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To najbardziej wymowna forma 

dokumentu, ponieważ ofiary same 

opowiadają o prześladowaniach 

i emocjach, dzięki czemu czytelnik 

może poczuć i zrozumieć, co się 

teraz dzieje w sąsiednim kraju.

Wiele dni w aresztach, zatrzymanie 

na oczach dziecka lub podczas 

prowadzenia relacji na żywo, 

pozbawianie statusu mediów, 

przeszukania, pobicia, okaleczenia. 

Z tym wszystkim zetknęli się zarówno 

dziennikarze, jak i dziennikarki. 

Mówią, że znaki rozpoznawcze 

„prasa” już nikogo nie chronią, 

wręcz przeciwnie –  są często 

czynnikiem, który prowadzi do 

zatrzymania. 

Trudno jest pogodzić się z faktem, że 

historie te są prawdziwe, a jeszcze 

ciężej jest je zrozumieć. Świadomość 

odmawia uznania tego wszystkiego za 

prawdę. Jednak tak właśnie jest. Siarhiej 

Hierasimowicz, niejednokrotnie brutalnie 

pobity dziennikarz kanału Biełsat, po 

uwięzieniu musiał dołożyć wielu starań, 

aby zmierzyć się z rzeczywistością 

i wrócić do zdrowia. Natalia Łubnieuskaja, 

dziennikarka Naszej Niwy, była 

hospitalizowana przez ponad tydzień, 

a potem przechodziła rehabilitację nogi 

po tym, jak została postrzelona w kolano 

przez funkcjonariusza milicji. A ile osób 

oglądało relację na żywo, podczas której 

zatrzymano dziennikarza Euroradia 

Michaiła Ilina, który nie zdążył nawet 

dokończyć zdania? 

„Jestem dziennikarzem. Dlaczego 

mnie bijecie?” - ta książka to wyraz 

solidarności dziennikarzy z Ukrainy 

i Polski z białoruskimi kolegami, którzy 

ucierpieli i wciąż cierpią z powodu 

represji reżimu Łukaszenki. Wszyscy 

oni – pobici i zamykani w więzieniach 

za udział w pokojowych protestach, po 

prostu wykonywali swoją pracę! Trudno 

uwierzyć, że takie rzeczy dziejąsię 

w Europie w XXI wieku. Z opowieści 

białoruskich dziennikarzy dowiadujemy 

się o pobiciach, odbieraniu godności 

ludzkiej, okaleczaniu, traumie 

psychicznej i lekceważeniu praw 

dziennikarzy.

Poprzez publikację chcemy nagłośnić 

problem i zwrócić uwagę szerszej 

publiczności w Polsce, na Ukrainie, 

na Białorusi i na całym świecie, na 

bezsilność i bezbronność naszych 

kolegów. Chcemy również dołożyć 

wszelkich starań, aby powstrzymać 

ich prześladowania.

Książka jest zbiorem wywiadów 

i reportaży o 20 białoruskich 

dziennikarzach, którzy opowiedzieli 

o torturach, obrażeniach, presji 

psychologicznej, o wszystkim, 

czego doświadczyli podczas 

wykonywania swojej pracy. Jest 

to dowód na łamanie na Białorusi 

praw do wykonywania zawodu, 

wolności słowa i praw człowieka. 

W solidarności siła!
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W czasie, gdy przygotowujemy ten zbiór 

ich historii, inni nasi białoruscy koledzy 

są aresztowani lub ciągani po sądach. 

Codziennie rośnie liczba przypadków 

łamania praw dziennikarzy na Białorusi.

Dla ukraińskich dziennikarzy wydarzenia 

te przypominają burzliwe dni na 

Ukrainie, na Majdanie Niepodległości 

w Kijowie od końca 2013 do 2014 roku, 

kiedy to odnotowano setki przypadków 

rażącego łamania praw dziennikarzy 

i naruszenia nietykalności cielesnej 

w trakcie wykonywania przez nich 

obowiązków służbowych. Ukraińscy 

dziennikarze, bardziej niż ktokolwiek 

inny, rozumieją warunki, w jakich 

znajdują się teraz białoruscy koledzy, 

bardziej niż ktokolwiek rozumieją, co 

czują. Należy zauważyć, że zarówno na 

Ukrainie, jak i na Białorusi zrzeszające 

profesjonalnych dziennikarzy 

społeczności i stowarzyszenia zauważyły 

i wciąż podkreślają, że dziennikarze 

nie są częścią konfliktu ani globalnej 

debaty publicznej. Wypełniają jedynie 

swój obowiązek informowania obywateli 

o ważnych wydarzeniach, które mają 

miejsce w kraju i których są świadkami. 

Dlatego celem tej książki jest między 

innymi przekonanie czytelników, 

a może także władz, że dziennikarze nie 

walczą o władzę na Ukrainie, Białorusi, 

ani w żadnym innym kraju. Wykonują 

społeczną misję, którą powierzył im naród.

Autorami zbioru są ukraiński dziennikarz, 

redaktor naczelny portalu Proczerk  

Nazarij Wiwczaryk i białoruska 

dziennikarka, korespondentka kanału 

Biełsat Kaciaryna Andrejewa. Dla naszej 

białoruskiej koleżanki tworzenie tekstów 

było szczególnie trudne, ponieważ sama 

odczuwała bezprecedensową presję 

ze strony władz – została zatrzymana 

podczas relacji z marszu kobiet. Trafiła do 

aresztu przy ul. Akreścina. A w końcowej 

fazie przygotowywania zbioru ponownie  

została zatrzymana podczas relacjonowania  

ważnych społecznie wydarzeń. 

Straciliśmy z nią kontakt po tym, jak 

Kaciaryna wysłała swoją historię…

Nazarij Wiwczaryk – dziennikarz, który 

relacjonował wydarzenia Rewolucji 

Godności 2013-2014 na Ukrainie, 

występował na antenie najważniejszych 

stacji, komentował wydarzenia dla 

białoruskich stacji radiowych. Jego 

reportaże z Czerkasów śledziła 

publiczność w całym raju. Ponadto 

Wiwczaryk jest młodym ukraińskim 

pisarzem. Opublikował kilka powieści.

Zebraliśmy te świadectwa i opowieści, 

aby pokazać społeczności na całym 

świecie, jak władze białoruskie reagują 

na pokojowe protesty swoich obywateli 

i jakie straszne wyzwania stoją przed  

nami, całą dziennikarską społecznością. 

Nikt nie wie lepiej niż sami dziennikarze, 

jakie przeszkody muszą pokonać, aby  

wypełnić swoją misję – w sposób 

kompleksowy, jakościowy i obiektywny 

informować społeczeństwo o tym, czym 

żyje obecnie kraj, jakie problemy napotyka. 

Jawność i rozgłos są dziś niemal jedynymi 

dostępnymi mechanizmami ograniczania 

dalszego naruszania praw dziennikarzy.

Książka ta jest wyrazem przyjaźni 

i solidarności trzech związków 

dziennikarskich, członków Europejskiej 

Federacji Dziennikarzy: Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich (SDP), Narodowego 

Związku Dziennikarzy Ukrainy (NSJU)  

i niezależnego Białoruskiego 

Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAJ).

Serhiy Tomilenko 

Przewodniczący Narodowego Związku 

Dziennikarzy Ukrainy (NSJU) 

Członek Komitetu Sterującego 

Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ)
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W pewnym momencie odwróciłem się i zobaczyłem, 
że biegnie na nas cała chmara mężczyzn – sześciu 
w cywilnym ubraniu, jeden w mundurze OMON-u. 
Żebym nie krzyczał, jeden z nich od razu włożył mi 
rękę do ust i pociągnął szczękę w dół. To, co działo 
się dalej, pamiętam jak przez mgłę. Na początku nie 
czułem nawet, że zadali mi cios, ale zdałem sobie 
sprawę, że ręce mam już w kajdankach za plecami, 
a z nosa cieknie mi krew. Zaciągnęli mnie do busa, 
krzycząc:  
– Na kolana!

15 lipca 2020 roku Anton Trafimowicz wyszedł z domu do pracy – miał relacjonować 

kolejną akcję protestacyjną w centrum Mińska. Jak wszyscy pracujący w terenie 

reporterzy Radia Swaboda*, miał akredytację dziennikarską przyznaną przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Liczył na to, że tego dnia nic złego mu się nie 

przydarzy. Kilka godzin później leżał w milicyjnej więźniarce ze złamanym nosem, 

a mundurowi wycierali zakrwawioną legitymację prasową o jego własne ubranie. 

“Zakrwawioną legitymację prasową 
wytarli o moją koszulkę”. 
Historia Antona Trafimowicza 

Pokazałem mu legitymację prasową 

i odszedł. Ludzie zaczęli się 

rozchodzić. Spotkałem koleżankę 

Wialetę Sauczyc: 

– Słuchaj, nigdy w życiu nie byłem 

zatrzymany. Może dla żartu zrobimy 

sobie selfie na tle więźniarki? 

Zrobiliśmy pięć czy sześć zdjęć, 

pośmialiśmy się i poszliśmy szukać 

protestujących, którzy zdążyli się 

już rozejść – wspomina Trafimowicz. 

Nie zauważył, że za nimi powoli 

jechał ciemny bus bez numerów 

rejestracyjnych. 

Już wcześniej na 
moich oczach 
zatrzymywano 
kolegów po fachu. 
Wiedziałem, że mnie 
też to czeka, że to 
tylko kwestia czasu. 
Nie uratuje mnie 
żadna akredytacja 
ani kamizelka 
z napisem „prasa”. 

Ręce w kajdankach, z nosa cieknie krew Jednak tamtego dnia zupełnie się tego 

nie spodziewałem. Przed budynkiem 

Centralnej Komisji Wyborczej ustawiła się 

blisko kilometrowa kolejka. Ludzie chcieli 

złożyć skargę na niezarejestrowanie 

opozycyjnych kandydatów na prezydenta. 

Anton dostał od redakcji polecenie, by 

zachować szczególne środki ostrożności 

– miał nagrywać na komórkę. Poza tym 

wysyłał SMS-y, mierzył długość kolejki, 

robił zdjęcia na portale społecznościowe. 

Kiedy zaczęły się zatrzymania ludzi  

stojących w kolejce, oficer OMON-u  

podszedł do niego i spokojnie poprosił, 

by dziennikarz udał się z nim do milicyjnej 

więźniarki. 

Ten, który dowodził,  pochylił się 

w moją stronę:  

– Jeśli będziesz się dobrze 

zachowywać, nic ci się  nie stanie.

Nie powiedzieli, dokąd mnie 

zabierają. 

Nie można było podnieść głowy. 

By odczytać nazwisko, jeden 

z nich sięgnął po zakrwawioną 

legitymację, która wisiała na 

mojej szyi i wytarł ją o moją 

koszulkę.

* białoruska sekcja Radia Wolna Europa



10 Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie? 11Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?

Tego dnia została również 

zatrzymana Wialeta Sauczyc, 

dziennikarka agencji prasowej 

BiełaPAN. Posadzono ją nawet 

w tym samym busie, ale Anton 

jej nie widział, ponieważ klęczał 

plecami do siedzeń pasażerów. 

Ręce miałem bardzo ciasno zakute 

w kajdanki. Po pół godziny jazdy 

nogi mi zdrętwiały i zacząłem się 

ruszać. Wtedy jeden z nich się 

odezwał: 

–  Siądź na d*pie, przecież nie 

jesteśmy bestiami!

Jak się czułem? Być może to 

dziwne, ale byłem spokojny, nie 

czułem ani strachu, ani złości. 

Wiedziałem, że nie warto się 

kłócić, to by nic nie dało. Nie 

wiedziałem, czego się spodziewać, 

bo nie przypominałem sobie, żeby 

kiedykolwiek wcześniej milicja 

była tak agresywna w stosunku do 

dziennikarzy. 

Z samochodu milicjanci 

przeprowadzili dziennikarzy 

na komisariat milicji dzielnicy 

Zawadski Rajon. Nie mogli nawet 

podnieść głowy, kazano im stać 

twarzą do ściany w auli budynku. 

Funkcjonariusze OMON-u odeszli, 

na ich miejsce pojawili się milicjanci, 

którzy zachowywali się jak gdyby 

nigdy nic: pozwolili usiąść na 

krzesłach, byli uprzejmi. 

Miało się wrażenie, że po pobycie 

w niewoli trafiliśmy do normalnych 

ludzi. To, co zrobili tamci, to było 

najprawdziwsze porwanie… 

Zażądaliśmy, by zadzwonili do 

rzecznik prasowej mińskiej milicji, 

Natalii Hanusiewicz. Po rozmowie 

z nią nie spisywali już naszych 

rzeczy osobistych, przestali 

wypełniać papiery. Godzinę 

później przyszedł szef wydziału 

ochrony porządku publicznego, 

zaczął żartować, przejrzał nasze 

dokumenty, a następnie ogłosił, 

że jesteśmy wolni. Nie postawiono 

nam zarzutów. Nie dostaliśmy też 

żadnych dokumentów dotyczących 

zatrzymania. Powiedziałem: 

–  Mam nadzieję, że już się nie 

zobaczymy.

Niestety nasze ponowne spotkanie 

miało miejsce już następnego dnia...

Zastraszyć dziennikarzy

Anton z komisariatu pojechał do 

szpitala, gdzie, po wykonaniu 

zdjęć rentgenowskich, stwierdzono 

złamanie nosa i założono cztery szwy. 

Poza tym odnotowano otarcia na 

głowie i krwotok w oku. Rano złożył 

wniosek do Komitetu Śledczego 

o wszczęcie postępowania karnego 

z powodu utrudniania działalności 

zawodowej dziennikarza (art. 198 

kodeksu karnego – przyp. red.). 

Potem udał się do lekarza medycyny 

sądowej na obdukcję. Tuż przy 

wejściu do budynku podeszło do 

niego dwóch mężczyzn. Szybko 

pokazali legitymacje milicyjne, wzięli 

jego telefon i zabrali na komisariat. 

Siedziałem tam dwie godziny, po czym 

dowiedziałem się, że postawiono 

mi zarzut „nieposłuszeństwa wobec 

milicji”. Rzekomo nie stosowałem się 

do poleceń, więc użyli siły fizycznej. Ale 

przecież nawet nie zdążyłem krzyknąć! 

Szef milicji pożegnał się ze mną słowami: 

–  Pańska przyszłość, zależy od tego, 

co pan zrobi.

Nie zrozumiałem, o co mu chodzi 

– wspomina Anton. 

Na kilka dni przed upływem ważności 

aktu oskarżenia sprawa trafiła do 

sądu, ale została odesłana do rewizji, 

a następnie zamknięta, ponieważ termin 

minął. Tymczasem Komitet Śledczy 

poinformował Antona, że dochodzenie 

prowadzone na jego wniosek zostało 

wstrzymane. Dziennikarz jest pewien, 

że sprawa przeciwko milicjantom, 

którzy go pobili, nie zostanie wszczęta 

na nowo. 

W ciągu trzech miesięcy protestów 

prawie 1500 ofiar działań funkcjonariuszy 

organów ścigania złożyło skargi do 

Komitetu Śledczego. Na chwilę obecną 

nie postawiono przed sądem żadnych 

funkcjonariuszy. 
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Czy do brutalnego pobicia dziennikarza 

doszło z powodu odgórnego rozkazu, czy 

sytuacja po prostu wymknęła się spod 

kontroli?

Ci kolesie wyglądali jak banda osiedlowych 

dresów. Albo im coś odbiło, albo chcieli 

sobie nawzajem pokazać, na co ich stać, 

sprawdzić, kto jest silniejszy. Wszyscy 

mieli na sobie maski, ale jeden z nich 

szczególnie zapadł mi w pamięć, miał na 

twarzy zieloną dzierganą kominiarkę. To 

on wytarł krew z legitymacji. Wciąż mam 

tę kominiarkę przed oczami… Wyglądało 

to tak, jakby ich działania miały na celu 

zastraszenie moich kolegów: patrzcie, co 

może się z wami stać.

Sprawa Antona Trafimowicza była 

pierwszym od pięciu lat atakiem na 

dziennikarza ze strony funkcjonariuszy 

organów ścigania. Na początku 2016 roku 

bezpośrednio w budynku sądu milicjanci 

w cywilnych strojach pobili korespondenta 

portalu TUT.by Pawła Dobrowolskiego. 

Wtedy uważano ten incydent za błąd 

systemu, był to skandal. Niestety okazało 

się, że to był dopiero początek. Fala 

przemocy narastała – mówi Anton.

Towarzyszyły nam owacje, czuliśmy  

się jak gwiazdy

Trzy tygodnie po pobiciu Anton 

relacjonował wybory. Wieczorem 

9 sierpnia pracował w jednym z lokali 

wyborczych, w którym do urny nie 

mieściły się już karty do głosowania, 

a ci, którzy chcieli oddać głos, ustawiali 

się w ogromnej kolejce ciągnącej się 

wzdłuż ulicy. Z tego miejsca kilka razy na 

żywo komentował wydarzenia dla Radia 

Swaboda, a potem udał się do redakcji.

Po drodze, którą przebywałem razem 

z operatorem, zauważyliśmy, że jedzie 

za nami ciemny bus. Dosłownie siedział 

nam „na ogonie”. Kolega, z którym 

jechałem, powiedział na antenie, że 

„mamy eskortę”. Zaraz po tym, bus 

zniknął. Byłem już gotowy na to, że 

wkrótce moja praca dobiegnie końca 

– wspomina dziennikarz.

Z redakcji ekipa udała się do centrum 

miasta, pod obelisk „Mińsk Miasto-

Bohater” (tam mieli zebrać się 

protestujący – przyp. red.). Władze 

całkowicie zablokowały dostęp do 

mobilnego internetu, częściowo 

również ograniczyły działanie sieci 

komórkowej. Jednak dziennikarzom 

Radia Swaboda udało się połączyć 

z siecią Wi-Fi z jednego z mieszkań, 

z którego rozciągał się widok na 

obelisk. Pokazywali stąd rozpraszanie 

protestujących, trwało to blisko  

godzinę. 

Baliśmy się wychodzić z tego mieszkania,  

wiedziałem, że tam właściwie toczy 

się wojna. Białorusini dowiedzieli się 

o granatach hukowych w nocy  

z 9 na 10. Myślałem, że gumowe kule 

to coś takiego jak airsoft (terenowa 

gra zespołowa, w której strzela się 

plastikowymi kulami – przyp. red.), 

bo nigdy nie mieliśmy z nimi do 

czynienia. Wcześniej relacjonowałem 

tylko jedną rewolucję – w Armenii, ale 

to było jak trwająca miesiąc impreza 

z grillem. Tu po raz pierwszy w życiu 

poczułem strach.

Nocą dziennikarz i operator musieli 

dotrzeć do samochodu, szli przez 

ulice spowite dymem wybuchających 

granatów. 

Wszystko wokół grzmi, znikąd pojawiają się ranni, 
pokazują zdjęcia na telefonie… Co może nas teraz 
uratować? Plastikowy kask snowboardowy, materiałowa 
kamizelka? Idziemy zlani potem, myśląc, jak ratować 
życie. Ludzie, widząc kamizelkę z napisem „prasa”, 
zatrzymują nas i zaczynają bić brawa. Kiedy szliśmy 
przez podwórka, towarzyszyły nam owacje. 

Czuliśmy się jak gwiazdy. Około godziny 

trzeciej nad ranem w końcu wróciłem do 

domu. Położyłem się ze świadomością, 

że relacjonowałem punkt zwrotny 

w historii Białorusi, że nic już nie będzie 

takie jak dawniej.
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Następnego dnia protestujący zaczęli 

budować barykady. Mieliśmy już 

jechać, ale zdałem sobie sprawę, 

że drżę. Poszedłem na godzinę 

do parku, spacerowałem w ciszy. 

Potem wróciłem do samochodu, 

westchnąłem i pojechaliśmy pod 

Rygę (centrum handlowe w Mińsku – 

przyp. red.).

Wieczorem 10 sierpnia najważniejsze 

wydarzenia w stolicy miały miejsce na 

placu przy centrum handlowym Ryga. 

W czystym, bezpiecznym dotąd 

Mińsku zobaczyliśmy dwu–, 

trzymetrowe barykady zrobione 

z koszy na śmieci i krat. Ktoś w tłumie 

krzyczał: 

– Wszyscy na barykady! 

Na moich oczach autobusy stanęły 

w linii poprzecznej i zablokowały 

drogę tak, by funkcjonariusze 

nie mogli przedostać się do 

protestujących. Było jasne, że 

atmosfera robi się coraz bardziej 

gorąca i zaraz zacznie wrzeć. 

Operator i ja staliśmy na dachu 

pizzerii, 20 metrów dalej zaczęli 

strzelać, krzyczę:  

– Spadamy! 

Operator nie reagował, ciągle 

nagrywał. Nie wytrzymałem... 

–  Jeszcze minuta i dostaniesz tym 

mikrofonem po twarzy!

Nigdy wcześniej nic takiego mi 

się nie przydarzyło, nigdy nie 

zachowałem się w ten sposób...

Białoruscy partyzanci medialni

2 października 2020 roku 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Białorusi opublikowało nowe 

zasady akredytacji dla dziennikarzy 

zagranicznych mediów. Wszystkie 

wydane wcześniej automatycznie 

straciły tego dnia ważność. 

O zmianach MSZ nie uprzedziło 

dziennikarzy publicznie.

Anton Trafimowicz otrzymał 

akredytację w maju 2016 

roku i nigdy nie było żadnych 

problemów z ponownym 

otrzymaniem dokumentów. Co 

więcej, jego akredytacja została 

przedłużona pod koniec maja 

– kiedy protesty nabierały już 

rozpędu. 

Akredytowani korespondenci byli 

wcześniej na Białorusi nietykalni 

– nawet na protestach, gdzie 

zatrzymywano uczestników. 

Generalnie uważało się, że MSZ to 

najbardziej liberalny resort i takim było 

– aż do tego lata. Nagle 10 dziennikarzy 

Radia Swaboda pozbawiono 

akredytacji. Wszystko to działo się 

dlatego, że władze od miesięcy 

oskarżały nas o koordynowanie 

protestów. Mówiły, że ludzi podburzyły 

nasze relacje i dlatego wyszli na 

ulice. Minister spraw wewnętrznych 

(Juryj Chadżymuratawicz Karajeu – 

przyp. red.) nakazał „załatwić Radio 

Swaboda”. I właśnie w ten sposób to 

zrobili – wyjaśnia Anton. 

Jak zmieniła się praca dziennikarzy 

w nowych warunkach? Radio Swaboda 

zostało zmuszone do rezygnacji 

z relacjonowania na żywo, pracy 

na antenie, nawet z komentarzy. 

Korespondenci pozostają w Mińsku, 

ale zbierając informacje w terenie, 

są bardzo ostrożni. Ostatnio Anton 

przeprowadzał wywiad nocą, 

w ciemnym podwórku, mimo to 

został sfotografowany przez tajniaka. 

Teraz znowu jest wzywany na 

milicję – postawiono mu zarzuty na 

podstawie art. 22.9 kodeksu wykroczeń 

(nielegalna dystrybucja produkcji 

medialnych – przyp. red.). Nie grozi 

za to aresztowanie, jedynie grzywna, 

ale dziennikarz nie zamierza iść na 

komisariat. Obecnie wezwanie na 

posterunek milicji może zakończyć się 

na Białorusi 15 dniami aresztu.

Władze stworzyły takie warunki, 

że wszyscy dziennikarze stali się 

medialnymi partyzantami. Zdobycie 

informacji wymaga niesamowitego 

wysiłku. Głównym kanałem ich 

dostarczania do odbiorców jest 

Telegram. To właśnie tam przeniosło 

się dziennikarstwo, reporterami są 

teraz wszyscy. Dziś wydarzenia na 

Białorusi, to nie tylko wyjątkowa 

historia rewolucji, lecz również 

bezprecedensowy przypadek na rynku 

mediów. Teraz w ciągu jednego dnia 

dzieje się więcej niż wcześniej w ciągu 

miesiąca. Tego lata obudziliśmy się 

w nowej rzeczywistości...

 Kaciaryna Andrejewa
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“Bicie pałkami, areszt i chleb  
raz na dwa dni”. 
Historia Stanisława Iwaszkiewicza 

9 sierpnia 2020 roku w Mińsku, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, 

zatrzymano dziennikarza Biełsatu Stanisława Iwaszkiewicza. Mężczyzna nagrywał  

materiał przy wejściu do szkoły, w której znajdował się lokal wyborczy. Mimo tego, 

że powtarzał milicjantom, że jest dziennikarzem, został zatrzymany wraz z kilkorgiem  

wyborców, którzy wytrwali do momentu liczenia głosów. Został przewieziony do 

aresztu tymczasowego na ulicy Akreścina. W czasie zatrzymania nie doszło do 

pobicia najprawdopodobniej tylko dlatego, że miało ono miejsce jeszcze przed 

masowymi protestami. Jednak w areszcie Stanisłau i jego współwięźniowie zostali 

pobici gumowymi pałkami.

Koledzy Stanisława podnieśli 

alarm. O zniknięciu dziennikarza 

zrobiło się głośno, a w internecie 

pojawiły się nagłówki: „Autor filmu 

o kobietach Łukaszenki zaginął 

w Mińsku”.

„Potrzebna im jest międzynarodowa 

solidarność dziennikarzy. Reporterzy 

różnych redakcji są zatrzymywani, 

bici, strzela się do nich gumowymi 

kulami. Wygląda na to, że 

funkcjonariusze organów ścigania 

często prześladują dziennikarzy” – 

napisał na Facebooku.

Stanisłau nadal pracuje jako 

dziennikarz. Jest gotowy opowiedzieć 

o swoim zatrzymaniu i uważa, że nie 

należy milczeć w kwestii naruszeń 

białoruskiej władzy. 

Studiowałem na Uniwersytecie 

Nowojorskim w Pradze. Potem 

podejmowałem prace w firmach 

zajmujących się doradztwem 

w zakresie zarządzania. Kiedyś 

białoruski serwis Radia Swaboda 

(białoruska sekcja Radia Wolna 

Europa – przyp. red.) zwrócił się 

do mnie z prośbą o przeczytanie 

wieczornych wiadomości, bo 

zatrudniony przez nich dziennikarz 

się wykruszył. Przygotowując 

wiadomości, napisałem kilka 

artykułów analitycznych, dzięki temu 

zaangażowałem się w dziennikarstwo. 

Z Biełsatem współpracuję od 

2013 roku i, szczerze mówiąc, milicja 

zatrzymywała mnie nie raz. Moją 

specjalnością jest dziennikarstwo 

śledcze, stąd tyle zatrzymań. Na 

przykład podczas robienia materiału 

na temat korupcji, wielokrotnie 

wzywano milicję. Ale nigdy nie trwało 

to więcej niż kilka godzin. Kończyło 

się zawsze spisaniem protokołu, 

po którym mnie wypuszczano. 

W areszcie na Akreścina byłem 

tylko raz w 2001 roku, kiedy jeszcze 

studiowałem. Trafiłem tam za udział 

w demonstracji. 20 lat temu spędziłem 

tam noc, a rano sąd ukarał mnie 

grzywną. Teraz przesiedziałem trzy dni 

i dwie noce, które długo jeszcze będę 

pamiętać.

Iwaszkiewicz jest prezenterem kanału telewizyjnego 
Biełsat i dziennikarzem śledczym. On i jego zespół 
rzeczywiście nakręcili materiał, który porusza temat 
kobiet białoruskiego prezydenta i jego zainteresowania 
modelkami. Zaangażowani w protesty Białorusini od 
razu pomyśleli, o politycznym motywie zatrzymania 
dziennikarza. Jednak nie o to chodziło. Stanisłau zniknął 
w Mińsku w dniu wyborów prezydenckich, 

a 13 sierpnia rano wyszedł na wolność. 

Od razu opowiedział o innych 

zatrzymaniach dziennikarzy, na temat 

których miał informacje.
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Zatrzymania i grzywny rzeczwywiście 

nie są dla dziennikarza nowością. 

Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę 

internetową jego nazwisko, od razu 

pokazują się informacje o podobnej 

treści, na przykład z 2017 roku: 

24 sierpnia Sąd Rejonowy w Lidzie 

ukarał dziennikarza kanału  

telewizyjnego Biełsat Stanisława 

Iwaszkiewicza grzywną w wysokości 

420 rubli białoruskich. Powodem 

wszczęcia postępowania 

administracyjnego był materiał 

zrealizowany przez Stanisława 

w małej miejscowości pod Lidą (wieś 

tonęła w gnojowicy pochodzącej 

z pobliskiej hodowli świń – przyp. 

red.). Materiał został wyemitowany 

pod koniec czerwca i wkrótce 

po tym Iwaszkiewicz otrzymał 

wezwanie na komendę milicji w celu 

sporządzenia protokołu. Został 

oskarżony o nielegalną dystrybucję 

treści medialnych (art. 22.9 kodeksu 

wykroczeń – przyp. red.) i pracę 

bez akredytacji. Podaje serwis 

internetowy Białoruskiego 

Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ).

Protesty na Białorusi zmusiły 

Stanisława do bardzo intensywnej 

pracy. 

Dziennikarz wspomina: w busie 

zatrzymanych pilnowali milicjanci 

dzielnicowi. Dopóki nie było 

kierownictwa, pozwolili niektórym 

zadzwonić do swoich rodzin. 

To znaczy, była jakaś ludzka 

postawa. Następnie OMON 

przewiózł zatrzymanych do aresztu 

na Akreścina i tam można było 

zobaczyć „efekty” starć między 

mundurowymi a protestującymi.

Widziałem okaleczonych, wśród 

nich człowieka rannego w klatkę 

piersiową, który leżał na ziemi. 

W milicyjnym autobusie z rannym 

jechał mój przyszły kolega z celi.  

Wieźli ich leżących jeden obok  

drugiego, jego spodnie były 

mokre od krwi rannego. 

Potem w celi opowiedział nam,  

że po zatrzymaniu, kiedy leżał  

w milicyjnym autobusie, zobaczył  

przez otwarte drzwi, jak jeden  

z funkcjonariuszy rzucił drugiemu  

strzelbę milicyjną, a ten strzelił  

z bliska dwa razy do protestującego.  

Przybiegł lekarz i krzyczał, że to 

dwie rany wylotowe. Milicjant z kolei 

wrzeszczał, że to miały być gumowe 

kule, był zdezorientowany. Możliwe, 

że dopuścił do siebie myśl, że 

dostał strzelbę z ostrą amunicją… 

– wspomina Stanisłau.

W dniu wyborów było sporo pracy, 

zmobilizowano wszystkie zespoły. 

Niektórzy nagrywali z operatorem, inni 

po prostu na telefon. Ja byłem sam. 

W pewnym momencie komisja z lokalu wyborczego, 
pod którym byłem, odmówiła wpuszczenia obserwatorów. 
Nie było żadnych wyjaśnień, po prostu ich zignorowano. 
Ktoś chciał to zgłosić. Stałem z boku, filmowałem, 
przeprowadzałem wywiady. I wtedy pojawili się 
funkcjonariusze OMON-u, zaczęli zatrzymywać ludzi,  
mnie także. Zabrali nas do autobusu, który był 
zaparkowany obok, na szkolnym podwórku. 

W kolejnych dniach, podczas demonstracji, 
zatrzymań dokonywali ludzie w czerni, bez znaków 
rozpoznawczych. 

Wyskakiwali z busów w oliwkowych 

i czarnych mundurach, ale nie było 

wiadomo, kto to. Zdarzało się, że ludzi 

zatrzymywali mężczyźni w strojach 

cywilnych. Potem dziennikarze wyjaśnili, 

że są to funkcjonariusze Wydziału ds. 

Walki z Przestępczością Zorganizowaną 

i Korupcją MSW – tłumaczy Iwaszkiewicz.
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Jak mówi dziennikarz, na początku 

nikogo nie bito, milicjanci tylko 

spisali dane i zabrali rzeczy 

osobiste. 13 osób osadzono w celi 

trzyosobowej, zatrzymani zostali 

bez jedzenia i normalnej wody 

przez dwa dni.

Raz przynieśli nam do celi 

bochenek chleba, nikt nie 

wziął ostatniej kromki. To było 

symboliczne. Wodę piliśmy 

z kranu, ale miała nieprzyjemny 

smak. Można było jakoś 

oddychać. Obok była cela 

sześcioosobowa, w której 

umieszczono 40 osób. Od czasu 

do czasu pukali i krzyczeli, bo 

nie mieli wystarczająco dużo 

powietrza. Słychać było krzyki 

tych, których bito. Nas zgarnęli 

przed ogłoszeniem wyników 

wyborów, myślę, że dlatego z nami 

postępowali łagodniej. Mówią, że 

potem traktowano zatrzymanych 

brutalniej. Chociaż my też mieliśmy 

nieprzyjemne sytuacje. Raz zabrali 

nas na podwórko, tylko po to, 

żeby pobić pałkami. Kazali biec 

korytarzem, potem w dół schodów, 

wzdłuż tej „drogi” stał rząd 

mundurowych w czerni i każdy 

z nich wymierzał biegnącemu cios 

pałką. Wyszliśmy na podwórko, 

trzeba było klęczeć twarzą do 

muru, bito nas po plecach. Po 

tym wszystkim zapędzili nas 

z powrotem do celi – znowu 

przez szeregi milicjantów, którzy 

poganiali nas ciosami. Trzeciego 

dnia były procesy wyjazdowe. 

Do aresztu przybyli sędziowie 

i wszystkich po kolei zaczęli karać 

10-15 dniami aresztu za udział 

w nielegalnym zgromadzeniu. 

Mnie wpisali to samo – opowiada 

Iwaszkiewicz.

Dziennikarz wspomina, że przez 

cały ten czas myślał o tym, jak 

przekazać wiadomość bliskim, 

którzy go szukali. Podczas 

spotkania z sędzią zażądał 

adwokata, ale nikt nie zwracał na 

to uwagi. Zignorowano również to, 

że Iwaszkiewicz ciągle podkreślał, 

że jest dziennikarzem i pod 

lokalem wyborczym wypełniał 

obowiązki przydzielone mu przez 

redakcję.

Ciekawy jest fakt, że Stanisłau 

nie otrzymał przy wyjściu swoich 

rzeczy osobistych. Kilka dni później 

administracja więzienna wpuściła 

do środka wolontariuszy, którzy 

rzeczy uporządkowali, a ich zdjęcia 

umieścili na Telegramie. Piątego 

dnia po aresztowaniu dziennikarz 

otrzymał z powrotem portfel, 

klucze, telefon, ale zabrakło paska 

i zegarka. Później odnalazł również 

te przedmioty.

Jak się czujesz po tym wszystkim? 

W porządku. To były tylko otarcia. Mój 

kolega Siarżuk Gierasimowicz kilka dni 

po wyjściu z więzienia oddawał mocz 

z krwią, do tej pory traci też czucie 

w nodze. Jeśli o mnie chodzi, nie od 

razu poszedłem z tym na milicję, bo 

wtedy wiedziałem, że wielu ludziom 

odmawia się ich praw. Ale później 

zgłosiłem sprawę do prokuratury 

– wyznaje Iwaszkiewicz.

Sędzia odmówiła obejrzenia wideo z mojego telefonu, 
z którego wynikało, że znajdowałem się w lokalu 
wyborczym jako dziennikarz. Nie pozwolono mi również 
wezwać świadków, milicjantów, którzy zatrzymali mnie 
w zupełnie innej części miasta, niż adres wskazany 
w protokole. Sędzia wzięła pod uwagę tylko to, że 
opiekuję się nieletnim synem i w drodze wyjątku ukarano 
mnie grzywną zamiast kilku dni aresztu, które otrzymali 
pozostali. 

Z setek osób, które tego dnia zostały skazane, tylko cztery wyszły na wolność – 

podkreśla.
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Dziennikarz podczas pobytu w więzieniu 

słyszał oburzenie funkcjonariuszy 

dyskutujących o tym, po co ludzie 

chodzą na demonstracje. Że niby  

„mają noże i okaleczają stróżów  

prawa”. Mówili to ci, którzy brali  

udział w pobiciach, ci w maskach.  

Strażnicy, którzy chodzili po 

– Nie zapraszaliśmy was tutaj, przez 

was wyrabiamy tu dodatkową zmianę!  

Chyba się w ten sposób pocieszali…

Co z zagranicznymi służbami 

bezpieczeństwa? W internecie 

głośno było o tym, że na Białoruś 

przyjechali Rosjanie...

dochodzi do wykorzystania rosyjskich 

służb na dużą skalę. W każdym 

razie ci, którzy na nas krzyczeli 

i rozmawiali z nami, mówili normalnie. 

Usłyszelibyśmy, gdyby to byli 

obcokrajowcy.

Jak mówi dziennikarz, sytuacja 

na Białorusi jest wciąż napięta. 

W protestach biorą udział różne grupy 

społeczne. Są to zarówno emeryci, jak 

i robotnicy. 

Białorusini nadal nie zgadzają się ze 

sfałszowanymi wynikami wyborów. 

Chcą, by Łukaszenka odszedł, 

zaprzestał przemocy i przeprowadził 

nowe wybory. Wielu się boi, ale mimo 

wszystko, na protestach gromadzą się 

dziesiątki tysięcy osób. Oczywiście 

głównie w weekendy. I oczywiście 

Mińsk staje się epicentrum protestów, 

chociaż w innych miastach też 

odbywają się akcje. Swoją drogą 

ciekawa sytuacja: widziałem, jak 

do protestujących podjechał bus, 

otworzyły się drzwi, funkcjonariusze 

rzucili granat hukowy, ludzie się 

odsunęli, ale po chwili rzucili się 

w kierunku samochodu, który odjechał, 

nie zatrzymali nikogo. Ludzie są 

bardzo zdeterminowani. Popularne 

stały się też „czaty podwórkowe”: 

ludzie umawiają się, zbierają się 

na podwórkach, wywieszają flagi, 

rozmawiają.

Niedawno jeden z białoruskich 

dziennikarzy napisał z zadowoleniem 

na Facebooku, że społeczności 

dziennikarskiej udało się przekazać 

jedzenie jednemu z zatrzymanych. 

Takie są realia dzisiejszej Białorusi.

Stanisłau Iwaszkiewicz niedawno został 

ponownie zatrzymany, ale w busie 

milicjanci wzięli go za dziennikarza 

państwowego kanału telewizyjnego 

i wypuścili na wolność. Teraz nie nosi 

żadnych znaków rozpoznawczych 

mediów. Mówi, że funkcjonariusze prawa 

czasami napadają na dziennikarzy, więc 

lepiej poruszać się bez oznakowania.

Z powodu działań organów ścigania 

istnieje poczucie całkowitego i ciągłego 

bezprawia. Chciałbym, aby sytuacja 

zmieniła się na lepsze.

Nazarij Wiwczaryk

Myślę, że źródłem tych pogłosek 

mógł być akcent niektórych 

funkcjonariuszy, brzmiący dla 

Białorusina niecodziennie. Łukaszenka 

też otwarcie mówił o tym, że 

w białoruskich służbach goszczono 

funkcjonariuszy organów ścigania 

innych państw. Na przykład po 2014 

roku z Ukrainy przyjechali do nas 

berkutowcy. Oprócz tego w ramach 

ćwiczeń odbywa się u nas wymiana 

funkcjonariuszy z Rosją, ale nie 

korytarzach, czasem wchodzili 

w dyskusje i mówili, że Swietłana 

Cichanouska będzie złym prezydentem. 

