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Andrzej KlimczakW sieci
Internet – technologia, która zmieniła świat i sposób funkcjonowania ludzkości 
chyba bardziej niż opanowanie przez naszych pierwotnych przodków posługi-
wania się ogniem, a przez bardziej nam współczesnych homo sapiens – elek-
trycznością.

Internet zmienił nie tylko nasze codzienne zachowania, ale również dokonał 
głębokich zmian mentalnych. Jego zaletą jest powszechny dostęp do wiedzy, 
nawet tej najbardziej specjalistycznej, zarezerwowanej dotychczas tylko dla 

wybranych. Zachwyca możliwościami natychmiastowego przekazu informacji 
o wydarzeniach, które rozgrywają się na drugim końcu świata. Umożliwia bezpo-
średnie kontaktowanie się z ludźmi oddalonymi od nas o tysiące kilometrów. Dłu-
go można by wyliczać pozytywne strony Internetu. Ale niestety posiada on dru-
gą, ciemną stronę, odpowiedzialną za budowanie poczucia zagrożenia, sterowanie 
umysłami nie tylko pojedynczych użytkowników, ale całych społeczeństw. Socjo-
technika stosowana online prowadzi coraz częściej do przemocy, inicjowania re-
wolucji lub wojen.

Internet stał się narzędziem również dla grup dążących do rozluźnienia lub 
całkowitej negacji obowiązujących dotychczas zasad, które cementowały społe-
czeństwa i promowały właściwe postawy. Kontrolowany przez wielkie, światowe 
korporacje, najbardziej odciska piętno na ludziach młodych, uzależniając ich i po-
wodując często nieodwracalne spustoszenia psychologiczne. Niezbyt skuteczne są 
próby przeciwdziałania negatywnym aspektom korzystania z Internetu. Dyspro-
porcja między błogosławieństwem a przekleństwem tej technologii jest do ujarz-
mienia. W tym celu powinny powstawać skuteczne instytucje monitorujące i kon-
kurencyjne platformy internetowe.
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Lista dobrodziejstw płynących 
z faktu istnienia Internetu jest bar-
dzo długa: komunikacja z bliskimi 

mieszkającymi na drugim końcu świata, 
zakupy znacznie tańsze niż w sklepach 
stacjonarnych, a w dobie pandemii czę-
sto jedyne źródło dostaw potrzebnych 
do życia produktów, operacje banko-
we, międzynarodowe konferencje onli-
ne, porady medyczne, e-recepty, zdalna 
praca, nauka online, biblioteki cyfrowe… 
To tylko kilka przykładów, z których ko-
rzystamy na co dzień. 

Dzieło szatana

– Na początku lat dwutysięcznych 
– wspomina Wiktoria, polonistka z nie-
istniejącego już gdańskiego gimnazjum 
– poprosiłam uczniów, aby napisali roz-
prawkę na temat Internetu, który co 
prawda istniał w Polsce już od kilkuna-
stu lat, ale właśnie wówczas zaczął być 
postrzegany jako modny, nowoczesny 

element ułatwiający codzienne życie. 
Byłam bardzo zdziwiona treścią wie-
lu prac. Uczniowie zachwycali się In-
ternetem, wymieniając jego pozytyw-
ne elementy, ale znaczna ich grupa, 
nie kontaktując się ze sobą, gdyż pisali 
rozprawkę podczas lekcji, przedstawia-
ła, oprócz dobrodziejstw, argumenty, że 
Internet jest dziełem szatana. Zazna-
czę, że spory procent tych uczniów nie 
uczęszczał na lekcje religii. Ich stwier-
dzenie było dla mnie szokiem.

– Na Internet trzeba uważać, gdyż 
służy do kontrolowania nas, sprawdza-
nia, gdzie jesteśmy, co robimy, co mó-
wimy – wyjaśnia ks. Stanisław, misjo-
narz i egzorcysta. 

– Internet stał się encyklopedią 
człowieka i jest to zbiór wiedzy o nas 
– dodaje Katarzyna, psycholog szkolny 
z Gdańska. – Młodzież na to nie zwra-
ca uwagi, pozwala Internetowi wejść 
w swoją prywatność. W ramach pra-
cy prowadziłam warsztaty na temat 

media i SDP

Początki Internetu, czyli ogólnoświatowego systemu 
połączeń między komputerami, sięgają końca lat 60. 
ubiegłego stulecia. Po ponad pięćdziesięciu latach 
bez Internetu nie potrafimy żyć. Zawdzięczamy mu 
łatwość w komunikowaniu się, i to na wszystkich 
płaszczyznach, ale staliśmy się też jego niewolnikami. 
Z jednej strony Internet jest błogosławieństwem dla 
społeczeństw na całym świecie, co bardzo doceniamy, 
zwłaszcza w dobie pandemii. Jednocześnie jest 
naszym przekleństwem, jesteśmy od Internetu 
uzależnieni. Ktoś powiedział, że to taki szach-mat dla 
ludzkości. Czy rzeczywiście Internet skazuje ludzi 
na całkowitą przegraną? Czy można żyć korzystając 
z Internetu, ale i zachowując własną niezależność, 
osobowość, tożsamość?

Internet 
  – błogosławieństwo  
 czy przekleństwo

media i SDP

Tekst Maria Giedz

Dzieci byłyby szczęśliwsze, gdyby stale 
nie zaglądały do komórki. Fot. M. Giedz
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korzystania z Internetu. Mówiłam, żeby 
zwracać uwagę na potrzebę umieszcze-
nia kolejnego zdjęcia z wakacji. Niby 
błahostka, ale to zdjęcie jest idealną in-
formacją o tym, że nie ma nas w domu 
i że ten dom przez najbliższe 7 czy 14 
dni jest szeroko dostępny dla złodziei. 
Młodzi ludzie, zamieszczając informa-
cje o sobie, myślą, że to jest jak w realu, 
a to nie do końca jest prawdą.

– Jesteśmy anonimowi na tyle, 
na  ile pozwolimy na to sieci – dodaje 
Katarzyna. – To jest kwestia uświada-
miania młodych ludzi, 
co mogą zrobić, żeby się 
zabezpieczyć. Żeby nie 
logować się w każdym 
miejscu i nie podawać, 
że byłam w tej kawiarni, 
a potem poszłam do kina, 
zrobiłam w danym skle-
pie zakupy. Przecież każ-
dy telefon ma lokalizację, 
ale to jest opcja, którą 
możemy wyłączyć i to od 
nas zależy, na ile będzie-
my z tego korzystać. 

