w imię swojej wolności 
i godności. To przykład przeczący łatwym tezom, że świat składa 
się tylko ze zjawisk materialnych. Jest w tych protestach jakaś 
metafizyka, skoro wybuchły tak gwałtownie i trwają mimo 
braku liderów. I choć efekt ich jest niepewny, mamy czego 
Białorusinom pozazdrościć.

sięsię

Początkiem 
rewolucji 

na Białorusi 
stał się, 

niezauważenie, 
pogrzeb pewnego 

publicysty

Tak
zaczęłozaczęło
Tak
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Masowe protesty na Białorusi 
zaskoczyły nawet tych, któ-
rzy od lat zajmowali się sytu-

acją w tym kraju, gdzie przez ostatnie 
lata w protestach brało udział najwy-
żej kilkaset osób. Po 2010 roku, kiedy 
doszło do brutalnej pacyfikacji powy-
borczego protestu i do aresztu tra-
fiło 700 osób, a setki pobito, kraj wy-
dawał się spacyfikowany na zawsze. 
Były mniejsze czy większe wystąpie-
nia, dotyczące konkretnych posunięć 
Łukaszenki. Tradycyjne 
marsze na „Dzień Wol-
ności” – rocznicę biało-
ruskiej niepodległości, 
czy Dziady. Były jednak 
tak mizerne, że  Łuka-
szence mogło się wyda-
wać, iż naród pogrążył 
się w marazmie. Doszło 
nawet do tego, że opo-
zycja zaczęła w ogó-
le rezygnować z akcji 
ulicznych, gdy władze 
wprowadziły przepis, 
że dla ich organizacji 
nie tylko potrzebna jest 
oficjalna zgoda, ale też 
pokrycie kosztów dyżu-
ru milicji, karetki pogotowia czy służb 
komunalnych.

Represje wobec ludzi mediów

Nie lepiej było z niezależnymi me-
diami. Wprowadzono prawo, w którym 
po trzech ostrzeżeniach za publikowa-
nie nieprawomyślnych treści, dowol-
ne medium mogło zostać zawieszone. 
By pokazać siłę państwa, w 2018 roku 
przeprowadzono spektakularną akcję 

wobec kilku najważniej-
szych portali i  kilkuna-
stu dziennikarzy. Zarzu-
cono im, że bezprawnie 
korzystali z dostępu do 
płatnego serwisu pań-
stwowej agencji praso-
wej  Biełta. Za tę dość 
błahą w  końcu sprawę, 
pracownicy mediów tra-
fili do aresztów, na prze-
słuchania, a  ich miesz-
kania przeszukano. Stałą 

praktyką jest karanie dziennikarzy za 
pracę bez akredytacji.

Łukaszence mogło się wydawać, że 
przy tak zastraszonym społeczeń-
stwie i mediach oraz zmarginali-

zowanej opozycji, wygranie kolejnych 
wyborów będzie przysłowiową bułką 
z masłem. Stało się jednak zupełnie ina-
czej. A symptomy, że coś niecodzienne-
go dzieje się z białoruskim społeczeń-
stwem, pojawiły się na wiele miesięcy 
przed sierpniowymi wyborami.

Dawny, współczesny bohater

Równo rok temu zdarzyła się 
rzecz, która zburzyła obraz spacyfi-
kowanej Białorusi. W Wilnie odbył się 
powtórny pogrzeb pewnego wydawcy 
i publicysty.

Dlaczego powtórny? W 2016 roku 
Litwini podczas prac remontowych na 
Wzgórzu Zamkowym odkryli zbiorowy 
grób. A było to miejsce, gdzie w czasie 
powstania styczniowego i po jego stłu-
mieniu chowano straconych powstań-
ców. Po badaniach archeologicznych 
okazało się, że jeden ze szkieletów na-
leżał do Konstantego Kalinowskiego.

Kim jest dla Białorusinów Kalinow-
ski, przedstawiciel zubożałej litew-
sko-białoruskiej szlachty? Jest czło-
wiekiem, który pierwszy dostrzegł 
podmiotowość białoruskiego chło-
pa i  próbował przekonać go do wal-
ki z rosyjskim caratem. Posługiwał się 
przy tym pierwszą wydaną po biało-
rusku gazetą – broszurą zatytułowaną 

„Mużyckaja Prauda” (pol. Chłopska 
Prawda), w której przekonywał, że ucisk 
chłopów to dzieło rosyjskiego samo-
dzierżawia. Nieprzypadkowo jest więc 
uznawany za ojca białoruskiej publicy-
styki i dziennikarstwa.

Kalinowski w czasie Powstania 
Styczniowego objął nad nim do-
wództwo na ziemiach dawnego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pojma-
ny, został stracony publicznie w Wilnie 
i pochowany w bezimiennym grobie. 
Kalinowski, zwany na Białorusi Kastu-
siem (pol. Kostkiem) Kalinouskim, stał 
się bohaterem białoruskiego ruchu na-
rodowego. Jego zdecydowana prochłop-
ska postawa sprawiła, że  z  podręcz-
ników historii nie mogli wymazać go 
nawet Sowieci.

26-letniego Wincentego Konstante-
go Kalinowskiego powieszono 10 mar-
ca (22  marca „starego stylu”) na Pla-
cu  Łukiskim  w Wilnie. Jak opisywali 
potem świadkowie, zgromadzeni by-
li pod wrażeniem męstwa młodego, 

Łukaszence mogło 
się wydawać, 
że przy tak 
zastraszonym 
społeczeństwie 
i mediach oraz 
zmarginalizowanej 
opozycji, wygranie 
kolejnych 
wyborów będzie 
przysłowiową 
bułką z masłem. 
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charyzmatycznego przywódcy po-
wstańców, który szukał w tłumie znajo-
mych twarzy. Kiedy podczas ogłaszania 
wyroku rozbrzmiały sło-
wa: „szlachcic Kalinow-
ski”, skazaniec przemówił: 
„U nas nie ma szlach-
ty. Wszyscy są równi!”. 
Przed śmiercią zdążył na-
pisać szereg pism zaty-
tułowanych „Listy spod 
szubienicy”. Przedstawił 
w nich swój testament 
wobec mieszkańców ziem 
Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, a więc również 
dzisiejszych Białorusi-
nów. „Bo ja ci spod szubie-
nicy mówię Narodzie, że 
wtedy tylko będziesz żyć 
szczęśliwie, kiedy nad to-
bą Moskala nie będzie” – 
napisał.

Pogrzeb Konstantego 
Kalinowskiego, Zygmun-
ta Sierakowskiego i 19 in-
nych powstańców, który 
odbył się 22 listopada 2019 
roku, został przygotowany 
przez litewskie władze z pompą. Został 
nań zaproszony prezydent Andrzej Du-
da. Powtórny pochówek stał się czymś 
znacznie większym niż polsko-litew-
ską imprezą. Okazało się, że ostatecz-
nie przekształcił się w patriotyczne 
święto Białorusinów, którzy zalali Wil-
no morzem biało-czerwono-białych 
flag z godłem Pogoni. Historycznych 
symboli Białorusi, które nawiązywa-
ły do Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i dawnej Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów. Symboli znienawidzonych przez 

Łukaszenkę, który szybko po objęciu 
rządów zastąpił je symboliką państwo-
wą nawiązującą do symboliki sowiec-

kiej Białorusi. 
Na pogrzeb nie przy-

jechał oficjalnie zapro-
szony przez Litwinów 
Alaksandr Łukaszenka. 
Nie było mu po drodze 
z wrogością, jaką bohater 
narodowy Białorusi oka-
zywał rosyjskiemu impe-
rializmowi. Białoruskie 
władze nie mogły jednak 
zignorować pochówku 
i wysłały na miejsce wice-
premiera, który chcąc nie 
chcąc przyznał, że Kali-
nowski jednoczy trzy na-
rody zamieszkujące nie-
gdyś I Rzeczpospolitą.

Protest w biało-
czerwono-białych 
barwach

Chyba nikt nie był 
gotowy na taką de-
monstrację białoru-

skiego patriotyzmu. Nawet polska tele-
wizja publiczna, która zasugerowała się 
morzem biało-czerwono-białych barw 
i stwierdziła, że to Polacy tłumnie stawi-
li się w Wilnie na pogrzeb swojego boha-
tera narodowego. Zupełnie niesłusznie.

Może ten fakt zostałby epizodem 
historii, jednak to, co zdarzyło się pół 
roku później na Białorusi, pokazało, że 
tlący się duch białoruskości, tłamszo-
nej przez sprzymierzonego z Kremlem 
Łukaszenkę, płynął gdzieś podziemny-
mi prądami.

Gdy rozpoczęła się kampania wy-
borcza na Białorusi, nagle okaza-
ło się, że zwolennicy opozycyj-

nych kandydatów coraz chętniej zaczęli 
wracać do historycznej symboliki. Od-
rzucając przy tym flagę i godło ustano-
wione z inicjatywy Łukaszenki, a nawią-
zujące do symboliki sowieckiej. I działo 
się to mimo apeli głównej opozycyjnej 
kandydatki Swiatłany Cichanouskiej, 
która w duchu pojednania narodowe-
go wzywała, by posługiwać się jedynie 
białymi wstążkami. Białorusini jednak 
w  sferze symboli przeskoczyli swoją 
kandydatkę w radykalizmie. I dziś, po 
ponad trzech miesiącach protestów, 
biało-czerwono-biały sztandar i  herb 
Pogoni są głównymi symbolicznymi 
motywami Białorusi domagającej się 
demokratycznych przemian.

Kalinowski, który całą swoją działal-
nością dowiódł, jak głęboko leży mu na 
sercu wydobycie mówiących po biało-
rusku chłopów z poddaństwa i nadanie 
im politycznych i majątkowych praw, 
jest wymarzonym patronem białoru-
skiego protestu. A flagi nawiązujące do 
historii Wielkiego Księstwa Litewskiego 
przypominają Białorusinom, że są kimś 
innym niż Rosjanie. I to wbrew temu, co 
przez 26 lat wmawiał im Łukaszenka, 
twierdząc, że Białorusini to Rosjanie „ze 
znakiem jakości”.

Nie będzie łatwo

Ponad trzy miesiące protestów już 
weszły do historii Białorusi, niezależnie 
od ich wyniku w krótkiej perspektywie. 
Można je z powodzeniem porównać 

Kiedy podczas 
ogłaszania 
wyroku 
rozbrzmiały 
słowa: 
„szlachcic 
Kalinowski”, 
skazaniec 
przemówił: 
„U nas nie 
ma szlachty. 
Wszyscy są 
równi!”.
Przed śmiercią 
zdążył napisać 
szereg pism 
zatytułowanych 
„Listy spod 
szubienicy”.
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do Sierpnia 1980, zduszonego przecież 
przez Jaruzelskiego. I to przy poziomie 
represji większym niż po 
13 grudnia 1981. Przez 
białoruskie areszty prze-
szło już ok. 15 tys. osób. To 
więcej niż w ciągu półto-
ra roku stanu wojennego 
w Polsce. Setki osób cięż-
ko pobito, w tym kobiety. 
Sześć osób straciło życie. 
Trwa exodus politycznych 
uciekinierów. I choć reżim 
nie ustępuje i wie, że ma 
wsparcie na Kremlu, Biało-
rusini patrząc na przykład 
Polski wierzą, że ten stan 
nie będzie trwał wiecznie.

Mają jednak trud-
niejszą drogę od nas. Muszą określić 
np. geopolityczny status swojego kra-
ju, biorąc pod uwagę imperialne za-
kusy wschodniego sąsiada. Ich de-
mokratyczna transformacja będzie 
wyglądać inaczej niż nasza, gdzie od 
początku było jasne, że Polska chce 

być pełnoprawnym członkiem Zacho-
du. Na pewno jest to jednak białoruska 
rewolucja godności i solidarności, akt 
konstytuujący odnowiony naród, będą-
cy podmiotem historii w europejskim 
znaczeniu.

Wydarzenia na 
Białorusi są też 
pewnym świa-

tełkiem w tunelu dla Po-
laków. Po rozpoczęciu 
protestów, w pomocy dla 
Białorusinów zjednoczy-
ły się podzielone siły po-
lityczne w kraju. Przy-
cichli nawet ci, którzy 
perwersyjnie dostrzega-
li w Łukaszence partne-
ra do rozmów. Zresztą on 
sam w chwilę po wybuchu 
protestów zdążył już ogło-
sić Polskę swoim najwięk-
szym wrogiem, otwarcie 

mijając się z prawdą, że Polacy czynią 
jakieś zakusy na część Białorusi.

W naszym naturalnym interesie le-
ży bowiem, by na czele naszego sąsiada 
stał ktoś, kto nie karmi się irracjonalną 
polonofobią i  niezaliczający  Białorusi 
automatycznie do „ruskiego miru”.

Przez 
białoruskie 
areszty 
przeszło już 
ok. 15 tys. 
osób. To więcej 
niż w ciągu 
półtora 
roku stanu 
wojennego 
w Polsce.