Jeszcze przed rozprawą strażnik 

pochylił się do jednego z dziennikarzy 

i zapytał, czy rzeczywiście na wiecach 

wszystkim płacą po 70 rubli, ten 

oczywiście zaprzeczył. 

Stanisłau krótko opowiada o kontaktach 

z funkcjonariuszami w więzieniu. 

Ci sami, którzy nas pobili, krzyczeli:  
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“Postępowanie karne, „obóz 
koncentracyjny” i torturowanie 
kotletami rybnymi”. 
Historia Waleryi Ułasik

Dziennikarka Waleryja Ułasik w dniach 9-12 sierpnia 2020 roku relacjonowała na żywo 

powyborcze protesty, a następnie została oskarżona w sprawie karnej. Opowiedziała 

nam o tym, co czuła przed zatrzymaniem oraz o koszmarze pobytu w areszcie.

Podczas kampanii wyborczej na 

Białorusi współpracowała z portalem 

Nastojaszcze Wremia. Na początku 

nie planowano, by pojawiała się na 

antenie, miała pozostać za kulisami. 

Jednak ekipa filmowa, która przybyła 

z Pragi, została zatrzymana w hotelu 

Mińsk na dwa dni przed dniem wyborów. 

Dziennikarzy deportowano z Białorusi. 

Dlatego w trakcie masowych protestów 

Ułasik relacjonowała protesty na żywo. 

Waleryja była w samym centrum 

wydarzeń, kiedy to organy ścigania 

użyły przeciwko demonstrantom 

i dziennikarzom środków 

nadzwyczajnych: granatów hukowych, 

gazu pieprzowego i gumowych kul. 

To było przerażające i zupełnie 

nie do pojęcia. Człowiek zaczyna 

się zastanawiać, co wydarzyło się 

w mieście, że słychać aż tyle wybuchów. 

Błyski, dym, gaz. Po prostu nie chce się 

wierzyć, że to się dzieje naprawdę. 

Wtedy dziennikarka miała szczęście: 

nie została ranna i nie wpadła w ręce 

milicji. W następnym miesiącu zabrano 

ją prosto z domu…

Mama i ja zrozumiałyśmy się  

bez słów: przyszli 

Waleryja została zatrzymana 8 września. 

Tego dnia, wczesnym rankiem, do 

mieszkania, w którym mieszka z matką, 

Haliną Ułasik (redaktorka TUT.by, 

jednego z najpopularniejszych portali 

informacyjnych na Białorusi –  

przyp. red.), przyszli funkcjonariusze 

organów ścigania. 

Była siódma rano. Obudziłam się, bo ktoś bardzo 
uporczywie dzwonił do drzwi. Wiedziałam, że to nie 
sąsiad ani listonosz. Weszłam do pokoju mojej mamy, 
nie musiałam nic mówić, rozumiałyśmy, co się dzieje: 
przyszli. Siedziałyśmy w bezruchu przez jakieś 30 minut, 
a oni wciąż dzwonili.

Napisałam do moich przyjaciół, że 

najpewniej niedługo mnie zatrzymają. 

Zaczęłam czyścić swój telefon – nie 

mam nic do ukrycia, ale nie chciałam, 

żeby grzebali w moich wiadomościach, 

to nieprzyjemne.

Nagle przestali dzwonić. Koleżanka 

Haliny, która mieszka w sąsiednim 

budynku, zdołała przekazać kobietom, 

że z okna zobaczyła, jak trzy osoby 

w kominiarkach wyszły z budynku, 

wsiadły do samochodu i odjechały.  

Zaczęłam się zastanawiać, co robić. 

Może trzeba wyjechać albo chociaż 

wywieźć sprzęt? Nie zdążyłam. Znowu 

przyszli i tym razem zaczęli w drzwi walić.

Waleryja i Halina otworzyły. Mundurowi 

oznajmili, że mieszkanie ma zostać 

przeszukane, a Waleryja jest oskarżona 

o naruszenie art. 23.34 kodeksu 

wykroczeń. 

Mama zapytała, dlaczego przeszukują 

mieszkanie, skoro to wykroczenie, 

a nie przestępstwo. Jak to możliwe? 

Odpowiedzieli:  

– Jest też postępowanie karne.

Jeden z funkcjonariuszy pokazał 
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dokument, w którym wymieniony był 

art. 23.34 kodeksu wykroczeń (udział 

w niedozwolonej imprezie masowej 

– przyp. red.), a poniżej art. 293 ust. 

1 kodeksu karnego (organizacja 

masowych zamieszek – przyp. red.). 

Czytałam ten dokument na głos, a moja 

mama z każdą sekundą robiła się coraz 

bardziej blada – wspomina dziennikarka.

Organy ścigania poinformowały 

Waleryję, że zostaje zatrzymana.  

– Mam mokre włosy. Poczekajcie, muszę 

je wysuszyć, inaczej się rozchoruję.

I pozwólcie mi przynajmniej umyć zęby. 

Jest mało prawdopodobne, że dzisiaj 

wrócę do domu.  

Nie macie nic przeciwko, prawda? 

– powiedziała.

Napisałam do szefa, że dziś nie przyjdę 

do pracy i najpewniej jutro też. Dałam 

znać, komu tylko mogłam. Wyłączyłam 

telefony. Ukryłam laptopa, choć i tak 

go znaleźli. Specjalnie suszyłam włosy 

i ubierałam się bardzo długo.

Nie mogła być w mieszkaniu podczas 

rewizji. Wyprowadzono ją na zewnątrz 

i zabrano na komisariat milicji dzielnicy 

Moskiewski Rajon, gdzie dostała do 

podpisania akt oskarżenia. Zabrano jej 

sznurowadła, zrobiono zdjęcia i pobrano 

odciski palców. 

Tego samego dnia rozpoczął się proces, 

odbywał się zdalnie. Waleryja wciąż 

była na posterunku milicji, w rozprawie 

wzięła udział przez Skype’a. Powodem 

oskarżenia były dwa zdjęcia dziennikarki, 

które zamieściła na swoich profilach 

na portalach społecznościowych. 

Na pierwszej fotografii stoi w pobliżu 

Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbyła 

się akcja solidarności z lekarzami, 

na drugim trzyma w rękach kwiaty, 

jest w okolicy metra Puszkińska, 

w miejscu zamordowania demonstranta 

Alaksandra Tarajkouskiego. Okazało 

się, że to wystarczy, by pociągnąć ją do 

odpowiedzialności za naruszenie prawa 

dotyczącego zgromadzeń. W końcu 

jednak sędzia ogłosiła przerwę. Nie 

zdążyli rozpatrzyć sprawy Waleryi przed 

końcem dnia roboczego. 

Czy my jesteśmy w obozie 

koncentracyjnym?

Jeszcze w obecności sądu po Waleryję 

przyszło dwóch milicjantów w cywilnych 

strojach. Powiedzieli, że zabierają 

ją na przesłuchanie do Komitetu 

Śledczego. Wyprowadzili dziewczynę 

na dziedziniec posterunku i zamknęli 

w samochodzie. Siedziała tam już mniej 

więcej pół godziny, ale wciąż nigdzie jej 

nie zabierano. Najwyraźniej nie dostali 

sygnału z góry – twierdzi Waleryja.

W końcu przyszło dwóch 

zamaskowanych mężczyzn i powiedzieli: 

– Wypuszczamy panią do czasu 

procesu. Tylko proszę pójść do budynku 

i zabrać swoje rzeczy. I ubrać bluzę, bo 

się pani przeziębi i nie stawi się pani 

przed sądem.  

Przekazano mnie strażnikowi, który 

zabrał mnie z powrotem do środka.

Milicjanci oszukali dziennikarkę – 

zamiast wyjść na wolność, została 

ponownie zamknięta w betonowym 

boksie.

Zaczęłam pukać w stalowe drzwi, 

żądałam adwokata. Dlaczego nie wolno 

mi wyjść? Zimno mi, źle się czuję, 

nie jadłam i nie piłam cały dzień, nie 

byłam w łazience, chcę spać. Cały czas 

krzyczałam. W końcu oficer dyżurny 

otworzył drzwi i zapytał:  

– Czego chcesz? 

Powiedziałam, że chcę się widzieć 

z prawnikiem.  

W drodze na komisariat ciągle dogadywali: 

– No, gdzie są ci twoi koledzy dziennikarze? Gdzie są 
twoi przyjaciele? Nie ma tu nikogo, chyba nie jesteś 
potrzebna nikomu.  
Oczywiście puszczałam to wszystko mimo uszu. Wiedziałam, 
że tak działają, że próbują wyprowadzić mnie z równowagi. 

Potem trzymali mnie w celi szerokiej na dwa 

kroki, długiej na dziesięć. Wąski betonowy 

boks z ławką przy ścianie. A ja miałam na 

sobie tylko podkoszulek, było mi zimno...
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– Słuchaj, próbuję dodzwonić się do 

człowieka, który tutaj podejmuje decyzje. 

Twój prawnik nie decyduje o niczym. 

Może nie będziesz mi przeszkadzać? 

Sam bym chciał, żeby cię tu już nie było.

Około północy Waleryję zaprowadzono 

do milicyjnego łazika i zabrano do 

aresztu przy ul. Akreścina. Razem z nią 

przewieziono dziewczynę, która została 

aresztowana za kradzież butelki wódki. 

W tym momencie udało im się mnie 

zdenerwować. Najpierw mówią, że 

zaraz wypuszczą, a potem trzymają 

w zimnej celi przez cztery godziny 

i zabierają na Akreścina. Byłam zła 

i zszokowana.

Gdy młody milicjant, który towarzyszył 

Waleryi w drodze do aresztu, dowiedział 

się, że aresztowano ją „za politykę”, 

starał się okazać współczucie. Jednak, 

jak mówi dziennikarka, ten gest nie 

zrobił na niej najmniejszego wrażenia: 

on i tak jest częścią tego systemu.

Za kierownicą siedziało dwóch 

niezrównoważonych mężczyzn. 

Krzyczeli na siebie, używając 

wulgaryzmów, opowiadali obrzydliwe 

żarty i tak samo obrzydliwie się śmiali. 

Na moje oko skończyli najwyżej 

pięć klas. Mój konwojent co jakiś 

czas przewracał oczami, mówiąc, 

że pozatrudniali debili – wspomina 

Waleryja.

Myślałam, że s*lag mnie trafi, ale w końcu 

rozpięłam kolczyk. Tamtej dziewczynie 

się nie udawało. Ręce jej drżały, bała się. 

W końcu odpięła kolczyk, ale rozcięła 

ucho i zaczęła krwawić. 

Obie trafiły do jednej celi. Nieco później 

przyprowadzono do nich 63-letnią 

kobietę, która została zatrzymana tego 

wieczora podczas protestu. Kobiety 

zebrały się pod halą targową na Rynku 

Kamarouskim, by wyrazić solidarność 

z zatrzymaną Maryją Kalesnikawą. To 

właśnie tego dnia, 8 września, milicja 

po raz pierwszy postanowiła rozpędzić 

protest kobiet, wiele z nich zatrzymano. 

Przywozili je całą noc. Niektóre miały 

na sobie sukienki i buty na obcasach, 

inne jeszcze coś ładnego. Same piękne 

dziewczyny.

Następnego dnia wznowiono proces, 

rozprawa ponownie odbyła się zdalnie. 

Waleryję zabrano do osobnego 

pomieszczenia, umieszczono 

w klatce, przed nią na stole stał laptop. 

Sąd w końcu wydał wyrok: 10 dni 

pozbawienia wolności. Pracownik 

aresztu, który pilnował Waleryi podczas 

procesu przez Skype’a, próbował 

okazać współczucie. Chłopak cały czas 

jęczał: 

– Jaki koszmar, 10 dni, jaki koszmar!

Tylko mnie to wkurzyło. Co mi z jego 

lamentu? Jak płaczący na pogrzebie, 

na Boga... Chciałam, żeby jak najszybciej 

zabrali mnie z powrotem do celi. 

Na Akreścina odebrał nas jakiś 

mężczyzna. Krzyczał do mnie i tamtej 

dziewczyny, że mamy oddać kolczyki. 

Ani ja, ani ona nie byłyśmy w stanie tego 

zrobić. Nie mogłam zdjąć kolczyka, bo 

niedawno przebiłam uszy. Powiedziałam, 

że nie mogę tego zrobić. A on na to, 

że mam dwie opcje: albo przyniesie 

kombinerki i wyrwiemy go z ucha, albo 

wychodzę na zewnątrz, siadam w kałuży 

i będę tam siedzieć bez obiadu i kolacji, 

dopóki nie wyciągnę moich pieprzonych 

kolczyków. Powiedział, że nie wpuści 

mnie do celi. Zapytałam: 

– Czy pan postradał zmysły? Grozi pan ludziom, którzy 
po prostu nie mogą zdjąć kolczyków? Czy my jesteśmy 
w obozie koncentracyjnym? 
Zaczął krzyczeć, że nie będzie się ze mną sprzeczał.

– Albo pomóż sobie i swojej koleżance, albo będzie tak, jak powiedziałem!
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A on na pożegnanie powiedział jeszcze: 

– Do zobaczenia!

Sąsiadki z celi sąd potraktował mniej 

surowo. 63-letnia kobieta została ukarana 

grzywną, a dziewczyna, która ukradła 

butelkę wódki, otrzymała pięć dni aresztu.

Dziewczyna była zaskoczona: 

– Ukradłam i dostałam pięć, a ty nic 

nie zrobiłaś i dostałaś dziesięć?!

Nie zdawała sobie sprawy, że jest aż 

tak źle.

rosołu, bo chciało się wymiotować. 

Kotletów rybnych zrobionych 

z chleba i ości też nie dało się zjeść. 

Najwyraźniej mają nową metodę – 

tortury rybą – wspomina Waleryja.

Przez głód i odwodnienie spadło jej 

ciśnienie krwi, zaczęła się trząść. 

Rano w dniu procesu koleżanki 

z celi dzieliły się z dziennikarką 

herbatą z cukrem. Nic więcej nie 

piła przez dwa dni. Woda w kranie 

była brudna, kisielu, który był 

podawany do obiadu, nie dało się 

pić, a do kolacji nie podawano nic 

do picia. 

Szczególną udręką były żelazne 

prycze, które wbijały się 

w ciało przez cienkie materace, 

pozostawiając siniaki. Warunki 

sanitarne były bardzo złe, po celi 

biegały karaluchy.

Trzeciego dnia Waleryja i niektórzy 

z więźniów zostali przeniesieni do 

więzienia w Żodzinie. W ostatnich 

miesiącach stało się to powszechną 

praktyką na Białorusi: więźniowie 

z Akreścina są wysyłani do 

ośrodków zatrzymań poza stolicą 

przed weekendem, aby zrobić 

miejsce dla zatrzymanych podczas 

niedzielnych marszy.

Do Żodzina dziennikarkę 

przewieziono w milicyjnej 

więźniarce. Wepchnięto ją 

z drugą dziewczyną do kabiny 

przeznaczonej dla jednej osoby. 

Powiedziano nam, że jeśli będziemy 

rozmawiać, to wyłączą wentylację 

i światło, będziemy jechać i się 

dusić.

Waleryja słyszała, że warunki 

w Żodzinie są lepsze niż 

w areszcie na Akreścina, więc do 

przeniesienia była nastawiona 

raczej optymistycznie. Jednak po 

przyjeździe na miejsce była w szoku.

„Przywitanie” w Żodzinie jest 

przerażające – najwyraźniej chcą 

od razu ludzi wystraszyć. Wyszli po 

nas z psami, wszystkie szczekały. 

Konwojenci wciąż przeklinali, stukali 

pałkami w ściany, krzyczeli: 

– Szybciej, jeszcze szybciej!  

Wstawaj! Co stoisz, debilu?!

Idzie się po jakimś podziemiu, psy 

szczekają, milicjanci stukają pałkami, 

wrzeszczą na ciebie. Było tak źle, 

że niemal zatęskniłam za aresztem 

na Akreścina – wspomina Waleryja, 

smutno się uśmiechając.

Jednak cela była czystsza i cieplejsza 

niż w areszcie na Akreścina, jedzenie 

smakowało o wiele lepiej, w kranie 

była nawet gorąca woda, a na 

ścianie wisiało lustro. Jak mówi 

dziennikarka, pracownicy więzienia 

byli różni – niektórzy zachowywali 

się nawet po ludzku. Jednak całe 

kierownictwo ma chyba rozdwojenie 

jaźni: pięć minut ciszy, pięć minut 

wrzasku z wulgaryzmami w roli 

głównej. Nikt nie wiedział z jakiego 

powodu. To bardzo dziwni ludzie, 

z zachwianą psychiką. Ciągle chcą 

się dowartościować kosztem innych. 

Obrażają i okropnie się wyrażają.

W ciągu całego pobytu w areszcie 

spacer był tylko dwa razy, po 

15 minut. Okno w celi było całkowicie 

zaciemnione, nic nie było przez nie nic 

widać. Dało się tylko stwierdzić, czy 

jest noc, czy dzień.  

Jak w Żodzinie wita się „politycznych”

W areszcie przy ul. Akreścina 

dziennikarka nic nie zjadła.

Tego, co tam dawali, po prostu 

nie mogłam przełknąć. Nie dało 

się zjeść więcej niż jednej łyżki 
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Podchodziłyśmy do tej kraty, było 

czuć lekki powiew i po prostu 

oddychałyśmy świeżym powietrzem. 

10 dni w zamknięciu bez światła 

dziennego i świeżego powietrza...

Wiedziałam, że bez problemu 

znajdą sposób, by mnie usunąć

Oskarżenie w sprawie karnej, na 

podstawie którego 8 września 

przeszukano mieszkanie Waleryi, 

rozpłynęło się w powietrzu. Przeciwko 

dziennikarce nie podejmowano już 

żadnych działań dochodzeniowych, 

nie została wezwana na przesłuchanie. 

Portal TUT.by dostał od Ministerstwa 

Informacji ostrzeżenie w związku 

z „publikowaniem fałszywych 

informacji dotyczących sprawy karnej 

przeciwko Waleryi Ułasik”. Między 

innymi to ostrzeżenie posłużyło jako 

formalny powód, dla którego władze 

pozbawiły TUT.by statusu środka 

masowego przekazu.

Wkrótce po wyjściu na wolność 

Waleryja wyjechała za granicę: 

postanowiła zrobić sobie krótką 

przerwę, ale podkreśla, że nie 

na długo: 

– Mam zamiar wkrótce wrócić!

Mówiąc o swoim aresztowaniu, 

Waleryja przyznaje, że wszystko, 

co się stało, nie było dla niej dużym 

zaskoczeniem.

Kiedy zaczynałam prowadzić relacje 

na żywo, zdawałam sobie sprawę, 

że jeśli znajdę się na ich celowniku, 

to bez problemu znajdą sposób, 

by mnie usunąć. Będzie kilka 

etapów: najpierw przypomną mi, że 

pracowałam w Biełsacie, że brałam 

udział w programie Kalinowskiego 

(Program im. Konstantego 

Kalinowskiego pomaga młodym 

Białorusinom niemogącym studiować 

na Białorusi ze względu na swoje 

poglądy polityczne – przyp. red.), 

wytkną, że moja mama jest redaktorką 

portalu TUT.by. Spodziewałam się 

tego i tak właśnie się stało. Nie mogę 

powiedzieć, że byłam zaskoczona, 

kiedy zadzwonili do moich drzwi.

Kaciaryna Andrejewa

“Bez względu na grzywny i areszt 
dziennikarstwo powinno trwać! 
Jak redaktorowi naczelnemu 
Naszej Niwy zabroniono wyjazdu 
z Białorusi”.
Historia Jahora Marcinowicza

O Jahorze Marcinowiczu białoruskie media piszą regularnie. Redaktor naczelny 

internetowej gazety Nasza Niwa został zatrzymany w nocy z 10 na 11 sierpnia 2020 roku.  

Wyszedł na wolność, a we wrześniu w jego mieszkaniu przeprowadzono 

rewizję. Potem spędził trzy dni w areszcie i został ukarany grzywną, jednak na 

tym się nie skończyło. Pomimo problemów nie daje za wygraną, wciąż pracuje. 

Jego wpisy na temat sytuacji na Białorusi, które umieszcza na portalach 

społecznościowych, czyta wiele osób, także zza granicy. Posty zbierają mnóstwo 

polubień i komentarzy, czytelnicy chętnie je udostępniają. Teksty są lakoniczne, 

ale chwytliwe i z głębszym sensem. Dzięki nim wiele osób zaczęło baczniej 

przyglądać się sytuacji na Białorusi. Widać, że Jahor kocha nie tylko swój kraj 

i zawód, ale także redakcję, w której pracuje.

Mamy stronę internetową i trzy 

czasopisma: dwa dla dzieci i jedno 

historyczne. W sumie zatrudnionych 

jest u nas około 20 pracowników. 

Co wyróżnia naszą redakcję? Została 

założona w 1906 roku! O „Naszej 

Niwie” można przeczytać we 

wszystkich podręcznikach do historii 

Białorusi. To jest marka narodowa, 

która istniała jeszcze przed I wojną 

światową. Po objęciu władzy przez 

bolszewików pismo przestało istnieć. 

Została przywrócona w 1991 roku po 

uzyskaniu przez Białoruś niepodległości. 

Teraz jestem redaktorem naczelnym 

gazety. Pracujemy w Mińsku i dobrze 

wiedzieliśmy, że reżim nie sprzyja pracy 

wolnych mediów. 
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Liczyliśmy na to, że uda nam się 

uniknąć aresztowań i kar pieniężnych. 

Pracowaliśmy przecież całkowicie legalnie. 

Okazało się inaczej. Kilka miesięcy po 

wyborach, przeciwko Marcinowiczowi 

wszczęto sprawę karną i rozpoczęto 

postępowanie za złamanie kodeksu 

Jestem sądzony w sprawie 

o zniesławienie. Z tego artykułu 

rzadko się wszczyna postępowanie, 

więc to wyjątkowa sytuacja. 

Odsiedziałem w areszcie trzy dni. 

Domyślam się, że to tyle, na ile 

maksymalnie można kogoś zatrzymać 

w celach profilaktycznych. 

Praktycznie cały dzień spędziłem 

z nią w szpitalu. Następnego dnia 

pojechałem po dziennikarkę, która 

w kawiarni ukrywała się przed 

milicją. Podszedł do mnie człowiek 

z karabinem. Kazał wyjść z samochodu 

i zażądał, żebym okazał dokumenty. 

Wyjąłem legitymację prasową. Ucieszył 

twarzą do ziemi na dziedzińcu 

komendy milicji dzielnicy Zawadski 

Rajon. Następnie przewieziono go 

do aresztu w podmińskim Żodzinie, 

gdzie w dwunastoosobowej celi 

jednocześnie przetrzymywano 27 osób. 

Spali ściśnięci jeden obok drugiego, 

niektórzy przy stole. 

się i skierował mnie do milicyjnej 

więźniarki. Było tam tak ciasno, 

że nie dało się usiąść, a jeśli ktoś 

upadł, to nie na ziemię, a na innego 

spoconego, zmęczonego więźnia – 

wspomina Jahor. Kiedy wychodziliśmy 

z więźniarki, bili nas pałkami, więc 

każdy szedł szybko, trzymając głowę 

w dół. Nie można było nic powiedzieć.

Jak mówi Marcinowicz, wraz z innymi 

zatrzymanymi pierwszą noc przeleżał 

wykroczeń. Od 28 sierpnia pierwotna 

strona internetowa Naszej Niwy jest 

zablokowana. Teraz artykuły pojawiają 

się na stronie o adresie nn.by.

Mamy prawnika, ale w obecnej sytuacji, 

na Białorusi adwokatów zatrudnia 

się głównie po to, żeby oskarżeni 

mogli utrzymywać jakikolwiek kontakt 

z rodziną. Teraz każdy wie, że bez 

względu na to, co się powie w sądzie, 

decyzja dawno zapadła. 

Od momentu rozpoczęcia protestów 

na Białorusi zatrzymano go dwukrotnie. 

Pierwsze z zatrzymań miało miejsce 

w Mińsku, w nocy z 10 na 11 sierpnia. 

Przez ponad półtora dnia nie było 

wiadomo, co się z nim stało. 12 sierpnia, 

po południu, odnalazł się w areszcie 

śledczym w Żodzinie, skąd został 

przewieziony do Mińska.

Dzień wcześniej została ranna nasza  

edakcyjna koleżanka Natalia Łubnieuskaja. 

W tym czasie koledzy wszędzie go 

szukali. A on siedział w celi bez żadnej 

informacji o swoim statusie prawnym, 

nie wiedząc, co będzie dalej. Coś do 

jedzenia dostał dopiero 20 godzin 

później.

„Jestem dziennikarzem, więc mogę 

zostać zwolniony z aresztu w imieniu 

Republiki Białorusi. Pozostali 

mężczyźni, z których niektórzy zostali 

pobici „na kwaśne jabłko”, nie mają 

fot. Nasza Niwa fot. Nasza Niwa 
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Po wyjściu na wolność mężczyzna 

rozpoznał tego naczelnika. Był 

to właśnie Barsukow, zastępca 

Juryja Karajewa (minister spraw 

wewnętrznych – przyp. red.). 

Wiceminister przybył do aresztu 

w nocy, 14 sierpnia. Zapewniał, 

że w celach nikogo nie biją ani nie 

torturują. Po tych wydarzeniach 

Sakałouski wyjechał na Litwę, 

a w moim domu przeprowadzono 

rewizję. Razem z prawnikiem zostałem 

przewieziony do Komitetu Śledczego 

na przesłuchanie. Z mojego 

mieszkania zniknęły telefony, 

pendrive’y, cały sprzęt, dokumenty 

i karty SIM. Wyszedłem dopiero po 

trzech dniach. Zostałem zatrzymany 

pod zarzutem zniesławienia (art. 

188 kodeksu karnego – przyp. red.) 

w materiale, w którym jest poruszony 

jest temat wiceministra Barsukowa 

– wyjaśnia Jahor.

W świetle prawa jest teraz 

podejrzanym w sprawie. Ma zakaz 

wyjazdu za granicę. Przypomniano mu 

też o sierpniowym zatrzymaniu:  

– Proszę pamiętać, że był pan też 

zatrzymany za udział w nielegalnym 

zgromadzeniu – usłyszał. 

Paradoksem jest to, że kiedy 

siedziałem w areszcie, szef milicji 

przyszedł do mnie bez adwokata 

i spytał, czy nie chciałbym wyjechać 

za granicę jak Cichanouska. Nie 

wiem, jak mam to interpretować. Albo 

była to prowokacja, albo naprawdę 

chcieli wydalić z kraju jak najwięcej 

polityków, osób publicznych, 

działaczy, aby nie zwracali uwagi 

opinii publicznej na obecną 

sytuację polityczną. Później w mojej 

celi osadzili mężczyznę, który 

rozmawiał ze mną na podobne 

tematy. W końcu, kiedy wyszedłem, 

wręczono mi dokument zawierający 

informacje, że nie wolno mi opuścić 

terytorium Białorusi. Ja naprawdę nie 

zamierzałem i nie zamierzam nigdzie 

jechać. Powinienem i chcę pracować 

w swoim kraju.

Zdaniem Marcinowicza, wszystko 

sprowadza się do tego, że służby 

chcą, by zdradził nazwisko 

dziennikarza, który przeprowadził 

wywiad z DJ-em. W artykule, 

z powodu usterki technicznej, nie 

podpisano autora, a później redakcja 

Później sytuacja zrobiła się jeszcze 

bardziej napięta. We wrześniu miała 

swój początek historia o rzekomym 

zniesławieniu osoby pełniącej 

funkcje publiczne. Dlaczego 

rzekomym? 

Otóż podczas oficjalnego wydarzenia na Skwerze Kijowskim 
w Mińsku zabrzmiał utwór Wiktora Coja „Pieremien!” („Chcę 
zmiany!” - przyp. red.). DJ-a, który go włączył, natychmiast 
aresztowano. Był to Uładzisław Sakałouski, który później 
poinformował dziennikarzy, że w areszcie przy ul. Akreścina 
został pobity przez wiceministra spraw wewnętrznych 
Alaksandra Barsukowa, którego rozpoznał na podstawie 
zdjęć. Napisała o tym Nasza Niwa. W artykule mowa jest 
o tym, że podczas trzeciego dnia odbywania kary do celi 
przyszedł jeden z naczelników i uderzył Sakałouskiego 
dwukrotnie.

możliwości poinformowania swoich 

bliskich o zatrzymaniu i nie wiedzą, 

kiedy odbędzie się ich proces, mimo 

że minęły już 72 godziny od momentu 

zatrzymania” – napisał Jahor na portalu 

społecznościowym tuż po wyjściu na 

wolność.

Następnie został ukarany grzywną 

w wysokości 405 rubli białoruskich 

(ok. 600 złotych – przyp. red.) za 

udział w nielegalnym zgromadzeniu.

Kiedy mnie wypuszczono, podeszła 

do mnie rzeczniczka biura prasowego 

organów ścigania i powiedziała, że 

moja sytuacja jest nie najlepsza. Jednak 

jeśli będę milczeć, to zniszczą wniosek 

o ukaranie i będziemy mogli uznać, że 

nic się nie stało. Powiedziałem, że nie 

jest to możliwe, bo po zniknięciu byłem 

poszukiwany i nie mogę tak po prostu 

o tym zapomnieć. Wtedy dali mi do 

zrozumienia, że w takim razie niczego nie 

mogą zagwarantować.
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zdecydowała, że nie będzie 

dodawać podpisu, żeby nie narazić 

dziennikarza.

Na temat zatrzymania redaktora 

naczelnego Naszej Niwy 

i wywierania na niego presji 

wypowiedziało się Białoruskie 

Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ):  

„W postępowaniu karnym Jahora  

Marcinowicza (z udziałem 

funkcjonariuszy organów ścigania) 

można zauważyć również przejawy 

cenzury i nadużycia norm 

prawnych w celu ograniczenia 

wolności słowa. Żądamy 

natychmiastowego uwolnienia 

Jahora Marcinowicza i zakończenia 

postępowania karnego” – czytamy 

w oświadczeniu na stronie 

internetowej organizacji.

Przedstawiciele BAŻ oświadczają 

również, że opowiadają się 

za „ogólną dekryminalizacją 

zniesławienia”.

Jahor kontynuuje pracę, relacjonuje 

wydarzenia w kraju. Jak mówi, 

miał szczęście, że w czasie pobytu 

w areszcie nie został ciężko pobity, 

w przeciwieństwie do innych 

więźniów. Przyznaje, że obciążenie 

psychiczne w tej pracy jest spore, 

ale od samego początku wiedział, 

że zawód dziennikarza i mówienie 

prawdy na Białorusi niesie za sobą 

pewne ryzyko.

W chwili powstania reportażu, pod 

koniec października, na Białorusi nadal 

odbywają się demonstracje. Dochodzi 

do licznych zatrzymań protestujących, 

jak również dziennikarzy. Ludzie 

domagają się tylko dwóch rzeczy 

– zakończenia represji i rezygnacji 

Łukaszenki.

– Bez względu na grzywny i areszt 

będziemy kontynuować naszą pracę. 

Dziennikarstwo powinno trwać! – mówi 

Jahor Marcinowicz.

Nazarij Wiwczaryk

Jeśli chodzi o obrażenia od ciosów 

pałką, które zadano mi podczas 

zatrzymania w sierpniu, były to tylko 

siniaki. Oczywiście, nie jest przyjemnie 

dostać grzywnę, ale trzeba dalej 

pracować, relacjonować wydarzenia. 

Swoją drogą, kilka tygodni temu, 

na jednym z marszów dosłownie na 

moment straciłem czujność i w tej samej 

chwili poczułem, jak ktoś klepie mnie po 

ramieniu. Spodziewałem się OMON-u, 

ale to byli mężczyźni w dżinsach, 

z pałkami i bronią, którzy pracują 

na protestach. Nie wiem, co to za 

jednostka. Zatrzymali mnie i fotografa. 

Zaprowadzili do więźniarki, pojeździliśmy 

chwilę po Mińsku, po czym zawieźli nas 

na komendę milicji. Nie wiedziałem, czy 

znów nas zamkną, czy postawią zarzuty. 

Oskarżenie, jakie potem usłyszeliśmy to jakiś absurd 
– posądzono nas o nieposłuszeństwo wobec milicji. 
U nich wszystko jest sfabrykowane. Prawdopodobnie 
zarzuty stawia się po to, by całkowicie zniechęcić 
dziennikarzy do pracy, a ludzi odstraszyć od wychodzenia 
na protesty – twierdzi Jahor.
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“Władza najbardziej boi się obrazu”. 
Historia Uładzimira Hrydzina

– Wstajemy! Telefon do kieszeni!  

W barze panuje półmrok, a funkcjonariusze OMON-u krzyczą i kopią ludzi, którzy 

jeszcze niedawno spokojnie siedzieli przy barowych stolikach. – Pozwólcie mi 

przynajmniej zabrać sprzęt – mówi Uładzimir Hrydzin, jeden z najbardziej znanych 

białoruskich fotografów, który przyszedł do baru z kolegą, by wysłać zdjęcia do 

redakcji. Wideo z ich zatrzymania szybko obiegło wszystkie media. 

Tego dnia, 13 września, Uładzimir 

Hrydzin robił zdjęcia podczas 

Marszu Bohaterów – masowej akcji 

protestacyjnej w Mińsku, w której wzięło 

udział około 200 tysięcy osób. Po 

marszu Hrydzin wraz z innym fotografem 

Alaksandrem Wasiukowiczem, weszli 

do baru 1067, aby odesłać materiał do 

redakcji, ponieważ nie dało się wysłać 

zdjęć bezpośrednio z akcji – mobilny 

internet w mieście w niedziele właściwie 

nie działa. Około 30-40 minut później 

grupa zamaskowanych mundurowych 

szturmowała to miejsce: skrępowali 

dziennikarzy, zabrali ich na zewnątrz, 

wsadzili do czarnego busa i zabrali na 

komisariat milicji dzielnicy Frunzeński 

Rajon.

Na początku 
myślałem, że 
popełnili błąd, 
pomylili nas 
z kimś. Miałam na 
szyi identyfikator 
dziennikarski, 
próbowałem 
im powiedzieć, 
że jesteśmy 
dziennikarzami. 
Zero reakcji – 
wspomina Hrydzin.

Kiedy dziennikarze zostali przywiezieni 

na komisariat, ich akty oskarżenia 

o „udział w nielegalnym zgromadzeniu” 

były już gotowe. Wtedy stało się jasne: 

nie było żadnej pomyłki, w areszcie 

spędzą przynajmniej 72 godziny.

W nocy wszyscy trzej zostali przewiezieni 

do aresztu przy ul. Akreścina 

i umieszczeni w różnych celach.

Tu miało być zdjęcie

Sasza i ja uważamy, że zatrzymali 

nas przypadkowo, a dopiero potem 

gdy przejrzeli nasze dokumenty 

i dowiedzieli się, co fotografowaliśmy, 

postanowili nas ukarać. Jednak 

większość naszych kolegów jest 

zdania, że mieli rozkaz: zlokalizowali 

nas, przyjechali i zatrzymali. 

Hrydzin i Wasiukowicz zostali 

zatrzymani w niedzielę, ale sąd zajął 

się ich sprawą dopiero we wtorek. 

Dziennikarze nie zostali doprowadzeni 

do budynku sądu, uczestniczyli 

w procesie za pośrednictwem 

łączenia wideo, pozostając w areszcie 

śledczym. Taki format procesu stał 

się już normą na Białorusi. Władze 

wyjaśniają, że to środki ostrożności 

związane z koronawirusem. Łukaszenka 

wielokrotnie wyśmiewał pandemię 

i nazywał ją „psychozą”, ale dla celów 

politycznych władze chętnie stosują 

ograniczenia związane z Covidem.

Na posterunku milicji zatrzymanych 

przejął agresywny funkcjonariusz.

Od razu zabrał 
nam karty pamięci 
z aparatów. Kiedy 
czekaliśmy, zadzwonił 
mój telefon. Kazał mi 
go wyłączyć, a ja po 
prostu odrzuciłem 
połączenie. Zauważył 
to, zdenerwował 
się i kopnął mnie 
w brzuch.

Mundurowy kilkakrotnie uderzył 

również przyjaciela Wasiukowicza – 

projektanta Jahora Kalahina, którego 

również zatrzymano w barze 1067.  

Na posterunku milicji zatrzymanych 

przejął agresywny funkcjonariusz.

Od razu zabrał 
nam karty pamięci 
z aparatów. Kiedy 
czekaliśmy, zadzwonił 
mój telefon. Kazał mi 
go wyłączyć, a ja po 
prostu odrzuciłem 
połączenie. Zauważył 
to, zdenerwował 
się i kopnął mnie 
w brzuch.
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Uładzimir Hrydzin został oskarżony 

o rzekomy udział 13 września 

w nielegalnym zgromadzeniu. Rzekomo 

wykrzykiwał hasła „Wstyd!”, „Odejdź!” 

i „Żywie Biełaruś!”. Sprawa opierała 

się przekopiowanym akcie oskarżenia 

i protokole przesłuchania milicjanta. 

Jednak głównym absurdem sytuacji 

było to, że według akt sprawy, Hrydzin 

uczestniczył w proteście na ul. 

Romanovskaya Sloboda 7 (adres lokalu, 

w którym zatrzymano dziennikarzy – 

przyp. red.), choć tego dnia w tej okolicy 

nie odbywały się żadne demonstracje. 

Sąd otrzymał nawet nagranie 

z monitoringu, na którym wyraźnie 

widać, że zatrzymanie miało miejsce 

w momencie, gdy Hrydzin pracował 

na swoim komputerze w barze. Nie 

było mowy, żeby w tym momencie 

wykrzykiwał jakiekolwiek hasła...

Sędzia odesłał akt oskarżenia do 

rewizji, ale dziennikarze zostali 

w areszcie. Następnego dnia milicja 

oddała do sądu zredagowany akt 

oskarżenia. Stwierdzili, że Hrydzin 

i Wasiukowicz protestowali w pobliżu 

stacji metra Puszkińska na dwie 

godziny przed aresztowaniem. 

Rzeczywiście tego dnia protesty 

odbywały się w tym miejscu, ale 

dziennikarze pełnili tam obowiązki 

służbowe. 

w materiałach zdjęć. Fotografie 

zostały zastąpione białą ramką 

z napisem „Tu  miało być zdjęcie” 

i krótką informacją o aresztowaniu 

fotografów.

Areszt to dla mnie jeszcze nie do 

końca zamknięty rozdział

Dwóch chłopaków, z którymi 

Hrydzin początkowo dzielił celę 

w areszcie na Akreścina, dostało 

po 13 dni aresztu. Jeden z nich, był 

jednak później sądzony z art. 342 

kodeksu karnego (działania rażąco 

naruszające porządek publiczny 

– przyp. red.), jest to artykuł, 

który w czasie obecnych represji 

politycznych na Białorusi stosowany 

jest na szeroką skalę.

Jeden z „politycznych” z celi 

Hrydzina nie otrzymał żadnych 

rzeczy osobistych, w tym ubrań. 

Marzł i szybko zachorował. Ogólnie 

rzecz biorąc, pobyt w areszcie 

odbył się bez się większych 

incydentów. Więzienne posiłki były 

uzupełniane jedzeniem z paczek od 

bliskich. Choć niektóre produkty 

nie docierały do zatrzymanych, 

znikały bez śladu. Najtrudniej było 

dostosować się do rytmu życia za 

kratkami. Czas płynie tam inaczej. 

Zwykle dobrze sypiam, a tam 

pół nocy nie mogłem zasnąć – 

wspomina dziennikarz.