Katarzyna podpo-
wiada, że warto obejrzeć 
krótki klip „Dylemat spo-
łeczny”, umieszczony 
na Netflixie, a zaprezentowany przez 
twórców Internetu, ekspertów do spraw 
technologii. Jest wymowny:

„Dla wielu osób Google służy do 
wyszukiwania, a Facebook do kon-
taktowania się ze znajomymi. [Lu-
dzie] nie zdają sobie sprawy, że całe 
zespoły inżynierów wykorzystują ich 
psychikę przeciw nim. Dzięki platfor-
mom, jak Facebook, Pinterest, Twitter, 
Instagram… na całym świecie zaszły 

znaczące zmiany. Naiwnie podchodzi-
my do takich elementów jak: nagradza-
nie sercem, lajkiem, kciukiem w górę 
i łączymy to z wartościami oraz z praw-
dą. Facebook odkrył, że może wpływać 
na zachowanie i emocje, a jego użyt-
kownicy nie będą o tym wiedzieć. Są 
całkowicie nieświadomi. To szach-mat 
dla ludzkości”. (https://www.netflix.
com/pl/title/81254224)

– W Internecie znajduje się bardzo 
dużo niemoralnych informacji: zdjęć, 
filmów – kontynuuje ksiądz misjonarz. 

– To są różne brzydac-
twa, diabelskie sceny. Na 
przykład, ci chłopcy czy 
mężczyźni wytatuowani, 
często „wyskakujący” na 
różnych stronach – to są 
szatańskie tatuaże. Tatu-
aż jest przeciwko Panu 
Bogu, bo stworzył mnie 
bez tatuażu, a ja chcę Go 
poprawić. Tatuaże są ele-
mentem negatywnym, 
niszczą nasze zdrowie, 
nawet te informujące 
o  przynależności do da-
nego klanu. To nie jest 
według woli Bożej, bo my 
wszyscy jesteśmy dzieć-

mi Bożymi. Należymy do jednego kla-
nu dzieci Bożych.

Sztuczny człowiek

– Stałe spoglądanie na komórkę czy 
siedzenie przy komputerze przyczynia 
się do utraty bezpośredniego kontaktu 
z drugim człowiekiem – dodaje ks. Sta-
nisław. – Dawniej prowadziliśmy ze so-
bą ożywione dyskusje, a teraz bierzemy 

do ręki komórkę, która jest taką maską, 
jaką nosimy dzisiaj z powodu korona-
wirusa, po to, żeby nie gadać, nie roz-
mawiać z drugim człowiekiem. Komór-
ka zakrywa nam nie tylko usta i nos, 
ale także rozum i cały byt człowieka. 
W ten sposób tworzy się sztucznego 
człowieka. Siedząc cały czas w Interne-
cie człowiek staje się manekinem, ro-
botem. Jest to straszne. To jest zabija-
nie człowieka, i nie chodzi mi tu tylko 
o aborcję czy porywanie dzieci na or-
gany. Internet zabija naszą osobowość, 
nasze człowieczeństwo – to jest diabel-
stwo. Zły nie znosi życia Bożego i mi-
łości, dlatego chce zniszczyć człowieka. 

– W życiu liczy się głównie miłość, 
zwłaszcza ta okazywana dziecku; mi-
łość, miłość i jeszcze raz miłość – mówi 
Anna Ogonowska, pedagog, terapeuta, 

pracownik Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej nr 5 w Gdańsku.

Ogonowska jest daleka od stwier-
dzenia, że ludzie dzięki Inter-
netowi robią się plastykowi. 

Jednak uważa, że gros uczuć zanika, 
ponieważ czym innym jest rozmo-
wa bezpośrednia, kiedy patrzymy na 
siebie, a czym innym rozmowa przez 
komputer, czy nawet przez telefon. Ten 
brak bezpośredniego kontaktu prowa-
dzi do braku empatii, trudności nawią-
zywania znajomości. Pojawiają się fo-
bie społeczne, rozwijają się nerwice, 
wyraźniej widać autyzm, czyli zabu-
rzenia dotyczące mózgu, które mogą 
mieć podłoże genetyczne, ale to dzięki 
Internetowi bardziej się uaktywniają. 
Zauważa się też zwiększenie objawów 
zespołu Aspergera.

media i SDP media i SDP

– Jesteśmy 
anonimowi 
na tyle, na ile 
pozwolimy na 
to sieci – dodaje 
Katarzyna.  
– To jest kwestia 
uświadamiania 
młodych 
ludzi, co mogą 
zrobić, żeby się 
zabezpieczyć.

Anna Ogonowska, pedagog, terapeuta, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
nr 5 w Gdańsku. Fot. M. Giedz
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– Nie można powiedzieć, że Inter-
net wywołuje autyzm – wyjaśnia Ka-
tarzyna. – Ale media mogą opóźnić 
rozwój mowy, ponieważ nie ma arty-
kulacji, nie ma relacji społecznych.

Śmieci w głowie

– Pracuję z młodzie-
żą od 30 lat – mówi Joan-
na, nauczycielka szkoły 
przyszpitalnej pod War-
szawą. – Widzę bardzo 
dużą zmianę mental-
ną, i dobrą, i złą, ponie-
waż młodzież jest zawsze 
wspaniała, idealistyczna 
i idealistycznie nastawio-
na do życia. Z młodzieżą 
można zrobić dużo wspa-
niałych rzeczy. Dzięki In-
ternetowi więcej wiedzą, 
mają dostęp do mediów 
o g ó l n o ś w i a t o w y c h , 
a z drugiej strony mają tę 
wiedzę wybiórczą. Czę-
sto twierdzą, że  nauczy-
ciel nie jest im potrzebny. 
Mam specyficzne miejsce 
pracy, ponieważ ucznio-
wie przyjeżdżają na 4 ty-
godnie i non stop się mik-
sują. Trzeba ich prosić, 
żeby odłożyli komórki, bo 
mają je zawsze pod ręką. 
Bez komórki i  kompute-
ra nie wyobrażają sobie 
życia. W komórce jest cały świat, jest 
wszystko, jest połączenie danych ze 
wszystkimi rodzajami i kultury, i sztu-
ki, i wiedzy. W dialogach z  nauczy-
cielem są bardzo odważni, nie mając 

wiedzy potrafią bezczelnie wyrzucić 
z  siebie wszystko – i bardzo dobrze. 
Natomiast dają też do zrozumienia 
nauczycielowi, że sami dadzą sobie ra-
dę. Twierdzą, że są samowystarczalni. 
Chcą mieć luz, są dosyć wygodni, nie 

chcą się zmobilizować 
do pracy. Nie chcą czy-
tać. Trzeba ciągle ich mo-
tywować, żeby się czymś 
zainteresowali. Nie wiem, 
czy to wynika ze stałego 
korzystania z Internetu, 
ale na pewno jest to wy-
nik tego, że mają w głowie 
mnóstwo śmieci z całego 
świata, mnóstwo propo-
zycji. 

– 15, 16-letni ludzie 
oglądają w Internecie głu-
poty – dodaje Anna. – To 
są Tik-Toki (wysyłanie 
materiałów wideo o dłu-
gości do 60 sekund, w za-
łożeniu zbliżonych treścią 
do teledysków muzycz-
nych), albo inne formy nic 
nie wnoszące, nie rozwi-
jające, nawet nie śmiesz-
ne, banalne. Podobnie jest 
z wiedzą. Teoretycznie In-
ternet ma nieograniczo-
ną wiedzę, ale z Interne-
tu uzyskuję tylko taką 
wiedzę, o jaką poproszę. 
Bo przecież nie zawsze 
wiem, o co pytać. Internet 

to cyfrowa demencja – nie daje możli-
wości myślenia. To, czego się dowiemy, 
szybko zapominamy, nie ćwiczymy 
pamięci. Przykładem może być nawi-
gacja –  jeździmy na ślepo. A przecież 

wszystko jest oznaczone, można doje-
chać posługując się wzrokiem, mapą, 
drogowskazami. A kwestia mnożenia? 
Mało kto mnoży w pamięci, bo jest kal-
kulator. Nasz mózg przestaje pracować. 