Tekst Nazarij Wiczaryk  
Fot. Hienadź Kazłowski

Tekst zostanie opublikowany  
w książce „Jestem dziennikarzem.  
Dlaczego mnie bijecie?”

10 sierpnia na komisariacie spę-
dzili ponad 10 godzin. W październiku 
sytuacja była dużo gorsza. Na komisa-
riacie milicji dzielnicy Leninski Rajon 
dziennikarze źle się poczuli. Aleś został 
przewieziony do szpitala z zaostrze-
niem objawów choroby przewlekłej, 
a  Miłanie odmówiono udzielenia po-
mocy medycznej. Dziennikarka została 
zatrzymana. Po trzech dniach w aresz-
cie, dostała od milicji ostrzeżenie i wy-
szła na wolność. Ich historią dzieli się 
Aleś Lauczuk.

Aleś Lauczuk i Miłana 
Charytonowa, małżeństwo 
dziennikarzy z Brześcia, zostało 
zatrzymane podczas protestów 
10 sierpnia i ponownie 
11 października. Współpracują 
z białoruską agencją prasową 
BiełaPAN i telewizją Biełsat. 

Ja trafiłem do szpitala, 
a żona do aresztu

Aleś Lauczuk: Ja trafiłem do szpitala, a Miłana do aresztu

Ja trafiłem do szpitala, 
a żona do aresztu

Aleś Lauczuk i Miłana 
Charytonowa po 
ich zatrzymaniu 
w Kobryniu obok 
miejskiego komisariatu 
milicji. Dziennikarzom 
zabrano wtedy sprzęt 
(potem go zwrócono) 
i zepsuto telefony, po 
czym zostali ukarani 
grzywną o wysokości 
ponad tysiąca euro. 
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– Zajmuję się dziennikarstwem od 
19 lat. Współpracuję z agencją Bieła-
PAN i kanałem telewizyjnym Biełsat, 
któremu reżim przez dwanaście lat od-
mawiał przyznania akredytacji. Dzien-
nikarzy kanału stale karano za pracę 
bez akredytacji. Na przykład w zeszłym 
roku zapłaciliśmy z tego powodu 
– w przeliczeniu – 16 tysięcy dolarów 
kary. Ale nawet akredytacja niczego nie 
gwarantuje, bo i tak w każdej chwili 
mogą nas pobić, zniszczyć sprzęt, czy 
zamknąć w więzieniu. Jednego z dzien-
nikarzy milicjanci bili kamerą po gło-
wie, na tyle mocno, że sprzęt nie wy-
trzymał. Po zajściu nie dopuszczono do 
niego lekarza – opowiada Aleś.

9 sierpnia odbyły się wybory, a kil-
koro dziennikarzy zatrzymano już na-
stępnego dnia. To były jedne z pierw-
szych aresztowań, które miały miejsce 
podczas protestów powyborczych. 
Aleś wspomina, że zabraniano im co-
kolwiek nagrywać nawet wtedy, gdy 
przychodzili do lokali wyborczych 
z akredytacją.

muzyki fortepianowej, o czym możemy 
przeczytać w artykule gazety „Wieczer-
nyj Brest”. Mowa w nim o 65-letnim 
muzyku Alaksandrze Iwaczewie, które-
go mieszkanie znajduje się na ulicy So-
wieckiej, w pobliżu miejscowego komi-
sariatu. Alaksandr ustawił na balkonie 
fortepian i podczas akcji protestacyj-
nych 9, 10 i 12 sierpnia, kiedy kolum-
na demonstrantów szła ulicą Sowiecką, 
grał patriotyczne pieśni. Później muzyk 
musiał wyjechać z kraju ze względu na 
prześladowania.

– Pamiętam też, że słychać było wy-
buchy granatów i krzyki: „Faszyści!”. 
Nad ranem, kiedy na komisariacie zo-
stało tylko kilku milicjantów, przyszedł 
naczelnik i kazał mi wracać do domu. 
Właśnie mieliśmy wyjść, kiedy nagle 
zaczął używać wulgaryzmów i wrzesz-
czeć, że nie idziemy do domu, a do wię-
zienia. Zostaliśmy oskarżeni o rzekome 
chuligaństwo. Nie było żadnych dowo-
dów, że dopuściliśmy się czegoś takiego. 
W końcu jednak nas wypuścili. Pewnie 
chcieli nas złamać psychicznie. Ale my-
ślę, że i tak mieliśmy szczęście, bo na-
stępnego dnia dwóch naszych kolegów 
zostało pobitych i rzeczywiście trafiło 
do więzienia – wspomina dziennikarz.

Drugie zatrzymanie, które odbyło 
się 11 października, miało zupełnie in-
ny przebieg. Dziennikarze wyszli tego 

dnia relacjonować kolejne protesty, 
a kiedy skierowali się w stronę niewiel-
kiej grupy ludzi, podjechała do nich mi-
licyjna więźniarka i zarówno Aleś, jak 
i Miłana zostali zatrzymani.

– Zabrali nas na komisariat. Naj-
pierw z nami rozmawiali, po czym ka-
zali po prostu wsadzić nas do celi z ty-
mi, którzy brali udział w proteście. 
Później zabrało mnie pogotowie, a mo-
ja żona pozostała w areszcie przez 72 
godziny. Swoją drogą karetka długo się 
nie pojawiała, bo lekarze obawiali się, 

że nie zostaną wpuszczeni na teren ko-
misariatu. A kiedy już ich wpuszczo-
no, to z kolei nie chciano dać im zabrać 
mnie do szpitala, nie wypuszczano 
nas jakieś 40 minut – relacjonuje Aleś. 
– Musiałem zostawić na komisariacie 
dowód osobisty, telefon i legitymację 
prasową. Żeby prawnik mógł zabrać 
stamtąd moje rzeczy, trzeba było pod-
pisać dokument u notariusza, a ponie-
waż nie miałem dowodu, nie mogłem 
niczego podpisać. To było błędne koło.

Spałyśmy na podłodze

O Miłanie Charytonowej pisano 
w  mediach, między innymi w „Kom-
somolskiej Prawdzie”, której dzienni-
karka opowiedziała o swoim pobycie 
w areszcie:

– Mówili nam: „Może-
cie składać skargi do ko-
go chcecie!”. Kilkukrotnie 
próbowaliśmy rozpocząć 
relację na żywo, ale wciąż 
nam przerywano. Jeden 
z milicjantów zaczął nam 
grozić. 10 sierpnia też pró-
bowaliśmy wejść na ante-
nę, ale przyjechali funk-
cjonariusze OMON-u 
i zabrali nas na komisariat 
milicji dzielnicy Brescki 
Rajon. Spędziliśmy tam 
trzy godziny. Obyło się bez 
nieuprzejmości i gróźb. 

Obchodzili się z nami raczej normalnie. 
Potem zabrali nas na komisariat dziel-
nicy Leninski Rajon. Wtedy wszyscy bali 
się tego miejsca; wcześniej pobito tam 
kilkaset osób. Kiedy nas przywieźli, ktoś 
kazał natychmiast wszystko posprzą-
tać, żeby dziennikarze nie zobaczyli śla-
dów. Potem trafiliśmy z powrotem na 
poprzedni komisariat. Widzieliśmy, jak 
biją ludzi pałkami, w trzyosobowej celi 
było około 40 osób. Dzięki Bogu nie zo-
staliśmy pobici, ale nie wiedzieliśmy, co 
z nami będzie. Właściwie można to na-
zwać porwaniem, bo byliśmy przetrzy-
mywani przez jedenaście godzin, od 
18 do 5 rano – wyjaśnia Aleś.

Potem zadzwonił jego telefon 

Dziennikarz sięgnął po słuchawkę, 
ale natychmiast mu ją zabrano, a kie-
dy poprosił, by funkcjonariusze oddali 
mu telefon, ci udawali, że nie wiedzą, 
o co chodzi. Reporter podkreśla, że cały 
czas słychać było krzyki bitych ludzi. To 
wszystko odbywało się przy dźwiękach 

Zostaliśmy oskarżeni o rzekome chuligaństwo. Nie było 
żadnych dowodów, że dopuściliśmy się czegoś takiego. 
W końcu jednak nas wypuścili. Pewnie chcieli nas 
złamać psychicznie.

Wiosna 2020 roku. Mistrzostwa 
Białorusi w piłce nożnej były w tym 
czasie jedynymi rozgrywkami 
w Europie, a dziennikarze mogli je 
relacjonować, ponieważ posiadali 
akredytację. Potem im ją odebrano, 
a głowy Białorusinów zaczęły 
zaprzątać sprawy dużo ważniejsze 
od piłki. 
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– Było nas osiem w sześciooso-
bowej celi. Pierwszej nocy ja i jeszcze 
jedna dziewczyna spałyśmy na podło-
dze, na czymś podobnym do matera-
ca – opowiada Miłana. – Nie dostałam 
żadnej paczki, bo w poniedziałek mo-
ja rodzina nie zdążyła mi niczego prze-
kazać, a we wtorek powiedziano im, że 
paczki są przyjmowane tylko w ponie-
działek, środę i piątek.

Dziennikarka została wypusz-
czona po trzech dniach, 14 paź-
dziernika około południa. 

Wychodząc, otrzymała od milicji doku-
ment – ostrzeżono ją na piśmie przed 
udziałem w kolejnych masowych wy-
darzeniach.

– Mamy niepełnoletnie dziecko, 
więc według prawa żona nie powinna 
dostać kary pozbawienia wolności, ale 
dziś na Białorusi nikt nie zwraca uwa-
gi na to, jakie są przepisy. I tak traktuje 
się nie tylko dziennikarzy. Zatrzymują 
wszystkich po kolei, żeby nie miał kto 
chodzić na protesty. Jakiś czas temu re-
lacjonowaliśmy pewien proces sądowy. 
To było już po naszym aresztowaniu. 
Podszedł do nas milicjant i powiedział, 
żebyśmy nie nagrywali. Zapytał, czy 
naprawdę myślimy, że już nam nic nie 
grozi po tamtym zatrzymaniu i odsiad-
ce. Miasto jest małe, więc wszyscy się 
tu znają. Widzi pan, prawo właściwie 
już nie działa. Wydaje mi się, że to sa-
mo dzieje się na okupowanych teryto-
riach Ukrainy – twierdzi dziennikarz.

W dniu naszej rozmowy, 29 paź-
dziernika 2020 roku, w areszcie prze-
bywało siedmiu dziennikarzy. W wy-
niku przemocy stosowanej przez 
służby podczas protestów, setki osób 
pobito, a co najmniej pięć zginęło. Unia 

Europejska zatwierdziła sankcje wobec 
Łukaszenki i kilku jego bliskich współ-
pracowników. Białoruski naród nadal 
domaga się, by dyktator Alaksandr Łu-
kaszenka pokojowo przekazał władzę.

– Wciąż pracujemy, ale teraz poja-
wianie się na protestach jest niebez-
pieczne, bo odbywa się tam najpraw-
dziwsze „polowanie” na dziennikarzy 
– twierdzi Aleś. – Akcje mają miejsce 
przede wszystkim w Mińsku. Tam skon-
centrowały się działania protestacyjne, 
ale w Brześciu ludzie też wychodzą na 
ulice. Na przykład 13 września na jed-
nym z głównych skrzyżowań w mieście 
zebrało się około tysiąca osób. Tańczy-
li, śpiewali i wykrzykiwali różne hasła. 
Funkcjonariusze dostali polecenie od 
MSW, by użyć przeciwko demonstran-
tom armatki wodnej. Jak wyjaśniło 
później ministerstwo, zrobili to „w ce-
lu przywrócenia normalnego funkcjo-
nowania społeczeństwa i zapewnienia 
bezpieczeństwa na drogach”.

Przygotowani na wszystko

Teraz dziennikarze zawsze mają 
przy sobie zapasową bieliznę, skarpet-
ki, kubek i kilka innych drobnych rze-
czy.

– Mogą nas złapać i wsadzić do wię-
zienia za cokolwiek. Najwięcej zatrzy-
mań jest piątki, żeby w weekendy na 
wolności pozostało jak najmniej dzien-
nikarzy, którzy będą mogli relacjono-
wać protesty. Z powodu niezadowole-
nia z sytuacji w państwie, protestują 
również przedsiębiorcy oraz właścicie-
le kawiarni i restauracji. A potem prze-
prowadzane są u nich kontrole podat-
kowe, wielu było zmuszonych wyjechać 

z kraju. Teraz granice są zamknięte dla 
obcokrajowców, władze mówią, że to 
przez koronawirusa, ale bywa, że Bia-
łorusinom też odmawiają wjazdu – re-
lacjonuje dziennikarz. – Niedawno 
z  Brzeskiego Uniwersytetu Państwo-

wego wydalono dziewięciu studentów, 
dostali wezwania do wojska. Ci, którzy 
nie popierają władz, są zwalniani z pra-
cy, skreślani z list studentów, a nawet 
usuwani ze sportowych reprezentacji 
Białorusi.

Tworzenie materiałów jest obecnie 
dla Alesia i Miłany dużo trudniejsze, bo 
za każdym razem mogą nie wrócić po 
pracy do domu. 