Pewnego dnia do celi Uładzimira 

trafił bezdomny. Był pijany, 

strasznie śmierdział i zachowywał 

się nieodpowiednio. Chyba zrobili 

to celowo. Takie małe świństwo. 

Był to najprawdopodobniej pomysł 

milicjantów z komisariatu. Nie 

doszło jednak do konfliktu z nowym 

współwięźniem.

Ostatnie godziny aresztowania 

były dla Uładzimira szczególnie 

stresujące. Na Białorusi 

niejednokrotnie po odsiedzeniu 

jednego wyroku dodawano 

kolejny. Na szczęście fotografa 

to nie spotkało. Nie ma on jednak 

wątpliwości, że areszt był zemstą 

na nim i Wasiukowiczu. Mogli 

zatrzymać nas na trzy dni albo dać 

grzywnę… Ewidentnie chcieli dać 

nam surową karę.

Przedstawili w sądzie nagranie, gdzie Sasza i ja 
wychodzimy na jezdnię, fotografujemy protestujących 
i odchodzimy. Zostało ono uznane za dowód naszego 
udziału w akcji. Choć było jasne, że po prostu 
wykonywaliśmy swoją pracę – mówi Hrydzin. Obaj fotografowie 

otrzymali wyrok 11 dni aresztu. 

Po tej decyzji sądu wszystkie 

niezależne media Białorusi 

w akcie solidarności na 24 godziny 

zrezygnowały z publikowania 
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Areszt to dla mnie 
jeszcze nie do 
końca zamknięty 
rozdział. Po czymś 
takim zaczynasz 
odruchowo 
zastanawiać się, 
czy warto teraz 
ryzykować… 
Bo przecież to 
oczywiste, że 
następnym razem 
będzie dużo gorzej.

Już pierwszego dnia protestów wykonał 

jedno ze swoich najpopularniejszych 

zdjęć z tego okresu. Fotografia 

przedstawia zakrwawioną, ranną od 

granatu hukowego dziewczynę, która 

siedzi na ziemi.

Najpierw zrobiłem zdjęcie chłopakowi, 

którego nieśli na rękach. Widziałem, 

jak obok niego doszło do wybuchu, 

ludzie zabrali go do karetki. Obok 

ktoś udzielał pomocy tej dziewczynie. 

Potem powiedziała mi, że nie pamięta 

niczego z tego dnia. Teraz jest 

w Czechach, miała dwie operacje. Przez 

ponad miesiąc w ogóle nie słyszała 

na jedno ucho. Odzyska słuch tylko 

częściowo… Czasem wymieniamy się 

wiadomościami.

Drugiego dnia protestów, 10 sierpnia, 

Hrydzin pracował w pobliżu stacji metra 

Puszkińska, gdzie żołnierze jednostki 

specjalnej Ałmaz zabili demonstranta 

Alaksandra Tarajkouskiego.

Na Puszkińskiej pracowałam w grupie 

dziennikarzy, w której była też Natalia 

Łubnieuskaja. Zaczęli do nas strzelać: 

Natalia została ranna, Dashy Buryakinie 

(fotokorespondentka portalu TUT.by 

– przyp. red.) kula odcięła identyfikator, 

jakiś odłamek trafił w Saszę 

Wasiukowicza. Trochę później 

wyszliśmy zrobić kilka zdjęć szeregu 

mundurowych, staliśmy 70, może 

100 metrów od nich. Jeden z nich 

zbyt długo się nie zastanawiał i zaczął 

strzelać. Dobrze, że nie trafił. Strzelał 

do mnie, za to, że robiłem zdjęcia. 

Wtedy, pod ostrzałem, z jakiegoś 

powodu się nie bałem...

Zacząłem odczuwać strach dopiero 

po tej masakrze na Puszkińskiej. 

Znalazłem się w ślepym zaułku razem 

z protestującymi, a gdy chciałem 

stamtąd odejść z przeciwnej strony 

nadeszli milicjanci. Któryś z nich 

powiedział: 

– Nie ruszamy dziennikarzy.

Na początku odetchnąłem z ulgą, 

ale potem zobaczyłem, że prowadzą 

duńskiego fotografa. Skończyło się 

na tym, że poszedłem sam jakimiś 

krętymi ścieżkami przez park. I wtedy 

po raz pierwszy się bałem. Bo w takiej 

sytuacji lepiej jest być z kimś – 

wspomina.

W sierpniu, pomimo ryzyka bycia 

postrzelonym i doznania obrażeń od 

wybuchu granatów, pracowało mu 

się dużo bardziej komfortowo niż 

parę miesięcy później. W pierwszych 

dniach protestów funkcjonariusze 

organów ścigania mieli przyzwolenie 

na nieograniczoną przemoc – każdy 

zatrzymany mógł zostać brutalnie 

pobity. Nie było jednak jednostek, 

które koncentrowałyby się na 

represjonowaniu dziennikarzy.

Dziennikarze jako zakładnicy

W ostatnich latach Hrydzin pracował 

jako fotokorespondent Radia Swaboda 

(białoruska sekcja Radia Wolna Europa 

– przyp. red.). Jednak pod koniec 

sierpnia, bez żadnego wyjaśnienia, wraz 

z kilkoma innymi dziennikarzami został 

pozbawiony akredytacji Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych Białorusi. Zaczął 

współpracować z portalem TUT.by. 

Jednak 1 października władze odebrały 

portalowi status środka masowego 

przekazu. Wszystko to odbywa się 

w jednym celu – chodzi o to, by 

niezależne media nie mogły działać 

w świetle prawa.

Sierpniowe walki

Uładzimir Hrydzin zaczął zajmować 

się dziennikarstwem 12 lat temu. 

W tym czasie zatrzymano go 

kilkukrotnie, ale nigdy wcześniej nie 

był w areszcie przy ul. Akreścina. 

Nigdy nie pracował też w czasie 

ostrzału. Robienie zdjęć podczas 

rozpędzania protestów w dniach 

9-12 sierpnia było dla niego zupełnie 

nowym doświadczeniem. 
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“Dziennikarze relacjonujący protesty 
na Białorusi muszą szybko biegać”.
Historia Michaiła Ilina

Uładzimir uważa, że źródeł 

bezprecedensowego „polowania” na 

dziennikarzy należy szukać w lipcowym 

oświadczeniu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. Napisano w nim, że 

protesty uliczne są koordynowane 

przez relacje korespondentów Radia 

Swaboda. Przedstawiciele organów 

ścigania i wtórująca im państwowa 

propaganda, zaczęły publicznie 

wymieniać dziennikarzy jako 

organizatorów masowych protestów. 

Zaczęły się prześladowania.

Nie wiem, czy służby mają „czarne 

listy” dziennikarzy, którzy powinni 

znaleźć się w areszcie. Ale za kratki 

trafiają głownie ci, którzy robią zdjęcia 

i nagrywają. Władze najbardziej 

boją się obrazu. Dlaczego obrazu? 

Mundurowi łamią prawo, biją ludzi. 

Uważają, że przez dziennikarzy mogą 

zostać zidentyfikowani, a następnie 

ukarani.

Według Uładzimira zatrzymania 

dziennikarzy przybrały formę pewnego 

rodzaju taśmy produkcyjnej. Jednych 

wypuszczają, drugich zatrzymują. Tak, 

jakby specjalnie trzymali zakładników.

Wszystko to nie może nie mieć wpływu 

na pracę w mediach. Naprawdę chcę 

robić zdjęcia. Ale chcę wybrać moment, 

kiedy rzeczywiście warto będzie 

ryzykować. Może się przecież zdarzyć, 

że pójdę i nie zrobię nawet jednego 

zdjęcia, bo od razu mnie zatrzymają. 

Jaki to ma sens? Żałuję, że nie byłem 

na Orłowskiej (25 października na 

ul. Orłowskiej w Mińsku doszło do 

brutalnego rozpędzania protestu, 

funkcjonariusze masowo używali 

granatów hukowych – przyp. red.) – 

przyznaje dziennikarz.

Kaciaryna Andrejewa

Paweł Swierdłow, redaktor naczelny Euroradia, o bezpieczeństwie dziennikarzy 

na Białorusi i o tym, jak obecnie wygląda praca w redakcji. Rozmowa miała 

miejsce około 20 października, wtedy też jeden z pracowników Euroradia, Arciom 

Majorau został ukarany 15 dniami aresztu. Chłopak wypełniał obowiązki służbowe, 

posiadał legitymację i miał na sobie kamizelkę z napisem „prasa”, mimo to 

został oskarżony o niestosowanie się do poleceń milicji (funkcjonariusz organów 

ścigania rzekomo zażądał od niego opuszczenia miejsca, gdzie odbywał się 

protest, aby nie zakłócać porządku publicznego – przyp. red.).

Innych dziennikarzy Euroradia 

zatrzymywano tylko na kilka godzin. 

W dużym skrócie wygląda to tak: 

dziennikarz zaczyna relację na żywo, 

a po kilku minutach przychodzą po 

niego i pakują go do samochodu. 

Robią to, aby zakłócić naszą pracę. 

Wcześniej wypuszczali po kilku 

godzinach – kiedy protest dobiegał 

końca. Później zaczęli karać aresztem 

– mówi  Swierdłow.

14 lipca jednym z zatrzymanych 

podczas relacji na żywo jest Michaił Ilin. 

W momencie zatrzymania transmisję 

oglądało kilka tysięcy osób. Do zdarzenia 

doszło w pobliżu placu Zwycięstwa, 

skąd Ilin i Majorau relacjonowali protest 

zwolenników niezarejestrowanych 

kandydatów na prezydenta – Wiktara 

Babaryki i Walerego Capkały. Wtedy 

jeszcze dziennikarzy wypuszczano 

niemal od razu...

Obok nas zatrzymał się „legendarny” milicyjny bus 
i wyskoczyło z niego kilku mężczyzn w cywilnym stroju. 
Zatrzymali mnie i Arcioma. Relacja skończyła się, kiedy  

fo
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Oprócz dziennikarzy Euroradia 

tego dnia zatrzymano również 

korespondentów Radia Swaboda 

(białoruska sekcja Radia Wolna 

Europa - przyp. red.), którzy również 

nadawali na żywo. Ilin podkreśla, że 

w relacjach dziennikarze przedstawiali 

na ogół pełny i prawdziwy obraz 

sytuacji politycznej w kraju. A władze 

oczywiście nie chciały pokazywać, jak 

duża jest skala protestów.

Szczerze mówiąc, myślę, że mieliśmy 

wtedy szczęście. Zamknęli nas 

w osobnym pomieszczeniu. Spotkaliśmy 

tam zatrzymanych dziennikarzy Radia 

Swaboda – Alesia Pileckiego i jego 

operatora. Siedzieliśmy bez telefonów 

kilka godzin, kiedy milicjanci mają 

prawo zatrzymywać na trzy godziny, 

do czasu wyjaśnienia okoliczności. 

Wypuszczono nas wieczorem, kiedy 

protesty się uspokoiły. W związku 

z wydarzeniami z 14 lipca wszczęto 

kilka spraw karnych przeciwko młodym 

ludziom, którzy stawiali opór milicji 

w czasie zatrzymania. Wezwano mnie do 

prokuratury jako świadka, chociaż nic 

nie widziałem, bo byłem zatrzymany.

Dziennikarzy wypuszczono z komendy 

późno w nocy, bez postawienia 

zarzutów. Michaił nie zgłosił skargi 

na działania milicji. Mówi, że sytuacja 

w lipcu to był dopiero wierzchołek góry 

lodowej. Potem pracy było jeszcze 

więcej, więc postanowił po prostu 

nie tracić czasu. Poza tym nie wierzył 

w skuteczność wymiaru sprawiedliwości.

Nadal miałem szansę, aby 

w jakiś sposób przeciwstawić się 

funkcjonariuszom organów ścigania 

– mówi Michaił, którego praca skupia 

się głównie na umieszczaniu relacji, 

komentarzy i informacji na portalach 

społecznościowych YouTube i Telegram.

Euroradio, czyli Europejskie Radio 

dla Białorusi z siedzibą w Warszawie, 

działa od 2006 roku, nadając na 

Białoruś w języku białoruskim na falach 

FM, na satelitach i w internecie, więc 

jest to właściwie redakcja zagraniczna. 

I w tym problem. Niedawno wszystkie 

zagraniczne środki masowego 

przekazu na Białorusi zobowiązano 

do ubiegania się o nową akredytację. 

Praktycznie nikt jej nie dostał.

Pracujemy bez akredytacji od kilku 

tygodni. Oznacza to, że nie możemy 

pracować w normalnym trybie tak 

samo jak np. Radio Swaboda, Deutsche 

Welle i inni. Nie możemy podpisywać 

się pod publikacjami. Mogą nas 

pociągnąć do odpowiedzialności za 

udostępnianie materiałów w imieniu 

redakcji zagranicznej nieposiadającej 

akredytacji. Jest to wykroczenie, 

za które grozi kara grzywny. Ale 

najgorsze jest to, że de iure i de facto 

praktycznie nie możemy działać. 

Nawet jeśli będziemy mieli na sobie 

kamizelki z napisem „prasa”, dla 

funkcjonariuszy jesteśmy nikim. 

Dlatego mój kolega Arciom Majorau 

został zatrzymany. Jego zatrzymanie 

było zaskakujące, bo oprócz pracy dla 

nas współpracował z gazetą “Biełorusy 

i Rynok”, to miało go chronić. Jednak 

został zatrzymany za rzekome 

nieposłuszeństwo wobec milicji.  

krzyczałem: Jesteśmy dziennikarzami!, ale to nie 
wpłynęło na nich w żaden sposób. Jakiś czas później, 
kiedy usłyszeliśmy ich rozmowy, zdaliśmy sobie sprawę 
z tego, że nieprzypadkowo aresztowali właśnie nas. To 
było polowanie na dziennikarzy, którzy prowadzili relacje 
na żywo. Jechaliśmy w tym busie jakieś 10 minut, potem 
zaciągnęli nas najpierw do jednej milicyjnej więźniarki, 
potem do drugiej. Przejażdżki z funkcjonariuszami 
trwały przynajmniej godzinę, dopóki więźniarka nie była 
całkowicie wypełniona ludźmi.

Wtedy zabrali nas na komendę milicji 

mińskiej dzielnicy Centralny Rajon – 

wspomina dziennikarz Euroradia  

Michaił Ilin.
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Innych też zatrzymano. Wszyscy 

zostali skazani na 13-15 dni aresztu 

– mówi Ilin.

Co więc robić? Pracować na własną 

odpowiedzialność?

Każdy protest może zakończyć się 

brutalnym zatrzymaniem i obrażeniami, 

a oprócz tego mogą nas pociągnąć do 

odpowiedzialności z powodu naszego 

statusu prawnego. Problematyczne 

jest też to, że bez akredytacji 

nie możemy robić wywiadów 

z żadnymi przedstawicielami władzy. 

Wcześniej mogłem zadzwonić do 

rzeczniczki prasowej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych Białorusi 

i otrzymać komentarz, teraz 

dostanę odmowę, bo reprezentuję 

nieakredytowane media. Poza tym 

prawdopodobnie usłyszałbym, że 

praca dla zagranicznych mediów 

nieposiadających akredytacji jest 

zabroniona. Mogę być za to ścigany – 

wyjaśnia dziennikarz.

Nie pozostaje nic innego niż czerpać 

informacje od ludzi podczas sond 

ulicznych.

Korzystamy z cytatów przedstawicieli 

władz umieszczanych w ogólnodostępnych 

źródłach, a także oświadczeń biura 

prasowego MSW z telegramowych 

kanałów. I oczywiście nie podpisujemy się 

pod niczym – wyznaje Ilin.

Najbardziej masowe protesty 

odbywają się w niedziele.  

Będziecie je relacjonować?

Lipcowe zatrzymanie Michaiła 

podczas relacji na żywo to nie koniec 

jego historii...

23 września, gdy pojawiła się informacja 

o tajnym zaprzysiężeniu Łukaszenki 

na prezydenta, mimo że był to dzień 

roboczy, wiele osób wyszło na ulice. 

Nadawaliśmy wtedy na żywo. Ja byłem 

prezenterem, a Arciom operatorem. 

Udaliśmy się na stację metra Puszkińska, 

gdzie nagraliśmy wideo, które później 

obiegło cały internet. Na filmie widać, jak 

mężczyzna uciekający przed OMON-em 

wskakuje do taksówki. Kierowca reaguje 

błyskawicznie: natychmiast wciska gaz, 

zjeżdża na przeciwległy pas, przejeżdża 

po trawniku, objeżdża inne samochody 

i wraz z protestującym znikają organom 

ścigania z pola widzenia. Stróże 

prawa naskoczyli wtedy na nas, bo to 

sfilmowaliśmy. Kazali oddać telefony. 

Opierałem się, bo to była przecież 

moja praca. Funkcjonariusze grozili mi 

paralizatorem i skrępowali ręce. W końcu 

jeden z nich wyjął mój telefon, udało 

mu się go odblokować i zmusił mnie 

do usunięcia nagrania. Jednak umiem 

wykorzystać możliwości techniczne 

iPhone’a i przywróciłem to wideo.

Dziennikarz wspomina, że on i jego 

kolega nosili wtedy jeszcze kamizelki 

z napisem „prasa”, myśląc, że zapewnią 

im ochronę. Próbowali rozmawiać 

z milicjantami i protestowali, dopóki nie 

powalono ich na ziemię. Oczywiście 

nikt się nie przedstawił. Na szczęście 

skłonność do brutalności nie szła 

w parze z umiejętnościami technicznymi 

funkcjonariuszy.

Teraz dziennikarze relacjonujący protesty 

na Białorusi muszą umieć szybko biegać. 

To podstawa. Na drugim miejscu jest 

umiejętność przeprowadzania wywiadów 

– żartuje Michaił.

Ilin jest aktywny na Twitterze i na innych 

portalach społecznościowych, gdzie 

z przymrużeniem oka komentuje aktualne 

wydarzenia. Ma wielu obserwatorów. 

„Białoruscy funkcjonariusze nie lubią grać 

w CS-a (gra komputerowa Counter-Strike 

– przyp. red.), bo tam nie wolno strzelać 

do cywilów” – to jeden z jego wpisów, 

który zebrał setki polubień. Dla Michaiła, 

posiadającego twórczą osobowość, 

jest to sposób, by na moment uciec od 

negatywnych bodźców, jakie otaczają 

Białorusinów na co dzień...

Nazarij Wiwczaryk

Nie wydaje mi się, 
że warto iść tylko po 
to, żeby zrobić jedno 
zdjęcie. Grozi nam 
kara 15 dni aresztu, 
a to czas, który 
można spożytkować 
dużo lepiej. Prosimy 
ludzi – czytelników, 
słuchaczy, o dzielenie 
się zdjęciami, 
filmami, innymi 
treściami. To dla nas 
najbezpieczniejsze 
rozwiązanie.
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“Rozbierali do naga, kopali 
w brzuch. Alena Dubowik 
o torturach w areszcie”. 
Historia Aleny Dubowik

- Niżej! – krzyczy strażniczka, młoda blondynka w masce, popychając 

dziennikarkę Biełsatu Alenę Dubowik. Alena stojąc w pozycji „jaskółki” z rękami 

skrępowanymi za plecami, nie może pochylić się jeszcze niżej, strażniczka zadaje 

jej cios kolanemw 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.

Alena Dubowik rozpoczęła pracę 

w telewizji Biełsat w marcu 2019 

roku, we wrześniu dołączyła do 

działu wiadomości. Ponieważ 

władze kategorycznie odmawiają 

wydania akredytacji „biełsatowcom”, 

praca korespondentów w terenie 

bardzo często kończy się w sądach. 

Zazwyczaj stawiane im są zarzuty 

naruszenia art. 22.9 kodeksu 

wykroczeń, który dotyczy pracy na 

rzecz środka masowego przekazu 

bez akredytacji. Alenie stawiano 

takie zarzuty czterokrotnie, ale 

to jej nie powstrzymywało. Kiedy 

zaczęły się protesty, dziennikarka 

podróżowała po kraju, kręciła 

materiały i relacjonowała wiece 

poparcia Swiatłany Cichanouskiej. 

Była wielokrotnie zatrzymywana, 

ale przed wyborami dziennikarze 

byli zazwyczaj wypuszczani 

z komisariatów w ciągu kilku 

godzin. Alena nie miała pojęcia, 

że wkrótce będzie stać w budynku 

aresztu twarzą do ściany, w tle 

słysząc krzyki i przekleństwa służby 

więziennej.

Nie wszystko 
pamiętam. Po 
pobycie w areszcie 
przy ul. Akreścina 
miałam zaniki 
pamięci. 
Kilkusekundowe 
zdarzają się 
do tej pory. 
Psychoterapeuta 
nazywa to reakcją 
na stres  
– uprzedza przed rozmową.

W pobliżu ul. Kalwaryjskiej udało mi się 

sfilmować wojskowego (przypuszczalnie 

żołnierza jednostki specjalnej Alfa – 

przyp. red.), który z broni celował do 

kobiety i krzyczał: 

– Chcesz tu drugą Ukrainę?! 

–  Co ty wyprawiasz?! Mógłbyś być moim 

synem!|

– Nie jesteś moją matką!

Mężczyzna nagle skierował broń w moją 

stronę: 

– Ku*wa, przestań filmować!

Mam ten film, ale jeszcze go nie 

oglądałam – wspomina Alena. 

Był bardzo agresywny, zupełnie 

niepoczytalny, jak zwierzę. Wydaje mi 

się, że nie miałby skrupułów, by do 

mnie strzelić.

Po protestach, które odbywały się 

w dniach 9-12 sierpnia, pojawiły 

się pogłoski, że podczas tłumienia 

protestów, stróże prawa byli „pod 

wpływem”. Podobno dowódcy 

dawali funkcjonariuszom używki. 

To mogłoby wyjaśniać niezwykłe 

okrucieństwo i to, jak długo torturowali 

ludzi. Oczywiście nie ma żadnych 

Ku*wa, przestań filmować!

Wieczorem, 10 sierpnia dziennikarka 

udała się na ulicę Kalwaryjską, gdzie 

w pobliżu centrum handlowego Korona 

(w Mińsku – przyp. red.) zbierała się 

grupa protestujących. Alena miała 

na żywo, przez telefon, relacjonować 

wydarzenia, kręcić materiały 

i kiedy będzie możliwość, łącząc się 

z pobliskimi sieciami Wi-Fi, wysyłać je 

do redakcji Biełsatu.
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dowodów, które potwierdzałyby te 

plotki. Prawdopodobne jest też to, że 

ludzie wymyślili historie o milicjantach 

po amfetaminie, bo ciężko jest 

zaakceptować fakt, że ktoś o trzeźwym 

umyśle jest w stanie pobić na śmierć 

i jeszcze czerpać z tego przyjemność.

Zadzwoniłam do redakcji w Warszawie, 

opowiedziałam tę historię i dodałam, 

że poprosiłam o komentarz kobietę, 

w którą celował milicjant. Redaktor 

powiedział:

–  Alena, wystarczy, uciekaj  

stamtąd!

Tej nocy Alena musiała wrócić do domu: 

czekały na nią dzieci w wieku trzech, 

pięciu i siedmiu lat. Wiedziała, że gdzieś 

w pobliżu jest ekipa filmowa Biełsatu, 

ale okazało się, że operator kamery 

został zatrzymany. Jego żona Tacciana 

zaproponowała, że zabierze Alenę do 

domu, a po drodze pojadą na komisariat 

dzielnicy Centralnyj Rajon, gdzie miał 

przebywać jej mąż. Alena zgodziła się 

pomóc w odnalezieniu kolegi.

Nie wiedziałam dokąd iść. Postanowiłam 

po prostu iść przed siebie jedną z ulic. 

Idąc, zdałam sobie sprawę z tego, że 

mam obstawę: szedł za mną mężczyzna 

w masce i czarnym stroju sportowym, 

dosłownie czułam jego oddech na mojej 

szyi. Zatrzymałam się, odwróciłam 

i spojrzałam mu w oczy. Tajniak 

przeszedł, udając, że go nie interesuję, 

ale trochę dalej się zatrzymał. 

Wbiegłam na podwórko i zadzwoniłam domofonem 
do jednego z budynków.  
–  Witam, jestem dziennikarką, ktoś mnie śledzi, proszę 

mnie wpuścić na klatkę schodową. 
Kobieta, która otworzyła drzwi, zaproponowała, żebym 
weszła do mieszkania. To stamtąd wysłałam film do redakcji.

Wielu dziennikarzy spędziło noc z 10 na 

11 sierpnia z nieznajomymi. Uciekając 

przed funkcjonariuszami, ludzie szukali 

schronienia w mieszkaniach, zamykali 

się w nich dziesiątkami i leżeli na 

podłodze przy wyłączonym świetle. 

Zza okien dobiegały odgłosy wybuchów 

granatów hukowych. Zdarzyło się 

kilka przypadków, kiedy okna domów 

również były ostrzeliwane. Bezpieczniej 

było pozostać w ukryciu, niż próbować 

przedostać się przez oblężone miasto. 

W pobliżu 
komisariatu milicji 
stało jakieś 20 
osób, kobiety 
płakały. Rodzinom 
nie udzielano 
żadnych informacji. 
Obrońcy praw 
człowieka dali nam 
formularz zgłoszenia 
zaginięcia, Tania 
wypełniła go od 
razu, na kolanach. 
Wtedy podjechała 
milicyjna więźniarka. 

Pamiętam 
moją pierwszą 
myśl: przywieźli 
nową partię 
zatrzymanych, 
trzeba się stąd 
oddalić. Jednak oni 
przyjechali po nas, 
tych, którzy szukali 
swoich bliskich.

Spojrzałam na telefon, była 

23:21, w następnej sekundzie 

ktoś chwycił mnie mocno 

za przedramię. Wyrwano mi 

z rąk telefon i zaciągnięto do 

pojazdu.

Najpierw Alena i Tacciana jechały, 

siedząc na zwykłej ławce we 

wnętrzu więźniarki, a kilka ulic dalej 

przemieszczono je do szklanej kabiny 

o szerokości około metra. Pamiętam, 

że powiedzieli:

–  Musi pani zrozumieć, że robimy to dla 

pani dobra.



56 Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie? 57Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?

Ściany w kabinie były pokryte krwią. 

Założyłam kaptur, żeby nie dotykać ich 

włosami. Tani udało się przemycić telefon, 

więc dałyśmy znać, że zostałyśmy 

zatrzymane. Jednak nie wiedziałyśmy, 

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 pamięci dziennikarki, to kilkadziesiąt 

kobiet stojących na dziedzińcu aresztu, 

twarzami do muru. Żadna nie miała 

sznurowadeł, pasków, biżuterii.

To tam po raz pierwszy zobaczyłam 

swoją strażniczkę. Spisała nasze dane, 

wyrażając się przy tym bardzo wulgarnie. 

Potem zaczęły się rewizje osobiste, byłam 

pierwsza w kolejce. Kiedy milicjantka 

prowadziła mnie na salę inspekcyjną, 

ciągle mnie popychała, zmuszała, żebym 

pochylała się bardzo nisko, aż do pozycji 

„jaskółki”, nie mogłam podnieść głowy. 

Ukradkiem zobaczyłam klęczących 

mężczyzn. Podniosłam trochę wzrok, 

wtedy ona uderzyła mnie w tył głowy 

krzycząc:

– Nie podnosić!

W pomieszczeniu kazała mi się rozebrać 

i przykucnąć. Potem, nie dając czasu 

na to, żebym się ubrała, wypchnęła 

na korytarz w samej bieliźnie. Tam 

w końcu zobaczyłam, co się dzieje. 

Mnóstwo nagich mężczyzn klęczało 

w upokarzającej pozycji, twarzą do 

podłogi, z rękami za plecami. Na 

ścianach widziałam brunatne plamy, 

a podłoga była we krwi. Zanim to 

wszystko zobaczyłam, nie bałam się, 

jednak w tamtym momencie pomyślałam, 

że moje życie i zdrowie są zagrożone.

Alena założyła bluzę i naciągnęła na 

głowę kaptur. Przechodzący obok 

milicjant wziął ją za mężczyznę i nogą 

pchnął w stronę ściany. Wtedy podbiegła 

strażniczka i zabrała dziennikarkę 

z powrotem na dziedziniec. Alena 

widziała, jak Kryscina Wituszka 

(białoruska analityczka i działaczka 

społeczna – przyp. red.) osunęła się na 

ziemię. 

– To żona słynnego lekarza. Ma cukrzycę,  

pomóżcie jej! – krzyknęła do strażniczki.

– Żony znanych lekarzy, które chorują 

na cukrzycę, nie włóczą się po nocy, 

odpowiedziała milicjantka.

Kryscina jakąś godzinę siedziała, nie 

odzywając się. Nie pamiętam, co stało 

się potem.

W czteroosobowej celi numer dziewięć 

na drugim piętrze, do której zabrano 

Alenę, Tanię i około 30 innych kobiet, 

było ciasno i duszno. Kobiety – od  

studentek do babć – siedziały 

ściśnięte na pryczach, opierając się 

o jaskrawożółte ściany. Alena wspięła 

się na górną pryczę, bliżej okna, 

przez które do celi docierał lekki wiatr. 

Siedziała tam całą noc.

11 sierpnia rano wszystkie wyprowadzono 

z celi, miał odbyć się kipisz (przeszukanie 

w celi – przyp. red.). Jest to standardowa 

procedura więzienna w areszcie przy 

ul. Akreścina i na próżno szukać w niej 

jakiejkolwiek logiki. Kobiety dzień 

wcześniej podczas rewizji były 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?

Kilka minut później, jedna po drugiej, 

byłyśmy wpuszczane z powrotem 

do celi. Chyba nie pochyliłam się 

wystarczająco nisko. Ta sama 

strażniczka najpierw uderzyła 

mnie w plecy, między łopatkami. 

Wyprostowałam się z bólu, wtedy 

kopnęła mnie lewym kolanemw 

podbrzusze ze słowami:

– Ku*wa, niżej!

Weszłam do celi, usiadłam na ławce 

i zrobiło mi się niedobrze. Najpierw 

ból był ostry, potem tępy. Ciężko było 

mi wspiąć się na pryczę. Nie dałam 

rady iść do łazienki...

Procesy i pobicia

Procesy odbywały się w budynku 

aresztu. W pomieszczeniu 

administracji, do którego 

przyprowadzono Alenę rano, 

13 sierpnia, siedziały już sędzia 

i pani sekretarz. 

W materiałach sprawy Aleny podano, 

że została zatrzymana 11 sierpnia 

w pobliżu centrum handlowego 

Ryga, gdzie wykrzykiwała slogany. 
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Jest to niemożliwe, ponieważ została 

zatrzymana późnym wieczorem 

10 sierpnia. Dziennikarka poprosiła 

o dołączenie do akt sprawy nagrania 

z monitoringu komisariatu milicji 

dzielnicy Centralnyj Rajon (gdzie 

rzeczywiście ją zatrzymano – przyp. 

red.) – budynek znajduje się kilka 

kilometrów od Rygi. Całe oskarżenie 

opierało się na zeznaniach trzech 

milicjantów, których Alena nigdy 

wcześniej nie widziała. 

Nie obchodziło ich, że jestem 

dziennikarką. Protestowałam i mówiłam, 

że to nie jest sąd, tylko zmyślony osąd. 

W odpowiedzi sędzia usunęła mnie z sali 

„za obrazę sądu”. Kazano mi wrócić do 

celi i czekać na decyzję sądu. Spotkałam 

tę samą milicjantkę. Wydaje mi się, że 

miała jakiś fetysz, związany z tym, żeby 

człowiek pochylał się jak najniżej. Nie 

mogłam się schylić. Wtedy uderzyła 

mnie kilka razy w to samo miejsce, pod 

żołądkiem, po prawej stronie.

– Nieposłuszna su*a, marsz do celi!

Czułam, że mój stan jest poważny, 

oprócz tego byłam w szoku, że takie 

rzeczy w ogóle mają miejsce.

trzy godziny później Alena została 

postawiona przed zupełnie inną sędzią, 

która nie była zupełnie zorientowana 

w sprawie dziennikarki. Zobaczyła, że 

Alena źle się czuje i zaproponowała, 

żeby usiadła na krześle. Pomyślałam 

wtedy:  

– Wypchajcie się, może jeszcze bułeczki 

mi dacie…

Przyniesiono ciastka i wodę. Nawet 

ich nie tknęłam. Dalej tam stałam, 

nie wiedząc, co się dzieje. Potem 

przeprowadzili mnie z powrotem 

do pierwszej sędzi. Powiedziała, 

że moja sprawa ma być jeszcze 

rozpatrzona, a na razie oskarżają mnie 

o wykrzykiwanie sloganów w pobliżu 

komisariatu milicji i nieposłuszeństwo 

wobec funkcjonariuszy. Nie było 

żadnych dowodów, poza słowami 

anonimowych, zamaskowanych 

milicjantów. W końcu ogłoszono 

decyzję: sprawa zostaje przekazana 

do ponownego rozpatrzenia.

Dziennikarka dostała do podpisania 

dokument z oświadczeniem, że „dostała 

ostrzeżenie i wyraża skruchę”. Postawili 

kamerę, żeby te słowa „skruchy” nagrać. 

Jednak Alena na dokumencie napisała 

zupełnie przeciwne oświadczenie, że 

nie zgadza się z oskarżeniami. Po tym 

jeszcze trzy godziny próbowała znaleźć 

rzeczy zabrane jej przy aresztowaniu – 

dwa telefony, torbę, biżuterię. Mówili: 

– Pani rzeczy nie uciekną, proszę wracać 

do domu. Znajdziemy je w przyszłym 

tygodniu i wtedy je pani odbierze.

Byli zaskoczeni, że nie pobiegłam od 

razu do bramy i że jeszcze czegoś chcę. 

Odebrałam moje rzeczy dopiero dwa 

tygodnie później.

Nie powiedziałam mężowi o brzuchu. 

Co w tym takiego? Zwłaszcza po tym, 

jak dowiedziałam się, że ludzi biją, aż 

zsinieją. Pomyślałam, że ja przecież 

nawet nie krwawię… Rano 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 prawym jajniku – tam, gdzie ciosy 

kierowała milicjantka. Podejrzewali 

pęknięcie jajnika. Wezwali karetkę. 

Po badaniu ginekologicznym diagnoza 

nie została potwierdzona. Umieścili 

mnie w szpitalu i wpisali uraz pęcherza 

moczowego, stłuczenie brzucha i siniaki 

w okolicy podbrzusza.

Do szpitala przyjechali pracownicy 

organizacji broniących praw człowieka, 

aby pomóc Alenie w sporządzeniu 

oświadczenia w sprawie pobicia 

przez strażniczkę. Dziennikarka mówi, 

że rozmawiała z ponad 20 kobietami, 

które miały do czynienia z tą milicjantką 

i wszystkie mówiły to samo – je też pobiła.  

Zapamiętałam jej oczy

Alena noc z 13 na 14 sierpnia spędziła 

już w domu, starając się nie zwracać 

uwagi na ból brzucha. 
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Jedna starsza kobieta została tak mocno 

popchnięta, że upadła na betonową 

podłogę. Wkrótce Alena zdobyła zdjęcie 

tamtej bezwzględnej kobiety. 

Moja adwokatka zapytała, dlaczego 

prokuratura nie zażąda nagrania 

z monitoringuz korytarza aresztu, 

śledczy odpowiedział:

– Te nagrania mogą już leżeć  

na dnie rzeki.

Pytali, czy jestem gotowa na 

konfrontację, czy uda mi się 

zidentyfikować strażniczkę wśród pięciu 

podobnych kobiet. A gdyby zmieniła 

fryzurę i kolor włosów? 

– Zapamiętałam jej oczy – wściekłe, 

niby pijane, czarne. Jakby od lat nie 

zmywała tuszu do rzęs albo zrobiła sobie 

nieudany tatuaż.

Nie zrezygnuję

Alena długo nie rozmawiała z nikim 

na temat tego, co się wydarzyło. Jej 

rozmowy z mężem były krótkie. 

– Bili?

– Tak, bili.

– Jak, kto, gdzie?

Nie chciała do tego wracać. Dopiero pod 

koniec sierpnia znalazła siłę, by szczerze 

porozmawiać z mężem. Mama nadal nie 

zna szczegółów. 

Alena wyjechała na kilka tygodni na 

Łotwę, na rehabilitację. Potem wróciła 

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: Przecież nie biją tak 

mocno, mam jeszcze siłę. Myślę, że 

nasze relacje z wydarzeń są cenne. 

Dziś, kiedy większość dziennikarzy nie 

pracuje w kadrze, nie mają odwagi, by 

robić reportaże w terenie z powodu tych 

niewyobrażalnych represji, Biełsat jest 

szczególnie potrzebny ludziom. 

Zaproponowali, żebym pisała 

artykuły z domu, ale nie jestem 

gotowa. Uwielbiam dziennikarstwo 

telewizyjne, te wszystkie rozjazdy. Lubię 

przygotowywać wiadomości. Na pewno 

nie zrezygnuję. Na razie...

Kaciaryna Andrejewa

“Dziennikarka postrzelona  
gumową kulą”.
Historia Natalii Łubnieuskiej

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 niej celowo. 

Dziewczyna spędziła w szpitalu 38 dni, a redakcji, w której pracuje, grozi grzywna.

To było coś, co interesowało 

wszystkich. W końcu wszystkie 

materiały zaczęły dotyczyć protestów. 

W żaden sposób nie dało się tego 

ominąć. Nikt nie zmuszał mnie do 

pracy podczas demonstracji, to mnie 

interesowało. Chciałam zobaczyć 

na własne oczy, co się dzieje, 

zorientować się w sytuacji. Zaczęłam 

relacjonować te procesy. 

Natalia jest dziennikarką od pięciu lat. Wspomina, że 
zanim Białorusini zaangażowali się aktywnie w politykę, 
jej tematami były prawa kobiet, moda i gospodarka. 
Dziewczyna jest towarzyska, komunikatywna i chętna 
do rozmów na temat sytuacji w kraju. Kiedy głównym 
tematem stały się nadchodzące wybory i wszystko, co 
z nimi związane, wiadomości przestały być polityką. 
Stały się czymś więcej. W tej sytuacji nawet Natalia nie 
mogła uniknąć polityki.
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To, co stało się 10 sierpnia, Natalia zapamięta na długo.

Nagranie wideo ukazujące moment 

postrzelenia Natalii obiegło internet. 

Redakcja Naszej Niwy udostępniła film, 

na którym widać, jak do Łubnieuskiej 

z bliskiej odległości strzelił funkcjonariusz 

organów ścigania (gazeta podaje, 

że mógł to być żołnierz oddziałów 

antyterrorystycznych MSW "Ałmaz"; 

według innych danych strzelający miał 

należeć do oddziałów specjalnych 

Oficjalnie zapisano, że była to 

rana postrzałowa, ponieważ kulę 

wystrzelono przy pomocy prochu. Nie 

ma znaczenia czy to gumowy, czy 

zwykły nabój. W szpitalu spędziłam 

38 dni. Potem jeszcze kilka tygodni 

byłam na zwolnieniu lekarskim, 

potrzebowałam obserwacji lekarskiej. 

Teraz wracam do mojego normalnego 

rytmu pracy. Rana się zagoiła, ale 

żeby rozruszać kolano i przywrócić 

pełną sprawność w nodze, będę 

musiała przejść rehabilitację. Co 

prawda kula nie naruszyła kości, ale 

przeszła obok stawu kolanowego. 