– Młodzi muszą się nauczyć wybie-
rać rzeczy ważne, i to jest wielka sztu-
ka, której nie posiadają – kontynuuje 
Joanna. – Łapią wszystkie śmieci, a nie 
znają do końca prawdy, bo nie moż-
na poznać prawdy, jeżeli się wchodzi 
we wszystko. Są też zagubieni, muszą 
znaleźć przewodnika duchowego. A to 
jest wielka sztuka. Nie wiedzą, nie ro-
zumieją, że życie bez strony duchowej 
jest puste. A strona duchowa jest po-
trzebna ogólnie każdemu człowiekowi. 
Najpierw trzeba poznać siebie, poko-
chać siebie, znaleźć jakąś drogę, celo-
wość życia. 

– Młodzi żyją w innej rzeczywisto-
ści, w jakiejś chmurze, w tych wiadomo-
ściach, w tych śmieciach – dodaje pani 
nauczycielka. – Współczesny człowiek 
ma za dużo informacji, nie wchodzi 
w głąb. Nie docieka, nie szuka prawdy. 
Żyje w zamkniętym kokonie. Młodych 
trzeba otworzyć. Generalnie młodzi są 
na etapie odrzucania wszystkiego, kry-
tykowania. Jednak, kiedy zorganizuję ja-
kąś akcję, to wtedy się angażują, otwie-
rają się. Najtrudniejszym jest złapanie 
ich wzroku, dotarcie do nich, bo wszyst-
ko ich nudzi, niczym się nie interesują. 
Jeśli widzę uśmiech na twarzy, to od ra-
zu wiem, że ten człowiek jest chętny do 
współpracy. Ale najczęściej jest ściana 
i nuda, ponieważ oni w Internecie ma-
ją tak kolorowy świat, że w tym świe-
cie funkcjonują, i to bez względu na to, 
czy jest to potrzebne, bo internetowy 
świat jest przyjemny. Siedzenie w tych 

śmieciach jest przyjemne. Jest tam co-
raz więcej propozycji i ich czas jest zaję-
ty tymi „ciekawymi” rzeczami. Kompu-
ter zajmuje im cały czas. Mogą siedzieć 
przy komputerze jeszcze z pieluchą 
w majtkach. Natomiast cisza im prze-
szkadza. Żyją w wirtualnym świecie. 

– Prowadziłam w różnych szko-
łach jednorazowe spotkania dla rodzi-
ców – wspomina Katarzyna. – Chodziło 
o uświadomienie im, że nie można sta-
le dziecku czegoś zakazywać, np.  ko-
rzystania z Internetu, tylko trzeba 
wytłumaczyć, dlaczego nie jest to do-
bre. Dlaczego mam tego nie robić, sko-
ro wszystkie moje koleżanki to robią? 
Dlaczego nie mam konta na Facebooku, 
skoro moje koleżanki mają?... Tu trochę 
prawo pomaga, bo wszystkie media 
społecznościowe są dedykowane dla 
dzieci od lat 13 – konta osób młodszych 
nie powinny istnieć, a jeśli istnieją, to 
znaczy, że ktoś skłamał podając dane. 
Jednak problem zaczyna się od okresu 
niemowlęcia. Wszystkie badania wska-
zują na to, że dzieci nie powinny mieć 
kontaktu z jakąkolwiek elektroniką do 
trzeciego roku życia, ponieważ zaburza 
to rozwój mowy. Do trzeciego roku ży-
cia potrzebny jest drugi człowiek. 

Elektroniczne opium

Internet uzależnia – slogan ten wy-
powiada wiele osób, ale tylko nie-
którzy zastanawiają się, co to w rze-

czywistości oznacza. Anna Ogonowska 
twierdzi, że najbardziej niebezpiecz-
ne są internetowe gry, bo całkowicie 
wciągają, niszczą zdrowie, odrywają od 
pracy, kradną czas gracza. Są na tyle 
niebezpieczne, że wywołują agresję, 

media i SDP

– 15, 16-letni 
ludzie oglądają 
w Internecie 
głupoty 
– dodaje Anna.  
– To są Tik-Toki 
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wideo 
o długości 
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w założeniu 
zbliżonych 
treścią do 
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muzycznych), 
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nawet nie 
śmieszne, 
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media i SDP
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mogą doprowadzić nawet do śmierci. 
Na ten temat nakręcono kilka filmów, 
m.in. – niestety, w sposób dosyć naiwny 
– chrześcijański film familijny „Dziec-
ko, wróć do domu” (2019), opowiadają-
cy o  chłopcu, który nie potrafił zrezy-
gnować z wchodzenia na coraz wyższy 
poziom grania. Bał się przegrać, być gor-
szym od kolegów. A przecież, jeśli grę 
prowadzi się w wariancie sieciowym, 
gdzie pojawiają się różne komunikaty, 
to można niezauważalnie reagować na 
komunikaty, np. terrory-
styczne. Tak m.in. werbo-
wano członków tzw. Pań-
stwa Islamskiego.

– Mechanizm uzależ-
nień jest taki sam i nie ma 
różnicy, czy dotyczy alko-
holu, narkotyków, Inter-
netu – mówi Ogonowska. 
– W mózgu zachodzą ta-
kie same procesy. Gramy, 
pijemy, palimy, uprawia-
my hazard, bo to daje nam 
przyjemność. Jest fajnie. 
A w przypadku uzależnień 
chcemy więcej i więcej. 
Zaczyna się niewinnie. Dajemy małemu 
dziecku tablet czy smartfon, zamiast 
bawić się z nim paluszkami, robić różne 
układanki, tak jak bawiły się z nami na-
sze babcie. W korze mózgowej u takiego 
malucha uruchamiają się zupełnie inne 
funkcje. A potem okazuje się, że sześcio-
latek nie potrafi trzymać ołówka, nie ma 
podstawowych wiadomości, ożywia się 
dopiero, gdy rozmawia się z nim o grach 
komputerowych. 

– Winę za takie zachowanie dziecka 
często ponoszą rodzice, bo jeśli dziec-
ko dostanie komputer, to nie trzeba się 

angażować, rozmawiać z nim – doda-
je pani pedagog. – Niestety, pokolenie 
rodziców tych 6-latków też jest uza-
leżnione. Przecież to oni całymi dnia-
mi siedzą z telefonami w garści. To oni 
przestają tęsknić do realnych kontak-
tów, dając przykład swoim dzieciom. 
Człowiek żywy, realny przestaje być 
potrzebny. Internet zabija radość życia. 
Kiedy dziecko ma taką „kichę” w do-
mu, gdzie nikt go nie kocha, jest nieak-
ceptowane, krzyczą na nie, to jak wej-

dzie w świat gry, może być 
kimś ważnym, zaakcepto-
wanym, może być nawet 
najlepszy. Tu  chodzi o  tę 
grę, o te poziomy, które 
przechodzi. Ono prawdzi-
wie wygrywa w tej grze. 
I  jest tam kimś, a nie ja-
kimś gnojkiem, którego 
pijany ojciec kopie. Gry 
w  Internecie dają zaspo-
kojenie. 