– Teraz zastanawiamy się, czy iść 
do pracy i zaryzykować, czy zostać 
w  domu. Cieszymy się, że tak wiele 
osób nas rozumie i wspiera. To dzięki 
ludziom możemy wciąż dobrze wyko-
nywać naszą pracę.

– Myśli Pan o zmianie zawodu? 
– pytam. 

– Nie. Problem tkwi w jednej oso-
bie. Kiedy odejdzie Łukaszenka, któ-
ry przegrał wybory, na Białorusi będzie 
można normalnie żyć. On i posłuszni 
mu funkcjonariusze dopuszczają się 
ludobójstwa i prowadzą wojnę prze-
ciwko własnemu narodowi. Mamy wro-
ga w postaci władzy i musimy wygrać 

w tym konflikcie. Jako dziennikarze nie 
uczestniczymy w protestach, ale zbie-
ramy informacje i pokazujemy, jak jest 
naprawdę. Mówiąc „musimy wygrać”, 
mam na myśli naród, bo jeśli w kraju 
nic się nie zmieni, to na Białorusi w ogó-

le nie będzie dziennikarstwa. A jeżeli to 
się stanie, to nasz kraj zmieni się w dru-
gą Koreę Północną – uważa Aleś.

Dziennikarz był na Ukrainie pod-
czas Majdanu w 2014 roku. Jak 
mówi, ma wrażenie, że na uli-

cach Białorusi w weekendy jest o wiele 
trudniej niż podczas ukraińskiej rewo-
lucji, choć kiedy tam strzelano z broni, 
to zaczynała się „prawdziwa masakra”. 

– Prawo nie działa. A kiedy ktoś 
wnosi skargę, to przyciąga uwagę. 
Wczoraj rozmawialiśmy z mężczy-
zną, który złożył zażalenie, a potem 
został pobity przez milicję. Oni ja-
koś to wszystko monitorują – mówi 
dziennikarz. – Pamiętam rok 2017, 
kiedy przygotowywaliśmy materiał 
i  razem z Miłaną zostaliśmy zatrzy-
mani. Doszło tam do nadużyć, dlatego 
napisałem skargę. Zostałem ukarany 
grzywną, po czym powiedziano mi, że 
trzeba było mniej narzekać. Dla utrzy-
mania władzy Łukaszenka i jego świ-
ta są gotowi okaleczać i zabijać. I wła-
śnie to robią.

– Teraz zastanawiamy się, czy iść do pracy i zaryzykować, 
czy zostać w domu. Cieszymy się, że tak wiele osób nas 
rozumie i wspiera. To dzięki ludziom możemy wciąż dobrze 
wykonywać naszą pracę.
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Wadzim pracował 
z  obiektywem nie 
tylko na Białoru-

si. Urodził się na Północnym 
Kaukazie, mieszkał w Jaku-
cji. Przeprowadził się do Miń-
ska w 1991 roku. Jego motto 
życiowe to: „zawsze iść do 
przodu”. W 2014 roku relacjo-
nował wydarzenia na ukraiń-
skim Majdanie. Kilkakrotnie 
przygotowywał fotorelacje 
z Donbasu. Podczas pracy na 
Krymie został aresztowany 
przez Rosjan.

Jeszcze przed 
procesem 
zaprowadzili nas 
na projekcję filmu 
propagandowego

Od momentu rozpoczęcia tegorocz-
nych politycznych zawirowań na Biało-
rusi zatrzymywano go nie raz. 

Jak czytamy na portalu TUT.BY, 
„Wadzim wykonywał swoje obowiąz-
ki służbowe, fotografował to, co działo 
się wokół miejsca pamięci Alaksandra 
Tarajkouskiego, który zginął podczas 
akcji protestacyjnej. Utworzony przez 
mieszkańców Mińska napis „Nie za-
pomnimy” zasypano dziś po połu-
dniu chemicznym odczynnikiem. Lu-
dzie, którzy zebrali się tam wieczorem, 
próbowali usunąć z napisu sól drogo-
wą. Chwilę po tym, jak Wadzim poin-

formował redakcję, że dotarł na miej-
sce, został brutalnie zatrzymany przez 
funkcjonariuszy. Należy zaznaczyć, że 
Wadzim Zamirouski miał na sobie nie-
bieską kamizelkę z napisem „Prasa” 
i  identyfikator TUT.BY. Spędził około 
40 minut w milicyjnym busie, zabrano 
mu pendrive’y i odesłano do Suchara-
wa (dzielnica Mińska – przyp. tłum.)”.

To nie jedyna taka sytuacja

– 17 października robiłem zdjęcia 
na proteście studentów. Było ich nie-
wielu, około 150 osób. Nic szczególnego 
się nie działo. Kolumna ruszyła w dół 
ul. Rumiancewa, skręciła w ul. Kazło-
wa i wyszła na Prospekt Niepodległo-
ści. Wtedy podjechało kilka busów. Wy-
biegli z nich funkcjonariusze OMON-u, 
zatrzymali studentów, potem Darię 

Wadzim Zamirouski jest 
fotokorespondentem portalu TUT.BY od 
2013 roku, a dziennikarstwem zajmuje się 
od 2003. Wcześniej współpracował z takimi 
redakcjami jak „Znamia Junosti”, „Minskij 
Kurier”, „Biełgazeta” oraz z agencją 
prasową Foto ITAR-TASS. Od 2010 roku jest 
współorganizatorem konkursu fotografii 
prasowej „Belarus Press Photo”. Ma 
specyficzny charakter – spokojnym głosem 
i w dokładnym porządku chronologicznym 
opowiada mi swoją historię. 

Zatrzymany  
i pobity

Tekst Nazarij Wiwczaryk

Tekst ukaże się w książce  
„Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?”

Śpiewak (o niej też można tu przeczy-
tać – przyp. aut.), a potem mnie. Nie by-
ło żadnego ostrzeżenia, nie było próśb, 
żebyśmy się rozeszli. Miałem przy so-
bie legitymację prasową i robiłem zdję-
cia w ramach wykonywania obowiąz-
ków służbowych. Zaprowadzili nas do 
busa, chwilę wozili po mieście, a potem 
musieliśmy się przesiąść do innego po-
jazdu. Pewnie ze względów logistycz-
nych. Było tam bardzo ciasno, chłopaki 
siedzieli na podłodze. W końcu wpako-
wali nas do milicyjnej więźniarki z ka-
binami w środku i zaczęli odwozić do 
komisariatów – wspomina Wadzim.

– Jak Pan wyglądał podczas prote-
stu? – pytam.

– Miałem na sobie turkusową kurt-
kę, a na szyi duży identyfikator redak-
cji. Trzymałem też dwa aparaty; by-
ło widać, że jestem dziennikarzem. 
Nie stosowano wobec mnie przemocy 
– mówi fotograf.

Pamięta też, że szedł z boku – nie 
bezpośrednio w kolumnie studentów 
biorących udział w marszu. Fakt ten 
nie wpłynął jednak na działania funk-
cjonariuszy, znaki rozpoznawcze foto-
korespondenta również.

– Przywieziono nas na komisa-
riat. Okazało się, że byli tam wyłącznie 
dziennikarze, pewnie dlatego, żebyśmy 
nie widzieli, co dzieje się z pozostałymi 
zatrzymanymi. A na innych komisaria-
tach traktują ludzi podobno bardzo źle. 
Nie pobito nas, ale domyślaliśmy się, 

2 września w Mińsku fotograf został brutalnie 
zatrzymany i pobity przez milicjantów w pobliżu stacji 
metra Puszkinskaja.
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jak to się skończy. Jeden z funk-
cjonariuszy, który wydawał się być 
w porządku, powiedział, że trzeba 
czekać na polecenia od przełożo-
nych. Następnie skierowali nas do 
aresztu tymczasowego, ale przed prze-
niesieniem trzeba było wypełnić doku-
menty. Wyglądały, jakby ktoś je przygo-
towywał metodą kopiuj-wklej, do tego 
z mnóstwem błędów. Na przykład na 
jednym z dokumentów zaznaczono, że 
jestem płci żeńskiej, w innym znalazły 
się błędne informacje dotyczące mo-
jego wykształcenia. Mojej prawniczce 
udało się dotrzeć do aresztu i pokiero-
wała mnie, gdzie podpisywać, a gdzie 
nie. Chociaż nie miało to większego 
znaczenia, bo i tak wszyscy dostają ta-
kie same wyroki – opowiada Wadzim.

Następnie dziennikarzy prze-
wieziono do aresztu. Po przy-
jeździe usłyszeli serię znanych 

wszystkim poleceń: „twarzą do ściany”, 
„ręce do tyłu”. Grupa została zatrzyma-
na w sobotę, więc wszyscy czekali na 
poniedziałek, kiedy sąd miał wydać de-
cyzję. Mieli nadzieję, że skończy się na 
trzech dobach w areszcie (na Białoru-
si zatrzymany powinien stanąć przed 

do żadnego z oskarżeń. Sąd poinfor-
mowano również o tym, że ma niepeł-
noletnie dziecko, ale mimo to zapadł 
wyrok: 15 dni aresztu. Uznano go za 
winnego udziału w nielegalnym zgro-
madzeniu i niepodporządkowania się 
funkcjonariuszom milicji (art. 23 pkt. 4 
kodeksu wykroczeń).

Fotokorespondent podzielił się 
również swoimi wrażeniami z poby-
tu na komisariacie i w areszcie przy 
ul. Akreścina. Ma wrażenie, że zatrud-
nia się tam wyłącznie osoby, które zga-
dzają się z ideologią władz.

– Wśród zatrzymanych byli ludzie, 
którzy trafili tam przypadkowo, po pro-
stu przechodzili obok. Jeden chłopak 
właśnie szedł na wystawę, ktoś inny 
chciał zrobić zakupy. Ale dla pracowni-
ków aresztu wszyscy jesteśmy wroga-
mi ideologii. Kiedy staliśmy w szeregu, 
jedna z dziewczyn źle się poczuła. Stała 
jakieś 5 metrów ode mnie, miała oko-
ło 20 lat. Pozostałe dziewczyny prosiły 
[milicjantów], by ktoś udzielił jej pomo-
cy; by sprawdzono, co jej dolega. Nie ro-
zumiem, dlaczego ten młody milicjant, 
który nas pilnował, nie mógł zachować 
się jak człowiek i wezwać lekarza, który 
był w pobliżu.

– Nie bili was? – pytam.
– Nie użyto przeciwko nam siły fi-

zycznej. Teraz w większości przypad-
ków obrażeń doznaje się przy zatrzy-
maniu. Byłem w celi czteroosobowej. 
Miejsca było wystarczająco dużo. Wie 
Pan, jak w niezbyt dobrym hostelu. 

Trzymano nas tam od poniedziałku 
do czwartku. A w czwartek zostaliśmy 
przewiezieni do więzienia w Barano-
wiczach. Robią to przed weekendem 
z dwóch powodów. Po pierwsze po 
to, żeby zwolnić miejsca dla nowych 
więźniów. A po drugie, moim zda-
niem, z czystej złośliwości. Bo czwar-
tek to właściwie jedyny dzień, kiedy 
można dostać paczkę od bliskich, a to 
jest bardzo ważne. Ludzie trafiają do 
więzienia nagle, zupełnie na to nie 
przygotowani. Bez zapasowej bielizny, 
szczoteczki do zębów, bez banalnych 

przedmiotów użytku codziennego. 
Dlatego pozwalają na paczki. W Bara-
nowiczach to było już prawdziwe wię-
zienie – stary, ogromny budynek. Tam 
traktowali nas neutralnie. Nie czuło 
się, że jesteśmy ich wrogami politycz-
nymi i że z tego powodu nas nienawi-
dzą. Odsiedziałem tam swoje 15 dni 
– wspomina Wadzim.

Fotograf żartuje, że w Baranowi-
czach zaczyna się już „rozumieć 
żargon więzienny”. Tam też wy-

dają zaświadczenie, które można poka-
zać kontrolerowi biletów i na jego pod-
stawie dojechać do domu. Wadzima 
z aresztu odebrali bliscy i przyjaciele.

– Będzie Pan dalej pracować w tym 
zawodzie?

– Tak, a cóż począć? To moja praca. 
Próbuję teraz nadrobić zaległości. Chcę 
znowu być ze wszystkim na bieżąco po 
tej dwutygodniowej „głodówce” infor-
macyjnej.

Bronił się, mówiąc, że miał wszystkie dokumenty i wypełniał 
polecenie z redakcji. To jednak nie poskutkowało. 

sądem w ciągu 72 godzin, w Polsce 
– w ciągu 48 godzin – przyp. tłum.).

– Zaprowadzono nas na projekcję 
filmu propagandowego. Sklecili bardzo 
naciąganą historyjkę, a do tego część 
ujęć była z Majdanu na Ukrainie. Nie 
było wtedy jeszcze decyzji sądu, nie 
wiedzieliśmy, czy zostaną nam posta-
wione zarzuty. W grupie, którą przy-
prowadzono na film, byli różni ludzie, 
ale wydaje mi się, że wszyscy się wtedy 
śmiali, bo propaganda była bardzo złej 
jakości. Dla profesjonalnych reporte-
rów to było oczywiste. Swoją drogą, by-
łem na Majdanie w Kijowie; spędziłem 
tam 3-4 tygodnie. Tak więc znałem tę 
historię od podszewki.