Przez cały czas spędzony w szpitalu 

nie mogłam ruszać nogą ani jej zginać. 

Była w gipsie kilka tygodni, cały 

czas wyprostowana. Po tylu dniach 

w tej samej pozycji kończynę trzeba 

rozruszać. To specyficzny i niezbyt 

przyjemny proces.

Natalia już chodzi, ale nie pracuje 

w terenie, nie odzyskała sprawności 

na tyle, żeby szybko chodzić, a tym 

bardziej biegać podczas protestów.

Robię wywiady, pracuję przez telefon. 

Niedzielne demonstracje to nie jedyne 

ważne zdarzenia – są jeszcze ich 

następstwa i wiele innych incydentów. 

Ludzie są wciąż zatrzymywani, więc 

mam sporo pracy, zbieram komentarze 

do wydarzeń – wyjaśnia.

Po tym, co ją spotkało, udzieliła 

wielu wywiadów. We wrześniu 

w dziale kobiecym na stronie tut.by  

pojawił się tekst, którego jest 

bohaterką. W artykule skupiono 

się na emocjach dziennikarki, która 

wspomina reakcję swojej rodziny 

i przyjaciół na postrzelenie, opowiada 

o leczeniu, opiece medycznej, pomocy 

wolontariuszy, a także o odwiedzinach 

deputowanych. „Zaraz po operacji, 

personel medyczny poinformował 

mnie, że przyszli deputowani i chcą 

ze mną porozmawiać. 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 wytrzymałam 

i powiedziałem, że potrzebujemy 

jednego: żeby publicznie opowiedzieli 

o tym, co widzieli. Powiedzieli, że 

wszystko rozumieją, ale są za nisko 

w hierarchii i nie decydują o niczym”.

Nie wydaje mi się, żeby można było mnie pomylić 
z protestującymi – wspomina dziennikarka. Kiedy to 
wszystko się stało, jak większość moich kolegów, 
miałam na sobie oznaczenia dziennikarskie: niebieską 
kamizelkę z napisem „prasa” i legitymację. Wszyscy 
staliśmy z boku w grupie – nie można było nas pomylić 
z przechodniami czy protestującymi. Nie krzyczeliśmy, 
nie rozmawialiśmy i nie awanturowaliśmy się. Wszystko 
stało się w mgnieniu oka.

Milicjant nie krzyczał, nie ostrzegał, 

po prostu strzelił. W głowie mi się to 

nie mieści, ale chyba zrobił to celowo. 

Myślę, że tak było, bo w kolejnych 

dniach rozpoczęło się polowanie na 

niezależnych dziennikarzy.

Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego 

"Alfa" – przyp. red.). Zdaniem redakcji 

mundurowy celowo strzelił do dziennikarki, 

mimo tego, że miała na sobie niebieską 

kamizelkę z napisem „prasa”.

Dziewczyna poczuła bardzo silne pieczenie 

w nodze, ale o własnych siłach oddaliła się  

od miejsca zdarzenia. Zaraz po incydencie  

przechodnie zabrali ją do szpitala.
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Natalię odwiedzili również śledczy – 

najpierw oficer dyżurny, a następnie 

funkcjonariusze z oddziału Komitetu 

Śledczego dzielnicy Fruzeński 

Rajon. „Zgłosiłam sprawę, ale na  

razie nie wszczęto śledztwa. 

W ostatnim zawiadomieniu, które 

otrzymałam, poinformowano mnie, 

że weryfikację wniosku przedłużono 

o miesiąc, do 21 września. Chociaż 

wcześniej przedstawiliśmy nagranie 

wideo z momentu wystrzału 

i dostarczyliśmy dane kontaktowe 

świadków. Nie mam dyplomu 

z prawa, może po prostu nie znam 

niuansów pracy innych ludzi...” 

– czytamy w wypowiedzi Natalii 

dla białoruskich mediów.

grzywnę, ponieważ nie powiadomiła na 

czas o incydencie i nie przeprowadziła 

własnego dochodzenia” – napisał 

Marcinowicz na Facebooku.

Redakcja otrzymała zawiadomienie 

z Wydziału Ochrony Pracy. 

Okazało się, że za późno wypełnili 

dokumenty w związku z incydentem 

i „nie zapobiegli” tej sytuacji… 

Sprawa jest rozstrzygana na 

drodze sądowej. Swoją drogą film 

udostępniliśmy śledczemu, zanim został 

opublikowany w internecie. Jednak 

ani wtedy, ani później nie miało to 

żadnego wpływu na sytuację. Choć na 

ogół, po tym, jak szpital powiadamia 

odpowiednie organy o spowodowaniu 

uszczerbku na zdrowiu, już następnego 

dnia zostaje wszczęta sprawa 

i rozpoczyna się śledztwo. Gdyby na 

moim miejscu znalazł się alkoholik, który 

pobił się z towarzyszem butelki, sprawa 

karna zostałaby wszczęta w ciągu kilku 

dni – wyjaśnia Natalia.

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.

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. 

Rozmawiałam z kolegami po fachu, 

oni też są zdezorientowani. Teraz 

kamizelka z napisem „prasa” nie 

zapewnia dziennikarzowi ochrony, wręcz 

przeciwnie, zwiększa szanse, że będą na 

niego polować – podsumowuje Natalia.

Myślałaś o zmianie pracy?

Łubnieuskaja złożyła wniosek do Komitetu Śledczego, 
żądając, by wszczęto postępowanie w związku ze 
spowodowaniem obrażeń ciała. Śledczy przesłuchiwali ją 
dwa razy, ale jej żądania nie zostały spełnione. 

Dziennikarka otrzymała kolejne 

zawiadomienie – tym razem okres 

weryfikacji jej wniosku został 

przedłużony do połowy listopada.

21 września redaktor naczelny Naszej  

Niwy Jahor Marcinowicz poinformował, 

że z powodu z postrzelenia Łubnieuskiej, 

gazecie grozi kara grzywny. „Taka 

sytuacja – z postrzeleniem dziennikarza 

– jest pierwszą i miejmy nadzieję, 

ostatnią. Oczywiście nie ma żadnych 

schematów działań w tak wyjątkowych 

sytuacjach. Ponieważ sprawa Natalii  

może być zakwalifikowana jako 

wypadek przy pracy, nasz dział 

księgowości zwrócił się do 

Belgosstrakh (państwowa instytucja 

ubezpieczeniowa – przyp. red.), aby 

dowiedzieć się, jakie dokumenty należy 

im dostarczyć. Specjaliści sporządzili 

listę niezbędnych pism, ale ostrzegli, 

że Nasza Niwa i tak powinna otrzymać 

Nie, zawsze lubiłam swoją pracę. 

A teraz jeszcze lepiej zdaję sobie 

sprawę z tego, jak ważne jest to,  

co robimy. Jeśli władze tak bardzo 
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boją się tego, co możemy nagrać czy 

napisać, to znaczy, że jest w tym siła.

Rozmowa z Natalią została nagrana 

przed 25 października, kiedy rozpoczął 

się strajk narodowy ogłoszony przez 

Swietłanę Cichanouską. 

Nie mam pojęcia, co się wydarzy po 

25 października, ale podejrzewam, że 

protesty przeniosą się na płaszczyznę 

ekonomiczną. Cóż mogę powiedzieć? 

Będziemy nadal relacjonować te 

wydarzenia, starając się dać obu 

stronom możliwość wypowiedzenia się.

Jak twierdzi dziennikarka, jedynym 

problemem jest to, że zwolennicy 

władz często nie chcą wypowiadać się 

w niezależnych mediach. To urzędnicy 

i stróże prawa, czyli ludzie systemu. 

Więc nawet jeśli media skierują do 

nich prośbę o komentarz, szanse na 

odpowiedź są nikłe…

Nazarij Wiwczaryk

“Izolatka: poradnik dla 
początkujących. Staż, który 
zakończył się w areszcie”.
Historia Aleny Dounar

Alena Dounar ma zaledwie 23 lata. Dziennikarstwem zaczęła zajmować się 

profesjonalnie we wrześniu 2020 roku – wraz z falą historycznych wydarzeń 

na Białorusi. Ale to właśnie ona otrzymała najdłuższy wyrok ze wszystkich 

aresztowanych kolegów. Spędziła miesiąc za kratkami, przeszła kilka przeniesień 

do różnych aresztów, pięć dni leżała z gorączką w izolatce, była zmuszona 

do zeznawania przeciwko sobie, podpisania sfałszowanych aktów oskarżenia 

i wyrażania skruchy przed kamerą. Pomimo ciosów pozostała silna i w końcu 

podjęła decyzję co do swojego zawodu.

Studiowałam dziennikarstwo 

międzynarodowe. Ostatecznie po 

ukończeniu studiów znalazłam pracę 

w handlu, zatrudniłam się w biurze. 

Kiedy zaczęły się te wydarzenia, 

miałam wybór: iść tam jako uczestnik 

albo relacjonować je jako dziennikarz. 

Postanowiłam być tylko uczestniczką, 

ale na początku września zmieniłam 

decyzję. 

9 sierpnia, w noc po wyborach, 

w czasie ostrzału granatami 

hukowymi, Alena ukrywała w swoim 

mieszkaniu ekipę filmową Biełsatu. 

Podczas rozmowy wyszło na jaw, 

że z wykształcenia jest dziennikarką 

i bardzo lubi robić zdjęcia. O rozmowie 

szybko zapomniała i wróciła do swoich 

spraw. Jednak nie wytrzymała... 

Chciałam dokumentować te 

wydarzenia, robić zdjęcia dla siebie, 

wiedziałam, że na naszych oczach 

pisze się historia i nie można tego 

przegapić.
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Redakcja Biełsatu przyjęła Alenę na 

dwutygodniowy staż jako dziennikarza 

i fotografa. Pracowała w Mińsku 

podczas licznych procesów osób 

zatrzymanych, relacjonowała sobotnie 

demonstracje kobiet i niedzielne marsze.

Zemsta za zdjęcie

pozostałych dziennikarzy. Kamizelkę 

z napisem „prasa” zostawiła w domu: 

ostatnio spełniała funkcję przeciwną 

do zamierzonej – przyciągała uwagę 

mundurowych jak ruchoma tarcza.

Zaczęło się brutalne rozpędzanie 

protestu. Jedna z dziewczyn wbiegła 

Wtedy wyszłam z lokalu z aparatem 

w rękach. Chciałam uchwycić ten 

moment w kadrze, żeby pokazać, 

że normalny dialog jest możliwy… 

– wspomina Alena. 

Udało jej się zrobić kilka zdjęć, opuściła 

aparat, kiedy nagle pojawili się milicjanci. 

Złapali ją i zaciągnęli do busa.

Siedziały tam zatrzymane dziewczyny. 

Mundurowi zapytali, która z nas jest 

dziennikarką, kiedy powiedziałam, 

że ja, zaprowadzili mnie do busa 

zaparkowanego obok. W środku były 

dziennikarki Euroradia i portali TUT.by  

oraz Naszej Niwy. Zabrano nas na 

komisariat milicji dzielnicy Kastrycznicki 

Rajon.

Zazwyczaj zatrzymani trafiają na 

komisariat położony najbliżej miejsca 

zatrzymania, w przypadku Aleny byłby 

to posterunek dzielnicy Sowiecki 

Rajon. Nie bez powodu jednak kobietę 

i jej współtowarzyszki zabrano na 

komisariat znacznie oddalonej dzielnicy 

Kastrycznicki Rajon. Pod koniec sierpnia 

stał się on miejscem, do którego 

dziennikarzy przywożono najczęściej. 

Prawdopodobnie władze zdecydowały, 

że to właśnie to miejsce będzie 

„odpowiedzialne za dziennikarzy”.

Zatrzymanych zaprowadzono do 

auli – chłodnej sali w suterenie, gdzie 

normalnie odbywały się zebrania 

funkcjonariuszy. Przed rzędami krzeseł, 

na podwyższeniu, znajdował się stół 

tzw. podium, w rogu sali stała żelazna 

zbroja – dosyć „oryginalny” prezent 

od jednego z byłych dowódców. Na 

ścianach wisiały portrety wszystkich 

komendantów głównych - od lat 20. do 

dziś. Dziennikarce szczególnie zapadły 

w pamięć uśmiechnięte twarze oficerów 

politycznych Armii Czerwonej na 

jasnoniebieskim tle.

Żaden z mężczyzn w cywilnych 

ubraniach się nie przedstawił. 

Pozwolono nam pić wodę i chodzić 

do łazienki. Rzeczy osobistych też nie 

zabierali. Potem wypuścili wszystkich 

dziennikarzy posiadających legitymację, 

a mnie przynieśli akt oskarżenia  

o „udział w nielegalnym zgromadzeniu”. 

Próbowałam wytłumaczyć, że nie  

brałam w nim udziału, tylko robiłam 

zdjęcia, ale to ich nie obchodziło. 

fot. ТК / Belsat.eu

W sobotę 26 września Alena 

relacjonowała kolejny kobiecy marsz 

w centrum miasta. Uczestniczki 

początkowo stały w małych grupkach. 

Podjeżdżały do nich busy bez numerów 

rejestracyjnych i łapano po jednej 

z każdej grupy. Mimo aresztowań 

udało im się uformować kolumnę, 

która zaczęła się przemieszczać 

wzdłuż prospektu Niepodległości. 

Alena próbowała trzymać się blisko 

na podwórko, funkcjonariusze 

OMON-u pobiegli za nią.

Widziałam starszą panią siedzącą na 

trawie, krzyczała:

–  Zostawcie moją córkę!

Nagrałam to i pobiegłam do kawiarni, 

żeby wysłać film do redakcji. Po chwili 

zobaczyłam, że omonowcy spokojnie 

rozmawiają z kobietami, które pozostały 

na ulicy, nie próbowali nikogo zatrzymać. 
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Słuchali, kiwali głowami i rozkładali 

ręce, mówiąc, że nie mogą nic 

zrobić, bo postawiono mi już 

zarzuty i tłumaczyć się będę przed 

sądem, a teraz mam po prostu 

podpisać.

Przywieźli owady!

Radiowozem przewieziono Alenę 

do aresztu przy ul. Akreścina. 

Młody milicjant pozwolił jej zadzwonić 

do matki, która zapytała, czy biją.  

Lena starała się ją uspokoić: 

– Nie, nie biją.

W podwójnej celi początkowo była 

sama, ale wieczorem zaczęli przywozić 

kolejne osoby zatrzymane podczas 

marszu. Pierwszego wieczoru 

dziewczyny nie dostały nic do jedzenia, 

ale Lena i tak nie zamierzała jeść, 

przynajmniej do czasu procesu. W nocy 

nie mogła spać, światło było tak samo 

jasne, jak w ciągu dnia. Następnego 

wieczora dostała paczkę od rodziny.

Tego dnia strażnicy odnosili się do 

zatrzymanych szczególnie nieuprzejmie. 

– O, przywieźli owady! – mówili 

o dziewczynach.

Mężczyźni byli zaś nazywani 

„zwierzętami”.

Rano zabrano ją przed sąd, do 

sąsiedniego skrzydła budynku 

aresztu. Proces odbył się przez 

Skype’a. Tuż przed rozpoczęciem 

rozprawy milicjant przyniósł akt 

oskarżenia, do którego dodano kolejny 

zarzut – nieposłuszeństwo wobec 

funkcjonariuszy.

Nie pozwolili mi przeczytać aktu 

oskarżenia. Powiedzieli, że dowiem 

się w czasie procesu. Nawet nie 

podejrzewałam, że oskarżą mnie 

o coś, co rzekomo miało miejsce na 

komisariacie. Przecież tam wszystko 

odbywało się w normalnej atmosferze, 

bez nieuprzejmości. A w dokumencie 

napisano, że „mimo wielokrotnych próśb 

funkcjonariuszy odmawiałam pójścia 

na salę przesłuchań, wymachiwałam 

rękami, buntowałam się, siadałam 

na podłodze”. Nic takiego nie miało 

miejsca!

Za udział w nielegalnym zgromadzeniu 

sąd wymierzył jej karę grzywny 

w wysokości 50 bazowych jednostek, 

czyli 1350 rubli białoruskich (ok. 2000 

złotych – przyp. red). Odetchnęła z ulgą, 

ciesząc się, że wyjdzie na wolność. 

Cały poniedziałek czekałam na 

proces, który tego dnia się nie odbył. 

Kiedy dziewczynę, z którą dzieliłam 

celę, zabrali na proces, dostałam 

polecenie, by zwinąć materace 

– powiedzieli, że zabierają je do 

czyszczenia. Nabrałam podejrzeń: 

strażnik przyszedł z tą wiadomością 

tylko do mnie, z innych cel nie 

zabierano materaców. 

Pięć minut później przyprowadzili do celi kobietę, 
która wyglądała na bezdomną. Powiedziała, że 
specjalnie jeżdżą po mieście i wyłapują takie osoby 
jak ona, żeby wsadzić do celi z „politycznymi”. 
Nie postawili jej żadnych zarzutów – po prostu 
zamknęli ją i jej kompanów od kieliszka.

Noc była straszna. 
Materaców nam nie 
oddali. Tamta kobieta 
cały czas kręciła się na 
dolnej pryczy, kaszlała, 
ostrzegając, że 
przenosi wiele chorób. 
Ja i dziewczyna 
z celi, która dostała 
wyrok dziewięciu dni 
aresztu, spałyśmy 
na drewnianym 
stelażu górnej pryczy. 
Pamiętam, że cały 
czas wpadałam 
w szczelinę między 
pryczą a ścianą  
– wspomina Alena.
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Jednak za niestosowanie się do poleceń 

milicjanta dostała wyrok 15 dni – 

maksymalny wymiar kary. Świadkowie 

– funkcjonariusze OMON-u, składali 

zeznania za zamkniętymi drzwiami. 

Alena rozpoznała jednego z nich.

Więzienne poczucie humoru 

„politycznych” jest dość cyniczne, ale 

często pomaga ludziom nie tracić ducha. 

Dowiedziawszy się o decyzji sądu, 

koleżanka z celi nadała Lenie pseudonim 

„Piętnaście plus pięćdziesiąt”. 

„Obóz letni” w areszcie 

w Baranowiczach

W czwartek rano drzwi celi otworzyły się: 

– Dounar, wziąć rzeczy i wyjść!

Milicjanci zaprowadzili Alenę do 

więźniarki i zamknęli w jednej ze 

szklanych „kabin” w środku pojazdu. 

Nikt nie powiedział, gdzie ją przenoszą. 

Uprzedzili, że przy próbie ucieczki 

będą strzelać. W przejściu siedział pies 

milicyjny. 

– Zostało mi 11 dni do odsiedzenia, 

o jakiej ucieczce mowa? – zażartowała 

Alena. 

O tym, że trafiła do aresztu śledczego 

w Baranowiczach, dziennikarka 

dowiedziała się dopiero na miejscu, gdy 

wraz z dziesiątkami kobiet czekała na 

przydział cel. Ludzi, dla których nie było 

już miejsca w mińskim areszcie przy 

ul. Akreścina, zazwyczaj wywożono do 

aresztu w Żodzinie. Przeniesienie do 

Baranowicz było czymś nowym.

Pracownicy więzienia patrzyli na nas 

z zaciekawieniem. Pewnie myśleli, że 

przywiozą do nich jakieś narkomanki, 

a przyjechały piękne dziewczyny 

zachowujące się przyzwoicie. Zostałyśmy 

umieszczone w starym skrzydle budynku. 

Była to część więzienia jeszcze z czasów 

caratu. W dziewiętnastoosobowej celi 

było nas 17. Wysokie sufity, trzypiętrowe 

prycze, wilgoć i półmrok… Ale jedzenie 

okazało się w porządku. Na kolację 

dostałyśmy naprawdę smaczną 

zapiekankę.

Każdy poranek w Baranowiczach 

zaczynał się od ogłuszająco głośnych 

dźwięków hymnu państwowego. 

Strażnicy sami przyznali, że włączali 

go specjalnie dla zatrzymanych 

podczas protestów. 

Alena próbowała czytać „Ucieczkę 

od wolności” Ericha Fromma, ale 

w głośnej celi nie mogła się skupić. 

Prawie 20 kobiet w wieku od 18 do 

56 lat śmiało się, płakało i dzieliło 

historiami swojego życia.

Siedziałyśmy w celi numer 95, więc mówiłyśmy o sobie 
Kwartał 95 („Studio Kwartał 95” to ukraiński telewizyjny 
program kabaretowy popularny w byłych krajach ZSRR 
– przyp. red.). W ogóle panowała u nas atmosfera 
obozu letniego, tylko było ciemno i szaro, a w oknach 
kraty. Wszystkim się dzieliłyśmy. Ciągle wymyślałyśmy 
nowe rozrywki. Jedna z kobiet, profesjonalna alpinistka, 
nauczyła nas różnych przydatnych technik oddychania. 
Uprawiałyśmy też gimnastykę. 

Strażnicy pozwolili nam nawet 

pograć w gry planszowe, które ktoś 

dostał w paczce z domu. Pewnego 

dnia, podczas rewizji w celi, strażnik 

natknął się na pudełko gry planszowej 

„Eksplodujące kotki”, kiedy zobaczył 

słowo „eksplodujące”, wyglądał na 

zmieszanego. 

Kilka dni później Alenę zaprowadzono 

do pomieszczenia, w którym milicjant 

zaczął ją wypytywać, jak szybko 

zapłaci grzywnę. Kwota do zapłaty 

była pokaźna, ponad 500 dolarów. 

Powiedziała, że zapłaci, jak tylko będzie 

mogła.

 Powiedział wtedy: 

– Dobra, idź do swojej celi, wyjdziesz 

11 (października - przyp. red.). 

Drzwi celi otworzyły się i nagle 

usłyszałam krzyk:

– Brać rzeczy i do wyjścia!
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Nie wiedziałam o co chodzi. Najpierw 

chcieli mnie wyprowadzić przez główne 

wejście, ale dowództwo zaczęło 

krzyczeć, że tamtędy ze mną nie można, 

więc poszliśmy piwnicą na dziedziniec 

wewnętrzny. Jak się okazało, tego 

dnia z kontrolą przyjechała delegacja 

z Mińska. Alena została przeniesiona 

Kastrycznicki Rajon z… nowym aktem 

oskarżenia w rękach. 

W moim telefonie znaleźli zdjęcie  

z Instagrama z marszu, który odbył  

się 6 września.

– Jeśli nie chcesz więcej zarzutów, przyznaj 

się do winy. Zgódź się, obiecuję, że nie 

We wtorek została przeniesiona ze 

zwykłej celi do izolatki. 

Myślałam, że do izolatki trafia się 

za szczególnie złe zachowanie. Ale 

ja byłam spokojna i z nikim się nie 

kłóciłam. Za co?! Powiedzieli, że 

śpiewałam piosenki, niedokładnie 

sprzątałam... To nieprawda. Musieli 

dostać polecenie z góry.

Izolatka znajdowała się na pierwszym 

piętrze. Na podłodze płytki, ciepłej 

wody nie było, a zimna wypływała ze 

zardzewiałego kranu, takiego jak na 

zewnątrz. Kiedyś był tam zlew, ale go 

zabrali. „Mieszkańcy” izolatki przerobili 

na zlew wiadro na śmieci. Z toalety 

śmierdziało, a zamiast pryczy była 

wąska drewniana półka, którą składali 

o szóstej rano. Nie było materaca 

ani koca. W ciągu dnia można było 

tylko stać lub siedzieć na krześle 

o szerokości 20 centymetrów. Na 

ścianach poprzedni więźniowie zapisali 

nazwy opozycyjnych organizacji i swoje 

imiona. Pod oknem ktoś wydrapał 

mały krzyżyk. Tamtej nocy płakałam po 

raz pierwszy. Najtrudniej jest być tam 

samemu. Byłam gotowa nawet spać na 

podłodze, byle we współdzielonej celi. 

Samotność była nie do zniesienia.

Gdy zgasły światła Alenę zaprowadzono 

do pomieszczenia administracji. 

Milicjanci chcieli, by „okazała skruchę” 

przed kamerą. Przypięli jej do bluzki 

mikrofon i zapytali: 

– Co możesz powiedzieć ludziom, 

którzy wychodzą na protesty?  

Lena powiedziała, że każdy powinien 

robić to, co uważa za słuszne. Widząc, 

że nie dostaną od dziennikarki tego, 

czego chcą, odprowadzili ją z powrotem 

do zimnej celi. Wkrótce temperatura 

jej ciała wzrosła do 38°C. Podali jej 

paracetamol. Wszystko zaczęło ją 

swędzieć. Sanitariuszka poradziła, żeby 

się uspokoiła, że „to wszystko stres”. 

Spędziła w izolatce pięć dni. 

Przez cały okres jej aresztowania 

(drugie 15 dni – przyp. red.) mogła 

wyjść na spacer trzy razy, ale umyć 

się nie pozwolono jej ani razu, bo „pod 

prysznic nie prowadzi się więźniów 

pojedynczo”. Trzy tygodnie później we 

włosach pojawiły się wszy, a ciało było 

pokryte wysypką i małymi strupkami 

oraz warstwą brudu.

z aresztu śledczego do tymczasowego, 

również w Baranowiczach, a w weekend 

przewieziono ją z powrotem do Mińska. 

Tej nocy płakałam po raz pierwszy

Wieczorem trafiłam do aresztu przy 

ul. Akreścina. Zaprowadzili mnie do 

małego pokoju bez okien, na podłodze 

leżała jakaś bielizna. Siedzieli tam znani 

mi już milicjanciz komisariatu dzielnicy 

dadzą ci 15 dni – powiedział jeden z nich. 

Nie było sensu zaprzeczać. 

Tym razem proces odbył się bez świadków. 

Sędzia po prostu przeczytała akta sprawy 

i podjęła decyzję: 15 dni pozbawienia 

wolności. 

Zadawałam sobie pytanie: dlaczego ja? 

Jednak nie było sensu szukać w tym 

żadnej logiki. 

fot. ТК / Belsat.eu
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Kiedy wyszłam z celi, nie chciałam 

o niczym myśleć. Wciąż wydawało mi 

się, że zaraz każą mi podpisać kolejny 

akt oskarżenia. Kiedy zobaczyłam, ilu 

ludzi przyszło się ze mną zobaczyć, 

rozpłakałam się. 

Matka Aleny nie otrzymała żadnego 

z sześciu wysłanych przez córkę 

listów – administracja aresztu nie 

przekazywała dalej korespondencji 

dziennikarki.

Nadal nie dochodzi do mnie, że to 

była rzeczywistość. Przypomina mi 

to koszmar, z którego nie do końca 

się obudziłam. Siedząc w więzieniu 

myślałam, że ze względu na rodzinę już 

nigdy nie pójdę na protest, że to koniec. 

Ale po wyjściu, kiedy zobaczyłam, ile 

osób mnie wspiera, kiedy usłyszałam te 

wszystkie słowa wdzięczności, zdałam 

sobie sprawę, że nie mogę się poddać. 

Wolność dała mi nową siłę, jeszcze 

więcej motywacji do działania. 

I oczywiście będę kontynuować pracę. 

Jestem pewna, że pracując jako 

dziennikarka, zrobię coś dobrego dla 

kraju i ludzi. 

“Trafiłem do celi tortur”.
Historia Siarhieja Hierasimowicza

10 sierpnia w Mińsku zatrzymano dziennikarza kanału Biełsat i członka 

niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Siarhieja 

Hierasimowicza. Mężczyzna jest także freelancerem i współpracuje  

z innymi mediami.

Po zatrzymaniu przeszedł piekło  

– bicie i tortury. To, co Siarhiej 

przeżył, podczas pobytu 

w niesławnym areszcie przy 

ul. Akreścina, zupełnie nie 

mieści się w głowie. Po wyjściu 

na wolność dziennikarz musiał 

przejść rehabilitację przywracającą 

sprawność zarówno fizyczną, jak 

i psychiczną.

Jego historia była jedną 

z pierwszych w raporcie Centrum 

Obrony Praw Człowieka „Wiasna”. 

Dziennikarz opowiadał o tym, co się 

wydarzyło, również w wywiadach 

dla zagranicznych mediów. 

Mimo tego, że byłem naocznym 

świadkiem kijowskiego Majdanu 

w 2013 i 2014 roku, relacjonowałem 

te wydarzenia, bardzo trudno jest 

mi słuchać opowieści Siarhieja. 

Funkcjonariusze początkowo nie 

wiedzieli, czy jest on aktywistą, czy 

dziennikarzem. Mężczyzna udał się 

na protest przeciwko fałszowaniu 

wyników wyborów prezydenckich, 

by robić tam zdjęcia. Miał zamiar 

wykonywać swoje obowiązki 

służbowe... To prawdopodobnie 

najbardziej wstrząsająca historia 

ze wszystkich, które opisałem w tej 

książce.

Siarhiej Hierasimowicz został 

zatrzymany przez milicję w centrum 

Mińska, w pobliżu hotelu Yubileiny, 

późną nocą. Podczas aresztowania 

brutalnie go pobito.

Tak zakończył się staż Aleny Dounar, 

a tym samym rozpoczęła kariera 

w białoruskim dziennikarstwie. 

Kaciaryna Andrejewa
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Następnie został przewieziony do 

aresztu przy ul. Akreścina, gdzie spędził 

trzy dni, po czym go wypuszczono 

„w związku z upłynięciem terminu 

aresztu”. Przez cały ten czas był 

regularnie bity i przetrzymywany 

w nieludzkich warunkach.

Gdy zatrzymany dziennikarz był 

„przerzucany” z pojazdu do pojazdu, 

stracił legitymację dziennikarską. 

W areszcie na Akreścina więźniowie byli 

wpuszczani do środka przez „korytarz 

chwały” jak się nazywa na Białorusi 

milicyjną „ścieżkę zdrowia” – wszyscy 

więźniowie musieli biec obok rzędu 

mundurowych, a ci bili ich pałkami. Nie 

pierwszy raz…

Później, kiedy kazali klęczeć przy ścianie 

z głową na ziemi, jacyś ludzie zaczęli ze 

mną rozmawiać. Wypytywali o to, dokąd 

szedłem i o inne bzdury. Przesłuchanie 

trwało około godziny. Potem kazali mi 

wstać i biec będąc pochylonym „mordą 

do podłogi”. Potem znów ustawili nas 

wzdłuż ściany i kazali rozebrać się do 

naga. Mieliśmy kucnąć, a oni w tym 

czasie nas bili. Obok stała lekarka 

i patrzyła na to wszystko. Uważała, że to 

zabawne.

Po procedurze „przyjęcia” wsadzili mnie 

do celi numer siedem. Nie byłem tam 

sam, w pomieszczeniu przeznaczonym 

dla sześciu osób było nas 21 – wspomina 

Siarhiej.

Siedzieli ze mną różni ludzie: zwykli 

demonstranci, lekarze, był też Uładzisław 

Sakałouski – DJ, który na Skwerze 

Kijowskim włączył piosenkę Coja 

„Pieremien!”, za co został skazany na 10 

dni aresztu. Uładzisław został przeniesiony 

do nas z izolatki, gdzie spędził pięć dni 

praktycznie w samej bieliźnie. Nie było 

w niej nic poza krzesłem przykręconym 

do podłogi, otworem w podłodze 

służącym jako toaleta i drewnianą 

pryczą, którą opuszczano tylko na noc, 

ale nie codziennie. Zdarzyło się, że spał 

na siedząco... Mówił, że wylewali na 

podłogę chlor, żeby podrażnić mu oczy. 

Więc kiedy nas zobaczył, ucieszył się, że 

w końcu widzi kogokolwiek.

Z Uładzimirem Sakałouskim po jego 

wyjściu z aresztu wywiad przeprowadzi 

redaktor naczelny portalu Nasza Niwa 

Jahor Marcinowicz. Po tej rozmowie 

przeszukane zostało mieszkanie 

dziennikarza, a on sam usłyszał zarzut 

zniesławienia.

Zapadł mi w pamięć jeden straszny 

moment, kiedy na korytarz wyprowadzili 

jakąś kobietę, obserwowałem, co się 

dzieje przez szczelinę w „karmniku”, tak 

w więzieniu nazywane jest metalowe 

okienko w drzwiach, przez które 

podawane jest jedzenie. Nie do końca się 

zamyka, więc można wyjrzeć na korytarz. 

W ten sposób widzieliśmy i słyszeliśmy, 

jak funkcjonariusze nagrywali ją 

i krzyczeli, używając wulgaryzmów. 

Pytali, dlaczego wyszła na protest 

z plakatem „Nie dla faszyzmu!” i czy 

w ogóle wie, czym jest faszyzm. Kobieta 

odpowiedziała przerażonym głosem, że 

wie, bo jej ojciec był na wojnie. Dodała, 

że to, co robi milicjant, przedstawiciel 

organów ścigania, to właśnie jest faszyzm. 

Szliśmy z innymi dziennikarzami i rozmawialiśmy, 
samochody na prospekcie zaczęły trąbić, ja podniosłem 
rękę. Wtedy omonowcy zaczęli krzyczeć: 
– Chodź tu!
Podszedłem i zaczął się koszmar. Zaciągnęli mnie do 
milicyjnej więźniarki, kazali położyć się „mordą do ziemi” 
i od razu zaczęli okładać pałkami. Miałem chyba najmniej 
szczęścia ze wszystkich zatrzymanych. Przejechaliśmy 
jakieś 30 metrów, przerzucili mnie do busa. W nim również 
siedzieli funkcjonariusze OMON-u i oni też kazali mi 
położyć się „mordą do ziemi”. Znów mnie pobito, a kiedy 
dotarliśmy do stacji metra Niamiha, trafiłem z powrotem 
do więźniarki i po raz kolejny zostałem pobity pałkami 
– wspomina Siarhiej.
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Więc już wiedzieliśmy, że to nie jest 

młoda dziewczyna, skoro jej ojciec 

walczył na wojnie. Wtedy funkcjonariusz 

zaczął ją bić, krzycząc, że to, co robi, to 

nie faszyzm, tylko sadyzm.  Dosłownie:

– To, co robię to sadyzm, a nie faszyzm, 

ty śmieciu!

Po tym dosłownie wykopał ją do celi. 

Kobieta zdążyła jeszcze wykrzyczeć, że 

ogłasza strajk głodowy. Nie mieści mi się 

to wszystko w głowie, nie rozumiem tego. 

Nie wiem też, dlaczego w pierwszych 

dniach po wyborach protestujący 

i dziennikarze byli tak okrutnie traktowani 

– zastanawia się Siarhiej.

Wybory prezydenckie na Białorusi odbyły 

się 9 sierpnia 2020 roku. Początek 

kampanii wyborczej w kraju upłynął 

pod znakiem zatrzymań i aresztu 

opozycyjnych kandydatów i ich 

zwolenników. W momencie powstawania 

tego tekstu (koniec października) już trzy 

miesiące na Białorusi trwały masowe 

protesty i strajki przeciwko fałszowaniu 

wyborów prezydenckich. Według 

oficjalnych danych Łukaszenka, który 

rządzi na Białorusi od 1994 roku, wygrał, 

otrzymując ponad 80 procent głosów. 

Opozycja nie uznaje jednak wyników 

wyborów, oskarża władze o fałszowanie 

wyników i żąda jego rezygnacji, 

uwolnienia więźniów politycznych 

i przeprowadzenia nowych wyborów. 

Szczególnie tłumne demonstracje 

odbywają się w niedziele. Biorą w nich 

udział dziesiątki tysięcy obywateli.

Jestem dziennikarzem, zajmuję się 

głównie dziennikarstwem śledczym. Wraz 

z kolegą, Stanisławem Iwaszkiewiczem, 

przygotowywaliśmy materiał dotyczący 

oszustw wyborczych. Kiedy to wszystko 

się zaczęło, nie mogliśmy nawet 

sobie wyobrazić, że represje przyjmą 

tak okrutną formę. Myśleliśmy, że 

ludzie pokrzyczą, milicja wyjdzie, aby 

zaprowadzić porządek, w skrajnym 

przypadku pogonią tych najbardziej 

porywczych, i na tym się skończy. 

Nikt nie mógł wiedzieć, że zaczną 

strzelać i zabijać. W mediach pojawiły 

się nawet informacje, że aktywiści 

zostali powieszeni. To potwierdza, że 

wśród demonstrantów są osoby, które 

zamordowano.

W ostatnim dniu mojego pobytu na 

Akreścina w celi o powierzchni 20 m2 

było 40 osób. Dzięki Bogu mieliśmy 

zlew i kran. Kilka razy przynosili chleb. 

Raz przynieśli kaszę gotowaną na 

wodzie. Była jakaś sina, nie dałem 

rady tego zjeść. Po trzech dniach 

zostałem zwolniony, bo upłynął termin 

oczekiwania na proces – wyjaśnia 

dziennikarz.

Oczywiście, po tym jak został pobity 

w areszcie, Siarhiej zrobił zdjęcia 

obrażeń i poprosił o pomoc. Jednym 

z jego psychologów był człowiek, który 

pracował jako lekarz-wolontariusz we 

wschodniej Ukrainie, świadczył opiekę 

psychiatryczną żołnierzom ukraińskiej 

armii.

Na początku było mi bardzo ciężko. 

Bicie zatrzymanych było straszne. 

Kilka razy do celi przychodził oficer, 

najprawdopodobniej kierownik aresztu 

albo jego zastępca, i mówił:  

– Oj, dlaczego tak bardzo bijecie tych 

złoczyńców, życie i tak ich już pokarało…

A kiedy odchodził, bili jeszcze mocniej. 

Zabierali nas na dziedziniec aresztu, 

kazali klęczeć i krzyczeli:

– Koszulki do góry, majtki w dół!

I wtedy nas bili. Myślę, że uszkodzili mi 

nerki, kiedy przerzucali mnie między 

busami i więźniarkami. Oddawałem 

mocz z krwią.

Nowych 
zatrzymanych 
przywozili każdej 
nocy. Do tej pory 
słyszę huk bram 
otwierających 
się przed 
wjeżdżającymi 
więźniarkami, 
z których za chwilę 
zaczną wyrzucać 
ludzi. Szczególnie 
mocno bili po 
północy. Pamiętam, 
jak ludzie krzyczeli 
i płakali – kobiety, 
mężczyźni, nie 
obchodziło ich to. 
Bili wszystkich, 
tak że ludzie 
popuszczali.



82 Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie? 83Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?

13 sierpnia w nocy zaczęli nas 

przesłuchiwać i obiecali, że 

zostaniemy zwolnieni. Około drugiej 

nad ranem wraz z kilkoma innymi 

osobami zostałem wyprowadzony 

z celi. Poprosili o podpisanie aktu 

oskarżenia i obiecali, że natychmiast 

mnie wypuszczą. Oczywiście 

niczego nie podpisałem, tylko 

napisałem z boku, że zapoznałem 

się z treścią. W dokumencie 

napisano, że zostałem zatrzymany 

11 sierpnia na ul. Surhanawa, choć 

tak naprawdę zatrzymano mnie 10 

sierpnia – wyjaśnia dziennikarz.

Kiedy zabrali nas na dziedziniec 

więzienia, zdałem sobie sprawę, 

że ten cały koszmar dopiero 

się zaczyna. Ludzie leżeli na 

ziemi wzdłuż ogrodzenia, 

a funkcjonariusze OMON-u bili ich 

pałkami i traktowali paralizatorami. 

Bili z wściekłością aż do utraty 

przytomności. Ja, szczerze mówiąc, 

miałem trochę szczęścia, bo 

jestem dziennikarzem i pobili mnie 

już wcześniej. Jeden omonowiec 

powiedział: 

– Tym tutaj sam się zajmę.