– Dzieci nie mają po-
trzeby wychodzenia na 
podwórko, zwłaszcza te-
raz, w czasie pandemii 

–  kontynuuje Ogonowska. – Dawniej 
mówiono, że za karę nie pójdziesz na 
dwór, a teraz za karę proszę iść na dwór. 
Nie wiem, jak to naprawimy.

– To jest kontakt z maszyną 
–  stwierdza ks. Stanisław. – Żeby to 
zmienić, nie potrzeba egzorcysty, po-
trzebna jest modlitwa. Szatan wciąga, 
kusi, obiecuje, ale on z człowieka kpi, 
nawet z tego wiernego mu, bo to złośli-
wiec, kłamca.

Problemów wynikających z Inter-
netu jest wiele, np. cyberprzemoc, ale 
o tym mało się mówi. Istnieją projekty, 

programy, w szkołach odbywają się spo-
tkania z psychologiem, z pedagogiem… 
Prowadzi się lekcje informatyki, ale 
dzieci mówią, że są one nudne, bo nie 
ma na nich informacji potrzebnych, nie 
ma nic o niebezpieczeństwach w sieci, 
o przemocy, o logowaniu się na portale, 
które wciągają, wyciągają pieniądze, na-
mawiają do kradzieży, do agresji, a na-
wet do niszczenia. 

Anna Ogonowska opowiada 
o wielu problemach, z którymi 
styka się w poradni. Podkreśla 

też, że to dorośli modelują zachowa-
nia dzieci, dla których nie mają lub nie 
chcą mieć czasu. Młodzi są pozbawieni 
krytycyzmu, są przez media manipulo-
wani. Nie mają autorytetów, bo często 
rodzic chce być bardziej ich kumplem, 
a oni mają swoich kumpli wśród rówie-
śników. 

– Dzieci byłyby szczęśliwsze, gdy-
by rodzice chcieli z nimi gadać – wyja-
śnia Ogonowska. – Wówczas nie zaglą-
dałyby do komórki podczas obiadu. Siła 
jest w rodzinie i w autentycznym byciu 
z sobą. Autentyczność, zrozumienie, 
życzliwość – to nas może uchronić od 
uzależnień.

Reklama dźwignią handlu

Sprawą, o której mało się mówi, 
a  związaną zarówno z telewizją, jak 
i z Internetem, jest reklama, przypomi-
na pani psycholog. – Reklamy są „krojo-
ne” na nasze rozmiary. Jeżeli szukamy 
informacji na jakiś temat, to potem one 
nam się mimochodem pokazują, kiedy 
czytamy coś innego. Wystarczy wejść do 
księgarni internetowej, a potem te książ-
ki, nad którymi zastanawialiśmy się, 
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czy je kupić, same nam wyskakują. Ist-
nieje też mechanizm, że im częściej bę-
dzie mi coś wyskakiwało, tym bardziej 
będę to lubiła. Na tym prostym mecha-
nizmie można oprzeć wszystko: kampa-
nię wyborczą, kampanię reklamową. Tak 
przecież wygrał wybory Barack Obama 
– dzięki Internetowi i mediom społecz-
nościowym. Jednak najbardziej trzeba 
uważać na reklamy kierowane do dzieci.

Pojawiają się w programach dla 
dzieci. Najczęściej reklamowane są 
produkty spożywcze: napoje, słodycze, 
fast foody. Dr Agnieszka Wąsowska, 

dyrektor Departamentu Monitoringu 
Biura KRRiT, twierdzi, że tych produk-
tów nie powinno się reklamować, gdyż 
prowadzą do nadwagi i otyłości dzieci. 
Teoretycznie, dzięki współpracy KRRiT 
z większością nadawców telewizyj-
nych, reklamy te zniknęły. Okazało się 
jednak, że „można zareklamować pro-
dukt nie reklamując samego produktu, 
wystarczy dobrze zbudowana świado-
mość marki”. W ten sposób marka mo-
że być kojarzona z jedzeniem np. fast 
foodów, o czym mówiła Wąsowska pod-
czas konferencji prasowej poświęconej 

ochronie dzieci w telewizji i Internecie. 
Teoretycznie w polskim prawodaw-
stwie występują przepisy dotyczące 
ochrony dzieci przed nieodpowiednimi 
treściami. Istnieje nawet Karta Ochro-
ny Dzieci w Reklamie, ale przecież 
dzieci oglądają również programy dla 
dorosłych. Można tam znaleźć sceny 
zachęcające do konfliktu z rodzicami, 
np. reklama batonika „obudź w sobie 
buntownika”. Są również sceny za-
chęcające do wywierania 
presji na rodzicach: „tato, 
obiecałeś…”.

Zdaniem dr. Andrze-
ja Gantnera, wice-
prezesa i dyrektora 

generalnego Polskiej Fe-
deracji Producentów Żyw-
ności, wszystko zależy od 
rodziców. To rodzice odpo-
wiadają za to, co dzieci je-
dzą i co oglądają. 

Katarzyna dodaje, 
że  występuje też han-
dlowanie adresami ma-
ilowymi, czy bazami da-
nych. Często to działa na 
zasadzie podania adresu 
mailowego np. w sklepie, 
bo chcemy uzyskać zniż-
kę, a potem ten adres jest 
przetwarzany, otrzymu-
jemy serię niechcianych reklam. 

Życie w dobie rewolucji 
technologicznych

– Młode osoby, które podejmują ak-
tywności pozawirtualne, postrzegane 
są jako wyjątkowe, nieprzeciętne, nie-
jako – wyjątki od reguły – stwierdza 

Mariusz Traczyk, nauczyciel informaty-
ki w Szkole Podstawowej im. św. Teresy 
w Podkowie Leśnej.

Kto ma Internet (a kto dzisiaj go 
nie ma?), ten oprócz oczywistych 
korzyści ma również problem. 

Choćby taki, że  rozwój software’u za-
wsze jest przed rozwojem hardware’u. 
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że 
sprzęt, który posiadamy, po dość krót-
kim czasie przestaje wystarczać do ko-

rzystania z  najnowszych 
programów, aplikacji, gier. 
Z punktu widzenia konsu-
menta jest to niekorzyst-
ne, ale z definicji – to nie 
on ma tutaj osiągać zyski.