Wadzim mówi, że proces odbywał 
się w formie wideokonferencji. Włą-
czono Skype’a i dziennikarz widział sę-
dzię na monitorze. Bronił się, mówiąc, 
że miał wszystkie dokumenty i wypeł-
niał polecenie z redakcji. To jednak nie 
poskutkowało. Wadzim nie przyznał się 
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Natalia Łubnieuskaja jest dzien-
nikarką od pięciu lat. Dotąd 
pisała raczej na tematy spo-

łeczne. Wspomina, że zanim Białoru-
sini zaangażowali się aktywnie w po-
litykę, jej tematami były prawa kobiet, 
moda i gospodarka. Dziewczyna jest 

– To było coś, co interesowało 
wszystkich. W końcu wszystkie ma-
teriały w jakiś sposób dotyczyły pro-
testów. Dlatego nie mogłam w żaden 
sposób tego ominąć. Nikt nie zmuszał 
mnie do pracy podczas demonstracji, 
to mnie interesowało. Chciałam zoba-
czyć na własne oczy, co się dzieje, zo-
rientować się w sytuacji. Zaczęłam re-
lacjonować te protesty.

To, co stało się 10 sierpnia, Natalia 
zapamięta na długo.

– Nie wydaje mi się, żeby można 
było mnie pomylić z protestującymi 
– wspomina dziennikarka. – W momen-
cie, kiedy to wszystko się stało, ja, jak 
większość moich kolegów, miałam na 
sobie niebieską kamizelkę z napisem 
„Prasa” i legitymację. 
Wszyscy staliśmy w gru-
pie z boku – nie można 
było nas pomylić z prze-
chodniami czy protestu-
jącymi. Nie krzyczeli-
śmy, nie rozmawialiśmy 
i nie awanturowaliśmy 
się. Ale to wszystko sta-
ło się w mgnieniu oka. 
Milicjant też nie krzy-
czał w moim kierunku, 
po prostu strzelił. W gło-
wie mi się to nie mieści, 
ale chyba zrobił to celo-
wo. Myślę, że tak było, bo w następnych 
dniach rozpoczęło się polowanie na 
niezależnych dziennikarzy.

Nagranie wideo ukazujące moment 
postrzelenia Natalii Łubnieuskiej obie-
gło Internet. 

Redakcja „Naszej Niwy” udostęp-
niła film, na którym widać, jak do Łub-
nieuskiej strzelił z bliskiej odległości 

funkcjonariusz organów ścigania (ga-
zeta podaje, że mógł to być żołnierz od-
działów antyterrorystycznych MSW Ał-
maz; według innych danych strzelający 
miał należeć do oddziałów specjalnych 
Komitetu Bezpieczeństwa Państwowe-
go Alfa). Zdaniem redakcji, mundurowy 
celowo strzelił do dziennikarki, pomi-
mo że miała na sobie kamizelkę z na-
pisem „Prasa”.

Dziewczyna czuła bardzo silne pie-
czenie w nodze, ale o własnych siłach 
oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zaraz 
po incydencie przechodnie zabrali ją do 
szpitala.

– Oficjalnie zapisano, że była to 
rana postrzałowa, ponieważ kulę wy-
strzelono przy pomocy prochu. I nie 

ma znaczenia, czy był to 
gumowy, czy zwykły na-
bój. W szpitalu spędzi-
łam 38 dni. Potem byłam 
jeszcze kilka tygodni na 
zwolnieniu lekarskim, bo 
przebywałam jeszcze na 
lekarskiej obserwacji. Te-
raz wracam do normal-
nego rytmu pracy. Ra-
na się zagoiła, ale żeby 
rozruszać kolano i przy-
wrócić pełną sprawność 
w nodze, będę musiała 
przejść rehabilitację. Ku-

la co prawda nie naruszyła kości, ale 
przeszła obok stawu kolanowego. Przez 
cały czas spędzony w szpitalu nie mo-
głam ruszać nogą ani jej zginać. Mia-
łam ją w gipsie kilka tygodni, cały czas 
wyprostowaną. Po tylu dniach w tej 
samej pozycji, kończynę trzeba rozru-
szać. To specyficzny i niezbyt przyjem-
ny proces – mówi dziennikarka.

Tekst Nazarij Wiwczaryk 
Fot. Nadzeja Bużan  

„Nasza Niwa”

Tekst ukaże się w książce  
„Jestem dziennikarzem.  
Dlaczego mnie bijecie?”

Dziennikarka „Naszej 
Niwy” Natalia Łubnieuskaja 

została postrzelona gumową 
kulą podczas demonstracji 

10 sierpnia. Reporterka 
relacjonowała akcję 

protestacyjną. Jak widać na 
filmie, którym dysponuje 

„Nasza Niwa”, funkcjonariusz 
strzelił do Natalii celowo. 

Dziewczyna spędziła 
w szpitalu 38 dni,  

a redakcji, w której pracuje, 
grozi grzywna.

Dziennikarka 
postrzelona    
 gumową  
    kulą

towarzyska, komunikatywna i chętna 
do rozmów na temat sytuacji w kraju. 
W tle słyszę szczekanie psa. Później 
przeczytam w białoruskich mediach, 
że podczas pobytu w szpitalu dzienni-
karka najbardziej tęskniła właśnie za 
swoim zwierzakiem.

Kiedy tego lata głównym tematem 
w kraju stały się nadchodzące wybory 
i wszystko co z nimi związane, wiado-
mości na te tematy po prostu przesta-
ły być polityką. Stały się czymś więcej. 
W tej sytuacji nawet Natalia nie mogła 
uniknąć polityki.

– W momencie, 
kiedy to wszystko 
się stało, ja,  
jak większość 
moich kolegów, 
miałam na sobie 
niebieską 
kamizelkę 
z napisem 
„Prasa”.
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Teraz już chodzi, ale – jak mówi 
się w profesjonalnym slangu 
– nie pracuje „w terenie”. Jeszcze 

nie odzyskała sprawności na tyle, żeby 
szybko chodzić, a tym bardziej biegać 
podczas protestów. Dlatego reporter-
ka pracuje raczej przy komputerze czy 
z telefonem.

– Robię wywiady, pracuję przez te-
lefon. Niedzielne demonstracje to nie 
jedyne ważne zdarzenia – są jeszcze 
ich następstwa i wiele innych incyden-
tów. Ludzie są wciąż zatrzymywani, 
więc mam sporo pracy, ciągle zbieram 
komentarze do wydarzeń – wyjaśnia 
Natalia.

Po tym, co spotkało dziennikarkę, 
wielu kolegów przeprowadziło z nią 
wywiady. We wrześniu w dziale kobie-
cym na stronie tut.by pojawił się tekst, 
którego bohaterką jest Natalia. W arty-
kule skupiono się na emocjach dzien-
nikarki. Wspomina ona reakcję swojej 
rodziny i przyjaciół na postrzelenie, 
opowiada o leczeniu, opiece medycz-
nej, pomocy wolontariuszy, a także 
o odwiedzinach deputowanych.

„Zaraz po operacji, personel me-
dyczny poinformował mnie, że przy-
szli deputowani i chcą ze mną poroz-
mawiać. Byłam po narkozie, chciało mi 
się spać, nie miałam ochoty z nikim 
rozmawiać – nawet z deputowanymi. 
Przyszli, by powiedzieć, że są gotowi 
pomóc. W pewnym momencie nie wy-
trzymałam i powiedziałem, że potrze-
bujemy jednego: żeby publicznie opo-
wiedzieli o tym, co widzieli. Powiedzieli, 
że wszystko rozumieją, ale są za nisko 
w hierarchii i nie decydują o niczym”.

Natalię odwiedzili również śledczy 
– najpierw oficer dyżurny, a następnie 

funkcjonariusze z oddziału Komitetu 
Śledczego dzielnicy Frunzenski Rajon.

„Zgłosiłam sprawę, ale na razie nie 
wszczęto śledztwa. W ostatnim zawia-
domieniu, które otrzymałam, poinfor-
mowano mnie, że weryfikację wniosku 
przedłużono o miesiąc, do  21  wrze-
śnia. Chociaż wcześniej przedsta-
wiliśmy nagranie wideo z  momentu 
wystrzału i dostarczyliśmy dane kon-
taktowe świadków. Nie mam dyplo-
mu z prawa, może po prostu nie znam 
niuansów pracy innych ludzi...” – czy-
tamy w wypowiedzi Natalii dla biało-
ruskich mediów.

Łubnieuskaja złożyła wniosek do 
Komitetu Śledczego, żądając, by 
wszczęto postępowanie w związ-

ku ze spowodowaniem obrażeń cia-
ła. Śledczy przesłuchiwali ją dwa razy, 
ale jej żądania nie zostały spełnione. 
Dziennikarka otrzymała kolejne zawia-
domienie – tym razem okres weryfika-
cji jej wniosku został przedłużony do 
połowy listopada.

21 września redaktor naczelny „Na-
szej Niwy” Jahor Marcinowicz powie-
dział, że z powodu z postrzelenia Łub-
nieuskiej gazecie grozi kara grzywny.

„Taka sytuacja – z postrzeleniem 
dziennikarza – jest pierwszą i miejmy 
nadzieję, ostatnią. Oczywiście nie ma 
żadnych schematów działań w tak wy-
jątkowych sytuacjach. Ponieważ sprawa 
Natalii może być zakwalifikowana jako 
wypadek przy pracy, nasz dział księgo-
wości zwrócił się do [państwowej insty-
tucji ubezpieczeniowej] Biełgosstrach, 
aby dowiedzieć się, jakie dokumenty 
należy im dostarczyć. Specjaliści spo-
rządzili listę niezbędnych pism, ale 
ostrzegli, że „Nasza Niwa” i tak powinna 

otrzymać grzywnę, ponieważ nie po-
wiadomiła na czas o incydencie i nie 
przeprowadziła własnego dochodzenia” 
– napisał Marcinowicz na Facebooku.

– Redakcja otrzymała zawiadomie-
nie z wydziału ochrony pracy. Okaza-
ło się, że za późno wy-
pełniliśmy dokumenty 
w  związku z incyden-
tem, „nie zapobiegliśmy” 
tej sytuacji… Sprawa 
jest rozstrzygana na dro-
dze prawnej. Swoją dro-
gą, film udostępniliśmy 
śledczemu, zanim zo-
stał opublikowany w In-
ternecie. Ale ani wtedy, 
ani później nie miało to 
żadnego wpływu na sy-
tuację. Choć na ogół po 
tym, jak szpital powia-
damia odpowiednie or-
gany o spowodowaniu 
uszczerbku na zdrowiu, 
już następnego dnia zo-
staje wszczęta sprawa i 
rozpoczyna się śledztwo. 
Gdyby na moim miejscu znalazł się al-
koholik, który pobił się z towarzyszem 
od butelki, sprawa karna zostałaby 
wszczęta w ciągu kilku dni – wyjaśnia 
Natalia.

Dziennikarka wspomina, że rów-
nież dla jej rodziny zaistnia-
ła sytuacja była szokiem. Je-

śli jedzie się na front, to rzeczywiście 
można się bać, ale to był protest i nie 
spodziewała się, że zostanie tam po-
strzelona.

– Bliscy teraz bardzo się o mnie 
martwią, sugerują, żebym wzięła urlop. 
Ale ja wiem, że działałam zgodnie 

z prawem. Teraz też pracuję według 
norm i zasad dziennikarstwa. Rozma-
wiałam z kolegami po fachu, oni też 
są zdezorientowani. Teraz kamizelka 
z napisem „Prasa” nie zapewnia dzien-
nikarzowi ochrony, a wręcz przeciwnie, 

zwiększa szanse, że będą 
na niego polować – pod-
sumowuje Natalia.

– Myślałaś o zmianie 
pracy? – pytam.

– Nie, zawsze lubi-
łam swoją pracę. A teraz 
jeszcze lepiej zdaję sobie 
sprawę, jak ważne jest 
to, co robimy. Jeśli wła-
dze tak bardzo boją się 
tego, co możemy nagrać 
czy napisać, to znaczy, 
że jest w tym siła.

Nasza rozmowa zo-
stała nagrana przed 
25  października, kiedy 
rozpoczął się strajk na-
rodowy ogłoszony przez 
Swiatłanę Cichanouską. 

– Nie mam pojęcia, 
co się wydarzy po 25 października, ale 
podejrzewam, że protesty przeniosą 
się na płaszczyznę ekonomiczną. Cóż 
mogę powiedzieć? Będziemy nadal re-
lacjonować te wydarzenia, starając się 
dać obu stronom możliwość wypowie-
dzenia się – powiedziała Natalia.