Podszedł, powalił mnie na 

ziemię, kilka razy uderzył po tyłku 

i po nogach, raz potraktował 

paralizatorem. I to wszystko. 

W pewnym momencie było niemal 

zabawnie. Zapytał mnie, ile mam lat, 

a kiedy usłyszał, że 37 zamyślił się, 

po czym spytał: 

– Po co chodzisz na protesty,  

mając 37 lat?!

Widziałem, że jest młody. Wbili 

im do głowy, że protestujący to 

narkomani i prostytutki w wieku  

16-20 lat – wspomina Siarhiej.

Dziennikarz stale podkreśla, że 

w pierwszych dniach protestów  

w celach było bardzo dużo ludzi,  

w tym całe mnóstwo 

przypadkowych osób. Wydawało 

się, że wszyscy zostali aresztowani 

przez funkcjonariuszy po prostu 

po drodze do aresztu. Według 

Hierasimowicza tak właśnie 

było. Niektórzy z tych, z którymi 

rozmawiał, nie uczestniczyli 

w ogóle w żadnym proteście, ale  

na przykład wyszli po papierosy  

lub na zakupy. 

Po pobiciu stracił czucie w nodze. 

Czuł się tak, jakby wstrzyknięto mu 

znieczulenie miejscowe. Na jakiś czas 

okrucieństwa ustały. Stało się tak 

prawdopodobnie dlatego, że informacje 

o pobiciach zaczęły się rozchodzić 

w mediach. 

Jednemu chłopakowi kazali klęczeć 

twarzą do drzwi naszej celi. Bili go tak, 

że krzyczał wręcz nieludzkim głosem. 

Grozili, że go zgwałcą.

Oskarżyli go o rzucanie koktajlem 

Mołotowa. Chociaż, jak się później 

okazało, nikt nie rzucał koktajlami 

Mołotowa. Raz ktoś podpalił oponę.

Przez cały ten czas Siarhieja szukała 

rodzina i jego koledzy. Nie mogli go 

znaleźć przez trzy dni. Nie było go 

na żadnych listach. Kiedy termin 

zatrzymania upłynął i został zwolniony, 

wolontariusze pomogli mu skontaktować 

się z rodziną. 

Przez pierwsze dwa tygodnie budziłem się z krwią 
w ustach. Gryzłem się w język ze strachu i dopiero  
wtedy się budziłem. Niedawno znowu śniło mi się, że 
zabrano mnie do celi… Dało się to wytrzymać fizycznie, 
ale krzyki kobiet, mężczyzn, te wszystkie tortury…  
To nie do zniesienia, to jak gwałt na mózgu. 
I, podkreślam, bicie zaczynało się w nocy, kiedy 
w mieście coś się działo, albo kiedy sporo się już 
wydarzyło i dziennikarze szli odsyłać materiały. 

W tym czasie nie było nikogo w pobliżu 

aresztu. Wtedy zabierali ludzi na 

dziedziniec i zaczynali bić. Czasami mi 

się wydawało, że ludzi tam podpalają, 

tego nie dało się słuchać – wspomina 

Siarhiej. 
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Hierasimowicz uważa, że należało 

wtedy nagrać to wszystko z powietrza 

i pokazać światu.

Byłem w Polsce w obozie na Majdanku, 

na obrzeżach Lublina. Był tam 

niemiecki obóz zagłady. Widziałem 

w wysokości 540 rubli białoruskich 

(niecałe 800 złotych – przyp. red.). Został 

skazany za to, że 11 sierpnia wziął 

udział w proteście. Potem jednak sąd 

okręgowy unieważnił tę decyzję i wysłał 

do ponownego rozpatrzenia w sądzie 

innej dzielnicy.

podzielone na dwie części. Są ludzie, 

którzy wspierają Łukaszenkę i ci, 

którzy są przeciwko niemu. Tyle. Nie 

ma ludzi obojętnych. My, dziennikarze, 

relacjonujemy to wszystko, choć nie 

jest łatwo. Po aresztowaniu przez 

chwilę bałem się chodzić na protesty. 

Pierwszy raz poszedłem z bliskimi. 

Co tu dużo mówić. Po zatrzymaniu 

wyjechałem na dwa tygodnie do 

domku letniskowego. Posiedziałem 

tam, a potem zwróciłem się do 

psychologa. Ponownie poszedłem 

na protest pod koniec sierpnia. Na 

wypadek zatrzymania wziąłem ze sobą 

kilka niezbędnych rzeczy. Wspierali 

mnie bliscy i koledzy. Potem jakoś 

wróciłem do stałego rytmu pracy. Co 

zrobić, życie toczy się dalej...

Autoryzacja wywiadu z Siarhiejem 

trwała dosyć długo. Rozmowę 

z nim przeprowadziłem na początku 

października, a ostateczne brzmienie 

uzgodniliśmy na początku listopada. 

Siarhiej źle się czuł z powodu pobicia, 

zachorował też na koronawirusa. 

Mówi, że jego rodzina, koledzy 

i znajomi też zachorowali. Wielu z nich 

ma zapalenie płuc.

ekspozycję zrobioną ze stosu butów. 

Symbolizowały one ludzi, którzy zostali 

spaleni. Na Akreścina były pudła ze 

stosami telefonów komórkowych. 

Prawdopodobnie to będzie dla mnie 

symbol tego aresztu.

Sąd dzielnicy Kastrycznicki 

Rajon w Mińsku skazał Siarhieja 

Hierasimowicza na karę grzywny 

Teraz Siarhiej przypomina sobie 

i analizuje wszystko. Doszedł do 

wniosku, że mogli go zatrzymać na tak 

długo z powodu bransoletki. 30 metrów 

od miejsca zatrzymania dostał białą 

bransoletkę z logo firmy sportowej. Była 

podobna do bransoletek protestujących.

Na Ukrainie jest wiele partii. A my, na 

Białorusi, mamy teraz społeczeństwo 

Swoją drogą, teraz, po 100 dniach 

protestów (16 listopada – przyp. red.), 

sytuacja znów się zaostrzyła. Mówi 

się, że zaczęło się to samo. Ludzie 

z aresztu na Akreścina zabierani są 

bezpośrednio na oddziały intensywnej 

terapii. Zamykają mistrzów olimpijskich, 

którzy podpisali list przeciwko 

przemocy, odcinają im w celach 

kanalizację, zabierają materace, 

zamykają z bezdomnymi i chorymi na 

koronawirusa, nie dają im wody. Zresztą 

tak się dzieje nie tylko ze sportowcami. 

Posadzili tylu lekarzy, że teraz w każdej 

celi jest specjalista – neurochirurg, 

onkolog, chirurg. Niedługo na Akreścina 

będzie można otworzyć szpital – smutno 

żartuje dziennikarz.

Nazarij Wiwczaryk

fot. Iryna Arachouska
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“Kiedy trafiła mnie kula, powiedziałam 
„oj” i pobiegłam dalej”. 
Historia Iryny Arachouskiej

Niezależna fotografka Iryna Arachouskaja pracowała przez całe lato i połowę 

jesieni niemal bez przerwy. W sierpniu została postrzelona – gumowa kula 

przeszła przez jej plecak i kamizelkę z napisem „prasa”. Dziennikarka zgłosiła 

sprawę do Komitetu Śledczego, niedługo po tym jej mieszkanie zostało 

przeszukane. Iryna wyjechała na jakiś czas z Białorusi.

Moje życie podzieliło się na dwie 

części: przed i po 9 sierpnia

Przed wyborami wszystkie swoje 

sprawy – wizytę u lekarza, czy inne 

sprawy osobiste – odkładało się 

na później… Podczas kampanii 

pracowaliśmy w bardzo napiętej 

atmosferze, ale wydawało się, że 

wkrótce to się skończy, że zaraz 

odbędą się wybory i będziemy żyć tak, 

jak kiedyś. Jednak stało się zupełnie 

inaczej. W pewnym momencie wszyscy 

zdaliśmy sobie sprawę, że wszystkie 

nasze osobiste kwestie trzeba jednak 

było załatwić przed 9 sierpnia. Całe 

moje życie podzieliło się tego dnia na 

przed i po 9 sierpnia...

Dziennika podejrzewała, że sytuacja 

może przybrać tak brutalną formę. 

Dlatego zgłębiła temat użycia 

armatek wodnych, gazu łzawiącego 

i wyposażenia apteczki, ta wiedza mogła 

być przydatna w przypadku użycia 

tych środków. Ira zdecydowała, że noc 

przed 9 sierpnia spędzi poza domem – 

wielu kolegów szykowało się na to, że 

zatrzymania zaczną się z samego rana. 

Spałam u przyjaciół w dzielnicy  

Sucharawa. Szli głosować 

i zaproponowali, że zrobią zdjęcia 

w lokalu wyborczym. Po zobaczeniu 

tych fotografii byłam w szoku. Do 

lokali ustawiały się ogromne kolejki. 

Wtedy pomyślałam: Koniec. To są 

nasze wybory. Potem zabrałam się za 

wypełnianie redakcyjnych zadań, sama 

nie zdążyłam zagłosować. Robiłam 

zdjęcia w całym mieście na kilka godzin 

przed zamknięciem lokali wyborczych. 

Ludzi było coraz więcej. Wieczorem 

wydawało się, że pod lokalami zebrali 

się wszyscy, którzy mieszkali w okolicy. 

Wtedy zaczęły nadjeżdżać milicyjne 

więźniarki. Jednak z początku było 

spokojnie, funkcjonariusze po prostu 

obserwowali – wspomina fotografka.

Rzeczywiście, pod koniec głosowania 

do niektórych lokali wyborczych przybyli 

żołnierze OMON-u. Zatrzymywali 

niezależnych obserwatorów, członków 

komisji wyborczych wyprowadzano 

potajemnie wyjściami ewakuacyjnymi.

Kiedy zrobiło się ciemno, pojechałam 

do centrum. Szłam w stronę 

pomnika „Mińsk Miasto-Bohater”, 

gdy nagle usłyszałam wybuchy 

i strzały. Zakrwawieni ludzie zaczęli 

biec w moim kierunku. Dusili się, po 

policzkach spływały im łzy. To wszystko 

wydarzyło się tak nagle, że na początku 

w ogóle nie rozumiałam, co się dzieje. 

Próbowałam dotrzeć do okolic pomnika, 

pytałam ludzi, co się dzieje, ale nikt nie 

potrafił mi tego wytłumaczyć. Nagle 

zobaczyłam wojskowych z tarczami. 

Zrobiłam kilka zdjęć tarcz od frontu, 

jednak nie udało mi się przedostać 

przez kordon. Skierowałam się do 

mieszkania, które wynajmowaliśmy, 

ale dojście do budynku też było 

blokowane przez stróżów prawa. 

Musiałam skradać się przez jakieś 

zaułki, skakać przez płoty… W końcu 

dotarłam do mieszkania i do piątej 

rano obserwowałam, jak na zewnątrz 

zatrzymują ludzi.

Tego dnia władze zablokowały internet 

mobilny, w wielu domach nie działało 

również Wi-Fi. Dziennikarze opowiadali 

sobie o najnowszych wydarzeniach 

przez telefon lub spotykali się gdzieś 

na zewnątrz, w biegu. Następnego 

dnia było już jasne, że to nie koniec 

protestów.

Na barykadach

Wieczorem dojazd centrum Mińska 

był już ograniczony. Najpierw robiłam 

zdjęcia w okolicach stacji metra 

Niamiha, tam rozpędzane były protesty. 
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Potem postanowiłam udać się na 

barykady, pod centrum handlowe Ryga. 

Wiedziałam już, że nasz redakcyjny 

kolega został ogłuszony granatem 

w innej dzielnicy. Wcześniej dużo 

czytałam i wiedziałam, że podczas 

wybuchu trzeba otworzyć usta. Starałam 

się więc pracować z otwartymi ustami. 

Nie było taksówek. Aby dostać się do 

Rygi, stanęłam na ulicy w kamizelce 

„prasa” i podniosłam rękę. Od razu 

podjechał samochód. Do auta wsiadł 

ze mną jakiś mężczyzna, chciał wysiąść 

po drodze. Opowiedział mi, że ma córkę 

w moim wieku i wyszedł na protest 

właśnie dla niej. A teraz będzie chronił 

też mnie. Razem dojechaliśmy na 

miejsce. Przez jakiś czas mi pomagał – 

mówił, z której strony nadjeżdża sprzęt, 

próbował mnie osłonić i wyprowadzić, 

gdy rozpylili gaz. Wtedy straciłam go 

z oczu…

Wieczorem 10 sierpnia protest na 

barykadach pod Rygą był rozpraszany 

trzykrotnie. Kiedy Ira dotarła na miejsce, 

trwała pierwsza próba rozpędzenia 

demonstracji. Ludzie od nowa tworzyli 

na środku drogi barykadę z koszy na 

śmieci. 

Krwi było tylko troszkę

Rano Ira poszła kupić kask 

i kamizelkę chroniącą przed 

gumowymi kulami. Taki towar 

dobrze się sprzedawał – większość 

była już wykupiona. Ludzie zdali 

sobie sprawę, że nadszedł czas, by 

się chronić. W sklepie fotografka 

otrzymała darmową metalową płytkę 

– wkładkę do kamizelki, która miała 

ochronić przed uderzeniem pałką. 

Trzeciego dnia ja i grupa moich 

kolegów w kamizelkach z napisem 

„prasa” skierowaliśmy się w stronę 

stacji metra Puszkińska. Po drodze 

ktoś nas zatrzymał i ostrzegł:

– Nie idźcie! Tam, biją dziennikarzy. 

Niszczą kamery i zabierają karty 

pamięci!

Odwróciliśmy się i postanowiliśmy 

podążać za tłumem na stację 

Sportiwnaja (przystanek od 

Puszkińskiej – przyp. red.). 

Zajęliśmy pozycję na wzniesieniu 

i obserwowaliśmy, co się dzieje. 

Bardzo mocno dawał się odczuć niepokój. Swoista cisza 
przed burzą. Zaczęłam robić zdjęcia, ludzie przed moim 
obiektywem zaczęli coś podnosić, nieść, montować. 
I wtedy pojawiła się armatka wodna. Odbiegłam. 

Nad barykadami rozpylono gaz, zaczęto 

rzucać w demonstrantów granatami 

hukowymi. Znowu zatrzymałam 

samochód – w środku siedzieli 

naprawdę fajni goście! Mieli wszystko – 

maski, apteczkę. Zabrali mnie i kilka 

 innych osób, przemyli nam oczy, 

podzielili się bananami i odwieźli do domu. 
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Kiedy pościg się zakończył, Ira sprawdziła 

obrażenia. Kula trafiła ją w pośladek. 

Krwi było tylko troszkę. Kula przeszła 

się przez plecak, spodnie, kamizelkę 

– to ją trochę spowolniło. No i miejsce 

dosyć „udane”. Więc miałam szczęście. 

W butelce, którą miałam w zewnętrznej 

kieszeni plecaka była dziura. Kask też 

oberwał. To oznacza, że trafili mnie 

więcej niż raz. Odległość między nami 

wynosiła 15-20 metrów, nie więcej, ale 

milicjant strzelał w biegu, też nie było mu 

wygodnie.

Fotografowie w pułapce

Nie można było wrócić do domu ani 

dostać się do szpitala – wszędzie były 

kordony milicyjne. Jedyną otwartą 

drogą była ta w kierunku stacji metra 

Kamiennaja Horka.

Po drodze widzieliśmy rozpędzanie 

protestów. Ludzie biegali, strzelano 

do nich, było słychać wybuchy. 

Zrobiłam kilka zdjęć z samochodu. 

Na Kamiennej Horce był jeszcze 

jeden nasz kolega. 

Dowiedzieliśmy się od niego, że 

sytuacja jest bardzo zła – milicjanci 

i wojskowi zatrzymywali samochody, 

wybijali szyby, siłą wyciągali 

pasażerów. Wyszliśmy w pobliżu 

sklepu Green. Ludzie budowali 

tam barykady. Jacyś mężczyźni 

przechwycili sygnał radiowy i słuchali 

milicyjnych rozmów. Było jasne, że za 

chwilę tu też będą rozpędzać protest.

Trzech fotografów, którzy znaleźli się 

w pułapce, wspięło się na dach Burger 

Kinga, z którego rozciągał się widok na 

wszystkie strony. 

Widziałam rozpraszanie demonstracji, 

słyszałam wszystkie okropne polecenia 

funkcjonariuszy: 

– Rozje*ać te szczury! Dokopać 

karaluchom!

Następnie przy wjeździe do miasta 

zaczęli zatrzymywać samochody, na 

samym środku drogi. Wyciągali z nich 

ludzi, przeszukiwali, zmuszali do 

stania z rękami w górze. Strzelano do 

aut, które się nie zatrzymały. Byliśmy 

w widocznym miejscu, ale staraliśmy 

się nie rzucać się w oczy. 

Nagle coś się nad nami zaświeciło. 

Koledzy powiedzieli: 

– O, spadająca gwiazda!

Ale ja mam dobry wzrok. Widziałam 

wiszącego nad nami drona. 

Leżeliśmy na dachu, trzęsąc się. 

Dron odleciał w kierunku podwórek, 

żeby zlokalizować protestujących. 

W  pewnym momencie znowu 

coś nad nami zalśniło. Chłopaki 

stwierdzili, że pewnie to znowu 

dron. Jednak mój dobry wzrok 

znowu wyprowadził ich z błędu. 

Powiedziałam: 

– Nie, chłopaki, to gwiazda.

Sierpniowe Perseidy. Udało mi się 

pomyśleć życzenie. Jakie? Takie, 

o jakim pomyślałby każdy na moim 

miejscu...

Fotografowie przez jeszcze długi czas 

leżeli na dachu, bali się poruszyć, 

nawet kaszlnąć, by nie przyciągnąć 

uwagi funkcjonariuszy. Kilka godzin 

później w końcu zeszli. Ira przeziębiła 

się tego wieczoru i poszła spać 

z gorączką.

Nagle podjechały busy, wybiegli z nich uzbrojeni ludzie 
w mundurach i zaczęli gonić tłum. Ja też pobiegłam 
wzdłuż ulicy. I wtedy zaczęli do mnie strzelać. Chyba 
widzieli, że jestem dziennikarką, miałam na sobie 
kamizelkę. Najstraszniejszy nie jest sam wystrzał, ale 
moment, kiedy celują z broni w twoją stronę. Kiedy  
trafiła mnie kula, powiedziałam „oj!” i pobiegłam dalej. 

Oczywiście bolało, ale nie mogłam 

przestać biec. Nawet nie krzyczałam, 

biegłam tak szybko, jak mogłam. 

Wszyscy biegliśmy, dopóki mundurowi 

nie przestali nas gonić. Ludzie 

wyglądali przez okna i krzyczeli  

w ich stronę: 

– Dranie, co wy robicie, to dziennikarze!
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Przeszukanie u ofiary

Kilka dni później Iryna otrzymała telefon 

z Komitetu Śledczego. Zaproponowano 

jej, by zjawiła się w celu napisania 

zgłoszenia na działania funkcjonariuszy 

OMON-u.

Przy wejściu spotkałam ochroniarza 

z karabinem automatycznym w ręku. 

Miał na sobie kamizelkę kuloodporną 

i kominiarkę. W pierwszej chwili 

chciałam odwrócić się i odejść. 

Ale  ostatecznie weszłam do środka. 

Na stole przede mną położyli tylko 

W październiku Iryna pracowała nad 

projektem dotyczącym ofiar przemocy. 

Część bohaterów materiału wyjechała 

już do Polski i dziennikarka udała się 

tam, by przeprowadzić z nimi wywiady. 

Mama zadzwoniła do mnie rano 

i powiedziała, że nasze mieszkanie 

zostało przeszukane. Nie wiedziałam, 

co ze sobą zrobić. Przeszukanie było 

pobieżne – funkcjonariusze zorientowali 

się, że tam nie mieszkam. Niczego nie 

zarekwirowali, odeszli z niczym. Znowu 

miałam szczęście. 15 października 

wydano nakaz rewizji, 17 października 

wyjechałam z kraju, a przeszukanie 

odbyło się 19 października. Mogli więc 

przyjechać wcześniej, kiedy byłam na 

Białorusi – wyjaśnia Arachouskaja.

Nie zostawili żadnych dokumentów, 

poza sprawozdaniem z przeszukania, 

które zawierało jedynie artykuł 293 

kodeksu karnego – organizacja 

masowych zamieszek. I to od razu 

z trzema ustępami – jeden, dwa i trzy.

Moja mama stwierdziła, że jestem 

podejrzaną w sprawie karnej. Kiedy 

otrząsnęłyśmy się z szoku, zapytałam ją, 

dlaczego tak myśli. Odpowiedziała: 

– Bo mieszkań świadków nie 

przeszukują.

Mama była w ponurym nastroju, działał 

na nią stres. Okazało się jednak, że 

„jak na razie mam status świadka” – 

to dosłowny cytat śledczego. Mojego 

prawnika nie poinformowano, o jakie 

wydarzenia chodzi. Mamie powiedzieli, 

że jest to związane z moim zgłoszeniem 

do Komitetu Śledczego. Wychodzi na to, 

że przeprowadzili przeszukanie u ofiary 

przemocy funkcjonariuszy.

Ira postanowiła na razie zostać 

w Polsce. 

Milicjanci przez wizjer rozpylili 

w mieszkaniu gaz

Po sierpniowych wydarzeniach 

i chorobie, Irze nie było trudno wrócić 

do pracy.

Wstałam jak żołnierz i poszłam. Kiedy 

byłam chora, na ulice zaczęły wychodzić 

kobiety z kwiatami, odbył się pierwszy 

masowy niedzielny marsz. Wszyscy 

mieli takie samo nastawienie – wygramy! 

Mój kolega powiedział: 

fot. Iryna Arachouska

Poszłam do szpitala, żeby opatrzyć 

moją ranę. Stąd się o mnie dowiedzieli. 

Chciałam zgłosić obrażenia od kuli. 

Nadal mam ślad, taki okrągły siniak. 

W szpitalu lekarze byli bardzo mili, 

nazywali wszystkich „słoneczkami” 

i „kotkami”. Było tak wielu rannych 

i pobitych, że na ulicy była kolejka. 

W pobliżu budynku Komitetu Śledczego 

też zgromadził się tłum rannych, 

niektórzy przyszli o kulach.

kartkę papieru i powiedzieli: 

– Proszę pisać.

Osłupiałam. Zapytałam, co mam pisać. 

Zgłoszenie. Napisałam więc swoimi 

słowami. Śledcza była tak uprzejma, jakby 

mi współczuła… I tyle. Przez miesiąc 

nie dostałam żadnej informacji. Potem 

powiadomili mnie, że sprawa została 

odesłana do rewizji. A dwa miesiące 

później śledczy przyszli przeszukać moje 

mieszkanie.
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– Ira, nie zrozumiesz niczego, dopóki nie 

wyjedziesz w miasto.

I rzeczywiście, wyszłam i zrozumiałam 

wszystko…

Ale bez względu na to, jak bardzo 

fotografka starała się zachować kontrolę 

nad sobą i emocjonalnie dystansować 

się od wydarzeń wokół, nie było to 

łatwe.

O dreszcze przyprawiali mnie 

funkcjonariusze HUBAZiK-u, którzy nie 

wyglądali jak mundurowi, ale raczej, 

jak dresy z milicyjnymi pałkami. Nawet 

teraz kiedy nic mi nie grozi, pojawia się 

u mnie ogromny niepokój za każdym 

razem, gdy widzę kogokolwiek w czarnej 

masce albo ciemnego busa – przyznaje 

dziennikarka.

Przez cały czas, miałam szczęście. 

Byłam jak Kołobok – wciąż udawało 

mi się uciec (Kołobok to bohater 

wschodniosłowiańskiej bajki; bochenek 

chleba, który uciekł od dziadków, którzy 

go upiekli – przyp. red.). Czasami było 

bardzo blisko. Kiedy zdałam sobie 

sprawę, że nie mam już siły? Było takie 

mieszkanie, do którego przychodziło 

wielu kolegów, by przesyłać materiały 

do redakcji. Miejsce było świetne, 

a gospodyni bardzo miła. Karmiła nas 

różnymi pysznościami. Urządziliśmy 

tam coś na kształt biura. Biełsat 

nadawał stamtąd na żywo, gdy pod 

oknami odbywał się marsz. W pewnym 

momencie przyszli funkcjonariusze 

i zaczęli pukać do drzwi, a właściwie 

walić w nie. Wyłamali wizjer i rozpylili 

gaz pieprzowy. Wyszłam stamtąd 

jakieś pięć minut przed ich przybyciem. 

Ta historia mnie zupełnie podłamała. 

Wyobraziłam sobie, jak to jest być 

zagnanym do klatki zwierzęciem. I wtedy 

tak też się poczułam. Wzięłam kilka dni 

wolnego. Wewnętrzne pokłady energii 

się skończyły.

Iryna robiła zdjęcia podczas Majdanu 

w Kijowie zimą 2014 roku, jeszcze przed 

otwarciem ognia przez milicjantów. 

Przyznaje, że tam pracowało się o wiele 

łatwiej. Jak mówi, istniały logiczne 

i jasne zasady dotyczące tego, co dzieje 

się na Majdanie. 

W nocy wszyscy walczyli z mundurowymi, 

a potem wycofywali się na chwilę. 

Kiedy wybuchł popłoch i ze wszystkich 

stron parli na mnie ludzie, zaczęłam 

krzyczeć, traciłam przytomność. 

Wtedy wszyscy wokół zatrzymali się 

i uzgodnili, że zrobią korytarz dla mnie 

i innych dziennikarzy. Na Majdanie 

w pierwszych miesiącach wszystko 

Widzę, że na Białorusi jest coraz gorzej. 

W mojej sytuacji lepiej po prostu 

poczekać i pracować stąd. Dużo 

rozmawialiśmy o tym z mężem… Nadal 

wiążę moją przyszłość z Białorusią 

i naprawdę chcę wrócić do domu. Wciąż 

oglądam prognozę pogody dla Mińska.

fot. Iryna Arachouska

było o wiele bardziej cywilizowane. Były 

pewne zasady. A kiedy nie ma żadnych 

zasad, kiedy dostaje się wyrok trzech dni 

dziś, jutro piętnastu, a pojutrze biją cię 

aparatem po głowie, to człowiek w ogóle 

nie wie, jak się zachować.

Na początku Ira dała sobie dwa tygodnie 

na powrót na Białoruś. Potem dwa 

miesiące. W międzyczasie zaczęła 

uczęszczać na zajęcia z fotografii. 

Jak zmieniły mnie te miesiące pracy 

na protestach? Na pewno dojrzałam 

zawodowo. A jeśli chodzi o sprawy 

osobiste… Cieszę się, że teraz wiem, 

kim są Białorusini. Może to brzmi 

patetycznie, ale to prawda.

Ihar Iliasz
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“Zatrzymali nas oboje. Ja trafiłem 
do szpitala, żona do aresztu”. 
Historia Alesia Lauczuka

Aleś Lauczuk i Miłana Charytonowa to małżeństwo dziennikarzy z Brześcia. 

Dwukrotnie zostali zatrzymani podczas protestów, 10 sierpnia i 11 października. 

Współpracują z białoruską agencją prasową BiełaPAN i telewizją Biełsat. 

10 sierpnia na komisariacie spędzili 

ponad 10 godzin. W październiku 

sytuacja była dużo gorsza. Na 

komisariacie milicji dzielnicy Leninski 

Rajon dziennikarze źle się poczuli. 

Aleś został przewieziony do szpitala 

z zaostrzeniem objawów choroby 

przewlekłej, Miłanie odmówiono 

udzielenia pomocy medycznej. 

Dziennikarka została zatrzymana. Po 

trzech dniach w areszcie dostała od 

milicji ostrzeżenie i wyszła na wolność. 

Zajmuję się dziennikarstwem od 19 lat. 

Współpracuję z agencją BiełaPAN 

i kanałem telewizyjnym Biełsat, 

któremu reżim przez 12 lat odmawiał 

przyznania akredytacji. Dziennikarzy 

Biełsatu stale karano za pracę bez 

akredytacji. Na przykład w zeszłym 

roku zapłaciliśmy z tego powodu 

16 tysięcy dolarów kary. Chociaż 

akredytacja niczego nie gwarantuje, 

i tak w każdej chwili mogą nas pobić, 

zniszczyć sprzęt, czy zamknąć w 

więzieniu. Jednego z dziennikarzy 

milicjanci bili kamerą po głowie tak 

mocno, że sprzęt nie wytrzymał. Po 

zajściu nie dopuszczono do niego 

lekarza – mówi Aleś.

9 sierpnia odbyły się wybory, a kilkoro 

dziennikarzy zatrzymano już kolejnego 

dnia. To były jedne z pierwszych 

aresztowań, które miały miejsce 

podczas protestów powyborczych. 

Aleś wspomina, że zabraniano im 

cokolwiek nagrywać nawet wtedy, 

gdy przychodzili do lokali wyborczych 

z akredytacją. 

Zadzwonił telefon. Dziennikarz sięgnął 

po urządzenie, ale natychmiast mu 

je zabrano, a kiedy poprosił, by 

funkcjonariusze telefon oddali, ci 

udawali, że nie wiedzą, o co chodzi. 

Reporter podkreśla, że cały czas 

słyszał krzyki bitych ludzi. To wszystko 

odbywało się przy dźwiękach muzyki 

fortepianowej, o czym możemy 

przeczytać w artykule gazety Wieczernyj 

Brest. Mowa w nim o 65-letnim muzyku 

Alaksandrze Iwaczewie, którego 

mieszkanie znajduje się na ulicy 

Sowieckiej, w pobliżu miejscowego 

Mówili nam: 
– Możecie składać skargi, do kogo chcecie!
Kilkukrotnie próbowaliśmy rozpocząć relację na żywo, 
ale wciąż nam przerywano. Jeden z milicjantów zaczął 
nam grozić. 10 sierpnia też próbowaliśmy wejść na antenę, 
ale przyjechał OMON. 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 
dzielnicy Leninski Rajon. Wtedy wszyscy bali się tego 
miejsca. 

Pobito tam kilkaset osób, a kiedy nas 

przywieźli, ktoś kazał natychmiast 

wszystko posprzątać, żeby dziennikarze 

nie zobaczyli śladów. Potem trafiliśmy 

z powrotem na poprzedni komisariat. 

Widzieliśmy, jak biją ludzi pałkami. 

W trzyosobowej celi było około 40 osób. 

Dzięki Bogu nie zostaliśmy pobici, ale 

nie wiedzieliśmy, co z nami będzie. 

Właściwie można to nazwać porwaniem, 

bo byliśmy przetrzymywani przez 

dziewięć godzin, od 18 do 5 rano.
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komisariatu. Ustawił on na balkonie 

fortepian i podczas akcji protestacyjnych 

9, 10 i 12 sierpnia, kiedy kolumna 

demonstrantów szła ulicą Sowiecką, 

grał patriotyczne pieśni. Muzyk musiał 

wyjechać z kraju ze względu na 

prześladowania.

się czegoś takiego. W końcu jednak nas 

wypuścili. Pewnie chcieli nas złamać 

psychicznie. Myślę, że i tak mieliśmy 

szczęście, bo następnego dnia dwóch 

naszych kolegów zostało pobitych 

i rzeczywiście trafiło do więzienia – 

wspomina dziennikarz.

Potem mnie zabrało pogotowie, a moja 

żona została w areszcie na 72 godziny. 

Swoją drogą karetka długo się nie 

pojawiała, bo lekarze obawiali się, że nie 

zostaną wpuszczeni na teren komisariatu. 

Kiedy już ich wpuszczono, to z kolei 

milicjanci nie chcieli pozwolić im zabrać 

mnie do szpitala, nie wypuszczali nas 

jakieś 40 minut. Musiałem zostawić na 

komisariacie dowód osobisty, telefon 

i legitymację prasową. Żeby prawnik mógł 

zabrać stamtąd moje rzeczy, trzeba 

było podpisać dokument u notariusza, 

a ponieważ nie miałem dowodu, nie 

mogłem niczego podpisać. To było 

błędne koło.

O Miłanie Charytonowej pisano 

w gazetach, między innymi 

w Komsomolskiej Prawdzie, gdzie 

dziennikarka opowiedziała o swoim 

pobycie w areszcie:

Było nas osiem w sześcioosobowej 

celi. Pierwszej nocy ja i jeszcze jedna 

dziewczyna spałyśmy na podłodze, 

na czymś podobnym do materaca. 

Nie dostałam żadnej paczki, bo 

w poniedziałek moja rodzina nie zdążyła 

mi niczego przekazać,

a we wtorek powiedziano im, że paczki 

są przyjmowane tylko w poniedziałek, 

środę i piątek.

Dziennikarka została wypuszczona po 

trzech dniach, 14 października około 

południa. Wychodząc, otrzymała od 

milicji dokument – na piśmie ostrzeżono 

ją przed udziałem w kolejnych 

wydarzeniach masowych.

Mamy niepełnoletnie dziecko, więc 

według prawa, żona nie powinna 

dostać kary pozbawienia wolności, 

ale dziś na Białorusi nikt nie zwraca 

uwagi na przepisy. I tak traktuje się 

nie tylko dziennikarzy. Zatrzymują 

wszystkich po kolei, żeby nie miał 

kto chodzić na protesty. Jakiś czas 

temu relacjonowaliśmy 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 odsiadce. Miasto jest małe, więc 

wszyscy się tu znają. Widzi pan, prawo 

właściwie już nie działa. Wydaje mi się, 

że to samo dzieje się na okupowanych 

terytoriach Ukrainy – twierdzi dziennikarz.

fot. Hienadź Kazłowski

Pamiętam, że słychać było wybuchy 

granatów i krzyki:

– Faszyści!

Nad ranem, kiedy na komisariacie 

zostało tylko kilku milicjantów, przyszedł 

naczelnik i kazał nam wracać do domu. 

Mieliśmy wyjść, kiedy nagle zaczął 

używać wulgaryzmów i wrzeszczeć, że 

nie idziemy do domu, a do więzienia. 

Zostaliśmy oskarżeni o chuligaństwo. Nie 

było żadnych dowodów, że dopuściliśmy 

Drugie zatrzymanie, 11 października, 

miało zupełnie inny przebieg. Tego dnia 

dziennikarze wyszli relacjonować kolejne 

protesty. Kiedy skierowali się w stronę 

niewielkiej grupy ludzi, podjechała do 

nich milicyjna więźniarka, Aleś i Miłana 

zostali zatrzymani.

Zabrali nas na komisariat, najpierw 

rozmawialiśmy, następnie kazali po 

prostu wsadzić nas do celi z tymi, którzy 

brali udział w proteście. 
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W dniu naszej rozmowy, 29 października 

2020 roku, w areszcie przebywa siedmiu 

dziennikarzy. 

W wyniku przemocy stosowanej przez 

służby podczas protestów setki osób 

pobito, a co najmniej pięć osób zginęło, 

Unia Europejska zatwierdziła sankcje 

wobec Łukaszenki i kilku jego bliskich 

współpracowników. Białorusini nadal 

domagają się, by dyktator pokojowo 

przekazał władzę.

Z powodu niezadowolenia z sytuacji 

w państwie protestują również 

przedsiębiorcy oraz właściciele kawiarni 

i restauracji. Potem przeprowadzane są 

u nich kontrole podatkowe, wielu było 

zmuszonych wyjechać z kraju. Granice 

są zamknięte dla obcokrajowców, 

władze mówią, że to przez koronawirusa, 

ale bywa, że Białorusinom też 

odmawiają wjazdu.

Niedawno z Brzeskiego Uniwersytetu 

Państwowego wydalono dziewięciu 

studentów, dostali wezwania do 

wojska. Ci, którzy nie popierają 

władz, są zwalniani z pracy, skreślani 

z list studentów, a nawet usuwani ze 

sportowych reprezentacji Białorusi.

Tworzenie materiałów jest teraz dla 

Alesia i Miłany dużo trudniejsze, bo 

za każdym razem mogą nie wrócić po 

pracy do domu. 

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.

– Myśli Pan o zmianie zawodu?

– Nie. Problem tkwi w jednej osobie. 

Kiedy Łukaszenka, który przegrał 

wybory, odejdzie, na Białorusi będzie 

można żyć normalnie. On i posłuszni 

mu funkcjonariusze dopuszczają 

się ludobójstwa i prowadzą wojnę 

przeciwko własnemu narodowi. 

Mamy wroga w postaci władzy 

i musimy wygrać. Jako dziennikarze 

nie uczestniczymy w protestach, ale 

zbieramy 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 ogóle nie będzie dziennikarstwa, 

a jeżeli to się stanie, to nasz kraj zmieni 

się w drugą Koreę Północną.

Wciąż pracujemy, ale teraz pojawianie się na protestach 
jest niebezpieczne, bo odbywa się tam najprawdziwsze 
polowanie na dziennikarzy – twierdzi Aleś. Akcje mają 
miejsce przede wszystkim w Mińsku. Tam skoncentrowały 
się działania protestacyjne, ale w Brześciu ludzie też 
wychodzą na ulice. Na przykład 13 września na jednym 
z głównych skrzyżowań w mieście zebrało się około 
1000 osób. Tańczyli, śpiewalii wykrzykiwali różne hasła. 
Funkcjonariusze dostali polecenie od MSW, by użyć 
przeciwko demonstrantom armatki wodnej. 

Jak wyjaśniło później ministerstwo, 

zrobiono to „w celu przywrócenia 

normalnego funkcjonowania 

społeczeństwa i zapewnienia 

bezpieczeństwa na drogach”.

Teraz dziennikarze zawsze mają przy 

sobie zapasową bieliznę, skarpetki, 

kubek i kilka innych drobnych rzeczy. 

Mogą nas złapać i wsadzić do więzienia 

za cokolwiek. Najwięcej zatrzymań jest 

w piątki, żeby w weekendy na wolności 

pozostało jak najmniej dziennikarzy, 

którzy będą mogli relacjonować protesty.  fo
t. 
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Dziennikarz był na 
Ukrainie podczas 
Majdanu w 2014 
roku. Jak mówi: 
ma wrażenie, że na 
ulicach Białorusi 
w weekendy jest 
o wiele trudniej niż 
podczas ukraińskiej 
rewolucji, choć 
kiedy tam strzelano, 
to zaczynała 
się „prawdziwa 
masakra”. 

Prawo nie działa. A kiedy 

ktoś wnosi skargę, przyciąga 

uwagę. Rozmawialiśmy 

z mężczyzną, który złożył 

zażalenie, a potem został 

pobity przez milicję. Oni jakoś 

to wszystko monitorują  

–  twierdzi dziennikarz.

Pamiętam rok 2017, kiedy z Miłaną 

przygotowywaliśmy materiał i zostaliśmy 

zatrzymani. Doszło tam do nadużyć, 

dlatego napisałem skargę. Zostałem 

ukarany grzywną, po czym powiedziano 

mi, że trzeba było mniej narzekać. Dla 

utrzymania władzy Łukaszenka i jego 

świta są gotowi okaleczać i zabijać. 

I właśnie to robią.

Nazarij Wiwczaryk

“Jeśli zdechniesz, zrobisz mi 
przysługę”.
Historia Jauhieniji Douhajej

Jauhienija Douhaja ma 28 lat i współpracuje z różnymi mediami, także 

zagranicznymi. Prowadzi własny kanał na Telegramie, gdzie pisze o ekologii, 

feminizmie i kwestiach związanych z płcią. Na początku sierpnia przeprowadziła 

dla japońskiej telewizji wywiad z kandydatką na prezydenta Swiatłaną 

Cichanouską. Po wyborach kraj ogarnęła fala przemocy, ludzie z aresztu 

śledczego przy ulicy Akreścina w Mińsku wychodzili cali posiniaczeni od bicia. 