Zdaniem Traczyka, po-
toczna obserwacja zacho-
wań dzieci pokazuje, że 
korzystanie z komputera, 
gier komputerowych, por-
tali społecznościowych, 
generalnie ekranów, skut-
kuje u nich mniejszą ocho-
tą na funkcjonowanie re-
alne: aktywność ruchową 
na zewnątrz, sport… Dzie-
je się tak dlatego, że w pro-
cesie rozwoju cywilizacyj-
nego człowiek nauczył się 
uzyskiwać sztucznie zwie-
lokrotnione, ponadnatu-

ralne ilości dopaminy, od której obecnie 
jesteśmy zwyczajnie uzależnieni: do 
odczucia satysfakcji (szczęścia) potrze-
bujemy coraz więcej dopaminy, czyli 
np. silniejszych, bądź dłużej trwających 
bodźców. Internet znakomicie spełnia 
tę rolę! To tłumaczy, dlaczego wolimy 
obejrzeć „naraz” kilka odcinków seria-
lu, niż pójść na spacer, choć wiemy, 
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że bardziej potrzebujemy spaceru. Dla-
czego wolimy spędzić dwie godziny przy 
Tik-Toku, niż przeczytać ciekawą książ-
kę, albo dlaczego nie rozstajemy się ze 
smartfonem (iPadem), nawet jeżeli obok 
są przyjaciele?

Traczyk twierdzi, że w progra-
mach szkolnych zbyt mało cza-
su poświęca się na bezpieczeń-

stwo korzystania z Internetu. – Można 
spotkać potoczny po-
gląd, że  dzieci i tak ła-
twiej oswajają najnow-
sze technologie cyfrowe, 
zatem jedna godzina 
zajęć informatyki tygo-
dniowo jest wystarcza-
jąca – wyjaśnia Mariusz 
Traczyk. – Jednak sądząc 
po skutkach – powszech-
nym braku samokontroli 
nad korzystaniem z kom-
putera, częstymi uzależ-
nieniami od Internetu 
i mediów społecznościo-
wych – szkoła niewystar-
czająco przygotowuje 
młodych ludzi do efek-
tywnego i  bezpiecznego 
korzystania z technologii 
cyfrowych. Szczególnie 
słabo wypada umiejęt-
ność weryfikacji wiarygodnych źródeł 
oraz filtrowania danych według założo-
nych kryteriów. Umiejętność ta wyda-
je się kluczowa w sytuacji tsunami da-
nych, jakim jesteśmy w każdej chwili 
atakowani w dzisiejszym świecie. Ten, 
kto ją opanuje, będzie efektywnie i bez-
piecznie korzystał z dostępu do dzie-
siątków zetabajtów danych, dostępnych 
w światowej sieci internetowej.

– Żyjemy w dobie rewolucji tech-
nologicznej, której nie rozumiemy 
– stwierdza Traczyk. – Od momentu 
powstania Internetu zmieniła się od-
wieczna relacja między człowiekiem 
a technologią. Przez wieki mieliśmy 
przewagę nad narzędziami, które wy-
twarzaliśmy. Siekierą możemy sami so-
bie zrobić krzywdę, ale zagrożenie jest 
zrozumiałe i łatwe do uniknięcia. Ła-

twa dostępność oraz nie-
zwykła atrakcyjność wy-
soko zaawansowanych 
technologii cyfrowych 
powoduje, że skupiamy 
się na korzyściach z ich 
używania, nie dostrzega-
jąc poważnych zagrożeń, 
jakie również niosą.

Patron Internetu

10 października 2020 
roku w bazylice św. Fran-
ciszka w Asyżu został be-
atyfikowany włoski pięt-
nastolatek Carlo Acutis, 
zmarły w 2006 roku na 
białaczkę. Od tego mo-
mentu jest błogosławio-
nym Kościoła katolic-
kiego. Mówi się o nim 

„internauta na rzecz Eucharystii”, albo 
„cyberapostoł Eucharystii”. Dlaczego? Bo 
był geniuszem Internetu, ale nie wyko-
rzystywał tego medium do czatowania, 
lecz stworzył stronę poświęconą cudom, 
świętym katolickim. Stworzył też wysta-
wę o aniołach i demonach, niebie, pie-
kle i czyśćcu. Internet uznał za narzę-
dzie do szerzenia wiary. Mimo młodego 
wieku, był bardzo dojrzały. Zauważył, że 
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„ludzie rodzą się jako oryginały, ale wie-
lu z nich umiera jako fotokopie”. 

Był normalnym chłopakiem. No-
sił dżinsy, grał w piłkę, a także 
na saksofonie. Lubił życie towa-

rzyskie, podróże, zajmował się ludźmi 
żyjącymi na marginesie. Był chłopcem 
pobożnym – codziennie przystępował 
do komunii świętej, chociaż jego ro-
dzina nie była zbyt religijna. Może to 
wpływ babci ze strony ojca, pochodzą-
cej z Polski?

Carlo dostał komputer w prezencie 
na swoje ósme urodziny. Sam nauczył 
się obsługiwać go i odkrył jego moc. 
Zaczął pisać programy, tworzyć strony 
internetowe, mimo że nie chodził na 
zajęcia z informatyki. Ponieważ był głę-
boko wierzący, uznał, że w Internecie 
można odkryć Boga, że Bóg jest mocno 

aktywny online, a czasem wystarczy 
przeczytanie jednego postu, który mo-
że całkowicie odmienić czyjeś życie. 
Pod wpływem tego „odkrycia” zaczął 
w sieci opowiadać o mocy Eucharystii. 
Bardzo mu zależało, aby ludzie zro-
zumieli, że Eucharystia nie jest tylko 
symbolem. Swoim rówieśnikom opo-
wiadał, że Internet nie jest medium je-
dynie niszczącym, że może być obsza-
rem życiodajnym, jeśli pozwolą działać 
w nim Bogu. Współczesną technologię 
można wykorzystać różnie.

– Internetu nie można tylko nego-
wać, bo są tam również i dobre rzeczy. 
Chociażby w sytuacji obecnej pande-
mii, kiedy kościoły zostały pozamyka-
ne, Internet, telewizja, radio wielu lu-
dziom pomagają uczestniczyć np. we 
Mszy świętej – dodaje ks. Stanisław. 

– Żyjemy 
w dobie 
rewolucji 
technologicznej, 
której nie 
rozumiemy 
– stwierdza 
Traczyk. 
– Od momentu 
powstania 
Internetu 
zmieniła się 
odwieczna 
relacja między 
człowiekiem 
a technologią.

Bł. Carlo Acutis, patron internetu. Fot. commons.wikimedia.org, category: Carlo Acutis
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Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy po-
łączyłeś się z Internetem?

Tak. W roku 1995. Internet wy-
glądał zupełnie inaczej. Nie za-
stępował jeszcze innych narzę-

dzi do zdalnej komunikacji. Pod tym 
względem większe „branie” miało wte-
dy CB radio. W sieci komunikacja do-
piero raczkowała. Wychowałem się na 
kanałach IRC-owych. Znacznie później 
weszło ITCube, Gadu-Gadu. 

Co Ci się podobało wtedy w Internecie?
Łatwy dostęp do informacji. Możliwość 
rozwijania zainteresowań związanych 
właśnie z komputerami, siecią. Mogłem 
sięgać do źródeł za granicą, wymieniać 
się wiedzą z ludźmi na całym świecie. 
W tamtym momencie większość popu-
lacji jeszcze nie korzystała z Internetu. 
Z tego powodu było to narzędzie bar-
dziej elitarne niż powszechne. 