Jak twierdzi dziennikarka, jedy-
nym problemem jest to, że zwolennicy 
władz często nie chcą wypowiadać się 
w niezależnych mediach. To są urzęd-
nicy i stróże prawa, czyli ludzie syste-
mu. Więc nawet jeśli media skierują 
do nich prośbę o komentarz, szanse na 
odpowiedź są nikłe… 

Dziennikarka 
wspomina, 
że również dla jej 
rodziny zaistniała 
sytuacja była 
szokiem. 
Jeśli jedzie 
się na front, 
to rzeczywiście 
można się bać, 
ale to był protest 
i nie spodziewała 
się, że zostanie 
tam postrzelona.
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Alena Dubowik rozpoczęła pra-
cę w telewizji Biełsat w marcu 
2019 roku, a we wrześniu do-

łączyła do działu wiadomości. Ponie-
waż władze kategorycznie odmawiają 
wydania akredytacji „Biełsatowcom”, 
praca korespondentów „w terenie” 
bardzo często kończy się w sądach. 
Zazwyczaj stawiane im są zarzu-
ty naruszenia art. 22 pkt. 9 kodeksu 

byli zazwyczaj wypuszczani z komi-
sariatów w ciągu kilku godzin. Ale-
na nie miała pojęcia, że wkrótce bę-
dzie stać w budynku aresztu twarzą 
do ściany, w tle słysząc krzyki i prze-
kleństwa służby więziennej.

– Nie wszystko pamiętam. Po poby-
cie w areszcie przy ul. Akreścina mia-
łam zaniki pamięci. Kilkusekundowe 
zaniki zdarzają się również teraz. Psy-
choterapeuta nazywa to reakcją na 
stres – uprzedza Alena przed rozmową. 

„Ku*wa, przestań filmować!”

Wieczorem 10 sierpnia dzien-
nikarka udała się na ulicę 
Kalwaryjską, gdzie w pobli-

żu centrum handlowego Korona zbiera-
ła się grupa protestujących. Miała przez 
telefon na żywo relacjonować wydarze-
nia, kręcić materiał i kiedy to tylko było 
możliwe, łącząc się z pobliskimi sieciami  
Wi-Fi wysyłać go do redakcji Biełsatu.

– W pobliżu ul. Kalwaryjskiej uda-
ło mi się sfilmować wojskowego (przy-
puszczalnie żołnierza jednostki spe-
cjalnej Alfa – przyp. aut.), który z broni 
celował do kobiety i krzyczał: „Chcesz 
tu drugą Ukrainę?!”. Na co ona: „Co 
ty wyprawiasz! Mógłbyś być moim sy-
nem!”. Ten odpowiedział: „Nie jesteś 
moją matką!”, po czym nagle skie-
rował broń w moją stronę ze słowa-
mi: „Ku*wa, przestań filmować”. Mam 
ten film, ale jeszcze go nie oglądałam 
– wspomina Alena. – Był bardzo agre-
sywny, zupełnie niepoczytalny, jak 
zwierzę. Wydaje mi się, że nie miałby 
skrupułów, by do mnie strzelić.

Po protestach 9-12 sierpnia po-
jawiły się pogłoski, że podczas ich 

„Niżej!” – krzyczy strażniczka, młoda blondynka w masce, 
popychając Alenę Dubowik, dziennikarkę Biełsatu. Ale Alena, 
stojąc w pozycji „jaskółki”, z rękami skrępowanymi za plecami, 
nie może pochylić się jeszcze niżej, więc strażniczka zadaje jej 
cios kolanem w podbrzusze. Kolejnego dnia scena się powtarza; 
milicjantka uderza dziewczynę kilka razy, w to samo miejsce. 
Po pobycie w areszcie Alena jest hospitalizowana z podejrzeniem 
pęknięcia jajnika. Do tej pory nie wszczęto śledztwa w związku 
z torturowaniem dziennikarki.

Rozbierali do naga,  
kopali w brzuch

Tekst Kaciaryna Andrejewa

Tekst zostanie opublikowany w książce  
„Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?”

wykroczeń, który dotyczy pracy na 
rzecz środka masowego przekazu bez 
akredytacji. Alenie stawiano takie za-
rzuty czterokrotnie, ale to jej nie po-
wstrzymywało. Kiedy zaczęły się pro-
testy, dziennikarka podróżowała po 
kraju, kręcąc materiały i relacjonując 
wiece poparcia Swiatłany Cichano-
uskiej. Była wielokrotnie zatrzymywa-
na, ale przed wyborami dziennikarze 

tłumienia stróże prawa byli „pod wpły-
wem”. Podobno dowódcy dawali funk-
cjonariuszom używki. To miałoby wyja-
śniać niezwykłe okrucieństwo i to, jak 
długo torturowali ludzi. Oczywiście, nie 
ma żadnych dowodów, które potwier-
dzałyby te plotki. Prawdopodobne jest 
też, że ludzie wymyślili historie o „mi-
licjantach po amfetaminie”, bo ciężko 
jest zaakceptować fakt, że ktoś o trzeź-
wym umyśle jest w stanie pobić na 
śmierć swoich rodaków i jeszcze czer-
pać z tego przyjemność.

– Zadzwoniłam do redakcji w War-
szawie, opowiedziałam tę historię, po-
prosiłam o komentarz kobietę, w którą 
celował milicjant. Redaktor powiedział 
wtedy: „Alena, wystarczy, uciekaj stam-
tąd”. Nie wiedziałam, dokąd iść. Posta-
nowiłam po prostu pójść przed siebie 
jedną z ulic. Tam zdałam sobie sprawę, 
że mam „obstawę”: szedł za mną męż-
czyzna w masce i czarnym stroju spor-
towym, dosłownie czułam jego oddech 
na mojej szyi. Odwróciłam się, zatrzy-
małam i spojrzałam mu w oczy. Tajniak 
poszedł dalej, udając, że go nie intere-
suję, ale potem się zatrzymał. W mię-
dzyczasie wbiegłam na podwórko i za-
dzwoniłam domofonem do jednego 
z budynków. Powiedziałam: „Witam, je-
stem dziennikarką, ktoś mnie śledzi, 
proszę wpuścić mnie na klatkę schodo-
wą”. Kobieta, która otworzyła drzwi, za-
proponowała, żebym weszła do miesz-
kania. To stamtąd wysłałam film do 
redakcji.

Wielu dziennikarzy spędziło noc z 10 
na 11 sierpnia z nieznajomymi. Ucie-
kając przed funkcjonariuszami, ludzie 
szukali schronienia w mieszkaniach, za-
mykali się w nich dziesiątkami i leżeli 

Alena Dubowik o turturach w areszcie
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na podłodze przy wyłączonym świe-
tle. Zza okien dobiegały odgłosy wybu-
chów granatów hukowych. Zdarzyło się 
kilka przypadków, kiedy okna domów 
również były ostrzeliwane. Bezpieczniej 
było pozostać w ukryciu niż próbować 
przedostać się przez oblężone miasto. 

Alena musiała tej nocy wrócić 
do domu: na matkę czekały 
jej dzieci w wieku trzech, pię-

ciu i siedmiu lat. Wiedziała, że gdzieś 
w pobliżu jest ekipa filmowa Biełsatu, 
ale okazało się, że operator kamery zo-
stał zatrzymany. Jego żona Tacciana za-
proponowała, że zabierze Alenę do do-
mu, a po drodze pojadą na komisariat 
dzielnicy Centralnyj Rajon, gdzie miał 
przebywać jej mąż. Alena zgodziła się 
pomóc w znalezieniu kolegi.

– W pobliżu komisariatu milicji sta-
ło jakieś 20 osób, kobiety płakały. Rodzi-
nom nie udzielano żadnych informa-
cji. Obrońcy praw człowieka dali nam 
formularz zgłoszenia zaginięcia. Ta-
nia wypełniła go od razu, na kolanach. 
A  wtedy podjechała milicyjna więź-
niarka. Wciąż pamiętam moją pierw-
szą myśl: może przywieźli nową partię 
zatrzymanych, trzeba się stąd oddalić. 
Ale oni przyjechali, by zabrać tych, któ-
rzy szukali swoich bliskich. Spojrzałam 
na telefon, była 23:21. W następnej se-
kundzie ktoś chwycił mnie boleśnie za 
przedramię. Wyrwali mi z rąk telefon 
i zaciągnęli do pojazdu.

Najpierw Alena i Tania jechały sie-
dząc na zwykłej ławce we wnętrzu 
więźniarki. Kilka ulic dalej wzięto je 
do szklanej „kabiny” o szerokości oko-
ło metra. 

– Pamiętam, że powiedzieli: „Musi 
Pani zrozumieć, że robimy to dla Pani 

własnego dobra”. Ściany w kabinie były 
pokryte krwią. Założyłam kaptur, żeby 
nie dotykać ich włosami. Tani udało się 
przemycić telefon, więc dałyśmy znać, 
że zostałyśmy zatrzymane. Ale nie wie-
działyśmy, dokąd jedziemy.

Nadzy mężczyźni na 
kolanach, podłoga we krwi

Alena nie pamięta momentu, kiedy 
wychodziła z więźniarki, ani tego, jak 
trafiła do aresztu przy ul. Akreścina. 
Kolejny obraz, który przewija się w pa-
mięci dziennikarki, to kilkadziesiąt ko-
biet stojących na dziedzińcu aresztu 
twarzą do muru. Bez sznurowadeł, pa-
sków, biżuterii.

– To tam po raz pierwszy zobaczy-
łam swoją strażniczkę. Spisała nasze 
dane, wyrażając się przy tym bardzo 
wulgarnie. Potem zaczęły się rewizje 
osobiste, ja byłam pierwsza w kolejce. 
Kiedy milicjantka prowadziła mnie na 
salę inspekcyjną, ciągle mnie popycha-
ła, zmuszała, żebym pochylała się bar-
dzo nisko, aż do pozycji „jaskółki”, nie 
mogłam podnieść głowy. Zobaczyłam 
klęczących mężczyzn. Podniosłam tro-
chę wzrok i wtedy ona uderzyła mnie 
w tył głowy z krzykiem: „Nie podno-
sić!”. W pomieszczeniu kazała mi się 
rozebrać do naga i przykucnąć. Potem, 
nie dając mi czasu na ubranie się, wy-
pchnęła mnie na korytarz w samej bie-
liźnie. Tam w końcu zobaczyłam, co się 
dzieje. 

– Mnóstwo całkowicie nagich męż-
czyzn klęczało w upokarzającej pozycji, 
twarzą do podłogi, z rękami za pleca-
mi. Na ścianach widziałam brunatne 
plamy, a podłoga była we krwi. Zanim 

to wszystko zobaczyłam, nie bałam się, 
ale w tamtym momencie pomyślałam, 
że teraz naprawdę moje życie i zdrowie 
są zagrożone.

Alena założyła bluzę i naciągnęła na 
głowę kaptur. Przechodzący obok mili-
cjant wziął ją za mężczyznę i nogą po-
pchnął w stronę ściany. Wtedy podbie-
gła strażniczka i zabrała dziennikarkę 
z powrotem na dziedziniec. Alena wi-
działa, jak Kryscina Wituszka (białoru-
ska analityczka i działaczka społeczna 
– przyp. tłum.) osunęła się na ziemię. 

– To żona słynnego lekarza, doktora 
medycyny, ma cukrzycę, pomóżcie jej! 
– powiedziała Alena do strażniczki.

– Żony znanych lekarzy, które cho-
rują na cukrzycę, nie włóczą się po nocy. 

– Kryscina jakąś godzinę siedzia-
ła nie odzywając się. Nie pamiętam, co 
stało się potem.

W czteroosobowej celi numer 
dziewięć na drugim piętrze, 
do której zabrano Alenę, Ta-

nię i jeszcze około 30 innych kobiet, było 
ciasno i duszno. Kobiety – od studentek 
do babć – w ścisku siedziały na pryczach, 
opierając się o jaskrawożółte ściany. Ale-
na wspięła się na górną pryczę, bliżej 
okna, przez które do celi docierał lekki 
wiatr i siedziała tam całą noc.

Rano 11 sierpnia wszystkich wy-
prowadzono z celi, miał odbyć się „ki-
pisz” – przeszukanie w celi. Jest to 

standardowa procedura więzienna 
w areszcie przy ul. Akreścina i na próż-
no szukać w niej jakiejkolwiek logiki. 
Kobiety dzień wcześniej podczas re-
wizji zostały rozebrane do naga, a ich 
ubrania przeszukane. Nie było żadnych 
paczek od rodziny. Co więc próbowa-
li w celi znaleźć strażnicy, wywracając 
wszystko do góry nogami?

– Kilka minut później jedna po dru-
giej byłyśmy wpuszczane z powrotem 
do celi. Chyba nie pochyliłam się wy-
starczająco nisko. Wczorajsza straż-

niczka najpierw uderzyła mnie w plecy, 
między łopatkami. Wyprostowałam się 
z bólu, a wtedy kopnęła mnie lewym 
kolanem w podbrzusze ze słowami 
„Ku*wa, niżej”. Weszłam do celi, usia-
dłam na ławce i zrobiło mi się niedo-
brze. Najpierw ból był ostry, potem tę-
py. Ciężko mi było wspiąć się na pryczę. 
Nie dałam rady iść do łazienki...