Przez cały ten czas Żenia zbierała informacje o torturach i prześladowaniach 

dysydentów na Białorusi. Opublikowała na swoim kanale kilka historii ofiar 

brutalności funkcjonariuszy organów ścigania. 

W sierpniu było bardzo nerwowo. 

Kilka dni po wyborach kobiety 

ubrane na biało wyszły na ulice, 

narodził się ruch protestu kobiet. 

Potem zaczęły wychodzić w każdą 

sobotę, chciałam relacjonować 

te marsze, to było dla mnie 

bardzo ciekawe. Wydaje mi się, 

że katalizatorem dla brutalnych 

działań milicji były wpisy na 

Telegramie, a szczególnie 

deanonimizacja – ujawnianie 

danych osób zaangażowanych 

w represje.

Za chwilę Żenia zostanie dwukrotnie 

oskarżona o „udział w nielegalnym 

zgromadzeniu”, za marsz z dnia 

29 sierpnia i za to, że wyszła 

na protest w kostiumie pandy. 

W tym czasie uwaga władz skupiła 

się na firmie informatycznej 

PandaDoc. Jej właściciel, Mikita 

Mikado, zaoferował pomoc 

funkcjonariuszom organów ścigania, 

którzy zrezygnowali ze służby. 

Część kierownictwa firmy przez 

sfabrykowane sprawy karne trafiła 

za kratki, pozostali opuścili kraj. 
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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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Jesteś tym, czym jest twój sprzeciw

9 października około godziny 17 

Jauhenija wracała ze sklepu do domu: 

następnego dnia miało się odbyć 

przyjęcie urodzinowe jej chrześnicy, 

której w prezencie kupiła dziecięcą 

porcelanową zastawę oraz wózek 

dla lalek. Jeszcze na przystanku 

autobusowym zauważyła dwóch 

mężczyzn w cywilnych ubraniach, 

którzy wyraźnie ją obserwowali. 

W piątek odwołano zajęcia muzyczne 

jej 9-letniej córki Saszy. Ojciec 

dziewczynki miał ją odebrać wcześniej 

ze szkoły i zabrać do domu. Wraz 

z córką szli w stronę Żeni, kiedy 

nagle do dziennikarki podeszło dwóch 

mężczyzn: 

–  Proszę z nami.

Byli to oficerowie HUBAZiK-u. (Główny 

Wydział ds. Walki z Przestępczością 

Zorganizowaną i Korupcją MSW. 

Dziś jeden z głównych organów 

prześladowań politycznych 

na Białorusi, zajmuje się m.in. 

represjonowaniem dziennikarzy 

i działaczy opozycyjnych – przyp. red.).

Widziałam, że Sasza 
się boi, zaczyna 
płakać, drżeć:  
–  Mamo, kto  

to jest?!
–  Sasza, nie  

martw się.

Odwróciłam się do 
oficerów, mówiąc, 
że straszą mi 
dziecko. 

A oni do mnie:  
–  Możemy 

przestraszyć 
jeszcze 
bardziej. Proszę 
podziękować, 
że tak delikatnie 
z panią 
postępujemy. 
Jedziemy na 
komisariat!

Poprosiłam o pozwolenie na wejście do 

mieszkania i zabranie ciepłych rzeczy, 

bo miałam na sobie tylko cienką bluzę, 

ale nie pozwolili mi tego zrobić. 

– Posiedzi pani pół godziny na 

posterunku i tyle.

Pocałowałam Saszę, powiedziałam, że 

jest silna i wszystko będzie dobrze.

Na komisariacie milicji dzielnicy 

Partyzancki Rajon funkcjonariusze 

HUBAZiK-u zniknęli, ich miejsce zajęli 

milicjanci. Ich sposób postępowania 

z Żenią nie przypominał rutynowego 

przesłuchania, mundurowi byli bardzo 

nadgorliwi. Natychmiast zabrano 

jej kolczyki, a z butów wyciągnięto 

sznurówki.

Na początku przyczepili się do zdjęcia 

na Instagramie, na którym stałam, 

trzymając plakat z cytatem z piosenki 

zespołu Krovostok:

Bądź zła, kochanie,  

sprzeciwiaj się systemowi,

sprzeciwiaj się bez względu na wszystko.

Jesteś tym, czym jest twój sprzeciw,

i prawie niczym więcej.

– Przyznaj się. To ty koordynowałaś 

kolumnę protestujących, to ty ich 

prowadziłaś!

– Nie, to nieprawda!

– Wszystko jest nagrane na kamery. 

Lepiej od razu się przyznaj.

Potem zaczęli krzyczeć i szantażować 

mnie, że przeszukają mój dom na 

oczach Saszy, że mnie w coś wrobią 

i zabiorą mi dziecko. Zadzwonili do 

kogoś: 

– Dowiedz się, kto z sierocińca może 

pojechać po dziewczynkę.

Na komisariat dzwonili moi przyjaciele, 

pytali, czy jest tam Jauhienija Douhaja. 

A gliniarz ostentacyjnie patrzył mi w oczy 

i odpowiadał, że nikogo takiego u nich 

nie ma. 

Zdejmij majtki i kucnij!

Przy ulicy Akreścina w Mińsku, 

znajduje się cały kompleks więzienny. 

Nowy budynek stoi obok starego 

korpusu aresztu tymczasowego. 

Do nowego z reguły trafiają osoby 

aresztowane z powodu wykroczeń, 

stary jest przeznaczony dla osób, 



106 Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie? 107Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?

które sądzone są za przestępstwa. 

Jednak podczas tak masowych represji, 

jakie mają miejsce teraz, w obydwu 

częściach znajdują się więźniowie 

„polityczni”. Nawet jeśli ktoś dostał 

wyrok tylko kilku dni, może wkrótce stać 

się oskarżonym w sprawie karnej.

Potem zabrała mnie na pół godziny 

do „szklanki” – małej kabiny, w której 

miałam czekać na przydział celi – 

wspomina dziennikarka. 

W celi było bardzo zimno. Wcześniej 

kazali mi zdjąć sportową koszulkę, 

bo „mogłabym się na niej powiesić” 

i zostałam w cienkiej bluzie założonej na 

nagie ciało. Po chwili zaczęłam krwawić 

z nosa z powodu spadku ciśnienia. 

Pani doktor – chuda, młoda kobieta 

z szarymi lokami, stwierdziła, że 

ciśnienie krwi Żeni jest bardzo niskie, 

ale kiedy ta poprosiła o koc, lekarka 

wykrzyknęła: 

– Nie wolno ci!

Dziennikarka nie dostała niczego, 

mimo że sąsiednia cela, w której 

dziewczynie mierzono ciśnienie, 

była zawalona kocami i materacami. 

Musiała zadowolić się pustą 

żelazną pryczą. Lekarka dodała na 

pożegnanie:  

– Cóż mogę powiedzieć, nie trafiłaś 

do sanatorium... Tutaj zdarza się, że 

kobiety wcześniej dostają miesiączki. 

Nijak nie mogę pomóc...

Strażnik, który 
zabrał mnie 
z powrotem do celi, 
szepnął:  
–  Nawet o tym 

nie myśl, to nie 
zadziała, nie 
wezwę tu karetki.

Wtedy zatrzymałam 
się, spojrzałam 
mu w oczy 
i powiedziałam 
bardzo głośno: 
–  Ogłaszam strajk 

głodowy!
–  Proszę bardzo! 

Jeśli zdechniesz, 
zrobisz mi 
przysługę! 
– odpowiedział. 

poradziła Żeni owinąć nogi w gazety, 

żeby tak nie marzły. Temperatura 

w celi nie przekraczała 13 stopni. 

Strażnik co godzinę stukał w stalowe 

drzwi pałką i wydawał komendę: 

– Wstać!

Starając się utrzymać ciepło, 

Żenia przykucnęła, próbowała też 

robić pompki. Rano znów dostała 

krwotoku z nosa. 

W sobotę rano do jej celi trafiła 

doktor filozofii Wolha Szparaha, 

która została zatrzymana w czasie 

akcji protestacyjnej. Kobieta dostała 

poszewkę, potem rzucono jej 

jeszcze koc. Teraz mogły razem 

spać pod kocem, przytulając się do 

siebie na usłanej gazetami pryczy. 

W celi bardzo śmierdziało, warunki 

były fatalne. Przynieśli nam brudną 

szmatę i kazali umyć podłogę. 

Prosiłam o wezwanie lekarza, ale 

lekarka przyszła dopiero wieczorem. 

Dała nam dwie tabletki waleriany, 

a potem wyprowadzono nas 

z celi i odbyłyśmy bardzo dziwną 

rozmowę. 

Każdy, kto kiedykolwiek był w areszcie 

przy ul. Akreścina, wie, że warunki 

w nowym budynku są trochę lepsze 

– niedawno był tam niewielki remont, 

ubikacje nie śmierdzą tak mocno. 

O starym budynku mówi się, że to piekło.  

To właśnie tam trafiła Jauhienija Douhaja.

Kiedy mnie przywieziono, przyszła 

strażniczka i po rewizji osobistej 

powiedziała:

– Zdejmij majtki i kucnij!

Pierwsza noc w areszcie wydawała 

się ciągnąć w nieskończoność. 

Koleżanka z celi – dziewczyna, która 

ukradła ze sklepu butelkę wódki, 

fo
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Komitet ds. Bezpieczeństwa 

Informacji

Mężczyzna o zupełnie przeciętnej, 

niczym niewyróżniającej się twarzy 

przedstawił się jako „członek Komitetu 

ds. Bezpieczeństwa Informacji”. 

Taki komitet nie istnieje na Białorusi. 

Prawdopodobnie był po prostu 

śledczym. Chociaż rozmowa odbywała 

się w zwykłym biurze, zamknął Żenię jak 

w klatce, przekręcił zamek trzykrotnie, 

następnie zaproponował „przyjacielską 

pogawędkę”. 

– Których z dziennikarzy zna pani 

osobiście? 

– Wielu… 

– Dlaczego pracuje pani dla Biełsatu?

– Ale ja nie pracuję dla Biełsatu!

– Prowadziła pani tam relacje na żywo.

– To nieprawda!

– Czy wie pani, że pani przyjaciele 

próbują destabilizować sytuację? 

– …

– Wie pani, że organizowała pani 

kobiece marsze? 

– Niech pan da spokój! 

– Publikuje pani wezwania do protestów. 

– Jakie wezwania?

– Udostępnia pani linki do relacji 

Biełsatu, Radia Swaboda (białoruska 

sekcja Radia Wolna Europa – przyp. red.). 

Można to nazwać wezwaniem. 

– Nie, to tylko wiadomości. 

– Dlaczego nie publikuje pani 

normalnych wiadomości? 

– Myślę, że to normalne wiadomości. 

– A tak na marginesie, co pisała pani 

ostatnio na temat ekologii? 

– Że z powodu promieniowania wielu 

ludzi zaczyna mieć problemy z tarczycą. 

Mężczyzna zapisuje w notatniku: 

"problemy z tarczycą".

Przywołując dialog ze śledczym, Żenia 

się śmieje, ale wtedy wcale nie było jej do 

śmiechu. Milicjanci grozili jej karą więzienia, 

przekonywali, że wszyscy przyjaciele 

zeznawali przeciwko niej, radzili „pomyśleć 

o przyszłości córki”. Ogólnie rzecz biorąc, 

były to metody podobne do tych, które 

służby stosowały za czasów Stalina: 

demotywacja, szantaż, groźby. Człowiek 

po czymś takim załamuje się i zgadza się 

na wszystko. Jednak w przypadku Żeni 

było inaczej. Dziennikarka powołała się na 

art. 27 Konstytucji Białorusi, który zezwala 

na odmowę składania zeznań. Śledczy 

zostali z niczym. 

Rozpoczął się trzeci dzień głodówki. 

Podczas śniadania strażnik więzienny 

w cywilnym ubraniu podszedł do 

okienka w drzwiach. Namawiał mnie do 

jedzenia.  

– Zjedz trochę zupy, proszę! Albo 

masz, trzymaj mój telefon, zadzwoń do 

rodziny i poproś o przyniesienie tabletek, 

przekażemy ci je! O co się martwisz?

Zmierzyli mi poziom cukru we krwi – 

spadł do dwóch, czyli był bardzo niski. 

Lekarka zażądała od kierownictwa, żeby 

dali mi koc. Naczelnik zapytał: 

– No, czego jeszcze chcesz?

Powiedziałam, że chcę czystą poduszkę, 

bez wszy. I dla mojej koleżanki z celi też. 

I że chcę wyjść na spacer.  

Przynieśli czyste pościele. 

– Zjesz teraz trochę zupy?

Ale ja byłam uparta, oświadczyłam, 

że głodówka będzie trwać, dopóki 

mnie nie wypuszczą. Wkrótce wszyscy 

więźniowie wyszli na spacer. 

Oprócz głodu Żenia była też 

odwodniona – w ciągu dnia przyjmowała 

tylko dwie szklanki płynu. Strażnik od 

czasu do czasu opierał się o okienko: 

– Piękna, chodź tu, czego chcesz? 

Zrobię ci bardzo dobrą kawę, moją 

własną. Ale za to masz zjeść państwową 

kiełbasę.

– Sam sobie zjedz państwową kiełbasę! 

– Jaka niepokorna! 

W nocy z niedzieli na poniedziałek nikt 

nie stukał pałką w drzwi. Wcześnie 

rano, kilka godzin przed procesem, 

przyniesiono materace. 

Nieudany weekend

Jak mówi Żenia, pracownicy aresztu 

stale się z jej powodu kłócili: nie chcieli, 

żeby na ich zmianie doszło do jakiegoś 

„incydentu”.
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Zobaczyła mnie i podbiegła się 

przytulić. Zbliżał się Dzień Matki (na 

Białorusi Dzień Matki obchodzony jest 

14 października – przyp. red.), robili 

w szkole laurki. Sasza dała mi wycięte 

z papieru serce. Narysowała na nim 

czarny drut, a obok bestię i podpisała: 

OMON. Wewnątrz widniała data mojego 

zatrzymania i wyjścia na wolność.

Czy płakałam choć raz? Nie, ani razu 

przez cały pobyt w areszcie. Nie 

chciałam im pokazać, że dałam się 

złamać. Fizyczny ból też był – od spania 

na żelaznych pryczach zostały mi 

siniaki na pośladkach. Płakałam już na 

wolności, gdy dowiedziałam się, że moi 

rodzice nie przyszli na komisariat w dniu 

zatrzymania i nie szturmowali aresztu, 

chcąc przekazać mi paczkę. Poszli na 

przyjęcie urodzinowe chrześnicy, jakby 

nic się nie stało. Powiedzieli, że przecież 

nie mogli nie pójść, jedzenie by się 

zmarnowało!  

– Mogłabyś okazać trochę współczucia, 

przez ciebie mieliśmy nieudany weekend 

– powiedzieli.

 Kaciaryna Andrejewa

Przyszli po mnie około 12, a proces 

odbył się dopiero przed 18. 

Najwyraźniej nie chcieli, żebym 

siedziała w celi. 

Bardzo źle się czułam, 
obraz rozmywał mi 
się przed oczami. 
Słyszałam, jak 
szeptali:  
–  Jeszcze głodnej 

brakowało… A co, 
jeśli nam tu zejdzie?!

Gdy czekałam na swoją kolej, widziałam 

pobitych ludzi wychodzących z sali 

sądowej z dumnymi twarzami. Dostając 

wyroki do odsiedzenia, śmiali się 

gliniarzom w twarz.

Żenia została uznana za winną i ukarana 

grzywną w wysokości 810 rubli 

białoruskich (około 1200 złotych  

– przyp. red.).

Kiedy wróciłam do domu, moja 

córka wracała z dziadkiem ze szkoły. 

“Myślałam, że idę na protest, trafiłam 
na wojnę”.
Historia Wolhy Iwaszenki

„Studenci chodzą na protesty, a dziennikarze i prezenterzy telewizyjni siedzą 

w areszcie” – tak Wolha Iwaszenka, do niedawna dziennikarka Komsomolskiej 

Prawdy, zatytułowała jeden ze swoich artykułów. Wcześniej opisywała głównie 

tematy społeczne, jednak od niedawna jej teksty poruszają kwestię burzliwych 

wydarzeń, które mają miejsce w kraju. Skomplikowana sytuacja polityczna 

sprawiła, że dziś będąc dziennikarzem na Białorusi, nie da się uniknąć kluczowych 

kwestii takich jak protesty, czy koronawirus. I tak Wolha, która pracowała dla 

„Komsomołki” siedem lat, również zaczęła pisać o polityce. Jednak zmiana 

dziennikarskich priorytetów nie była dla niej i jej redakcyjnych kolegów jedynym 

wyzwaniem – państwowa drukarnia Białoruski Dom Prasy z powodu „awarii prasy 

drukarskiej” zaprzestała drukowania nakładu dwóch niezależnych białoruskich 

gazet Komsomolskiej Prawdy i Narodnej Woli. Powód? Dziennikarze obu tych 

redakcji publikowali, zgodne z prawdą, artykuły na temat protestów i brutalności 

funkcjonariuszy organów ścigania.

Redakcje działały pomimo problemów, 

jednak wciąż brakowało rąk do 

pracy, ponieważ dziennikarze 

byli zatrzymywani przez milicję 

lub doznawali obrażeń podczas 

relacjonowania akcji protestacyjnych.

Rzucili we mnie granatem hukowym, 

użyli przemocy przeciwko 

dziennikarzom i protestującym bez 

żadnego powodu… Tak zwani stróże 

prawa, począwszy od tamtego dnia aż 

do dziś, zachowują się jak członkowie 

gangu, którzy wypowiedzieli wojnę 

protestującym pokojowo ludziom… 

Ja i moi koledzy potrzebujemy 

pomocy lekarzy, między innymi 

psychoterapeutów. 
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Ze mną, na szczęście, jest już lepiej. 

Teraz pomagają mi leki, ale do 

niedawna mój stan był naprawdę zły. 

Nie spałam prawie dwa miesiące, 

byłam tak zmęczona, że niemal miałam 

halucynacje.

Psychologowie twierdzą, że dziś ze 

względu na niedawne wydarzenia 

w kraju, praktycznie wszyscy Białorusini 

mają mniej lub bardziej dające się 

we znaki symptomy zespołu stresu 

pourazowego. Należy wziąć pod 

uwagę, że oprócz kryzysu politycznego, 

państwo cierpi również z powodu 

kryzysu gospodarczego. Przez to wielu 

Białorusinów straciło pracę i środki do 

życia.

Białorusini to cierpliwi ludzie. Z reguły 

mówią: „Ucierpiałem, ale nie tak bardzo, 

jak inni”. To znaczy, że wstydzą się o tym 

mówić. Uważają, że trzeba być silnym. 

Czułam się źle: bolały mnie plecy, nie 

mogłam się schylić, z powodu obrażeń 

nogi trudno mi było chodzić. Ale i tak 

ciągle się uspokoiłam, powtarzałam, 

sobie, że przecież mnie nie postrzelili, 

że tylko rzucili granatem… – wspomina 

Wolha.

9 sierpnia, w dniu wyborów, wszyscy 

koledzy pracowali w miejscach, gdzie 

odbywały się najważniejsze wydarzenia 

dnia. Wiedzieli, że może się zdarzyć 

dosłownie wszystko. Tego dnia, dla 

własnego bezpieczeństwa, dziennikarze 

pracowali na ulicy w specjalnych 

kamizelkach z napisem „prasa”, 

z identyfikacjami i zaświadczeniami 

z redakcji o wykonywaniu obowiązków 

służbowych. Ale to wszystko okazało 

się nie mieć żadnego znaczenia, bo jak 

mówi Wolha, pokojowe protesty zaczęły 

przypominać wydarzenia wojenne, a nie 

polityczne. Zaczęłam robić mu opatrunek, żeby 

w oczekiwaniu na karetkę nie stracił 

zbyt dużo krwi i wtedy w naszym 

kierunku poleciał granat. Złapałam 

tego człowieka, pomogli mi koledzy. 

Pamiętam, że przekazaliśmy go 

lekarzom. Ja dzięki adrenalinie jeszcze 

jakiś czas byłam w stanie się poruszać 

i przekazałam redakcji informacje na 

temat bieżącej sytuacji.

9 sierpnia na Białorusi zaczęły się 

ciągłe przerwy w dostępie do internetu. 

Nie można było przesyłać filmów, nie 

działała również platforma YouTube. 

Według informacji dziennikarzy z  Mińska 

9 sierpnia funkcjonariusze nie dostali 

polecenia, by zatrzymywać dziennikarzy. 

Dzień później już tak. Tego dnia jeszcze 

trochę udało nam się popracować. 

Na naszych oczach zatrzymywano 

i brutalnie bito tak wiele osób, że sceny 

wokół wydawały się czymś w rodzaju 

filmu grozy. To było jak koszmarny sen, 

mózg nie chciał tego interpretować jako 

rzeczywistość, to był zbyt duży szok…

Mimo tego że, my, dziennikarze, 

wiele widzieliśmy i trudno 

nas czymkolwiek zaskoczyć. 

Praktycznie na naszych oczach 

ginęli ludzie, obok przelatywały 

granaty hukowe. Wściekli 

mundurowi przeganiali nas stamtąd. 

To było tak straszne, że gdy się 

zbliżyli, po prostu uciekaliśmy, by 

przeżyć. Po chwili wracaliśmy... 

Zapadł mi w pamięć jeden obraz, który potem śnił mi się 
codziennie: na moich oczach milicjanci tak mocno pobili 
chłopaka, że upadł bez sił tuż obok mnie. Był cały we krwi, 
mamrotał coś niezrozumiałego, był w szoku. Podbiegłam 
do niego, żeby mu pomóc, miałam przy sobie bandaże 
i apteczkę pierwszej pomocy. Próbowałam go podnieść 
i wtedy zobaczyłam, że jest ranny w głowę, krwawi. Nie 
miał żądnej broni ani niebezpiecznych przedmiotów. 

Został pobity, ponieważ przyszedł na akcję protestacyjną przeciwko sfałszowanym 

wynikom wyborów.



114 Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie? 115Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?

sieć całkowicie wyłączono o godzinie 

18:00 czasu lokalnego. Internet wrócił 

po kilku dniach.

więźniarka, która jedzie na ludzi, potrąca 

ich. Ani ja, ani moi koledzy nigdy 

czegoś takiego nie widzieliśmy. Wiem, 

co się działo na Ukrainie i w Armenii, 

pisałam o tym, ale sama nigdy czegoś 

takiego nie widziałam. Od 10 sierpnia 

milicja nie dopuszczała do rannych 

karetek pogotowia. Bici ludzie po 

prostu wykrwawiali się na ulicy, wili się 

z bólu. Dziennikarzy również zaczęli bić 

i zatrzymywać, a ci, którzy pozostali 

w tłumie i tak nie mogli przekazać 

redakcjom tego, co się działo, bo nie 

było internetu – wspomina Wolha.

Tej nocy, w drodze do redakcji, 

dziennikarka widziała, jak milicjanci 

zamykają w więźniarkach zwykłych 

przechodniów. Wielu ludzi zostało 

okaleczonych. Jak dotąd jednak nie 

wszczęto na Białorusi ani jednej sprawy 

karnej przeciwko funkcjonariuszom 

organów ścigania, którzy stosowali 

przemoc i nieuzasadnioną brutalność 

wobec pokojowo nastawionych 

protestantów.

9 sierpnia było strasznie, ale później 

okazało się, że dużo gorsze rzeczy 

są jeszcze przed nami. Niemal każdy 

dziennikarz naszej redakcji został 

zatrzymany lub otrzymał groźby 

dotyczące działalności zawodowej. 

Wielu z nas przeszło przez aresztowania, 

procesy i zatrzymania. Za nic. Tylko 

dlatego, że wykonywaliśmy naszą pracę. 

I to bezprawie trwa do dziś – twierdzi 

dziennikarka.

mediach, ich wydania wychodziły 

bez zmian, ale nie pisano w nich 

niczego na temat protestów. 

Nasz cały nakład, ok. 150 tys. 

egzemplarzy, został wykupiony 

w jakieś dwie godziny. Po kilku 

dniach prawie całodobowej 

pracy w bardzo trudnych 

warunkach i przy całkowitym 

braku internetu drukarnia, która 

ma monopol na druk w naszym 

kraju, oznajmiła, że nie wydrukuje 

kolejnego numeru naszej gazety. 

Powiedziano nam, że zepsuła im 

się prasa drukarska. Przy kolejnym 

wydaniu historia się powtórzyła. 

Poszliśmy tam wyjaśnić sprawę, 

a gdy wychodziliśmy z budynku 

drukarni i przychodziła kolej 

na druk państwowych gazet, 

które nie napisały ani słowa 

o protestach, prasa jakimś cudem 

zaczynała działać. I tak codziennie. 

Ta sytuacja była absurdalna! 

Szukaliśmy prywatnych drukarni, 

w których moglibyśmy drukować, 

ale reżim zaczął im grozić, więc 

nam odmawiali.

Okazało się, że Wolha jakiś czas 

przemieszczała się ze złamanymi 

kośćmi stopy. Problemy z plecami, 

które psychologowie zakwalifikowali 

jako psychosomatyczne, zaczęły się już 

w domu.

Próbowałam nagrać wszystko, co 

widziałam. Proszę sobie wyobrazić 

ogromny prospekt, ogromną liczbę 

protestujących, wszędzie wokół 

przemoc, gdy nagle w centrum pojawia 

się ogromny samochód, milicyjna 

Dzień po wyborach okazało się, 

że Komsomolska Prawda była 

jedyną gazetą, której udało się 

napisać o tym, co się wydarzyło. 

Tylko jedna gazeta na cały kraj! 

Nie mówię o państwowych 
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Jak udało wam się wydać gazetę w tych warunkach? że ze złamaną kostką nadal pomagała 

swoim kolegom, wychodziła w teren, 

nagrywała, wypełniała obowiązki 

służbowe. Potrzeba informowania 

społeczeństwa w obiektywny sposób 

o tym, co się dzieje, okazała się, u niej 

bardzo silna.

Zaczęliśmy drukować pod Moskwą. Koszty były 
kosmiczne. Kiedy służby specjalne dowiedziały się, 
że udało nam się wydrukować nowy nakład, władza 
zabroniła sprzedaży naszego pisma w całym kraju. Więc 
mimo że rozwiązaliśmy problem z drukiem, nie mogliśmy 
rozpowszechniać gazety. To był skandal. Czytelnicy 
drukowali nasze artykuły z internetu, stworzyliśmy 
elektroniczną wersję pisma. Ludzie poszli na protesty 
z naszymi okładkami w dłoniach. To irytowało władze, 
bo przecież chcieli nas zupełnie sparaliżować. 

I tak jest już od dwóch miesięcy. 

Z zarządu redakcji usunięto jedną 

z dyrektorek, Białorusinkę. Moskwa 

postanowiła uratować biznes, 

pokazać Białorusinom, że nie będą 

wspierać protestujących. Rosjanie 

może i uratowali gazetę, ale stracili 

personel. Niedawno zrezygnowałam. 

Nie chcę być człowiekiem, który 

najpierw był z protestującymi, 

a potem przeszedł na drugą stronę 

barykady.

Szukając w internecie publikacji 

autorstwa Wolhy, można znaleźć artykuł 

z końca 2018 roku, który napisała 

dla Białoruskiego Stowarzyszenia 

Dziennikarzy, w którym dzieli się radami, 

jak walczyć z wypaleniem emocjonalnym.

Wypowiada się w nim pozytywnie 

o swoich współpracownikach, zespole, 

redakcji i z przymrużeniem oka wyjaśnia 

trudności swojej profesji. Od tamtego 

momentu zmieniło się wiele. Można zdać 

sobie z tego sprawę, kiedy Wolha mówi, 

Mimo tego, że nic 
takiego nie miało 
miejsca.

Pracujemy z prawnikiem, 

dostarczamy dowody, ale 

sędziowie nie zwracają na to 

najmniejszej uwagi. Nie wiem, 

czym to się skończy – przyznaje 

Wolha.

Z każdym dniem 
w naszym kraju dzieją 
się coraz bardziej 
niedorzeczne rzeczy. 
Nawet dziennikarze, 
którzy mają małe 
dzieci, trafiają do 
aresztów, choć 
zabrania tego prawo. 
Sądy zupełnie ignorują 
przepisy. Ciężko 
jest pogodzić się 
z faktem, że prawo 
nie działa. Moich 
kolegów skazano 
za to, że rzekomo 
prowadzili kolumnę 
protestujących 
i zachęcali, by się nie 
zatrzymywać. 

Dziennikarka szuka pracy, nie chce 

wyjeżdżać z Białorusi.

Nie chcę uciekać z mojego kraju. Chcę 

być z moimi rodakami. Teraz wszystkim 

jest ciężko. Osobie zatrzymanej na 

proteście grozi nie tylko areszt, ale 

też spora grzywna – około 800 rubli 

białoruskich (ok. 1160 złotych – 

przypis. red.). Dla człowieka żyjącego 

w małym mieście taka kwota stanowi 

równowartość dwóch pensji. 

Moim zdaniem, Białorusini są na takim 

etapie, na którym nie ma odwrotu. Będą 

protestować do ostatniego. Szczególnie 

aktywni są teraz studenci, kobiety i lekarze…  
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Nawet emeryci i osoby niepełnosprawne 

chodzą na marsze.

Po odejściu z pracy Wolha dostawała 

sporo telefonów z zastrzeżonych 

numerów. Osoby dzwoniące nie 

przedstawiały się, ale ostrzegały ją, 

by trzymała się z dala od jakiejkolwiek 

działalności dziennikarskiej, sugerując, 

że mogą pozbawić ją praw do 

dziecka. Dziewczyna mimo wszystko 

ma nadzieję, że dziennikarze, którzy 

odeszli z pracy, wspólnie stworzą nową, 

niezależną redakcję.

Nazarij Wiwczaryk
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“Przed procesem zaprowadzili nas na 
projekcję filmu propagandowego”.
Historia Wadzima Zamirouskiego

Wadzim Zamirouski jest fotokorespondentem portalu TUT.by od 2013 roku,  

dziennikarstwem zajmuje się od roku 2003. Współpracował z takimi redakcjami 

jak: Znamia Junosti, Minskij Kurier, BielGazeta oraz z agencją ITAR-TASS. Od 

2010 roku jest współorganizatorem konkursu fotografii prasowej „Belarus Press 

Photo”. Ma specyficzny charakter – spokojnym głosem i w dokładnym porządku 

chronologicznym opowiada swoją historię. 

Wadzim pracował za obiektywem 

nie tylko na Białorusi. Urodził się 

w Północnym Kaukazie, mieszkał 

w Jakucji. Do Mińska przeprowadził się 

w 1991 roku. Jego motto życiowe to: 

„Zawsze iść do przodu”. W 2014 roku 

relacjonował wydarzenia na ukraińskim 

Majdanie. Kilkakrotnie przygotowywał 

fotorelacje z Donbasu, a podczas pracy 

na Krymie, został aresztowany przez 

Rosjan. Od momentu rozpoczęcia 

tegorocznych politycznych zawirowań na 

Białorusi zatrzymywano go nie raz. 

2 września w pobliżu stacji metra 

Puszkińska w Mińsku fotograf został 

brutalnie pobity przez milicjantów.

Jak czytamy na portalu TUT.by: 

„Wadzim wykonywał swoje obowiązki 

służbowe, fotografował to, co działo 

się wokół miejsca pamięci Alaksandra 

Tarajkouskiego, który zginął podczas 

akcji protestacyjnej. Utworzony przez 

mieszkańców Mińska napis „Nie 

zapomnimy” zasypano dziś po południu 

chemicznym odczynnikiem. Ludzie, 

którzy zebrali się tam wieczorem, 

próbowali usunąć z napisu sól 

drogową. Chwilę po tym, jak Wadzim 

poinformował redakcję, że dotarł na 

miejsce, został brutalnie zatrzymany 

przez funkcjonariuszy. Należy zaznaczyć, 

że Wadzim Zamirouski miał na sobie 

niebieską kamizelkę z napisem „prasa” 
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i identyfikator TUT.by. Spędził około 

40 minut w milicyjnym busie, zabrano 

mu pendrive’y i odesłano na Sucharawa 

(dzielnica w Mińsku – przyp. red.)”.

Jednak to nie jedyna taka sytuacja...

17 października robiłem zdjęcia na 

proteście studentów. Było ich niewielu, 

około 150 osób. Nic szczególnego się 

nie działo. Kolumna ruszyła w dół ul. 

Rumiancewa, skręciła w ul. Kazłowa 

i wyszła na prospekt Niepodległości. 

Wtedy podjechało kilka busów. 

Wybiegli z nich funkcjonariusze 

OMON-u, zatrzymali studentów, Darię 

Śpiewak i mnie. Nie było żadnego 

ostrzeżenia, nie było próśb, żebyśmy 

się rozeszli. Miałem przy sobie 

legitymację prasową i robiłem zdjęcia 

w ramach wykonywania obowiązków 

służbowych. Zaprowadzili nas do busa, 

chwilę wozili po mieście, a potem 

przemieścili do innego pojazdu. 

Pewnie ze względów logistycznych. 

Było tam bardzo ciasno, chłopaki 

siedzieli na podłodze. W końcu 

wpakowali nas do milicyjnej więźniarki 

z kabinami w środku i zaczęli rozwozić 

do komisariatów – wspomina Wadzim.

Jak Pan był ubrany podczas 

protestu?

Miałem na sobie turkusową kurtkę, 

a na szyi duży identyfikator redakcji. 

Trzymałem dwa aparaty, było 

widać, że jestem dziennikarzem. 

Nie stosowano wobec mnie przemocy.

Pamięta, że szedł z boku, nie 

bezpośrednio w kolumnie studentów, 

biorących udział w marszu.  

Fakt ten nie wpłynął jednak na 

działania funkcjonariuszy, znaki 

rozpoznawcze fotokorespondenta 

również nie zrobiły na nich 

najmniejszego wrażenia.

Następnie dziennikarzy przewieziono 

do aresztu. Po przyjeździe usłyszeli 

serię znanych wszystkim poleceń: 

– Twarzą do ściany! Ręce do tyłu! 

Ponieważ grupa została zatrzymana 

w sobotę, wszyscy czekali na 

poniedziałek, wtedy sąd miał wydać 

decyzje. Mieli nadzieję, że skończy 

się na trzech dobach w areszcie (na 

Białorusi zatrzymany powinien stanąć 

przed sądem w ciągu 72 godzin 

– przyp. red.).

Przywieziono nas na komisariat. Okazało się, że byli  
tam wyłącznie dziennikarze. Robią tak, żebyśmy nie 
widzieli, co dzieje się z pozostałymi zatrzymanymi. 

Podobno na  komisariatach traktują ludzi bardzo źle.  
Nie pobito nas, ale domyślaliśmy się, jak to się skończy.  
Jeden z funkcjonariuszy, który wydawał się w porządku, 
powiedział, że trzeba czekać na polecenia od przełożonych. 

Następnie skierowali nas do 

aresztu tymczasowego, ale przed 

przeniesieniem trzeba było wypełnić 

dokumenty. Wyglądały, jakby ktoś 

je przygotowywał metodą kopiuj-

wklej, do tego z mnóstwem błędów. 

Na przykład na jednym zaznaczono, 

że jestem płci żeńskiej, w innym 

znalazły się błędne informacje 

dotyczące mojego wykształcenia. 

Mojej prawniczce udało się dotrzeć 

do aresztu i pokierowała mnie, gdzie 

podpisywać, a gdzie nie. Chociaż 

nie miało to większego znaczenia, 

bo i tak wszyscy dostają takie same 

wyroki.
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Wadzim mówi, że proces odbywał się 

w formie wideokonferencji. Włączono 

Skype’a i dziennikarz widział sędzię 

na monitorze. Bronił się, mówiąc, że 

miał wszystkie dokumenty i wypełniał 

polecenie redakcji. To jednak nie 

poskutkowało. Wadzim nie przyznał 

się do żadnego z oskarżeń. Sąd 

poinformowano również o tym, że 

ma niepełnoletnie dziecko, ale mimo 

tego zapadł wyrok, 15 dni aresztu. 

Uznano go za winnego udziału 

w nielegalnym zgromadzeniu (art. 

23.4 kodeksu wykroczeń – przyp. 

red.) oraz niepodporządkowania się 

funkcjonariuszom milicji (art. 23.4 

kodeksu wykroczeń – przyp. red.).

Po moim pobycie w areszcie przy 

ul. Akreścina mam wrażenie, że 

zatrudnia się tam wyłącznie osoby, 

które zgadzają się z ideologią władz. 

Wśród zatrzymanych byli ludzie, którzy 

trafili tam przypadkowo, po prostu 

przechodzili obok. Jeden chłopak 

szedł na wystawę, ktoś inny chciał 

zrobić zakupy. Ale dla pracowników 

więzienia, wszyscy jesteśmy wrogami 

ideologii. Kiedy staliśmy w szeregu, 

jedna z dziewczyn źle się poczuła. 

Stała jakieś pięć metrów ode mnie, 

miała jakieś 20 lat. Pozostałe 

dziewczyny prosiły milicjantów, by ktoś 

udzielił jej pomocy, by sprawdzono, co 

z nią nie tak. Nie rozumiem, dlaczego 

ten młody milicjant, który nas pilnował, 

nie mógł zachować się jak człowiek 

i wezwać lekarza, który był w pobliżu.

Nie bili was?

Nie użyto przeciwko nam siły 

fizycznej. Teraz w większości 

przypadków obrażeń doznaje się  

przy zatrzymaniu. Byłem w celi  

czteroosobowej. Miejsca było 

wystarczająco dużo, jak w niezbyt 

dobrym hostelu. Byliśmy tam od 

poniedziałku do czwartku, następnie 

zostaliśmy przewiezieni do więzienia 

w Baranowiczach. Robią to przed 

weekendem z dwóch powodów. 

Po pierwsze po to, żeby zwolnić 

miejsca dla nowych więźniów. 

A po drugie, moim zdaniem, z czystej 

złośliwości. Czwartek to właściwie 

jedyny dzień, kiedy można dostać 

paczkę od bliskich, a to jest bardzo 

ważne. Ludzie trafiają do więzienia 

nagle, zupełnie na to nieprzygotowani. 

Bez zapasowej bielizny, szczoteczki 

do zębów, bez banalnych 

przedmiotów użytku codziennego. 

Dlatego pozwalają na paczki. 

Zaprowadzono nas na projekcję filmu propagandowego. 
Sklecili bardzo naciąganą historyjkę propagandową, 
do tego część ujęć była z Majdanu na Ukrainie. Nie 
było wtedy jeszcze decyzji sądu, nie wiedzieliśmy, 
czy zostaną nam postawione zarzuty. W grupie, którą 
przyprowadzono na film, byli różni ludzie, ale wydaje mi 
się, że wszyscy się wtedy śmiali, bo propaganda była 
bardzo złej jakości. Dla profesjonalnych reporterów to 
było oczywiste. 

Swoją drogą byłem na Majdanie w Kijowie, spędziłem tam trzy, cztery tygodnie, więc 

znałem tę historię od poszewki.