Na długo przed Wielką Czwórką:  
Google, Apple, Facebook, Amazon…
Google jeszcze nie istniało. Do wyszu-
kiwania służyły takie wyszukiwarki jak 
AltaVista i wiele innych. Rynek nie był 
zmonopolizowany i tak scentralizo-
wany jak dziś. W Internecie panowała 
różnorodność. Jeśli nie znajdowałem 

informacji w jednym miejscu, szuka-
łem jej za pomocą innego narzędzia, 
innej wyszukiwarki. Nie mówiło się, jak 
dziś, że jeśli nie ma czegoś w Google, to 
tak jakby to coś nie istniało. Strony nie 
były tak pokatologowane, poindekso-
wane jak obecnie przez wielkich mono-
polistów. Do większości informacji do-
cierało się dzięki linkom, jakie znajomi 
udostępniali na grupach dyskusyjnych. 

Wyobrażałeś sobie, jakie zagrożenia 
może nieść nowe medium?

Widziałem je głównie w uza-
leżnieniu. Kiedy w 2000 roku 
w Polsce zaczął się interne-

towy boom, bo infrastruktura operator-
ska zaczęła być dostępna cenowo dla 
przeciętnego Kowalskiego, sieć zaczęła 
coraz bardziej wciągać. Sam siedziałem 
przed komputerem całe noce. Znałem 
ludzi, których w IRC można było spo-
tkać o każdej porze – pierwsze sympto-
my, czym może być Internet. 

Na pewno zachwycał nieograniczonym 
dostępem do wiedzy. Pamiętam pierw-
szy dziennikarski research w Interne-
cie. Znalazłam tylko jeden tekst z szu-
kanym słowem kluczowym, a i  tak 
byłam wniebowzięta.

Z Michałem Dydyczem, prezesem Polskiej Partii Piratów, 
aktywistą, zwolennikiem Ruchu Wolnego Oprogramowania, 
rozmawia Alina Bosak

Internet skręcił      w złą stronę,

Michał Dydycz. Fot. Alina Bosak.

        trzeba zrobić       dwa kroki w tył
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Nieliczne teksty, które wtedy znaj-
dowaliśmy w sieci, były bardzo 
wiarygodne. W pierwszym okre-

sie rozwoju Internetu powstawało wiele 
rzetelnych stron branżowych. Świado-
mość, że piszę coś, co może przeczytać 
cały świat, sprawiała, że pierwsi użyt-
kownicy czuli dużą odpowiedzialność za 
to, co umieszczają w sieci. Chociaż mó-
wiło się, że Internet to źródło piractwa, 
kradzież treści nie była plagą jak dziś.

Internet kojarzył się z wolnością. Dla-
tego od początku byłeś fanem Linuxa 
i wolnego oprogramowania? Przy tym, 
jak Windows rozpanoszył się w kom-
puterach na całym świecie, wydaje się, 
że to przegrana sprawa.
Nie zgodzę się. Linuxem jest dziś na-
pędzanych więcej urządzeń niż inny-
mi systemami operacyjnymi. Zagościł 
w tunerach telewizyjnych, telefonach 
z Androidem. Na tym systemie pracu-
je powyżej 95 proc. serwerów. Aplika-
cje Linuxowe można uruchomić nawet 
pod Windowsem 10. Od początku byłem 

orędownikiem Linuxa. System miał cha-
rakter otwarty i budowały go setki osób. 
Taka połączona wiedza, wiedza społecz-
na, stanowi wielką siłę i sprawia, że na 
rozwój Internetu, a więc i rozwój świata, 
ma wpływ wielu ludzi. 

Jednak w naszych laptopach rządzą 
Microsoft i Apple.
Skazaliśmy się na monopolistów. Do 
szkół wprowadzono komputery z Win-
dowsem i od małego przyzwyczaja się 
społeczeństwo do jednego systemu. 

Mimo to w ostatnich miesiącach nie 
monopol Microsoftu zaniepokoił mi-
liony ludzi, ale ograniczanie wolności 
słowa przez media społecznościowe. 
Zablokowanie konta Donalda Trum-
pa na Twitterze wywołało ostre spo-
ry, co w sieci wolno, a czego nie. Oka-
zuje się, że kiedy Internet przestał być 
elitarny, stał się powszechny, dostęp-
ny dla wszystkich i przez to zdawało-
by się demokratyczny, wolność słowa 
zaczęła być dyskusyjna?!

Internet jest dziś mniej demokratycz-
ny niż był na początku, kiedy więcej do 
powiedzenia w jego funkcjonowaniu 
i wprowadzaniu standardów miały róż-
ne społeczności, instytucje naukowe, 
rozmaite podmioty, które nie posiada-
ły monopolu. Podejście wielu projek-
tów było wtedy bardziej naukowe niż 
komercyjne. A co do tzw. mediów spo-
łecznościowych, to tę nazwę zawłasz-
czyły, nie mając nic wspólnego z sie-
ciami społecznościowymi. Idea takiej 

sieci polega na tym, że tworzy ją spo-
łeczność, która decyduje o jej zawar-
tości i nią zarządza. I tę ideę realizuje 
np. diaspora* – sieć społecznościowa, 
którą każdy może założyć i użytkować, 
nie może być przejęty przez korporacje 
oraz reklamodawców. Używając dia-
spory, pozostaje się właścicielem wła-
snych informacji i nie musi się przeka-
zywać żadnej korporacji praw do nich. 
Facebook, Twitter, Instagram nazwa-
ły się mediami społecznościowymi, 
ale nimi nie są. Wrzucamy tam treści 
i już nie mamy na nie wpływu. Jeste-
śmy tam po to, by dawać komuś target 
profili i umożliwić innym dystrybuowa-
nie do nas reklam, czy określonych tre-
ści. To w zasadzie duże domy medialne, 
a  nie media społecznościowe. Wyko-
rzystały one rozwój technologiczny 
i wejście Web 2.0, rozpoznały potrze-
bę ludzi i udostępniły platformę, któ-
ra przynosi duże zyski. Użytkownikom 

wydaje się, że dostali coś za darmo, 
tymczasem oddali swoje prawa i pry-
watność. W najpopularniejszych serwi-
sach społecznościowych tracimy prawa 
autorskie majątkowe. Nie powinniśmy 
w tym kierunku iść.

Ale jakie jest wyjście? Dziś każdy 
dziennikarz musi śledzić Twittera. To 
tam pierwsze newsy publikuje pre-
mier, rząd, poszczególne ministerstwa, 
politycy, gwiazdy sportu, kina itd.