Procesy i pobicia

Procesy odbywały się w budynku 
aresztu. W pomieszczeniu administra-
cji, do którego przyprowadzono Alenę 
rano 13 sierpnia, siedziały już sędzia 
i pani sekretarz. 

W materiałach sprawy Aleny poda-
no, że została zatrzymana 11 sierpnia 
w pobliżu centrum handlowego „Ryga”, 
gdzie wykrzykiwała slogany. Jest to 

Kobiety dzień wcześniej podczas rewizji zostały 
rozebrane do naga, a ich ubrania przeszukane. Nie było 
żadnych paczek od rodziny. Co więc próbowali w celi znaleźć 
strażnicy, wywracając wszystko do góry nogami?
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niemożliwe, ponieważ została zatrzy-
mana późnym wieczorem 10 sierpnia. 
Dziennikarka poprosiła o dołączenie do 
akt sprawy nagrania z monitoringu ko-
misariatu milicji dzielnicy Centralnyj 
Rajon (gdzie rzeczywiście ją zatrzyma-
no) – budynek znajduje się w odległości 
kilku kilometrów od „Rygi”. Całe oskar-
żenie opierało się na zeznaniach trzech 
milicjantów, których Alena nigdy wcze-
śniej nie widziała. 

– Nie obchodziło ich wcale, że je-
stem dziennikarką. Protestowałam 
i mówiłam im, że to nie jest sąd, tylko 
zmyślony osąd. W odpowiedzi sędzia 
usunęła mnie z sali „za obrazę”. Kaza-
no mi wrócić do mojej celi i czekać na 
decyzję sądu. Spotkałam wtedy znów 
tę samą milicjantkę. Wydaje mi się, że 
miała jakiś fetysz, związany z tym, że-
by człowiek pochylał się jak najniżej. 
Nie mogłam się schylić. Wtedy uderzy-
ła mnie kilka razy w to samo miejsce, 
pod żołądkiem, po prawej stronie. I do-
dała: „Nieposłuszna su*a, marsz do ce-
li”. Czułam, że mój stan jest poważny, 
a oprócz tego byłam w szoku, że takie 
rzeczy w ogóle mają miejsce.

Trzy godziny później Alena zo-
stała postawiona przed zupełnie 
inną sędzią, która zupełnie nie 

była zorientowana w sprawie dzienni-
karki. Zobaczyła, że Alena źle się czu-
je i zaproponowała, żeby dziennikarka 
usiadła na krześle. 

– Pomyślałam wtedy: wypchajcie się, 
może jeszcze bułeczki mi dacie… Przy-
niesiono ciastka i wodę. Ale ja nawet ich 
nie tknęłam, dalej tam stałam, nie wie-
dząc, co się dzieje. Potem przyprowadzi-
li mnie z powrotem do pierwszej sędzi. 
Powiedziała mi, że moja sprawa ma być 

jeszcze rozpatrzona, a na razie oskar-
żają mnie o wykrzykiwanie sloganów 
w pobliżu komisariatu milicji i niepo-
słuszeństwo wobec funkcjonariuszy. Ale 
nie było żadnych dowodów, poza słowa-
mi anonimowych zamaskowanych mi-
licjantów. Na koniec sędzia ogłosiła de-
cyzję: sprawa zostanie przekazana do 
ponownego rozpatrzenia.

Dziennikarka dostała do podpi-
sania dokument z oświadcze-
niem, że „dostała ostrzeżenie 

i  wyraża skruchę”. Postawili kamerę, 
żeby nagrać jej słowa „skruchy”. Ale 
Alena na dokumencie napisała zupeł-
nie przeciwne oświadczenie – że nie 
zgadza się z oskarżeniami. Po tym jesz-
cze trzy godziny próbowała znaleźć 
rzeczy zabrane jej przy aresztowaniu 
– dwa telefony, torbę, biżuterię. 

– Mówili mi: „Pani rzeczy nie uciek-
ną, proszę wracać do domu. Znajdzie-
my je w przyszłym tygodniu i wtedy je 
Pani odbierze”. Byli zaskoczeni, że nie 
pobiegłam od razu do bramy i że jesz-
cze czegoś chcę. Odebrałam moje rze-
czy dopiero dwa tygodnie później.

Zapamiętałam jej oczy

Alena noc z 13 na 14 sierpnia spę-
dziła już w domu, starając się nie zwra-
cać uwagi na ból brzucha. 

– Nie powiedziałam mojemu mę-
żowi o brzuchu. A co w tym takiego? 
Zwłaszcza po tym, jak dowiedziałam 
się, że ludzi biją do siności. Pomyślałam, 
że ja przecież nawet nie krwawię… A ra-
no poszłam do kuchni i nagle poczułam 
się bardzo źle, zemdlałam. Mąż mnie 
złapał i natychmiast zabrał do lekarza. 
Gdy tylko usłyszeli, że byłam w areszcie 

przy ul. Akreścina, od razu powiadomili 
dyrektora przychodni. Bardzo delikatnie 
się ze mną obchodzili. Zrobili wszystkie 
badania, USG i znaleźli jakiś płyn w pra-
wym jajniku – tam, gdzie ciosy kiero-
wała milicjantka. Podejrzewali pęknię-
cie jajnika. Wezwali karetkę. Po badaniu 
ginekologicznym, diagnoza nie została 
potwierdzona. Umieścili mnie w szpita-
lu i wpisali „uraz pęcherza moczowego, 
stłuczenie brzucha i siniaki w okolicy 
podbrzusza”.

Do szpitala przyjechali pracownicy 
organizacji obrony praw człowieka, aby 
pomóc Alenie w sporządzeniu oświad-
czenia w sprawie pobicia przez straż-
niczkę. Alena mówi, że rozmawiała 
z ponad dwudziestoma kobietami, któ-
re miały do czynienia z tą milicjantką 
i wszystkie mówiły to samo – je też po-

biła. Jedna starsza kobieta została tak 
mocno popchnięta, że upadła na beto-
nową podłogę. Wkrótce Alena zdobyła 
zdjęcie tamtej kobiety. 

– Moja adwokatka zapytała, dla-
czego prokuratura nie zażąda nagrania 
z monitoringu w korytarzu aresztu, 
a śledczy odpowiedział: „Te nagrania 
mogą już leżeć na dnie rzeki”. Pytali, 
czy jestem gotowa na konfrontację, 
czy uda mi się zidentyfikować straż-
niczkę wśród pięciu podobnych kobiet. 
A gdyby zmieniła fryzurę i kolor wło-
sów? Zapamiętałam jej oczy – wście-
kłe, niby pijane, czarne. Jakby od lat 

nie zmywała tuszu do rzęs albo zrobi-
ła sobie nieudany tatuaż.

„Nie zrezygnuję”

Alena długo nie rozmawiała z ni-
kim na temat tego, co się wy-
darzyło. Jej rozmowy z mężem 

były krótkie. Bili? Tak, bili. Jak, kto, 
gdzie? Nie chciała do tego wracać. Do-
piero pod koniec sierpnia dziennikar-
ka znalazła siłę, by szczerze porozma-
wiać z  mężem. Mama nadal nie zna 
szczegółów.

Alena wyjechała na kilka tygodni 
na Łotwę na rehabilitację. Potem wró-
ciła do pracy.

– Nie mogę powiedzieć, że się boję. 
Trzeba dalej pracować. Tu, jak na złość, 
rolę odgrywa jeszcze jedna rzecz – biją 

cię, a ty myślisz sobie: „Przecież nie biją 
tak mocno, mam jeszcze siłę”.

– Myślę, że nasze relacje z wyda-
rzeń są cenne. Dziś, kiedy większość 
dziennikarzy nie pracuje w kadrze, nie 
ma odwagi, by robić reportaże „w tere-
nie” z powodu tych niewyobrażalnych 
represji, Biełsat jest szczególnie po-
trzebny ludziom. 

– Zaproponowali, żebym pisała ar-
tykuły z domu, ale nie jestem gotowa. 
Uwielbiam dziennikarstwo telewizyjne, 
te wszystkie rozjazdy. Lubię przygoto-
wywać wiadomości! Na pewno nie zre-
zygnuję. Na razie.

– Nie mogę powiedzieć, że się boję. Trzeba dalej pracować.  
Tu, jak na złość, rolę odgrywa jeszcze jedna rzecz – biją cię, 
a ty myślisz sobie: „Przecież nie biją tak mocno,  
mam jeszcze siłę”.
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– Doszło do ujawnienia takiego po-
tencjału, o którym nie wiedzieli sami 
Białorusini. Nie zdawali sobie sprawy 
z masowej i powszechnej przebudo-
wy ich tożsamości – mówi Rafał Dzię-
ciołowski, prezes Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej, specjalizujący się 
w zagadnieniach transformacji w Eu-
ropie środkowo-wschodniej. I doda-
je: – Dla mnie te pełne demonstran-
tów ulice, już nie tylko Mińska, ale 
pomniejszych miast, w tym Białorusi 

Wschodniej, wskazują na to, że przez 
dwadzieścia lat tylko z pozoru nic się 
nie działo w sferze narodowotwórczej, 
ale tak naprawdę trwał tam proces bu-
dowania nowoczesnej, odwołującej się 
do własnej i niezależnej tradycji histo-
rycznej, tożsamości białoruskiej.

Ćwierć wieku

„Uchodi”, „Żywie Biełaruś” – to ha-
sła, które najczęściej wykrzykiwali pro-
testujący po tym, jak 9 sierpnia 2020 ro-
ku Centralna Komisja Wyborcza podała 

Autorytarne rządy Łukaszenki 
trwają już ponad 25 lat.  
I wydawałoby się, że na Białorusi 
nie zmienia się nic. Ale to 
nieprawda, bo zmienia się 
bardzo wiele. Społeczeństwo 
bowiem pragnie, jak nigdy dotąd, 
demokracji. Chce prawdziwych 
i wolnych wyborów. Uczucia 
te wzmagają się w nim coraz 
bardziej od kilku lat i ogarniają 
rzesze nowych osób. Wszystko 
dlatego, że portret białoruskiego 
przywódcy dla przeciętnego 
mieszkańca nie pozostawia już 
wątpliwości, kim jest baćka.

Tekst Jarosław Krasnodębski

Społeczeństwo 

wygra

cząstkowe wyniki głosowania na prezy-
denta Republiki Białorusi. Skandowa-
no je w dzień i w nocy, na ulicy, w me-
trze i z okien blokowisk. „Potrzebujemy 
czegoś nowego, potrzebujemy zmian 
dla młodych ludzi”, „już mi wystarczy 
26  lat”, „nasz poziom życia pogarsza 
się” – mówią między sobą Białorusini. 

Źródłem tego rodzaju myślenia są 
działania Aleksandra Grigoriewicza Łu-
kaszenki, któremu „udało się” napraw-
dę wiele, aby ukształtować taką, a nie 
inną świadomość obywateli swego 
kraju. Chcąc wzmocnić swoją władzę, 
a później za wszelką cenę utrzymać się 
przy niej jak najdłużej, białoruski lider 
dokonał dwukrotnych zmian w kon-
stytucji: w 1996 i 2004 roku. Za każdym 
razem, gdy tylko mają miejsce kolejne 
wybory prezydenckie, reżim Łukaszen-
ki pogłębia cenzurę i tłumi szeroko 

rozumianą opozycję. W 2010 roku fa-
la represji była największa, zatrzy-
mano bowiem ponad 700 osób. Gdyby 
nie Internet i działalność niezależnej 
telewizji Biełsat TV, z pewnością nie-
wiele wiedzielibyśmy o tym i o innych 
dramatycznych wydarzeniach. Do te-
go wszystkiego w ostatnim czasie da-
ła o sobie znać centralnie planowana 
i uzależniona od Rosji gospodarka Bia-
łorusi, która jeszcze przed wyborami 
znalazła się w kryzysie. Jak się jednak 
okazało, według wyników z  sierpnia 
2020 roku naród nic nie miał ani prze-
ciwko kryzysowi, ani uciskowi władzy. 
Niewzruszona Lidzija Jarmoszyna, jako 
przewodnicząca CKW, podała wynik, 
który mówił jednoznacznie i bezdysku-
syjnie: Łukaszenka. Ale tylko w oficjal-
nym przekazie, rzeczywistość pokaza-
ła bowiem inaczej.

Protesty przyciągają całe rodziny. Dziecko trzyma  
tablicę z napisem „Mama uczyła mnie mówić prawdę,  
a was?”. Fot. Tomasz Grzywaczewski.

Protesty w Mińsku. Fot. Tomasz Grzywaczewski.
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Społeczeństwo wygra

Zaraz po ogłoszeniu wyników re-
akcja była natychmiastowa. – Na 
poziomie taktycznym wydaje 

się, że Łukaszenka się obronił – opo-
wiada w rozmowie Rafał Dzięciołowski. 
– Ale w dłuższej perspektywie wiemy, 
że wyrok na niego już został wydany. 
Wynika to z faktu, że białoruskie spo-
łeczeństwo go odrzuca. Alegorycznym 
przedstawieniem tegoż społeczeństwa 
są biało-czerwono-białe barwy. Jest to 
dojrzałość obywatelska. 