W Baranowiczach to 
było już prawdziwe 
więzienie – stary, 
ogromny budynek. 
Tam traktowali nas 
neutralnie. Nie czuło 
się, że jesteśmy 
ich wrogami 
politycznymi 
i że z tego powodu 
nas nienawidzą. 
Odsiedziałem tam 
swoje 15 dni – 
wspomina Wadzim.
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Fotograf żartuje, że w Baranowiczach 

zaczyna się już rozumieć żargon 

więzienny. Tam też wydają 

zaświadczenie, które można 

pokazać kontrolerowi biletów i na 

jego podstawie 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 nadrobić zaległości. Chcę 

znowu być ze wszystkim na bieżąco 

po tej dwutygodniowej „głodówce” 

informacyjnej.

Nazarij Wiwczaryk

“Od dawna jako dziennikarka nie 
czuję się bezpiecznie”.
Historia Darii Śpiewak

Daria Śpiewak, reporterka portalu Onliner.by, została zatrzymana 17 października 

podczas relacjonowania protestu studentów. Została oskarżona o niewykonywanie 

poleceń milicji i udział w nielegalnym zgromadzeniu. Trafiła za to na 13 dni do 

aresztu przy ul. Akreścina w Mińsku.

Może pani opowiedzieć 

o okolicznościach zatrzymania? 

Co pani w tym czasie robiła? Jakie 

wydarzenia relacjonowała? Czy miała 

pani na sobie znaki rozpoznawcze 

dziennikarzy i co z akredytacją?

17 października w Mińsku odbywał się 

marsz studentów. Dostałam z redakcji 

polecenie, by go zrelacjonować. 

Portalowi Onliner akredytacja nie 

jest potrzebna, ponieważ jesteśmy 

redakcją internetową, a to znaczy, 

że zgodnie z decyzją Ministerstwa 

Informacji Białorusi, mamy status środka 

masowego przekazu. Na plakietce, 

którą zawiesiłam na szyi, znajdowały 

się wszystkie wymagane informacje: 

napis „prasa”, nazwa redakcji, moje imię, 

nazwisko i stanowisko oraz zdjęcie. 

Identyfikator jest opieczętowany. 

Kamizelkę z napisem „prasa” założyłam 

pod koszulę, ponieważ ostatnio osoby 

z takim znakiem rozpoznawczym stały 

się celem milicji. Zgodnie z ustawą 

o wydarzeniach masowych, dziennikarz 

musi mieć na sobie widoczny znak 

identyfikacyjny, w moim przypadku to 

była plakietka. Około godziny 13 na 

skrzyżowaniu prospektu Niepodległości 

i ulicy Kazłowa rozpoczęły się 

zatrzymania uczestników protestu – 

studentów. Na miejsce przyjechało kilka 

busów z przyciemnionymi szybami, 

wybiegli z nich ubrani na czarno 

funkcjonariusze OMON-u i zaczęli 

łapać studentów. Kilka minut później 

usłyszałam, jak mundurowi krzyczą:
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– Dziennikarze, prasa!

Zdałam sobie sprawę, że teraz zatrzymają 

też nas. Nie było dokąd uciec – ze 

wszystkich stron otoczyli nas ubrani 

na czarno mężczyźni. Kilku z nich 

Oczywiście, nie uważałam się za 

winną i do tej pory nie uważam 

(skarga na decyzję sądu jest nadal 

rozpatrywana – przyp. red.), ja po prostu 

wykonywałam swoją pracę. W protokole 

aresztowania bez wahania napisałam, 

pilnowało mnie dwoje funkcjonariuszy 

– mężczyzna w stroju cywilnym 

i kobieta w mundurze. Nie mogłam 

porozmawiać z prawnikiem w cztery 

oczy, choć prawo przewiduje taką 

możliwość. Mojego adwokata nie 

Nie sądziłam jednak, że będę ukarana 

aresztem. Pomimo nagrań wideo 

i zeznań świadków, sędzia uznała mnie 

za winną naruszenia obu artykułów 

kodeksu wykroczeń i ukarała 13 dniami 

aresztu.

podeszło mnie od tyłu, skrępowali ręce 

i zaprowadzili do busa, mówiąc:

– Oddaj telefon!

Żaden z milicjantów się nie przedstawił 

ani nie podał przyczyny zatrzymania. 

Jesteśmy już do tego przyzwyczajeni…

Kto dokładnie przeprowadzał 

zatrzymania: OMON czy milicja? 

Uważała się pani za winną?

Przeprowadzał je OMON – jednostka 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

że moim zdaniem funkcjonariusze 

OMON-u zakłócili moją legalną 

działalność zawodową. To przestępstwo 

z art. 198 kodeksu karnego Białorusi. 

Jak wyglądał proces sądowy?  

Czy doszło do jakichś nadużyć?  

Miała pani prawnika?

Proces odbył się przez Skype’a, jak 

powiedzieli, ze względu na sytuację 

epidemiczną. Byłam w jednym 

z pomieszczeń administracji aresztu 

tymczasowego na ulicy Akreścina, 

wpuszczono do budynku również 

z powodu pandemii koronawirusa, 

a wideokonferencja mogła odbywać 

się wyłącznie w obecności strażników, 

bo przecież „nie wiadomo, co mi 

w tym czasie strzeli do głowy”. 

Funkcjonariusze byli cały czas 

w pobliżu, rzekomo dla mojego 

własnego bezpieczeństwa. Proces nie 

trwał długo, ale jego wyniku można 

się było domyśleć. Biorąc pod uwagę 

obecny stan białoruskich sądów, nie 

warto spodziewać się sprawiedliwości, 

wiedzieliśmy o tym z doświadczenia. 

Jakie warunki panowały 

w areszcie? Czy był dostęp do 

czystej wody, normalnego jedzenia? 

Co z przesyłkami od rodziny?

Cały wyrok odsiedziałam na 

ul. Akreścina. Przed procesem 

w areszcie tymczasowym, a potem 

w areszcie śledczym. Warunki są tam 

praktycznie takie same, jedyną różnicą 

było to, że w pierwszym z tych miejsc 

prycze były drewniane, a w drugim 

metalowe. W mojej sześcioosobowej 

celi było dokładnie tyle osób. 
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Mieliśmy w pomieszczeniu toaletę 

w postaci otworu w podłodze, 

zasłoniętą, z tego się cieszyłyśmy, 

umywalkę z ciepłą i zimną wodą, 

prycze, szafki nocne, ławki i stół. 

Piłyśmy głównie wodę z kranu. To 

nie jest normalna woda pitna, ale 

da się wytrzymać. Karmiono nas 

trzy razy dziennie. Na śniadanie 

pracownicy aresztu przynosili kaszę 

perłową, jęczmienną, gryczaną lub 

inną, owsiankę, ryż, słodką herbatę 

oraz pszenny i żytni chleb. Na obiad 

– zupa: kapuśniak, barszcz, solanka, 

grochówka albo inna, kasza, jakieś 

dziwne kotlety, marynowane warzywa 

i kompot lub kisiel. Na kolację – kasza 

i ten sam dziwny kotlet. Czasem 

dostawaliśmy kiełbasę, ale nie 

odważyłam się jej spróbować. Chleba 

dają sporo, niektóre dziewczyny robiły 

z niego figurki. Pić dawali dwa razy 

dziennie, ale nie wodę.

był prysznic, 
codzienny spacer 
itp. Wyjście na 
spacer zależało od 
nastroju strażnika: 
czasem udawało się 
wychodzić tylko  
raz na trzy dni,  
a czasem nawet 
trzy razy dziennie. 
Nie było problemów 
z paczkami, 
ale listów nie 
dostawałyśmy. 
Chociaż, jak się 
dowiedziałam po 
wyjściu na wolność, 
wysłano ich do nas 
dziesiątki.

i środków przeciwbólowych, które mi 

zostały. Po przeniesieniu powiedziałam 

jednej z funkcjonariuszek, że 

potrzebuję tabletek na receptę, 

poleciła mi poinformować o tym 

rodzinę. Chciało mi się śmiać i płakać 

na zmianę, kiedy to usłyszałam. 

Jak miałabym poinformować moich 

bliskich, kiedy siedziałam tam bez 

możliwości kontaktu z kimkolwiek, 

nawet moim prawnikiem?

Torturowali was?

Nie było tortur. Cieszyłam się, ale 

byłam też zdziwiona, że nawet nas 

nie bili.

Czy organy ścigania rozmawiały 

z panią na tematy politycznie? 

Chcieli panią do czegoś przekonać, 

byli agresywni?

Wieczorem, przed moim procesem, 

do aresztu przyjechali funkcjonariusze 

HUBAZiK-u (Główny Wydział ds.

Walki z Przestępczością 

Zorganizowaną i Korupcją MSW – 

przyp. red.). Mimo tego, że zatrzymano 

mnie w związku z naruszeniem art. 

23.34 i 23.4 kodeksu wykroczeń, 

milicjanci podczas rozmowy ani razu 

nie wspomnieli o tych paragrafach. 

Rozmowa zaczęła się tak:

–  Trzeba relacjonować wydarzenia 

z perspektywy obu stron – zaczął 

jeden z funkcjonariuszy. 

– My tak robimy – odpowiedziałam. 

–  Jakie kanały na Telegramie pani 

obserwuje?

–  Różne. Jestem dziennikarką, muszę 

być na bieżąco, ze wszystkim, co się 

dzieje.

–  Czy rozumie pani, że u nas dzieje 

się teraz to, co kilka lat temu na 

Ukrainie?

–  Nie zgodzę się z tym. Kontekst 

i sytuacja są zupełnie inne niż tam.

–  Wie pani, dlaczego chodzimy 

w kominiarkach? Nie boimy się 

o siebie, ale o bliskich: grożono 

naszym rodzinom i przyjaciołom.

–  Rozumiem, ale groźby padają nie 

tylko pod waszym adresem. Sytuacja 

nie jest czarno-biała. To nie jest tak, 

że wszyscy zwolennicy władz są 

dobrzy, a wszyscy jej przeciwnicy źli. 

Ludzie są różni.

–  Ona jest nudna, przyprowadź kogoś 

innego – podsumował inny milicjant. 

Nie zabierano 
nas pod prysznic,  
chociaż w celi  
wisiał potwierdzony 
pieczątką grafik, 
na którym wpisany 

 Z lekami był problem. Ja muszę 

codziennie przyjmować lekarstwa, 

kilka tabletek miałam przy sobie, ale 

skończyły się. Kiedy mnie przenoszono 

do aresztu śledczego, nie pozwolono 

mi zabrać ze sobą ostatniej pigułki 
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Po rozmowie nagrali mnie na telefon: 

przedstawiam się, podaję datę 

i miejsce urodzenia, gdzie pracuję 

i jakie były okoliczności zatrzymania. 

Czy czuje się pani bezpiecznie jako 

dziennikarka? Relacjonowała pani 

jakieś protesty po wyjściu? 

Od dawna jako dziennikarka nie czuję  

się bezpiecznie, a sytuacja stała się  

wyjątkowo napięta po tym, co 

wydarzyło się na Białorusi w sierpniu. 

Osoby w kamizelkach z napisem 

„prasa” są teraz na celowniku 

funkcjonariuszy, ciągle dochodzi do 

zatrzymań dziennikarzy. Rzetelne 

redakcje są pozbawiane akredytacji 

i statusu środków masowego przekazu. 

Byłam już zatrzymana w Grodnie, 

gdzie pracowałam w dziennikarskiej 

kamizelce. Gdy tylko przyjechałam 

na miejsce protestu, wszystkich 

reporterów wpakowano do busa 

i odwieziono na komendę milicji. 

Podobno w celu sprawdzenia 

dokumentów, ale wypuścili nas po 

trzech godzinach. Po wyjściu na 

wolność relacjonowałam protesty już 

dwa razy, ale w trybie „safari”, czyli 

z samochodu, albo w mieszkaniach, 

z okien których widać miejsce akcji 

protestacyjnej. Wyjście na ulicę nie jest 

bezpieczne dla dziennikarza, zwłaszcza 

jeśli wcześniej było się zatrzymanym 

przez mundurowych. Na początku 

bałam się w ogóle wychodzić z domu, 

nawet do sklepu. Nie mogłam pozbyć 

się wrażenia, że zaraz podjedzie bus 

i zostanę zatrzymana tylko dlatego, że 

żyję w tym kraju.

Myślała pani o zmianie zawodu?

Nie, będę rzetelnie wykonywać moją 

pracę, dopóki mnie nie zastrzelą.

Jak długo zajmuje się pani 

dziennikarstwem i czy były pani 

wcześniej stawiane jakieś zarzuty?

Oficjalnie pracuję jako dziennikarka 

od trzech i pół roku, ukończyłam 

studia w 2017 roku. Wcześniej, 

będąc studentką, współpracowałam 

z różnymi redakcjami jako freelancer. 

Był to między innymi Onliner, w którym 

pracuję obecnie. W ciągu 25 lat mojego 

życia nigdy nie stawałam przed sądem. 

Aż do października tego roku...

Może zechce się Pani podzielić z kolegami po fachu jakimiś wskazówkami, 

powiedzieć im, jak radzić sobie z obciążeniem psychicznym wynikającym 

z zatrzymania i oskarżeń?

Pracując jako dziennikarz we współczesnej Białorusi, 
lepiej być totalnym pesymistą. Zawsze być gotowym 
na najgorsze. Wtedy szok nie będzie tak silny. 
Najtrudniejsze było kilka pierwszych dni. Kipiała we mnie 
złość. Czułam ogromną niesprawiedliwość i myślałam 
tylko o tym, że przez dwa tygodnie będę siedzieć w tych 
czterech ścianach, bez świeżego powietrza. Potem się 
człowiek się przyzwyczaja...

Nazarij Wiczaryk

fo
t. 

Iry
na

 A
ra

ch
ou

sk
a 

/ B
el

sa
t.e

u

fo
t. 

Iry
na

 A
ra

ch
ou

sk
a 

/ B
el

sa
t.e

u



132 Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie? 133Jestem dziennikarzem. Dlaczego mnie bijecie?

“Podczas protestów mogliśmy 
zapukać do drzwi każdego 
mieszkania, wiedzieliśmy, że ludzie 
nam pomogą”. 
Historia Usiewałada Zarubina

Usiewaład Zarubin jest dziennikarzem agencji prasowej BelaPAN i portalu TUT.by.  

Ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki 

Użytkowej i Designu. Nie było mu jednak dane pracować w wyuczonej profesji. 

Od 2009 roku nagrywa materiały filmowe dla mediów. Podczas naszej rozmowy, 

w połowie listopada, odpoczywa od dziennikarstwa, odszedł z pracy. Jednak 

zdążył przed tym trafić na 15 dni do aresztu.

Usiewaład kręcił filmy dla portalu 

TUT.by przez pięć lat. Pracował 

przede wszystkim na YouTubie.

Prowadziliśmy program „Ludzie 

w studio”, w którym zadawaliśmy 

rozmówcom niewygodne pytania. 

Na początku lata, z powodu 

kwarantanny, musieliśmy 

przejść na pracę zdalną. 

W lipcu zaczęliśmy relacjonować 

wydarzenia polityczne w kraju. 

Wiedzieliśmy, że musimy iść 

na protesty i razem z innymi 

pokazywać to, co się dzieje. 

Ponieważ w 2018 roku uchwalono 

nową ustawę o mediach i tym samym 

zaostrzono przepisy, portal TUT.by  

musiał ponownie ubiegać się 

o przyznanie statusu środka masowego 

przekazu. Wtedy proces przebiegł 

pomyślnie. Ostatnio jednak status 

medialny redakcji został zawieszony, 

przez co jej przedstawiciele – 

dziennikarze, nie mogą wykonywać 

swoich obowiązków podczas akcji 

protestacyjnych. Dlatego Usiewaład 

podjął współpracę z BiełaPAN-em, 

jedną z największych agencji prasowych 

na Białorusi.

Identyfikator miałem zawieszony na 

szyi. Wykonywałem swoje obowiązki 

służbowe. Nie brałem udziału 

w nielegalnych zgromadzeniach. 

Pracowałem tego dnia jako operator 

kamery, ale i tak zostałem zatrzymany. 

Pierwszy raz zdarzyło się to 14 lipca. 

Razem ze mną tego dnia zatrzymano 

mojego kolegę, Alaksieja Sudnikawa, 

również dziennikarza. Przypomnę, że był 

to dzień, w którym nie zarejestrowano 

niezależnych kandydatów na prezydenta 

(Wiktara Babaryki oraz Walerego 

Capkały – przyp. red.). Tego dnia organy 

ścigania zaczęły brutalnie zatrzymywać 

ludzi, my również znaleźliśmy się na 

celowniku. Milicjanci zaciągnęli nas do 

milicyjnej więźniarki i zmusili do leżenia 

twarzą do podłogi.

Funkcjonariusze organów ścigania 

zabrali dziennikarzy na komendę 

dzielnicy Kastrycznicki Rajon. 

Wypuścili ich dwie godziny później, 

po sprawdzeniu dokumentów.

Potem jakoś udawało mi się unikać 

zatrzymań. Kilka razy było bardzo 

blisko. Trzy razy przed milicją 

ratowali mnie protestujący. Zostałem 

zatrzymany dopiero 17 października. 

Wiedziałem, do czego mogą posunąć 

się funkcjonariusze. Nagrywamy, więc 

zawsze jesteśmy w samym centrum 

wydarzeń. To nie są zdjęcia, które można 

zrobić z dużej odległości. 

W przypadku wideo ważne jest, aby być 

w samym środku zdarzenia. Słyszeliśmy 

wszystko, widzieliśmy wszystko, 

czuliśmy wszystkie panujące tam 

napięcia – wyjaśnia dziennikarz.

Jak wyglądało zatrzymanie? 

Skonfiskowano wasze rzeczy?

Jeszcze na początku protestów 

postanowiliśmy nagrywać na urządzenia 

mobilne. Materiał filmowany na telefonie 

komórkowym nie zajmuje zbyt wiele 

miejsca i można go szybko przekazać 

do redakcji. 
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Jakość też jest wystarczająca. 

Podzieliliśmy się pracą z portalem 

Onliner. Dogadaliśmy się, że my 

będziemy nagrywać krótkie wideo na 

temat bieżącej sytuacji, bez znaczenia, 

w jakiej jakości, a dziennikarze Onlinera 

mieli robić ujęcia dobrej jakości 

i tworzyć kronikę wydarzeń, którą mieli 

udostępniać następnego dnia. 

drogi zablokowało przejazd. Chciałem 

nagrać, jak mundurowi ich przeganiają. 

Byłem tam całkiem sam. Podszedł do 

mnie funkcjonariusz OMON-u i poprosił 

o identyfikator, który wisiał na mojej szyi. 

Spojrzał na niego i powiedział: 

– Chodź ze mną. 

Zaprowadził mnie do busa i posadził 

niedaleko drzwi. Widziałem stamtąd, jak 

milicjanci traktowali tamtych chłopaków, 

niektórych bardzo brutalnie. W pewnym 

momencie jeden z omonowców zaczął 

krzyczeć na studenta, zamachnął się, 

by go uderzyć. Wtedy wychyliłem się 

i poprosiłem funkcjonariusza, żeby 

zachowywał się trochę spokojniej. 

Zareagował bardzo ostro, rzucił się 

w moim kierunku, ale koledzy chwycili 

go z tyłu i poradzili, żeby dał sobie 

spokój. Potem kazali mi wyłączyć 

telefon, który i tak był już wyłączony. 

Usiewaład jakiś czas spędził 

w więźniarce. Po niej przyszła kolej na 

milicyjną furgonetkę, która zabrała go na 

komisariat milicji dzielnicy Kastrycznicki 

Rajon. Dziennikarz pamięta, że jechało 

z nim wiele osób. Dziewczyny siedziały 

na ławce, chłopaki na podłodze. 

Na ścianie wisiała duża białoruska 

flaga z czasów sowieckich, z sierpem 

i młotem. Dziennikarz mówi, że nie 

pierwszy raz widział takie symbole 

w milicyjnych pojazdach.

Nie wiem, dlaczego to robią, może 

dla propagandy. Widziałem też, 

jak rzucano na podłogę biało-

czerwono-białe flagi zabrane 

protestującym i deptano je.

Naruszenia, których rzekomo 

dopuścił się Usiewaład, są bardzo 

podobne do tych, które przypisuje 

się wielu innym dziennikarzom na 

Białorusi. Zdaniem stróżów prawa  

uczestniczył „w zorganizowanej 

nielegalnej akcji ulicznej obywateli 

dotyczącej kwestii społeczno-

politycznych”, a następnie 

„odpowiedział kategoryczną 

odmową”, kiedy funkcjonariusze 

domagali się, by opuścił to 

miejsce. Usiewaład nie przyznał 

się do winy, ale dla białoruskiego 

wymiaru sprawiedliwości nie 

miało to żadnego znaczenia. Sąd 

wydał wyrok 15 dni pozbawienia 

wolności. Został uznany za winnego 

naruszenia dwóch artykułów 

kodeksu wykroczeń 23.34  

(udział w nielegalnym zgromadzeniu 

– przyp. red.) oraz 23.4 

(nieposłuszeństwo wobec milicji – 

przyp. red.).

W kwestii samego zatrzymania, tak 

się złożyło, że zostałem zatrzymany 

mniej więcej w tym samym czasie co 

Daria Śpiewak i Wadzim Zamirouski. 

Na początku był marsz studentów, 

młodzież szła w kolumnie. Później 

na ulicy Kazłowa zatrzymano moich 

kolegów dziennikarzy, a ja to nakręciłem. 

Po przekazaniu materiału do redakcji 

powoli zacząłem przemieszczać się 

w inne miejsce. Wtedy zobaczyłem, jak 

sześciu studentów klękając na środku 

Postępowania 
sądowe odbywały 
się niemal na 
korytarzu, przez 
Skype’a. Czasami 
w pomieszczeniu 
było za dużo 
ludzi, panował 
straszny szum, 
zatrzymani po kilka 
razy dopytywali, 
jakie zarzuty im 
postawiono. Przez 
hałas i słaby zasięg 
praktycznie nic nie 
było słychać.
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Usiewaład jest również artystą 

i projektantem. W więzieniu, w którym 

odsiadywał wyrok, wykonał kilka 

rysunków. (patrz rys. na stronie 133) 

odbywają swoje wyroki. Tam nie było  

nudy. Trafiliśmy do tzw. celi aktywistów. 

To była cela, przez którą przeszło bardzo  

wiele osób. Uzbierała się w niej spora  

biblioteka, mieliśmy książki najróżniejszych  

autorów od Darii Doncowej do 

Wsiewołoda Kriestowskiego. Tam 

właśnie przeczytałem jego powieść 

„Petersburskie dzielnice nędzy”. 

W książce przewija się sporo języka 

złodziei, a ten z kolei jest podobny do 

żargonu więziennego. Wychodzi na to, 

że uczyliśmy się tekstów więziennych, 

siedząc na pryczach – żartuje.

Dziennikarz 
postanowił 
zostać w redakcji 
w tych trudnych 
dla kraju chwilach. 
W listopadzie jego 
nowy pracodawca 
bardzo naciskał, 
by kontynuował 
pracę. Mimo 
tego Usiewaład 
lada dzień 
planował odejść 
z dziennikarstwa, 
jednak trafił do 
aresztu. 

Jak mówi, było to dla niego 

ważne doświadczenie.

Przygotowałem się wcześniej. 

Jeszcze w domu spakowałem małą 

walizkę ze wszystkim, co mogło się 

przydać w areszcie, żeby później 

niczego nie trzeba było szukać. 

Mojej rodzinie udało się przekazać mi 

to wszystko, najważniejsze, że była 

tam szczoteczka do zębów i ciepłe 

ubrania. Po procesie siedzieliśmy kilka 

dni w areszcie tymczasowym, stamtąd 

przewieziono nas do aresztu śledczego 

w Baranowiczach. 

Wszystko było zaplanowane tak, żebyśmy byli 
przenoszeni w dzień odbioru paczek od rodzin. Celowo, 
żeby nas jeszcze bardziej podłamać. Mieliśmy szczęście, 
że zostaliśmy zatrzymani w dosyć spokojnym momencie, 
nie bito nas, nikt się nad nami nie znęcał. Chociaż 
w areszcie przy ul. Akreścina i tak czuliśmy, że wszyscy 
milicjanci są do nas bardzo negatywnie nastawieni… 
Jakbyśmy byli ich wrogami… W Baranowiczach 
warunki były gorsze, nawet ascetyczne, ale postawa 
funkcjonariuszy dużo lepsza – wspomina dziennikarz.

Więźniowie starali się jakoś zabić czas...

Całe skrzydło więzienia było 

przeznaczone dla ludzi takich jak my. 

Byli tam studenci, aktorzy, biznesmeni, 

dziennikarze. Żartowaliśmy, że po pobycie  

w areszcie, już na wolności, na pewno 

powstanie jakiś biznes. Mam na myśli to,  

że podczas odsiadki człowiek rozmawia 

z wieloma ciekawymi ludźmi, którzy też  

Dwa miesiące przed 
aresztowaniem 
Usiewaład zamierzał 
zrezygnować z pracy. 
Wcześniej też miał 
takie plany, ale 
najpierw pokrzyżował 
mu je koronawirus, 
a później na Białorusi 
zaczęły się polityczne 
zawirowania. 

Usiewaład zmienił branżę, pracuje 

w sferze IT. Żartuje, że teraz odpoczywa, 

bo ostatnie dwa lata były ciężkie.

Na pewno wrócę do dziennikarstwa, 

chociaż odbyliśmy w domu wiele 

trudnych rozmów na temat mojej pracy. 
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Zdawałem sobie sprawę z ryzyka 

wynikającego z tego, gdzie pracuję 

i czym się zajmuję. Moja żona była 

przygotowana na to, że mogę trafić 

do więzienia.

Wszystkie wydarzenia, które mają 

u nas miejsce, budzą u Białorusinów 

jeszcze większą sympatię i zaufanie do 

dziennikarzy. Ludzie wiedzą, jak trudna 

jest nasza praca, jak wielka presja 

wywierana jest na niezależne media. 

O czym tu mówić: podczas protestów, 

kiedy nie było internetu, mogliśmy 

zapukać do drzwi każdego mieszkania 

i wiedzieliśmy, że ludzie pozwolą nam 

skorzystać z sieci, ugoszczą czymś do 

jedzenia i pokażą widok z okna...

Nazarij Wiwczaryk

“Eurowięźniowie, czyli droga  
do nowej Białorusi”.
Historia Ihara Karnieja

Korespondent Radia Swaboda* Ihar Karniej został skazany na 10 dni aresztu za 

„aktywny udział w marszu śmiałych”. I choć pobyt w areszcie był dla dziennikarza 

bardzo trudnym doświadczeniem, to właśnie tam utwierdził się w przekonaniu, że 

wkrótce Białoruś stanie się nowym, wolnym państwem. 

Ihar został zatrzymany przez 

funkcjonariuszy 15 listopada. Tego 

dnia do białoruskich aresztów i więzień 

trafiło około 1000 protestujących. 

W wyniku powyborczych represji 

zatrzymano i sądzono już w sumie 

ponad 30 tysięcy Białorusinów.

Witajcie w piekle, suki!

Podczas marszu śmiałych 

w Mińsku miała miejsce "tradycyjna" 

niedzielna łapanka. Funkcjonariusze 

zabierali każdego, kto wpadł im 

w ręce – wspomina Ihar. Zatrzymania 

demonstrujących zaczęły się w pobliżu 

prospektu Puszkina, a zakończyły 

brutalnym rozpędzeniem protestu na 

placu Zmian. Nie miało znaczenia, 

jaki zawód się wykonuje – łapali 

wszystkich, w tym dziennikarzy, których 

było tam wielu.

– Witajcie w piekle, 
suki! – powiedział 
ubrany na czarno 
funkcjonariusz 
w kominiarce, 
wrzucając 
kolejną ofiarę do 
milicyjnego busa.

Wypełniony ludźmi bus podjechał 

do milicyjnej więźniarki, do której 

wszystkich wpędzono. 

* białoruska sekcja Radia Wolna Europa
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Przy wejściu, na ziemi, leżało 

kilka biało-czerwono-białych flag, 

które zrobiły się już szare.

– Depczcie je, dranie! – padła 

komenda od funkcjonariusza 

w wielkim milicyjnym kasku.

Ihar wraz z trzema mężczyznami trafił 

do „piórnika” – przeznaczonej dla 

dwóch osób małej klatki we wnętrzu 

więźniarki. Wysokość „piórnika” 

to niecałe dwa metry, szerokość 

– maksymalnie metr, a długość 

– około pół metra. Po 15 minutach 

jazdy funkcjonariusze wyciągnęli 

dziennikarza, szarpiąc go tak mocno,  

że oderwali połowę rękawa jego 

kurtki. 

komisariatu. Zatrzymani stali tam kilka 

godzin z rękami w górze.

Kazali nam wyciągnąć sznurki z kurtek 

i butów, odpiąć kaptury, zdjąć paski 

i rzucić to wszystko przed siebie. 

Kobieta w mundurze spisała nasze dane 

osobowe, po czym zabrano nas do 

budynku, aby zarekwirować cenniejsze 

rzeczy: pieniądze, telefony, zegarki, 

kluczyki do samochodów i tak dalej. 

Po rewizji Ihara i innych zatrzymanych 

znów wyprowadzono na ulicę 

i ustawiono twarzą do ściany. Stali tak 

przez kolejne 12 godzin. Na dworze 

zrobiło się już zimno. Temperatura 

spadła poniżej 0°C. Ręce zamarzały.

Kiedy spróbowałem potrzeć ręce, 

by choć trochę się ogrzać, od razu 

usłyszałem krzyk:  

– Czego nie zrozumiałeś?! Ręce do góry!

Następnie uzbrojony strażnik umiejętnie 

wymierzył mi cios w okolice wątroby.

Około godziny 22 na środku dziedzińca 

postawiono stół, do którego kolejno 

wzywano aresztowanych. 

Mieli podpisywać niemal takie same 

akty oskarżenia: „uczestnictwo 

w nielegalnym pochodzie ulicznym 

w grupie osób z biało-czerwono-

białymi symbolami”. Jedyne, 

co różniło oskarżenia, to czas 

i miejsce aresztowania. Oprócz tego 

szczegółu zarzuty były identyczne. 

Jeśli ktoś odważył się powiedzieć, 

że dane w oskarżeniu nie są 

poprawne, dostawał odpowiedź: 

– Sąd się tym zajmie!

Potem wracaliśmy do ściany. 

Kiedy w budynkach sąsiadujących 

z komisariatem zgasły światła, na 

posterunek przyjechała więźniarka, 

która zabrała dziennikarza 

i innych zatrzymanych do aresztu 

w podmińskim Żodzinie.

Wszyscy mają deptać flagę!

Nocne powitanie w areszcie 

w Żodzinie było dalekie od 

serdecznego. Jednak po  

bieganiu po korytarzach z rękami  

za plecami, po 12 godzinach  

stania pod ścianą, nie wydawało  

się aż takie złe. 

Do pustej wnęki zaciągnęli dwie dziewczyny. Kazali klęczeć w wąskim przejściu 

10 osobom. 

Najpierw usłyszeli, że mają leżeć „mordą do podłogi”, 
a potem serię wulgaryzmów. Słownictwo funkcjonariuszy 
OMON-u było bardzo ograniczone. Jeśli ktokolwiek 
próbował się odwrócić i rozejrzeć dookoła, kończyło 
się to kilkunastoma „edukacyjnymi” ciosami w głowę. 
Resztę podróży spędziliśmy w ciszy.

Ręce do góry, mordą do dołu!

Dziennikarz znalazł się w pierwszej 

partii zatrzymanych, którzy w niedzielę 

trafili na komisariat mińskiej dzielnicy 

Sawiecki Rajon. W ciągu najbliższej 

godziny więźniarki były rozładowywane 

jeszcze kilka razy, aż do momentu, 

kiedy na posterunku zabrakło miejsc 

dla kolejnych zatrzymanych.

Następnie ponad 100 „bandytom”, 

w tym także Iharowi, kazano stać twarzą 

do ściany garażu przed budynkiem 
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Na progu pomieszczenia, w którym 

przeprowadzano rewizję, leżała biało-

czerwono-biała flaga. Widać było, że 

„trofeum” położono tu niedawno – nie 

była jeszcze pobrudzona. Więźniowie 

nie chcieli po niej deptać, ale niektórych 

specjalnie popychano tak, żeby stanęli na 

fladze. Nerwowy strażnik ciągle wulgarnie 

się wyrażał i groził wszystkim, że „dostaną 

zaraz zarzuty i od razu 15 dni aresztu”.

Zatrzymanym polecono rozebrać się do 

naga, po czym dokładnie przeszukano 

ich wszystkie rzeczy. Po tej procedurze 

dziennikarz i inni więźniowie zostali 

doprowadzeni do celi numer 13 w samej 

bieliźnie. Tłoczyli się tam już inni 

aresztowani, także w samych majtkach. 

W sumie 20 osób w dziesięcioosobowej 

celi. 

Cela wyglądała tak: dwupiętrowe żelazne 

prycze bez materaców, na środku 

przytwierdzony krzywy drewniany stół 

z metalowymi narożnikami oraz dwie 

ławki na sześć osób. Jeśli chodzi o oznaki 

cywilizacji, mieliśmy prowizorycznie 

oddzieloną brudną od kału ubikację 

i umywalkę z zimną wodą. Tyle! – opisuje 

Ihar.

Zawarte w celi znajomości pokazały, że 

do aresztu trafiają osoby ze wszystkich 

warstw społeczeństwa białoruskiego: szef 

firmy informatycznej, różni przedsiębiorcy, 

profesor z Akademii Nauk, historyk, 

filolog, studenci – już wydaleni z uczelni 

lub zagrożeni wydaleniem. Co trzecia 

osoba kuleje, wielu mężczyzn ma podbite 

oczy lub złamany nos. Są tu, bo zawiodły 

ich umiejętności sprinterskie. Niektórych 

oznaczono jako koordynatorów protestu 

– jednemu chłopakowi namalowali coś na 

ręce, drugiemu na czole napisali: „biało-

czerwono-biały”.

Zmęczenie bierze górę. Niektórzy bez sił 

opadają na żelazne prycze, ktoś leży na 

podłodze, kilku mężczyzn zasypia, siedząc 

przy stole. Warunki nie są sprzyjające, ale 

przynajmniej nie trzeba trzymać rąk w górze 

ani za plecami. Jasne światło pali się przez 

całą dobę. Światło nocne nie jest używane.

Z niespokojnego snu wybudza strażnik, 

który nic nie mówiąc, otworzył „karmnik” 

i wsunął do niego cztery bochenki chleba 

oraz tyle samo aluminiowych kubków 

z herbatą. Spod przypodłogowych listew 

na śniadanie wyszły też okazałe więzienne 

szczury...

Obecność prawników i świadków nie 

jest konieczna

Jak mówi Ihar, procesy ruszyły dopiero 

we wtorek. Sąd zaczął działać na 

pełnych obrotach, ponieważ bez 

procesu w ciągu 72 godzin wszystkich 

trzeba by było wypuścić. Sędziów na 

miejscu było za mało, więc procesy 

przez Skype prowadzili sędziowie 

z pobliskich miasteczek. Nową 

strategią przedstawicieli wymiaru 

sprawiedliwości było niedopuszczenie 

do procesu prawników i świadków, 

którzy mogliby „stanowić dodatkowe 

obciążenie”.

Ci, którzy byli sądzeni po raz 

drugi, prawie natychmiast 

dostawali wyroki 15 dni 

więzienia. Do ich zarzutów 

dodawano „miły dodatek” 

w postaci artykułu 23.4 

kodeksu karnego – 

nieposłuszeństwo wobec 

funkcjonariusza organów 

ścigania. Skargi na nieścisłości 

co do miejsca zatrzymania 

w aktach oskarżenia zostały 

zignorowane – sędziowie spoza 

miasta nie znali dzielnic ani ulic 

Mińska. O prawie do adwokata 

w ogóle nie wspomnę. 

To wtedy usłyszałem o „usłudze przyspieszonego 
procesu”, dla tych, którzy w pełni przyznają się 
do winy. W takim przypadku cała procedura tzw. 
procesu trwa około trzech minut. Winny otrzymywał 
gwarancję siedmiu dni aresztu z zaznaczeniem, że 
nie będzie mógł odwołać się od decyzji sądu.
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Eurointeligenciki się znaleźli!

Środa była dla Ihara najlepszym 

dniem pobytu w areszcie. Tego dnia 

bliscy mogą przekazać paczki dla 

aresztowanych. A to pięć kilogramów 

jedzenia i najbardziej potrzebnych 

rzeczy: szczoteczka do zębów, 

maszynka do golenia, kapcie, słonina, 

cebula. W warunkach więziennych 

wszystko to wydaje się prawdziwym 

darem losu. Poza tym jest to jedyny 

sposób, by sprawdzić, czy twoja rodzina 

wie, gdzie jesteś. Nie ma żadnej innej 

formy kontaktu.

Już po wyjściu na wolność Ihar 

dowiedział się, że kiedy przebywał 

w areszcie, wielu bliskich i znajomych 

pisało do niego listy. Żaden z nich nie 

dotarł do adresata.

Jak wspomina dziennikarz, więzienna 

codzienność nie jest zbyt różnorodna. 

Pobudka o szóstej rano. Prawie 

natychmiast podają przez „karmnik” 

porcję kaszy lub owsianki z lepkim 

śluzem. Za każdym razem wynikały 

sprzeczki ze strażnikiem, który przyniósł 

jedzenie – ciągle było za mało kompotu. 

– Mam was dość! Eurointeligenciki się 

znaleźli! – reagował na nasze pretensje. 

Po czym niechętnie, ale jednak dolewał 

kompotu

Przed wyłączeniem świateł trzeba 

było się czymś zająć, siedzenie 

na pryczach było zabronione, pod 

groźbą zabrania materaca. Kiedy 

przeczytaliśmy już wszystkie książki, 

poprosiliśmy strażników, by dali nam 

do przejrzenia przynajmniej państwową 

gazetę Sowietskaja Biełorussija. 

W odpowiedzieli usłyszeliśmy:

– To nie jest, ku*wa, biblioteka!

Pozostały więc tylko piosenki, rozmowy 

od serca i wiara, że to wszystko wkrótce 

się skończy i wszyscy będziemy żyć 

w nowej, wolnej Białorusi…

Wolha Iwaszenka

“Cynizm, kotlety z ości i łomot  
pałek w rytm hymnu Białorusi”.
Historia Kaciaryny Karpickiej

Dziennikarka Naszej Niwy Kaciaryna Karpickaja za wykonywanie swoich 

obowiązków zawodowych została ukarana 15 dniami aresztu. Te dwa tygodnie 

pozostaną w jej pamięci na zawsze.

Pracę zaczęłam na marszu, 

a skończyłam na komisariacie

7 listopada Kaciaryna Karpickaja 

relacjonowała marsz kobiet, który od 

początku powyborczych protestów co 

sobotę odbywa się w Mińsku. 

Jeśli mieszka się na Białorusi, 

to powinno się być gotowym 

do aresztowania w każdej chwili 

szczególnie w 2020 roku, zwłaszcza 

jeśli zajmujesz się dziennikarstwem. Ja 

jednak nie spodziewałam się, że zostanę 

zatrzymana w taki sposób.

Dziennikarka wspomina, że tego dnia 

w proteście nie uczestniczyło wiele 

osób. Udało jej się nagrać dla redakcji 

wideo z zatrzymania demonstrujących, 

po czym razem z przyjaciółką poszła 

na przystanek autobusowy. 

Z przystanku zamiast zwykłego żółtego 

busa zabrał nas szary – milicyjny. 