Twitter sam się nie stał obowiąz-
kowy. Pomogła mu w tym cho-
ciażby władza. Jeśli rzecznik rzą-

du zapowiada coś ważnego właśnie 
tam, a nie na stronie Kancelarii Pre-
miera, to przyciąga użytkowników do 
komercyjnej strony, a nie do rządowej. 
Kiedyś funkcjonował w Internecie czyt-
nik RSS. Każdy mógł zainstalować ta-
ką aplikację, dać linki do stron, które 
go interesują, i na monitorze kompute-
ra wyświetlały się wszystkie nowe na-
główki, jakie się na nich ukazywały. To 
świetnie funkcjonowało do chwili, kie-
dy masowo zaczęto korzystać z Facebo-
oka, Twittera i tym podobnych portali. 
RSS było świetną formą komunikacji, 
ponieważ właścicielem treści pozosta-
wał portal, na którym się publikowa-
ło. W Twitterze właścicielem każdego 
konta jest Twitter, więc może je usu-
nąć. Przenieśliśmy cały ruch do Twitte-
ra, Facebooka i YouTube’a wyłącznie 

Przenieśliśmy cały ruch do Twittera, Facebooka i YouTube’a 
wyłącznie z lenistwa i wylobbowanej mody. 
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Zawieszone konto Donalda 
Trumpa. Fot. PrintScreen
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z lenistwa i wylobbowanej mody. 
Od rządu po właścicieli prywatnych por-
tali wszyscy umieszczali na swoich stro-
nach zachętę: Polub nas na Facebooku. 
Sami targetowaliśmy naszych odbior-
ców z przestrzeni, którą zarządzaliśmy, 
do miejsca, w którym poza akceptacją 
regulaminu nie mamy nic do gadania. 

Owszem, ale jest też druga strona me-
dalu. Kiedy chcę, aby moja informacja 
dotarła do szerszego grona niż to, któ-
re odwiedza moją stronę, szukam ago-
ry, gdzie jest cały tłum. Dlatego Trump, 
zanim ruszył z kampanią prezydenc-
ką, założył konto na Twitterze, a potem 
stał się ofiarą tego samego Twittera, 
chociaż zamysł na początku wydawał 
się dobry.

Polakom wydaje się, że era Facebo-
oka czy Twittera powstała 7-8 lat 
temu. A te platformy działają na 

Zachodzie o wiele dłużej. Twitter upa-
dał, potem został przejęty, nastąpiła je-
go reaktywacja. Te platformy nie były 
od razu tak duże i popularne jak dziś. 
W Polsce też nie od razu stały się poten-
tatami. Pamiętam moment, kiedy wyda-
wało się, że Twittera już czas zamykać. 

Twittera pomagały promować także 
media. To dla nas świetne narzędzie. 
Gdzieś następuje wybuch wulkanu, 
a ty w parę chwil znajdujesz świadka, 
który ci o nim opowie z drugiego koń-
ca świata i jeszcze za darmo udostępni 
zdjęcie. Wszyscy wpadali w tę pułapkę.
Owszem, jej siłą od początku był mię-
dzynarodowy charakter i funkcjonal-
ność. Przyznaję, łatwiej było to zain-
stalować niż RSS. Twitter wstrzelił się 
także w nowe czasy, kiedy z nadmiaru 

informacji wielu ludzi ogranicza się do 
czytania tytułów i nagłówków. Na TT 
mają newsy w formie jednego zdania.

Jak każde narzędzie, i to jest wykorzy-
stywane przez wszelkiej maści służby, 
wywiady i architektów umysłów.

Media zawsze były czwartą wła-
dzą, a  służby lubiły inspiro-
wać różne artykuły. We wzor-

cowym demokratycznym kraju – USA 
– w czasie II wojny światowej cenzura 
była większa niż dziś w stronniczych 
mediach. Już w 2013 roku ostrzegałem 
przed taką aferą, jak Cambridge Ana-
litics, i przed programowaniem spo-
łeczeństw. Mówiłem o  profilowaniu, 
o tworzonych naszych tożsamościach 
cyfrowych, wpływie na opinie. W Inter-
necie jesteśmy bardziej naturalni niż 
w realnym świecie. Wydaje nam się, 
że nikt nas nie widzi, że z kliknięcia 
ze strony na stronę nic nie da się wy-
wnioskować. Tymczasem technologia 
poszła w tę stronę, że nasze kliknięcia 
są towarem. Z naszych kliknięć domy 
mediowe, jak Facebook, Twitter, Insta-
gram, Google, robią produkt. Nasz profil 
jest sprzedawany reklamodawcom. Nie 
mając świadomości tego, zachowujemy 
się naturalnie. W Internecie otworzymy 
książkę, po którą przy sąsiedzie byśmy 
nie sięgnęli. Wspomniane platformy 
zaś przestały być demokratyczne. To 
biznesy nastawione na zysk, a nie pod-
mioty zainteresowane budowaniem 
społeczności. 

Narzekają zatem właściciele kont – Fa-
cebook tnie nam zasięgi…
Zasięg oznacza zajęcie mocy serwera 
i koszt. Dawanie organicznego zasięgu 

za darmo nie wchodzi w grę. To się mu-
si opłacać – chcesz być widoczny, to za-
płać za reklamę.

Czy zamykanie konta Trumpa to był 
zwykły biznes, czy polityka?
Biznes. To nie są konta dla społeczności. 

A jednak opinie na temat zamknięcia 
jego konta spolaryzowały się na wzór 
poglądów politycznych. Czy Twoim 
zdaniem można zamykać konto, uza-
sadniając, że jego właściciel podżega 
do przemocy, a blokowanie jest powo-
dowane dobrem społecznym?
Z jednej strony wkurzało mnie to, że 
ludzie uważają stosujące blokadę me-
dia za społecznościowe i  nie zauwa-
żają iluzji, jakiej ulegli. Myślą, że kon-
ta, to, co w nich umieszczają, jest ich 

własnością. A tymczasem nie jest – na-
leży do platformy, ona tym zarządza 
i „sprzedaliśmy” jej to. Jeśli to byłyby 
media społecznościowe, każdy miał-
by prawo w nich się wyrazić. A o tym, 
czy przekroczył granice, rozstrzygały-
by sądy. W normalnym demokratycz-
nym kraju i normalnej przestrzeni cy-
frowej orzekać powinien sąd. Mamy 
różną wrażliwość. Jeśli ktoś przeklnie 
w Internecie, jeden się obrazi, inny po-
traktuje to jako zwykłą rozmowę z róż-
nicą zdań.

Kiedy pędzi tłum podżegany przez ko-
goś w Internecie, czekanie na decyzję 
sądu może doprowadzić do tragedii.
Okej. Ale zgodziliśmy się na swobodę 
komunikacji w Internecie. Nie wyobra-
żam sobie, aby prywatny podmiot 
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Media społecznościowe.  
Fot. TheDigitalArtist/Pixabay
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egzekwował, czy stanowił prawo. We 
wspomnianej sytuacji taki podmiot 
autorytarnie zdecydował, że dana treść 
może spowodować pucz. Ale ten pod-
miot nie jest uprawniony do orzekania 
w tej sprawie.