Oficjalnie podano, że Aleksander 
Łukaszenka zdobył 80% głosów wybor-
ców, a jego największa konkurentka 
Swiatłana Cichanouskaja zaledwie 10%. 
Tak bynajmniej uważa reżim obecne-
go prezydenta. Ale zachowane zdjęcia 
z wielu protokołów komisji wyborczych 
pokazują, że prawdziwym liderem tych 
wyborów była żona uwięzionego znane-
go blogera Siarhieja Cichanouskiego. 

To już ponad 100 dni, od kiedy naród 
nie zgadza się z tą decyzją i protestuje 
w celu oddania władzy przez Łukaszen-
kę i ponownego przeliczenia głosów. 
Kulminacją protestów była najwięk-
sza w historii Białorusi manifestacja 
w Mińsku 16 sierpnia, która zgromadzi-
ła ponad 200 tys. demonstrantów, a nie-
którzy uważają, że ulicami stolicy Biało-
rusi mogło przejść znacznie więcej osób. 
W porównaniu do tego, co działo się po 
ogłoszeniu wyniku wyborczego w 2015 
roku, wręcz trudno uwierzyć w tak duże 
poruszenie narodu białoruskiego. Wtedy 
to nie powstał żaden masowy sprzeciw, 
wewnętrznie podzielona opozycja nie 
była w stanie przeszkodzić Łukaszen-
ce w kolejnej reelekcji. Dziś wygląda to 

zupełnie inaczej. Obecny podczas pro-
testów w Mińsku pisarz Tomasz Grzy-
waczewski podkreśla, że „Białorusini 
przebudzili się, a Łukaszenka dla nich 
już nie jest ojczulkiem, zarządzającym 
kołchozem, tylko jest oprawcą, odpo-
wiedzialnym za torturowanie i wsadza-
nie do więzień reprezentantów własne-
go narodu. W związku z czym nie ma 
już poparcia społecznego, które w dużej 
mierze wcześniej posiadał, a opozycja 
była dość rachityczna, jej działania nie 
przekładały się na konkretne efekty”. 

Niestety, mimo upływającego 
czasu, protestujących Białoru-
sinów wciąż dotykają represje. 

I dopóki będzie trwał sprzeciw, nie za-
nosi się, by one ustały. Liczba zatrzy-
manych stale się zwiększa: jak donoszą 
białoruskie media, w dniach od 9 sierp-
nia do 3 listopada wyniosła 26 tys. osób 
o różnym statusie społecznym (są wśród 
nich muzycy, sportowcy, dziennikarze, 
naukowcy, studenci i  inni). Wielu nie 

miało żadnej styczności z działalnością 
opozycyjną, zostali po prostu zatrzyma-
ni z powodu udziału w manifestacjach, 
które, przypomnijmy, mają pokojowy 
charakter.  

Wsparcie

Zastosowanie represji na tak dużą 
skalę oraz dokonane fałszerstwo 
wyborcze ściągnęło na chwilę na 

Białoruś uwagę dziennikarzy z całego 
świata. Początkowo spotkało się także 
z krytyką wielu krajów na świecie i Unii 
Europejskiej. Ważnym posunięciem było 
nieuznanie Łukaszenki jako nowego pre-
zydenta, po tym, jak 23 września w Miń-
sku miała miejsce jego tajna inaugura-
cja na nową, szóstą kadencję. Sankcje 
nałożone na Białoruś przez UE wydają 
się jednak, jak na razie, mało skutecz-
ne, podobnie jak dziesięć lat temu na-
łożono na Łukaszenkę oraz białoruskich 
polityków i urzędników zakaz wjazdu 

na teren Unii, jak również zamrożono 
im aktywa finansowe. Lista ta obejmu-
je obecnie zaledwie 40 osób i wydaje się, 
że jest to dość skromna liczba w porów-
naniu z tym, jak postępuje reżim na Bia-
łorusi. Tomasz Grzywaczewski uważa, że 
„stanowisko Unii Europejskiej jest zbyt 
słabe. Udziela ona zbyt małego wspar-
cia z zewnątrz, a co za tym idzie – od-
puszcza kwestie Europy Wschodniej”. 
Dyrektor Biełsat TV Agnieszka Roma-
szewska-Guzy podkreśla: – Te sankcje 
są absolutnie symboliczne.

Z drugiej strony na tym polu wie-
le mogą osiągnąć Polska i Litwa, które 
wspólnie wspierają dążenia niepodle-
głościowe Białorusinów. Udzielają po-
mocy represjonowanym, wspierają 
członków Rady Koordynacyjnej, zajmu-
jącej się działaniami na rzecz przeka-
zania władzy na Białorusi, oraz wzmac-
niają jej demokratyczny głos na forum 
międzynarodowym. Jak podkreśla Rafał 
Dzięciołowski, „zaangażowanie Polski, 

Protesty w Mińsku. Fot. Tomasz Grzywaczewski.
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie z banerem na fasadzie  
wspierającym Białorusinów. Fot. Jarosław Krasnodębski.
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też może budować naszą reputację 
w  Unii Europejskiej”. Z kolei Roma-
szewska-Guzy zwraca uwagę na wyjąt-
kowe oblicze współpracy polsko-litew-
skiej. – Nagle się okazało – podkreśla 
– że atawizm istnieje. Wynika on z te-
go, że – po pierwsze – kraje te graniczą 
z Białorusią, a po drugie – że są to nasi 
bracia, a w każdym razie bliscy kuzyni. 
Jesteśmy spadkobiercami tych samych 
przodków, mamy wspólne korzenie hi-
storyczne. 

Rosja

Bacznie się temu wszystkiemu 
przygląda Federacja Rosyjska. 
Kreml bowiem dobrze zdaje so-

bie sprawę z tego, jak ważnym przyczół-
kiem w jego strefie wpływów na terenie 
krajów postradzieckich jest Białoruś. 
Uzależniony gospodarczo od „wielkiego 
brata” reżim Łukaszenki nie jest w sta-
nie podejmować samodzielnie daleko-
siężnych decyzji politycznych. Wystar-
czy przypomnieć tylko fakt, że od kilku 
lat około 40% białoruskiego eksportu 
i 60% białoruskiego importu przypada 
na Rosję. Ponadto Białoruś jest niemal 
w 100% uzależniona od rosyjskiej ropy. 
To powoduje, że nawet jeśli wewnątrz 
opozycji pojawiłyby się plany zerwa-
nia stosunków z Kremlem, to jest to na 
dany moment po prostu niemożliwe. 
Poza tym – jak zauważa Grzywaczew-
ski – „Rosja, nauczona wydarzeniami 
na Ukrainie, gdzie Majdan był w pew-
nym sensie katastrofą, inteligentnie to 
rozgrywa: stara się złość i wściekłość 
skanalizować na Łukaszenkę, a nie na 
Białorusinów, żeby nie wytwarzać na-
strojów antyrosyjskich”. 

Na ulicach miast Białorusi nie wi-
dzimy jednak ani flag rosyjskich, ani 
Unii Europejskiej. Protesty, jak zazna-
czają eksperci, są prodemokratyczne 
i przeciw Łukaszence. Symbolizują to 
biało-czerwono-białe barwy i herb Po-
goni. Ale w przyszłości, jak rozważa Ra-
fał Dzięciołowski, „im dłużej Rosja bę-
dzie wspierała tyrana, który za pomocą 
represji będzie utrzymywać się u wła-
dzy, tym szybciej będzie następował 
proces erozji związków między Biało-
rusinami a Rosjanami”. W dalszej per-
spektywie trudno jednak sądzić, żeby 
Kreml zlekceważył to, co dzieje się za 
jego zachodnią granicą. Będzie z pew-
nością za wszelką cenę wpływał na 
ewentualny wybór nowego kandyda-
ta, aby pogłębiać proces integracji obu 
państw. W przeciwnym razie zechce 
utrzymać dotychczasowy stan rzeczy. 

Przed Białorusinami jest wiele 
niewiadomych. To, jak się poto-
czy dalszy ich los, zależy przede 

wszystkich od nich samych. Siła pro-
testów pokazała, że reżim Łukaszenki 
stracił na znaczeniu. Mimo rozbudowa-
nego aparatu represji, władza białoru-
skiego lidera chyli się ku końcowi. Pyta-
nie, kiedy i kto przejmie po nim władzę, 
pozostaje największą niewiadomą. Bez 
wyraźnego i konsekwentnego wsparcia 
Unii Europejskiej, trudno jednak będzie 
Radzie Koordynacyjnej wpłynąć na dal-
szy bieg wydarzeń. Jedno jest pewne: 
w społeczeństwie białoruskim, po dłu-
gim okresie wyciszenia, zaszły nieod-
wracalne zmiany. Jak mówi Agnieszka 
Romaszewska-Guzy, „są to czasy, które 
zmieniły Białoruś nieodwracalnie. Do-
świadczenia te staną się fundamental-
ne dla budowy narodu białoruskiego”.

   Polska- 
-Białoruś, 
  co nas łączy?

Ogromna część funduszy z pro-
gramu Polska-Białoruś-Ukraina 
była w ostatnich latach dedy-

kowana projektom białoruskim. Czy 
obecna sytuacja polityczna nie stano-
wi zagrożenia dla realizowanych teraz 
i przyszłych projektów?

Z założenia w Programie nie ma 
projektów narodowych, są zawsze 
transgraniczne. Mają służyć społeczno-
ściom po obu stronach granicy. Polski 
beneficjent wraz z białoruskim mają 
wspólne cele i starają się je realizować 
mimo różnych przeszkód. Obawy od-
nośnie do obecnej i przyszłej sytuacji 

politycznej są oczywiście uzasadnione, 
tym bardziej że polskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych odradza podróże 
na terytorium Białorusi. Natomiast nie 
mamy sygnałów, aby realizacja umów 
grantowych była z tego tytułu zagro-
żona. Głównym problemem pozostaje 
epidemia. Brak możliwości organiza-
cji wydarzeń, spotkań, wyjazdów, teraz 
zamknięcie granicy, a przecież w  na-
szych projektach dużą rolę odgrywa 
właśnie dialog, wymiana doświadczeń, 
wspólne działania w obszarze kultu-
ry, zdrowia, ratownictwa, turystyki 
czy ochrony środowiska. Kontakt za 

Z Andrzejem Słodkim, 
kierownikiem Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego 
w Centrum Projektów 
Europejskich, zarządzającym 
programem Polska-Białoruś-
Ukraina, rozmawia  
Andrzej Klimczak

Fot. archiwum CPE
Andrzej Słodki, fot. A. Klimczak.
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pomocą nowych techno-
logii to nie jest to samo, 
nie w naszej słowiańskiej 
sferze kulturowej. Nasze 
działania są politycznie 
bezstronne, ale osobiście 
martwię się bardzo o Bia-
łorusinów, szczególnie 
o młode osoby, gotowe po-
święcić się dla idei. Nie go-
dzę się z nieuzasadnioną 
przemocą, której muszą 
doświadczać. Bez względu 
na kraj, młodzi ludzie ma-
ją prawo do wiary w swoją 
przyszłość, ideały, w swoją 
wartość, także w wartość swojego głosu. 
Co do przyszłości: pracujemy już nad 
przygotowaniem programu w ramach 
kolejnej perspektywy finansowej. Chce-
my oczywiście uwzględnić w nim i cele 
Komisji Europejskiej, i potrzeby regio-
nów przygranicznych, w tym obwodu 
brzeskiego i grodzieńskiego. W obsza-
rze wsparcia ma pozostać także obwód 
homelski i miński z miastem Mińsk, ale 
wciąż czekamy na ostateczne decyzje. 

Jakie priorytety programu 
budziły zainteresowanie 
białoruskich partnerów 
najczęściej?

W tej edycji już 
wszystkie nabory wnio-
sków są za nami. Pierw-
szy ruszył w 2016 r., był 
największym, dwuetapo-
wym przedsięwzięciem. 
Podpisaliśmy w sumie 64 
umowy grantowe, a za-
interesowanie było wie-
lokrotnie większe. W ra-
mach celu tematycznego 
Dziedzictwo było 7 pro-

jektów z udziałem partnerów białoru-
skich (na 16), w Dostępności 9 na 16, 
w Bezpieczeństwie 10 na 20 i w Grani-
cach 6 na 12, czyli reprezentacja Biało-
rusi jest silna. Na uwagę zasługuje prio-
rytet 3.1 z Bezpieczeństwa – Wsparcie 
dla rozwoju ochrony zdrowia i usług so-
cjalnych. Na 13 projektów w aż 8 uczest-
niczą instytucje ochrony zdrowia 
z Białorusi. Nasi wschodni sąsiedzi po-
dejmują chętnie także tematy związane 

z kulturą, turystyką (mikroprojekty) 
oraz innowacjami, co już było widocz-
ne w edycji 2007-2013. Należy też wspo-
mnieć o Dużych Projektach Infrastruk-
turalnych (DPI), wybieranych w trybie 
pozakonkursowym (decyzją Wspólnego 
Komitetu Monitorującego i Komisji Eu-
ropejskiej). Jedyne dwa DPI w Granicach 
to właśnie projekty polsko-białoruskie. 