Wyszło z niego trzech mężczyzn 

w cywilnych strojach i powiedziało, 

że mamy pójść z nimi w celu 

„potwierdzenia naszej tożsamości”. 

Nie wiedziałyśmy wtedy, że to 

„potwierdzanie” zajmie 15 dni.

Komisariat i kobiety oznaczone 

srebrną farbą

Dziewczyny zostały przywiezione na 

komisariat milicji Maskouski Rajon 

i zmuszone do wyłączenia telefonów. 

Nie wolno im było powiadomić bliskich 

o zatrzymaniu.
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Przed wyłączeniem telefonu udało mi 

się wysłać sygnał SOS. Było z nami 

około 10 kobiet. Zostały zatrzymane 

tylko dlatego, że niosły w rękach bukiety 

kwiatów. Tak, tak, na Białorusi to 

przestępstwo! Jeśli któraś wykonywała 

polecenia zbyt wolno, oznaczali jej rękę 

srebrną farbą. Zrozumiałyśmy, że każdej 

oznaczonej będą postawione zarzuty.

przewieziono ją do aresztu przy  

ulicy Akreścina. 

„Zgubili” moją kurtkę – najwyraźniej nie 

chcieli tracić czasu i energii na wyciąganie 

z niej sznurków. Przez kolejne dwa 

tygodnie miałam na sobie tylko bluzę. 

Zarówno na dworze, jak i w celi z rozbitym 

oknem. 

Dziennikarkę i jej przyjaciółkę rozdzielono, 

zostały osadzone na różnych piętrach 

aresztu.

Kobiety w mojej celi były w porządku: 

tłumaczka niemieckiego, inżynier, 

marketingowiec, kobieta, która pokłóciła 

się z bratem. Jednak już następnego 

dnia, w niedzielę, kiedy podczas marszu 

omonowcy tradycyjnie łapią na ulicach 

tysiące protestujących – zaczęli zwalniać 

cele dla bardziej „godnych” zatrzymanych.

Czym karmili?

W dniu zatrzymania nie było obiadu ani 

kolacji, ale tego, co dali nam później i tak 

nie dało się zjeść. Na przykład, kotlet 

rybny z chleba i ości ryb nieznanych 

gatunków. 

Jakie w celi były warunki?

Proszę sobie wyobrazić, że nie ma 

się po prostu nic. Żadnych rzeczy 

osobistych, jedzenia, grzebienia, 

zapasowej bielizny, książek ani 

duszno. Tak bardzo, że niektórym 

skoczyło ciśnienie – nawet ja miałam 

jakieś 150, chociaż zazwyczaj moje 

ciśnienie jest niskie.

Dopuszczali do was lekarzy?

Większość 
aresztowanych 
tego dnia kobiet 
zwolniono po 
złożeniu zeznań. 
Zostały tylko te, 
które już wcześniej 
były oskarżone 
o popełnienie 
wykroczeń i… 
dziennikarze. 

Kaciarynie zabrano wszystkie rzeczy 

osobiste, musiała wyciągnąć z butów 

sznurowadła. Została poinformowana, że 

jej telefon jest zarekwirowany, po czym 

krzyżówek – nic. Do tego dochodzi fakt, 

że nikt z zatrzymanych nie wie, co się 

dzieje na zewnątrz. Światło nocne świeci 

cały czas prosto w oczy. Okleiłyśmy 

je przy pomocy kilku podpasek, które 

miałyśmy w kieszeniach. Niektóre 

kobiety zasłaniały oczy maseczką, żeby 

się przespać. Pod zlewem stała duża 

kałuża, wyciekała woda. Na Akreścina 

było przynajmniej ciepło, czasem nawet 

Tylko wtedy, gdy długo i głośno 

pukałyśmy w drzwi i prosiłyśmy 

o pomoc. Nie przychodzili od razu, 

a jeśli już się pojawili, to dawali tylko 

kilka tabletek aspiryny (na Akreścina 

to lekarstwo na wszystko) i wychodzili. 

Nikt nie sprawdzał później stanu osoby, 

która źle się czuła. Za to nierówność 

płciowa w areszcie okazała się dla nas 

zbawienna. 

fot. Anna Rusinowa / Belsat.eu
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Dziewczyny były mniej nękane. Wyżywali 

się na chłopakach. Kiedy jeden 

z zatrzymanych zapytał, dlaczego nie 

dostali herbaty, napakowany strażnik od 

razu wyciągnął pałkę i zaczął krzyczeć: 

– Wstawać, ku*wa, cioty! Przynieście 

mi tu te pi*erdolone materace, teraz 

będziecie spać bez nich, jeśli jesteście 

tacy mądrzy! Herbaty się im, ku*wa, 

zachciało!

Oczywiście, różni strażnicy w różny 

sposób odnosili się do więźniów. Byli też 

tacy, z którymi dało się pożartować.

Fałszywi świadkowie i sędziowie, 

którym wszystko jedno

Po kilku dniach zaczęły się procesy.

Procesy trzech dziewczyn z mojej 

celi trwały po 10 minut. Podczas 

niedzielnego marszu zatrzymano 

mnóstwo osób i nie było czasu, aby 

sędziowie szczegółowo zajmowali się 

każdą sprawą. Nikogo nie obchodziło, 

czy oskarżony przyznawał się do winy 

ani, czy istnieją dowody na niewinność 

danej osoby. Wszyscy po kolei dostawali 

15 dni.

Jak powiedziała Kaciaryna, jej proces 

odbył się na korytarzu, przez Skype. 

Przez panujący wokół hałas, dziewczyna 

nie słyszała, co mówili świadkowie 

i sędzia. 

Ku mojemu zaskoczeniu poświęcili mi 

sporo czasu – wspomina dziewczyna. 

Przesłuchanie świadków trwało cały 

dzień, aż do wieczora. Jednak to mi 

nie pomogło. Świadek o fikcyjnym 

nazwisku Piatrowicz twierdził, że brałam 

udział w proteście i wykrzykiwałam 

„Żywie Biełaruś!”. Jednocześnie nie 

pamiętał, jak wyglądam, pomylił datę 

i miejsce zatrzymania. Powoływał się 

na fakt, że nie zna miasta… Jego słowa 

wystarczyły, by sędzia wydała wyrok 

15 dni pozbawienia wolności.

Apogeum cynizmu i poniżenia 

Kaciaryna została przeniesiona do 

aresztu śledczego, dokąd trafiają 

zatrzymani po procesie. 

Światła już zgasły, więc 

zdecydowałam, że wypiorę bieliznę 

i umyję włosy kawałkiem mydła 

do prania. Kiedy skończyłam, 

usłyszałam, że mnie przenoszą. 

Musiałam założyć mokre ubrania. 

Zaprowadzono mnie do nowej celi. 

Było tam pięć kobiet. Jak się później 

okazało, miałyśmy szczęście, bo 

w innych podobnych celach siedziało 

dziewięć lub więcej osób. Okno 

w nowym „lokum” było rozbite, 

w pomieszczeniu było zimno jak 

w lodówce. Strażnicy ignorowali 

wszystkie prośby o uszczelnienie 

okna w jakikolwiek sposób (nie 

mogłyśmy same tego zrobić ze 

względu na kraty). Nie dali nam też 

żadnej bielizny. Dziewczyny spały 

w kurtkach. Ja byłam tylko w bluzie, 

bo nie dostałam z powrotem mojej 

kurtki. Okno naprawili dopiero przed 

następną nocą. Powiedzieli wtedy: 

– Napiszcie później, jacy dobrzy 

jesteśmy.

Rano wszyscy dostali polecenie:

– Szybko, zabierać rzeczy i wychodzić! 

Nie zdążyłyśmy niczego zjeść, musiałyśmy iść. 

Zobaczyłam chłopaka, który całe spodnie miał we krwi. 
A więc bili. Funkcjonariusze śmiali się z niego:  
–  Masz okres?
Kiedy ktoś spojrzał na ścianę w niewłaściwy sposób, 
rzucali natomiast coś w stylu:
– Życie ci niemiłe? 

Cały ten pośpiech był potrzebny, 

żebyśmy godzinami tłoczyli się 

na dziedzińcu przy minusowych 

temperaturach – nawet mężczyznom 

w swetrach i kurtkach drętwiały nogi. 

Ktoś oddał mi swój golf, żebym mogła 

się ogrzać. Trochę pomogło.

Po godzinie 10 zatrzymani zostali 

pokazowo wywiezieni w więźniarkach, 

na oczach bliskich, którzy jeszcze 
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w nocy ustawiali się w kolejce pod 

aresztem, by przekazać paczki. To 

był czwartek, jedyny dzień, w którym 

można było dostać od rodziny jedzenie 

i niezbędne przedmioty. Przeniesienie 

w ten dzień oznaczało, że kolejny 

tydzień będą musieli przetrwać bez 

tych rzeczy. Na Akreścina ta procedura 

zdołał złapać kawałek chleba i nalać 

do butelki wody z kranu. Takie rzeczy 

to uczta dla „weteranów art. 23.34” 

(artykuł kodeksu wykroczeń, udział 

w nielegalnym zgromadzeniu – przyp. 

red.). Ze zdobyczy skorzystali wszyscy 

po kolei. Koronawirusa mieliśmy 

w nosie.

i jeszcze około 30 kobiet wepchnięto 

do pomieszczenia w suterenie. 

Jest zimno, ściany są czarne, wszystko 

pokrywa pleśń. Pod ścianą żelazna 

prycza, prawdopodobnie jeszcze 

z czasów przedrewolucyjnych, 

kiedy budynek został zbudowany. 

Na podłodze ogromna kałuża, która 

ciągnie się od ubikacji. Śmierdzi 

fekaliami i papierosami…

Szczotki do włosów zabrano jeszcze 

na komisariacie, ale którejś z kobiet 

udało się ją przemycić i pożyczyła nam 

wszystkim – pierwszy raz od pięciu 

dni możemy rozczesać włosy. Dzielimy 

się też podpaskami – każda oddaje do 

podziału wszystko, co ma. Nie chce 

się nam wierzyć, że mamy żyć w tych 

warunkach. Część kobiet zostaje tu na 

kolejne kilka godzin. Po przeszukaniu 

i kilku przysiadach nago przenosimy się 

do celi numer 95 – jest tam 21 kobiet 

na 19 miejsc. Wśród aresztowanych są: 

wykładowczyni Mińskiego Państwowego 

Uniwersytetu Lingwistycznego, muzyk 

z filharmonii, emerytka, dziennikarka, 

studentka, menadżerka hotelu, 

specjalistka SEO, nauczycielka, 

cukiernik, PR-owiec, projektantka.

Dziewczynom zostało trochę 

jedzenia z poprzednich paczek. 

Dzięki ich gościnności po raz 

pierwszy od 24 godzin możemy 

coś zjeść – orzechy i ciasteczka. 

My przyjechałyśmy z pustymi 

rękoma, ale z mniej więcej 

aktualnymi wiadomościami zza 

murów więzienia. Potem rozpoczęła 

się prawdziwa rutyna skazańców. 

Prawie jak w filmie.

od dawna jest cyniczną tradycją 

prześladowań więźniów. Kolejnym 

etapem zatrzymania był dla Kaciaryny 

areszt w Baranowiczach. 

Kiedy jechaliśmy do Baranowicz, 

wokół nas na znak solidarności, trąbiły 

samochody. Ktoś z zatrzymanych 

Wszystkie warstwy społeczeństwa  

na pryczach

W Baranowiczach witano nas jak 

gwiazdy – w tle słychać szczekanie 

psów, a my przechodzimy przez 

zatłoczony „korytarz chwały”. Ręce za 

plecami, patrzymy w podłogę. Mnie 

Pobudka o szóstej 
rano. Słychać 
hymn Białorusi, 
stukanie pałką 
w żelazne drzwi 
i krzyki: 
– Pobudka, ku*wa! 
W tym spektaklu 
melodia hymnu 
narodowego 
tworzy szczególną 
atmosferę 
„patriotyzmu”.

fot. Iryna Arachouska
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Boję się zapytać, czym was karmili 

w Baranowiczach…

Szczerze mówiąc, było dużo lepiej niż na 

Akreścina! Jedzenie było tam prawie jak 

w domu. Jadłospis powtarzał się w kółko 

– zupa grochowa, owsianka lub kasza 

gryczana, perłowa, kapusta, makaron 

lub ziemniaki z czymś podobnym do 

gulaszu. Na kolację zawsze podawano 

jeden lub dwa talerze ryb – tak często 

nigdy nie jadłam ryb.

A warunki?

W kranie była tylko zimna woda, 

czasami udawało nam się doprosić 

o czajnik i chwilowe włączenie 

gniazdek. Podgrzewałyśmy wtedy 

wodę, mieszałyśmy ją z zimną wodą 

w butelkach, a potem myłyśmy się 

nad otworem w podłodze, który 

ciągle się zatykał. W Baranowiczach 

było sporo krzyżówek i książek, 

nawet domino i warcaby. Grałyśmy 

w „Krokodyla”, „Mafię”, „Co? Gdzie? 

Kiedy?”. Śpiewałyśmy hymn „Pogoń” 

i „Pieremien!”. Dopóki siedziały z nami 

nauczycielki, uczyły w celi włoskiego 

i angielskiego. 

Próbowałyśmy przypomnieć sobie wiersze, 

spisywałyśmy je, ktoś ćwiczył facefitness.

11 dni po aresztowaniu Kaciaryna po 

raz pierwszy mogła wziąć prysznic.

Przed nami myli się tam inni więźniowie, 

zapach był straszny, ale nie myślałyśmy 

wtedy o takich rzeczach. W momentach 

takich jak ten, po prostu wiesz, że 

masz 10 minut, aby zmyć wszystkie 

Długopisy nie były zakazane, 

ale stale nam je zabierali i nie 

przekazywali ich w paczkach 

– pisałyśmy ołówkami. 

Najważniejszym 
wydarzeniem 
było przekazanie 
listów od bliskich. 
Prawdziwe 
święto. Z listów 
dowiadywałyśmy 
się o najnowszych 
wydarzeniach 
w kraju. 

Przez szczelinę w ścianie 

kontaktowałyśmy się z chłopakami 

z celi obok. Byłyśmy w szoku, kiedy 

powiedzieli nam, że mają gościa… 

szczura. Nazwali go Jerry. Nam tak 

brakowało czegoś żywego, że same 

cieszyłybyśmy się z takiego gościa – 

wspomina dziennikarka.

brudy i w lepszym świetle zobaczyć, 

ile siniaków zostało na ciele, po paru 

nocach na trzypiętrowych żelaznych 

pryczach.

Jak mówi dziennikarka, najdłużej  

ciągnęły się ostatnie godziny przed 

„dzwonkiem”. 

Pracownicy aresztu przypomnieli sobie, że jestem 
dziennikarką i pytali, czy się nudziłam, „miałam przecież 
świetne towarzystwo”. Rzeczywiście dziewczyny w celi 
były naprawdę w porządku. Ci wszyscy aresztowani 
ludzie w ciągu dwóch tygodni na wolności mogliby 
zrobić wiele dobrego dla kraju. Niestety kraj ten 
postanowił odizolować dobro...

Kaciaryna wyszła na wolność 

22 listopada. Pamięta, że kiedy 

dowiedziała się, ilu dziennikarzy było 

przetrzymywanych w tym samym 

czasie co ona, uszła z niej cała radość.

Remarque pisał, że najczęściej policja 

zatrzymuje romantyków. Wychodzi na to, 

że my, Białorusini, jesteśmy romantykami 

na 300 procent. Kiedy trochę zwalniasz 

i próbujesz spojrzeć na wszystko, co się 

dzieje z innej strony, może się wydawać, 

że to jakiś film. 

A potem człowiek zdaje sobie sprawę, 

że to nie jest film. To nasza białoruska 

rzeczywistość i wszyscy gramy w niej 

teraz główną rolę...

Wolha Iwaszenka
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“Reportaż ze skrępowanymi 
rękami”. 
Historia Kaciaryny Andrejewej

Reporterka kanału telewizyjnego Biełsat Kaciaryna Andrejewa o zatrzymaniach, 

pobycie w areszcie i gotowości do podejmowania ryzyka. 

Gdyby ktoś poprosił, żebym 

przypomniała sobie, kiedy to wszystko 

się dla mnie zaczęło, powiedziałbym: 

w marcu 2017 roku, w surowych 

ścianach jednoosobowej celi w areszcie 

w Orszy. Miałam 23 lata i właśnie 

zaczęłam pracować jako korespondent 

Biełsatu. Na Białorusi wybuchły protesty 

– początkowo żądania ludzi ograniczyły 

się do zniesienia podatku od bezrobocia, 

ale wkrótce przez cały kraj przeszła fala 

niezadowolenia z systemu politycznego. 

Protesty odbywały się nie tylko w stolicy, 

ale również mniejszych miastach, 

takich jak Orsza. Udałam się tam 

z operatorem, by relacjonować na żywo 

demonstrację na głównym placu miasta, 

który w połowie dnia, był już całkowicie 

zapełniony protestującymi. Pod koniec 

protestu postanowiliśmy eskortować do 

samochodu jednego z opozycjonistów, 

Pawła Siewiaryńca – myśleliśmy, że 

w obiektywie kamery organy ścigania nie 

odważą się go zatrzymać. Było inaczej. 

Zatrzymano zarówno Siewiaryńca, 

jak i mojego operatora. Nie mogłam 

pozwolić, by zabrali kolegę i wywieźli 

go w nieznanym kierunku, zaczęłam 

głośno protestować. Po chwili byłam 

już na miejscowym komisariacie 

milicji, a stamtąd przewieziono mnie 

do aresztu tymczasowego, oskarżając 

o „nieposłuszeństwo wobec milicji”. 

– Wszystkiego 
najlepszego 
z okazji Święta 
Konstytucji!

Myślę, że ta 
noc pomogła mi 
dokonać ważnego 
życiowego wyboru. 
Odpowiedziałam 
sobie na pytanie, 
czy jestem gotowa 
oddać swoją 
wolność dla 
jednego reportażu. 
3 lata później 
zadam sobie 
inne – czy warto 
ryzykować życie?

Zagranicznych, dostawałam odmowę 

bez wyjaśnienia przyczyn. Jednak 

obie strony znały powód. Państwo 

ma „monopol” na media, przez co na 

Białorusi nie istnieje żaden komercyjny 

ani niezależny kanał informacyjny. 

Dlatego Biełsat, który propaguje 

wartości demokratyczne, od momentu 

pojawienia się w 2007 roku jest wrogiem 

systemu. Dziś do tej kategorii należą 

wszyscy nielojalni wobec reżimu 

dziennikarze, a posiadanie akredytacji 

i legitymacji prasowej nie ratuje przed 

zatrzymaniem. 

Przez całe lato 2020 roku sytuacja 

polityczna na Białorusi robiła się 

coraz bardziej napięta. W sierpniu 

cały kraj wrzał. Ja i moi koledzy 

przygotowywaliśmy się na najgorsze: 

przypominaliśmy sobie wskazówki 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa 

podczas protestów, kupowaliśmy 

kamizelki kuloodporne chroniące tylko 

przed gumowymi kulami, bo inne nie 

były ogólnie dostępne, okulary ochronne 

na wypadek użycia gazu łzawiącego, 

hełmy i inne rzeczy potrzebne 

reporterowi będącemu w centrum 

wydarzeń. 

W odpowiedzi na pytania  

o mój przyszły los,

strażnik zatrzasnął 
drzwi celi ze 
słowami:

Robi się gorąco

Praca w Biełsacie zawsze wiązała się 

z prześladowaniem przez władze. Za 

każdym razem, kiedy ubiegałam się 

o akredytację w Ministerstwie Spraw 
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Osobiście nigdy 
nie nosiłam 
kamizelki  – 
o wiele łatwiej jest 
uciec, gdy nie ma 
się jej na sobie. 

Transmisja na żywo z prezenterami 

w studiu Biełsatu i relacjami reporterów 

z różnych części Białorusi miała trwać do 

późnej nocy. Wieczorem ludzie zbierali się 

pod lokalami wyborczymi, aby zażądać 

od komisji przekazania uczciwego 

protokołu z głosowania. Wszyscy 

chcieli wiedzieć, ile głosów otrzymała 

Cichanouska.

Nagrywaliśmy wywiad z obserwatorem 

z jednej z komisji wyborczych w centrum 

miasta, kiedy nagle, za plecami mojego 

rozmówcy, pojawiły się autobusy, 

z których wyskoczyły oddziały OMON-u. 

Ostatnią część relacji nagrywaliśmy 

w biegu. W tym czasie w Mińsku mobilny 

internet był już zablokowany, nagranie 

z fragmentem relacji wysłaliśmy do 

redakcji z mieszkania chłopaka, który 

wbiegł z nami do budynku. Swoją drogą, 

wpuszczanie dziennikarzy do mieszkań 

stanie się powszechne w kolejnych 

miesiącach.

Mińsk zapłonął

Pół godziny później wstrzymując oddech 

i oglądając się przez ramię, wyszliśmy 

na zewnątrz. Wstępne wyniki głosowania 

były już znane: około 80 procent dla 

Łukaszenki. Ludzie zaczęli gromadzić 

się w centrum, wokół obelisku 

„Mińsk Miasto-Bohater”. W pewnym 

momencie ogromny tłum zawrócił: 

stanął przed nim kordon milicjantów 

trzymetrowego ogrodzenia. Włożyłam 

mikrofon pod pachę i pobiegłam do 

budynków mieszkalnych nad torami 

kolejowymi. Nagle z ciemności 

wybiegł człowiek, był ranny w nogę, 

ręce mu drżały. Chwycił operatora za 

kamizelkę z napisem „prasa” i poprosił 

o zabranie go w bezpieczne miejsce. 

W pobliżu mieszkali moi przyjaciele. 

Kiedy dotarliśmy do ich mieszkania, 

opatrzyłam ranę tego człowieka, a on dał 

mi pendrive’a: 

– Proszę to wziąć, nagrałem, jak 

więźniarka potrąciła człowieka. 

O czwartej rano dotarłam do domu 

i udało mi się na chwilę zasnąć.  

To był dopiero początek. 

Wieczorem 10 sierpnia na ulicy 

Prytyckiego zatrzymały się wszystkie 

samochody. Ludzie trąbili, włączali 

„Pieremien!”, wyszli z samochodów 

na jezdnię i nie zamierzali odejść. 

Niektórzy weszli na dachy samochodów 

i umieścili na nich biało-czerwono-białe 

flagi. Tymczasem na skrzyżowaniu 

w pobliżu stacji metra Puszkińska 

protestujący budowali barykady z plansz 

reklamowych, kwietników, a nawet ławek 

zabranych z tarasu McDonalda. 

9 sierpnia od samego rana miałam 

dobry humor. Dzień był jasny 

i pogodny, wyszłam do pracy w nowym 

ubraniu,z makijażem i ułożonymi 

włosami. W ciągu dnia nasza ekipa 

przemieszczała się z jednego lokalu 

wyborczego do drugiego. Frekwencja 

wszędzie była bardzo wysoka: 

kolejki chętnych do głosowania 

ciągnęły się setki metrów. Większość 

wyborców miała na rękach białe 

bransoletki (symbol zwolenników 

Swietłany Cichanouskiej – przyp. 

red.). Wolontariusze przynosili ludziom 

wodę i napoje, starszym osobom 

proponowali stołki, z okien sąsiednich 

domów słychać było dźwięki piosenki 

„Pieremien!” (ros. „Chcę zmian!”, utwór 

Wiktora Coja, będący nieoficjalnym 

hymnem białoruskiej rewolucji – przyp. red.). 

z tarczami. W ciągu kolejnych 20 

minut, krążąc po pogrążonych 

w mroku podwórkach, usłyszeliśmy 

odgłosy wybuchów. Ciemne 

sierpniowe niebo było rozświetlane 

bladymi przebłyskami. Milicjanci 

byli coraz bliżej, a my dotarliśmy do 
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Tak więc protestujących przed 

funkcjonariuszami z jednej strony 

miały chronić barykady, a z drugiej 

kolumna samochodów biorących udział 

w proteście. Obok osiłków w kaskach 

stały bardzo młode dziewczyny z flagami 

na ramionach. Twarze miały pomalowane 

w biało-czerwono-białe barwy, śpiewały 

piosenki, plotły wianki. Nagrywałam 

wywiad z chłopakami, którzy przeciągali 

śmietnik na barykady. W powietrzu było 

czuć napięcie. Skierowałam kamerę 

telefonu na migające w oddali światła 

pojazdów służb bezpieczeństwa. 

„Są jeszcze daleko”, pomyślałam. 

W następnej chwili na asfalcie obok mnie 

wylądowało coś świecącego. Błysk. 

Huk. Nic nie słyszę. Jeszcze jeden błysk. 

Telefon spada na ziemię. Nogi odmawiają 

posłuszeństwa. Kask jest za ciężki. 

Z krzykiem „Dziennikarz!” wbiegłam do 

jakiegoś budynku i upadłam na podłogę 

klatki schodowej, wokół byli ludzie. 

Nagle na piętrze otworzyły się drzwi: 

– Tędy, pospieszcie się!

Tak poznałam Wierę i Alaksandra. 

Przykucnęłam na balkonie ich 

mieszkaniai połączyłam się z Biełsatem 

przez telefon, by skomentować 

wydarzenia w relacji na żywo, wtem 

mundurowi zaczęli strzelać do 

mieszkania piętro niżej, było słuchać 

brzęk tłuczonego szkła. Wybuchy 

i strzały pod oknami nie ustawały 

przez kilka godzin. Zgasiliśmy światła 

i położyliśmy się na podłodze – 

dziesięcioro przerażonych, obcych sobie 

ludzi trzymało się za ręce. Nad ranem 

gospodyni zaparzyła dla mnie mocną 

herbatę, dała swój szlafrok i pościeliła 

sofę. 

W takim trybie nie da się długo 

pracować, fizycznie jest to niemożliwe 

i ósmego dnia protestów straciłam 

przytomność. Stało się to na placu 

Niepodległości podczas wiecu, na 

którym kipiąc ze złości, przemawiał 

Łukaszenka. Obudziłam się w ramionach 

rosłego mężczyzny w cywilnym stroju. 

Niósł mnie przez tłum do karetki 

pogotowia, u jego pasa wisiała raca...

Rano po procesie zostałam 

wypuszczona, a akt oskarżenia za 

„udział w nielegalnym zgromadzeniu” 

został wysłany do rewizji.

Zimny poranek w areszcie  

na Akreścina

– Wychodzić! Twarzą do ściany, ręce 

na ścianę dłońmi do przodu! Zdjąć 

buty! Ręce za plecy! – krzyki strażniczki 

odpędzają resztki snu.

Stoję w korytarzu i patrzę na 

obrzydliwe szaroniebieskie ściany. 

Obok mnie w tej samej pozie 

zamarły cztery kobiety w różnym 

wieku: najmłodsza ma 21 lat, choć 

wygląda jak nastolatka, najstarsza 

jest po pięćdziesiątce. W nocy bardzo 

się denerwowała, bo mundurowi 

zatrzymali jej córkę:

– Obcięta na krótko, po 

chemioterapii, nie widziałyście  

może? – pytała.

Wraz z końcem sierpnia rozpoczęło się polowanie 
na dziennikarzy. Niebezpiecznie było pokazywać się 
na demonstracjach w kamizelce z napisem „prasa”. 
27 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem protestu, 
zatrzymano 50 dziennikarzy i fotografów czołowych 
niepublicznych mediów. 

Większość z nich wypuszczono kilka 

godzin później. Ja i trzej koledzy 

zostaliśmy zatrzymani na noc w auli 

komisariatu milicji dzielnicy Kastrycznicki 

Rajon. Ciekawe jest to, że milicjanci 

przygotowali dla zatrzymanych 

poczęstunek: kawę, słodkości, ciastka, 

gulasz. I zaczęli nagrywać. 

– Na tych ciastkach jest krew  

pokojowo nastawionych obywateli! 

– powiedział jeden z kolegów. 

– Ogłaszam strajk głodowy aż do 

momentu mojego wyjścia na wolność 

– oświadczyłam.
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Chwilę później wracamy do celi. Po 

kipiszu wszystko jest tu wywrócone 

do góry nogami. Trzeba położyć 

na miejsce brudne materace, 

zebrać porozrzucane podpaski, 

szczotki, chusteczki. Na podłodze, 

w kurzu leży maskotka: tygrys, którą 

pozwolono mi zatrzymać po rewizji 

osobistej. 

– Ciekawe, co chcieli tutaj znaleźć.

– Nieważne, dziewczyny, napijmy 

się herbaty, bo już prawie ostygła. 

Częstujcie się!

śmierdzącej 
brunatnej dziury 
w podłodze. Robi 
mi się niedobrze. 
Tak zaczyna się 
kolejny poranek 
w areszcie na 
Akreścina. 

spod byka, jak na egzotyczne zwierzę. 

W końcu jeden z nich nie wytrzymał 

i zapytał, dlaczego nie zostałam 

w domu.

– Czy zdaje pan sobie sprawę, że 

wszyscy nienawidzą teraz milicji? – 

zmieniam temat.

– A za co?

– Bo od was ludzie wracają cali w sińcach.

– Mieliśmy patrzeć, jak rzucają 

koktajlami Mołotowa w funkcjonariuszy?!

– Gdybyście nie zaczęli używać tego 

specjalnego sprzętu i nie strzelali do 

protestujących, nikt by was nie tknął. 

Nie chce pan zrezygnować z pracy 

w organach ścigania? Są programy 

wsparcia, dadzą pieniądze, zapewnią 

mieszkanie…

Przy słowie „mieszkanie” uniósł brwi 

z zainteresowaniem.

– Naprawdę? Dadzą mieszkanie?

Najwyraźniej to ważny czynnik.

Jesteśmy tu razem

Jedzenie w areszcie na Akreścina to 

szczególna „przyjemność”. Połykam 

kilka łyżek lepkiego śluzu, który tutaj 

nazywa się „owsianką”, ale mam odruch 

wymiotny. Do czasu, kiedy dostanę 

paczkę, planuję jeść tylko szary chleb 

namoczony w wodzie. Jeśli trzyma się 

chleb w ustach przez długi czas, to 

wydaje się słodki. Ogólne osłabienie 

sprawia, że znów jestem senna. Czas do 

obiadu upływa niepostrzeżenie.

– Zupa, dziewczyny! Mamy rybny 

dzień! – pani roznosząca jedzenie stuka 

miskami w korytarzu.

Przede mną pojawia się znowu dziwna 

papka, sina kiełbasa i niewyobrażalnie 

kwaśna kapusta. Może po tygodniu 

głodu zjadłbym wszystko do czysta. Na 

razie tknęłam tylko kapustę. Nie spędziła 

w żołądku zbyt wiele czasu. W pewnym 

momencie wyszła na jaw tajemnica 

dziwnego posmaku więziennej herbaty: 

na dnie pływała gruba mrówka.

– Dadzą coś do picia na kolację? – 

zapytałam.

– Przestań pić, już wystarczy! – 

zachichotała pani roznosząca jedzenie.

W nocy przeniesiono mnie do 

czteroosobowej celi. Było nas tam pięć, 

ale i tak miałam szczęście: podczas 

masowych aresztowań do takiej 

Jak dotąd tylko ja dostałam 

paczkę

Zapach 
czekoladowych 
ciasteczek, które 
mąż starannie 
ułożył w paczce, 
uderza w nos 
i miesza się 
z okropnym 
zapachem 
z „toalety” – 

Zostałam zatrzymana razem 

z operatorem 12 września podczas 

transmisji na żywo z marszu kobiet. 

Podjechał bus, wyskoczyli z niego 

funkcjonariusze OMON-u – wszystko 

według stałego schematu. Przez pięć 

godzin kisiliśmy się na komisariacie, 

rozmawialiśmy ze strażnikami 

o polityce i stosunku milicji do 

protestujących. Mundurowi, widząc, 

że nic z nas nie wyciągną, przestali 

w ogóle zwracać na nas uwagę i wbili 

wzrok w swoje telefony. Czekali na 

rozkazy przełożonych. Potem milicyjną 

furgonetką z zasłonkami w oknach 

przewieziono nas do aresztu przy 

ul. Akreścina. Dwóch konwojentów, 

obaj bardzo młodzi, patrzyło na mnie 
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celi zostaje wepchniętych dziesiątki 

osób. Dzielimy łóżko z Wieraniką, 

jest weterynarzem. Na górnej pryczy, 

projektantka Dzijana i nauczycielka 

śpiewu chóralnego Lizawieta. Obok niej 

jest Tacciana, której chora córka również 

została zatrzymana.

– Jako pierwszą zatrzymali Wikę, 

ja stałam przed więźniarką i nie 

zamierzałam odchodzić, tam było 

przecież moje dziecko!

Po wyłączeniu świateł nikomu 

nie chce się spać. Rozmawiamy 

do białego rana: o polityce, 

o przyszłości, o naszych rodzinach, 

o pracy, o planach, którym nie jest 

dane w najbliższych dniach dojść 

do skutku.

– To wszystko przypomina mi jakiś 

szpital.

– Tak, tylko to nie my tutaj jesteśmy 

chore.

przy moim zatrzymaniu, nie pojawili 

się. Sędzia Alena Żywica pospiesznie 

zapoznała się z aktami sprawy, obejrzała 

fragment mojej relacji na żywo z marszu 

kobiet, który nieposłuszeństwem nawet 

nie pachniał i ogłosiła 15 minut przerwy, 

w tym czasie miał zapaść wyrok.

Przesiedziałam prawie trzy godziny, 

kiedy sędzia ogłosiła, że „akt oskarżenia 

zostanie wysłany do komisariatu 

w celu jego rewizji” nie dałam rady 

powstrzymać emocji i wykrzyczałam:

– Kto odda mi te trzy dni życia?!

Właściwie, to miałam dużo szczęścia. 

W październiku dziennikarzom rzadko 

zasądzano tylko trzy dni, coraz częściej 

otrzymywali maksymalny wymiar kary 

– 15 dni. 

Po krótkim urlopie na wsi wróciłam 

do pracy. W każdą niedzielę, kiedy 

w Mińsku odbywają się marsze 

i ich brutalne rozpędzanie, wsiadam 

z operatorem do samochodu 

i krążymy po mieście, podążając 

za wielotysięcznymi tłumami 

demonstrantów. Rozpraszaniem 

protestów zajmują się ostatnio 

funkcjonariusze Wydziału ds. 

Przestępczości Zorganizowanej 

i Korupcji w cywilnych strojach, 

kamizelkach kuloodpornych 

założonych na kurtki sportowe 

z pałkami w rękach. Czasami zamiast 

pałek mają zwykłe drewniane kije. 

Włamują się do kawiarni, w których 

ukrywają się przestraszeni ludzie. Nie 

mają oporów przed wtargnięciami do 

mieszkań, zatrzymanych powalają 

na ziemię, biją i kopią. Pokojowi 

demonstranci są ostrzeliwani 

granatami hukowymi i gumowymi 

kulami. Ofiar przemocy jest tysiące. 

Przynajmniej osiem osób zginęło. Nie 

wszczęto jak dotąd żadnych spraw 

karnych przeciwko funkcjonariuszom 

organów ścigania. 

Za to społeczeństwo obywatelskie 

jest karane codziennie: jak dotąd 

wszczęto około 1000 spraw karnych. 

Dziś więźniowie polityczni to: lekarze, 

studenci, artyści, nastolatki, zawodowi 

sportowcy, zwykli przechodnie. 

I, oczywiście, dziennikarze. 

W tej chwili za kratkami jest 17 moich 

kolegów. Niektórzy z nich zostali 

pobici na komisariatach milicji.

Dla wielu zabrzmi to dziwnie, ale poznanie tego okropnego 
miejsca od środka było z punktu widzenia dziennikarki 
ciekawym przeżyciem. Tak, rozbieranie się do naga podczas  
rewizji było upokarzające. Tak, materace były brudne 
i śmierdziały. Tak, tego jedzenia nie da się jeść. Ale za każdym  
razem, gdy w moich oczach pojawiały się łzy zwątpienia, 
pocieszał mnie fakt, że nie jestem sama. Obok były nowe 
przyjaciółki, a w sąsiednich celach lekarze, artyści,  
sportowcy i moi koledzy, dziennikarze. Byliśmy tam razem.

Parę dni później kobiety, z którymi 

dzieliłam celę, zostały przeniesione do 

aresztu w Żodzinie z wyrokami od 11 

do 13 dni pozbawienia wolności.

15 sierpnia rano przyprowadzono 

mnie na proces, który miał się odbyć 

w sąsiednim budynku aresztu. 

Świadkowie – milicjanci, którzy byli 
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Wciąż słyszę propozycje wyjazdu za 

granicę, przynajmniej na jakiś czas, 

aby przeczekać ten niebezpieczny 

okres w Polsce albo na Litwie. Jak 

długo jestem gotowa kontynuować 

pracę, kiedy moja przestrzeń wolności 

osobistej zawęża się z każdą 

godziną? Kiedy każdy dzień zaczyna 

się od wiadomości o kolejnych 

przeszukaniach i zatrzymaniach? Nie 

wiem, nie potrafię odpowiedzieć na te 

pytania. Ale wiem, że na Białorusi są 

ludzie, którzy od 4 miesięcy wychodzą 

na ulice z biało-czerwono-białymi 

flagami i kwiatami w tych kolorach. 

A to oznacza, że trzeba pokazać ich 

na antenie Biełsatu.

12 listopada 31-letni Raman 

Bandarenko zmarł w szpitalu na 

oddziale intensywnej terapii, nie 

odzyskawszy przytomności. Dzień 

wcześniej został zatrzymany za próbę 

powstrzymania funkcjonariuszy przed 

przecięciem biało-czerwono-białych 

wstążek na jednym z podwórek 

Mińska. Półtorej godziny spędził na 

posterunku milicji. Kiedy zabierała go 

stamtąd karetka, był już w śpiączce. 

Poważny uraz głowy, obrzęk mózgu. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa 

zostały zatrzymane w niedzielę 

15 listopada 2020 roku na 13. 

piętrze bloku przy placu Zmian, skąd 

nadawały relację o pacyfikacji protestu 

mieszkańców osiedla, broniących 

miejsca pamięci zamordowanego 

w tym miejscu kilka dni wcześniej 

31-letniego artysty Ramana Bandarenki. 

Za złamanie art. 23.34 i 23.4 kodeksu 

wykroczeń („udział w masowych 

protestach” i „nieposłuszeństwo 

wobec funkcjonariusza milicji”), każda 

została ukarana siedmioma dniami 

aresztu. Następnie sąd przedłużył 

karę, orzekł że dziennikarki zostaną 

w areszcie dwa miesiące, do 20 stycznia 

2021 roku. W chwili obecnej (połowa 

grudnia 2020 roku) kobiety przebywają 

w areszcie śledczym w podmińskim 

Żodzinie. Zostały oskarżone 

„o organizację i przygotowanie działań, 

które naruszają w znacznym stopniu 

porządek społeczny” (art. 342 pkt. 1 

kodeksu karnego), za co w świetle 

białoruskiego prawa grozi kara do trzech 

lat więzienia (przyp. red.).

Został pobity na śmierć na oczach 

całego kraju. W ciągu 24 godzin 

na podwórku stworzono, tonące 

w kwiatach, miejsce pamięci. Ludzie 

je wciąż przynoszą i przygotowują 

się do niedzielnego marszu śmiałych. 

Powinniśmy pokazać to na antenie 

Biełsatu. Dlatego zostaję. Jak mówi 

jedna z moich koleżanek, do działania 

napędza nas wściekłość.

 Kaciaryna Andrejewa
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