Jakie kwoty dotychczas pokryły koszty 
białoruskich projektów i z jakim skut-
kiem dla lokalnych społeczności?

W obecnie zakontraktowanych 
projektach, na działania re-
alizowane przez partnerów 

z Białorusi (głównie instytucje z obwo-
du brzeskiego i grodzieńskiego) można 
założyć kwotę ponad 36 mln euro ze 
środków UE, przy czym cały czas zwięk-
szamy wsparcie dla instytucji ochrony 
zdrowia. Lokalne społeczności korzysta-
ją z efektów wsparcia w różny sposób. 
Teraz najważniejsza jest lepsza ochrona 
zdrowia; w tym obszarze mamy projekt 
dotyczący zdrowia matki i dziecka, zdro-
wia psychicznego dzieci i  młodzieży, 

osteoporozy czy chorób kardiologicz-
nych. Bardzo ważny jest zakup nowe-
go sprzętu i szkolenie personelu. Spe-
cjalistyczny sprzęt zostanie zakupiony 
na przykład dla nowo otwartego labo-
ratorium i Oddziału Chorób Zakaźnych 
w Szpitalu Obwodowym w Brześciu, je-
dynej tego rodzaju placówki w regionie. 
240 osób zostanie przeszkolonych, 6000 
– skorzysta z badań przesiewowych na 
WZW C, a 200 – z badań elastograficz-
nych. Wszystkie projekty medyczne 
otrzymały dodatkowe środki na walkę 
z epidemią COVID-19. 

Wciąż ważna jest infrastruktu-
ra drogowa. Jeden z projektów dotyczy 
„Rozwoju współpracy partnerskiej na 
rzecz poprawy infrastruktury drogowej 
na pograniczu województwa podlaskie-
go i rejonu grodzieńskiego”. Partnerzy 
zmierzyli się z niedostateczną dostęp-
nością obwodu grodzieńskiego i odbu-
dują odcinek drogi lokalnej nr H-6054 
o długości 5,8 km, łączącej miasta Raci-
cze i Sopoćkinie, w kierunku Kanału Au-
gustowskiego. Prace budowlane obejmą 
ścieżkę rowerową, oświetlenie, siedem 

Nie godzę się  
z nieuzasadnio- 
ną przemocą, 
której muszą 
doświadczać 
młodzi 
Białorusini. 
Bez względu 
na kraj, młodzi 
ludzie mają 
prawo do 
wiary w swoją 
przyszłość, 
ideały, w swoją 
wartość, także 
w wartość 
swojego głosu. 

Wciąż ważna jest infrastruktura 
drogowa, dlatego realizowany jest 
projekt „Rozwój współpracy partnerskiej 
na rzecz poprawy infrastruktury 
drogowej na pograniczu województwa 
podlaskiego i rejonu grodzieńskiego”.

W rejonie 
grodzieńskim 
zmodernizowany 
zostanie odcinek 
drogi nr H-6054 
Grodno–Sopoćkinie 
we wsi Sonicze 
o długości 4,2 km.

Nie można zapominać 
o inwestowaniu w lepsze 
zarządzanie przejściami 
granicznymi i bezpieczeństwie 
na granicy, a ciekawy obszar 
współpracy mamy w projekcie 
„Wzmocnienie potencjału 
psów służbowych Służby 
Celnej Republiki Białorusi 
i Rzeczypospolitej Polskiej”.



FORUM DZIENNIKARZY ·  05(139) 2020 9796

przepustów, cztery przystanki autobu-
sowe oraz miejsca parkingowe na tra-
sie. Czas podróży zostanie skrócony, 
a okolice Kanału Augustowskiego staną 
się bardziej dostępne. Także w rejonie 
grodzieńskim zmodernizowany zosta-
nie odcinek drogi nr H-6054 Grodno-So-
poćkinie, we wsi Sonicze, 
o długości 4,2 km. 

Kolejny projekt 
drogowy to „Po-
prawa dostęp-

ności powiatu bialskie-
go i  rejonu brzeskiego 
dzięki budowie i prze-
budowie infrastruktury 
komunikacyjnej prowa-
dzącej do przejścia gra-
nicznego Sławatycze-
-Domaczewo”. 

Jeśli chodzi o priorytet Wspólne 
Dziedzictwo, to budujemy Transgranicz-
ne Centra Dialogu Kultur Polska-Biało-
ruś-Ukraina; konkretnie dotyczy to re-
jonu szczuczyńskiego. Inwestowanie 

w  sektor turystyczny stworzy nowe 
miejsca pracy dla mieszkańców. Centra 
będą miały formę amfiteatrów, wyposa-
żonych w sceny koncertowe, widownie, 
nowe pomieszczenia techniczne i kuba-
turowe, a także systemy nagłośnienio-
we, oświetleniowe i monitorujące. W no-

wo powstałych obiektach 
prowadzone będą warsz-
taty plastyczne, folklory-
styczne i naukowe. Z ko-
lei w ramach realizacji 
projektu „Łączy nas Bug 
– utworzenie dwóch tran-
sgranicznych kajakowych 
szlaków turystycznych” 
powstaną dwa nowe szla-
ki wodne wraz z odpo-
wiednim oznakowaniem, 

punktami informacyjnymi i blisko 40 
miejscami odpoczynku. Pierwszy szlak 
kajakowy poprowadzi z Werchobuża do 
Wyszkowa w Polsce i będzie miał dłu-
gość ok. 700 km. Kolejny szlak – z Bie-
lina do Brześcia na Białorusi, wzdłuż 

kanału Dniepr-Bug i rzeki Muchawiec 
– będzie przebiegał na odcinku ok. 100 
km. Ponadto w Sokalu, Bielinie (Bia-
łoruś) i Drohiczynie zo-
staną utworzone Centra 
Turystyki Kajakowej. Do 
podróży w czasie i prze-
strzeni zaprasza projekt 
„Szlakiem Tyzenhauza” 
– celem jest utworze-
nie szlaku turystycznego 
w celu promocji dziedzic-
twa kulturowego i histo-
rycznego dwóch miast: 
Sokółki i Grodna. 

Nie można tak-
że zapominać 
o  inwestowaniu 

w  lepsze zarządzanie przejściami gra-
nicznymi i bezpieczeństwo na granicy 
– a ciekawy obszar współpracy mamy 
w  projekcie „Wzmocnienie potencjału 
psów służbowych Służby Celnej Republi-
ki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Czuły węch psów rozpozna narkotyki 

czy substancje psychotropowe, dlate-
go straż graniczna potrzebuje pomocy 
czworonogów. Partnerzy zakupią 11 po-

jazdów: 6 przeznaczo-
nych do transportu psów 
i ich opiekunów (Biało-
ruś) i  5 dla Izby Admini-
stracji Skarbowej (Polska). 
Wszystkie zostaną wypo-
sażone w zestaw narzę-
dzi kontrolnych i sprzęt 
łączności radiowej dzia-
łający w zakresie analogo-
wym i cyfrowym. Odtąd, 
gdy pomoc psich patroli 
będzie pilnie potrzebna, 
zostaną one natychmiast 
przetransportowane na 

miejsce kontroli. Wsparcie trafi także 
do pracowników oddziałów kynologicz-
nych w polskich i białoruskich instytu-
cjach celnych.

Jakie było i jest nastawienie władz cen-
tralnych Białorusi do projektów PBU?

Czas podróży 
zostanie 
skrócony, 
a okolice Kanału 
Augustowskiego 
staną się bardziej 
dostępne.

Wsparcie 
trafi także 
do pracowników 
oddziałów 
kynologicznych 
w polskich 
i białoruskich 
instytucjach 
celnych.

W projekcie „Łączy nas Bug” tworzymy dwa transgraniczne, turystyczne 
szlaki kajakowe wraz z odpowiednim oznakowaniem, punktami 
informacyjnymi i blisko 40 miejscami odpoczynku. Pierwszy szlak kajakowy 
poprowadzi z Werchobuża do Wyszkowa w Polsce i będzie miał długość 
ok. 700 km. Kolejny szlak z Bielina do Brześcia na Białorusi, wzdłuż kanału 
Dniepr-Bug i rzeki Muchawiec, będzie przebiegał na odcinku ok. 100 km. 
Ponadto w Sokalu, Bielinie (Białoruś) i Drohiczynie zostaną utworzone 
Centra Turystyki Kajakowej.

Jeśli chodzi o priorytet 
Wspólne Dziedzictwo, 
to w rejonie 
szczuczyńskim 
budujemy 
Transgraniczne 
Centra Dialogu 
Kultur Polska-
Białoruś-Ukraina. 
Centra będą miały 
formę amfiteatrów, 
wyposażonych 
w sceny koncertowe, 
widownie, nowe 
pomieszczenia 
techniczne 
i kubaturowe, 
a także systemy 
nagłośnieniowe, 
oświetleniowe 
i monitorujące. 
W nowo powstałych 
obiektach 
prowadzone będą 
warsztaty plastyczne, 
folklorystyczne 
i naukowe.

Specjalistyczny sprzęt zostanie zakupiony dla nowo otwartego 
laboratorium i Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Obwodowym 
w Brześciu, jedynej tego rodzaju placówki w regionie.
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Współpracujemy głównie 
z  przedstawicielami regio-
nów, a na poziomie krajo-

wym mamy partnerów bardzo przychyl-
nych programowi. Dbamy o  zgodność 
procedur programowych z prawem bia-
łoruskim, na przykład dotyczącym reje-
stracji projektów. Zawsze chętnie służy 
nam pomocą Międzynarodowe Cen-
trum Pomocy Technicznej Unii Europej-
skiej w Republice Białorusi, które zosta-
ło powołane specjalnie do obsługi takich 
programów jak PBU.

Czy istnieje jakiekolwiek zabezpiecze-
nie projektów przed ewentualną bloka-
dą, likwidacją czy innymi represjami?

W ramach naszych projektów nie 
spotkaliśmy się z koniecznością takich 
zabezpieczeń, ani z żadnymi represjami. 

Jakie byłyby skutki wstrzymania pro-
jektów PBU dla Białorusi?

Trudno spekulować, ale Program 
PBU jest bardzo popularny i ważny dla 
regionów przygranicznych i wstrzyma-
nie projektów byłoby bardzo trudną sy-
tuacją dla wszystkich, także dla strony 
polskiej. 

Jak wyglądają obecnie wzajemne kon-
takty, nie tylko w kontekście epide-
mii, ale również trwających na Biało-
rusi protestów?

Kontakty uległy ograniczeniu, 
ale głównie z powodu epidemii. 
Wprowadziliśmy szereg uła-

twień dla projektów, w tym uproszcze-
nia procedur zamówień publicznych 
czy wydłużanie okresu realizacji, aby 
ograniczyć negatywne skutki korona-
-kryzysu dla naszych beneficjentów. 

Jakie są plany Centrum Projektów Eu-
ropejskich w kontekście Białorusi?

Ustalamy już plan informacji i pro-
mocji na 2021 rok. Mamy nadzieję, że 
w  przyszłym roku dojdzie do skutku 
wiele wydarzeń. Nagrywamy krótkie 
filmy pokazujące rezultaty uzyskiwane 
w  ramach projektów, chcemy promo-
wać naszych beneficjentów i cały obszar 
wsparcia. Mamy cały czas silne wspar-
cie w postaci Oddziału Programu (Od-
działu Wspólnego Sekretariatu) w Brze-
ściu, gdzie na poczet programu pracuje 
dodatkowo trzech ekspertów. Chcemy 
jak najszybciej ich odwiedzić, tak samo 
jak naszych partnerów w Mińsku.

W upowszechnianiu informacji o pro-
jektach bierze udział międzynarodowa 
grupa dziennikarzy skupiona w Forum 
Dziennikarzy PBU. Czy, kiedy i gdzie 
odbędzie się kolejne spotkanie przed-
stawicieli mediów?

Tak, mamy takie plany. Nie jest 
wykluczone, że teraz udamy się 
na Białoruś, tak jak kiedyś do Piń-

ska, śladami Ryszarda Kapuścińskiego. 
Transgraniczne Forum Dziennikarzy 
to już nasza tradycja. Chcemy rozma-
wiać, pokazywać dobre przykłady i in-
tegrować różne środowiska. Współpra-
ca transgraniczna to wspaniałe pole do 
budowania więzi międzyludzkich, a od 
nich zależą dobre, odpowiedzialne pro-
jekty. Warto wspólnie zastanowić się, 
jak zainwestować każde euro, jakie są 
atrybuty regionów z obszaru wsparcia, 
jakie są ich słabości i jak wspólnie mo-
żemy sobie z nimi radzić.

Więcej o polsko-białoruskich projek-
tach na stronie www.cpe.gov.pl