A gdyby robił to we współpracy z rzą-
dem swojego kraju? Czy władza mo-
że działać prewencyjnie w takich 
sytuacjach? Po wydarzeniach na Ka-
pitolu, w Kanadzie rozpoczęto prace 
nad przepisami, które pozwolą karać 
media społecznościowe za udostępnia-
nie treści, które rząd uzna za nielegal-
ne. Być może wtedy takiemu ruchowi 
jak QAnon, oskarżanemu o podżega-
nie do ataków na Kapitol, nie udałoby 
się zmobilizować tłumu? Znając jed-
nak skalę manipulacji, jakiej poddawa-
ni są ludzie w sieci, można stwierdzić, 
że to w równej mierze narzędzie wol-
ności, jak i zniewolenia. Obawy rzą-
dów o to, że np. ktoś z zewnątrz mo-
że organizować duże grupy społeczne 
dla celów zagrażających bezpieczeń-
stwu państwa, nie są bezpodstawne. 
Rzeczywiście, QAnon wykorzystuje 
do politycznych celów ideę Anonymo-
us. To akurat sposób bojówek Trumpa 
na budowanie szerokiego ruchu spo-
łecznego. Ale takie grupy w Interne-
cie zawsze się organizowały. To jednak 
nie uzasadnia cenzury. Tym bardziej, 
że  sieci, które cenzurują, nie są spo-
łecznościowe, ale należą do prywat-
nych firm, które nie tworzą tych me-
diów w sposób transparentny. Dlaczego 
jestem zwolennikiem Linuxa? Bo tu 
każdy może przejrzeć kod źródłowy, 
a jeśli zobaczy zagrożenie, to może za-
proponować społeczności poprawkę. 

W przypadku Facebooka, Twittera, spo-
łeczność nie ma takiej kontroli. Zresz-
tą służby, różne państwowe instytucje, 
także nie mają dostępu do tej wiedzy. 
Nie wiemy, jakie są intencje zarządu, 
właściciela firmy. To poważny problem.

Jak go rozwiązać?

Zacząłbym od tego, że dane każde-
go użytkownika korzystającego 
z takiej platformy mają pozostać 

jego własnością. To powoduje, że każdy 
człowiek, posiadający dane, z których 
korzysta platforma, odpowiada za nie. 
Chodzi o bezpośrednią odpowiedzial-
ność. Wtedy, widząc takiego użytkow-
nika, nie zwracalibyśmy się do platfor-
my o jego zablokowanie, ale zgłaszając 
sprawę do sądu moglibyśmy pozbawić 
takiego człowieka dostępu do różnych 
platform. W sytuacjach szczególnie 
drażliwych prokuratura z dnia na dzień 
może zablokować profil, wezwać do za-
przestania czegoś. To działałoby także 
na korzyść użytkowników. Będąc od-
powiedzialnymi za treści, mieliby silny 
mandat do tego, by żądać od platform 
przejrzystości działania: „Dam wam 
swoje dane, ale pokażcie mi, co z nimi 
robicie”. Nie bylibyśmy zakładnikami 
platform. To one musiałyby się starać, 
by dostać nasze dane i na nich zarobić. 
W  chwili obecnej najmniejszy nawet 
portal wymienia w „Polityce prywatno-
ści” litanię podmiotów korzystających 
z twoich danych. Bo trzeba tych meta-
danych zebrać jak najwięcej, by systemy 
sztucznej inteligencji mogły się uczyć 
i  optymalizować algorytmy. Dajemy 
gratis różnym serwisom masę informa-
cji, aby ktoś znów mógł wygenerować 
jakiś kod, system typu Facebook. Dziś 

profile, metadane użytkowników, nie 
są ich własnością. Dopóki w ten sposób 
będziemy rozumieć funkcjonowanie 
Internetu, dopóty będziemy mieć pro-
blem z Twitterami, Facebookami i tym, 
że Internet nie będzie demokratyczny. 
On przestał być demokratyczny w chwi-
li, kiedy oddaliśmy się w ręce monopo-
listów. Pozwoliliśmy na powstanie mo-

nopoli, których metody funkcjonowania 
są poza kontrolą społeczną. To instytu-
cje transgraniczne i żadne państwo nie 
ma na nie wpływu. 

Mimo to państwa próbują. Resort Zbi-
gniewa Ziobry, Ministerstwo Sprawie-
dliwości, chciałby na przykład powołać 
Radę Wolności Słowa, która rozpatry-
wałaby skargi polskich użytkowników 
na platformy społecznościowe. Miała-
by ona nakładać wysokie kary – nawet 
do 50 mln zł.
Żadna taka regulacja rządowa, czyli 
kolejny urząd próbujący coś kontrolo-
wać, przy tej ilości użytkowników nie 
będzie skuteczny, wręcz przeciwnie 
–  także zagraża wolności słowa. Nie 
pomoże również zastosowanie sztucz-
nej inteligencji do kontrolowania In-
ternetu. Media społecznościowe mają 
szansę na wolność słowa i bezpieczeń-
stwo, kiedy będą transparentne i kon-
trolowane przez tworzącą je społecz-
ność – kiedy skończy się ukrywanie 

i zasłanianie tajemnicą dla dobra fir-
my. Jedyny skuteczny sposób, to jaw-
ność. W latach 20. XX wieku Ford po-
wiedział: jeżeliby ludzie wiedzieli, jak 
działa system bankowy, wybuchłaby 
rewolucja. Jestem przekonany, że gdy-
by ludzie rozumieli, jak działa dziś In-
ternet, chcieliby go w rewolucyjny spo-
sób przebudować. 

Systemu bankowego nic nie rozwali-
ło, a Internet ma coś zmienić? Bo prze-
pisy Digital Service Act proponowane 
przez Komisję Europejską, które sku-
piają się na usuwaniu niedozwolonych 
treści z Internetu, idą w tę stronę, któ-
rą krytykujesz.

Krytykuję, ponieważ te regulacje 
to płacz nad rozlanym mlekiem. 
I dosyć kontrowersyjne pomy-

sły, typu: Polak zgłasza znalezienie 
niewłaściwej treści w serwisie Hiszpa-
na i ten ma ją usunąć. W drugą stronę 
– Hiszpan będzie mógł kontrolować In-
ternet w Polsce. I to bez pośrednictwa 
sądów, wyroków itp. To przecież chore. 
W ten sposób znowu stwarzamy możli-
wość manipulacji informacjami.

Przełamanie monopolu FB, TT, Insta-
grama, Google – jest możliwe?
Powstają prawdziwe media społecz-
nościowe, jak wspomniana na począt-
ku diaspora*. Takie media tworzone są 
przez wolnościowców. Na razie małe, 

Media społecznościowe mają szansę na wolność słowa 
i bezpieczeństwo, kiedy będą transparentne i kontrolowane 
przez tworzącą je społeczność...
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ale wzrastające. Jeśli chcesz, możesz 
się w nie włączyć z małym, posta-
wionym w domu serwerem, więc kie-
dy wyciągniesz wtyczkę, to cię w sieci 
po prostu nie będzie. Są różne modele 
funkcjonowania w Internecie, które po-
zwalają zachować kontrolę nad swoimi 
danymi. 

Dla milionów ludzi intelektualnym wy-
siłkiem było odnalezienie się na jednej 
społecznościowej platformie, a ty mó-
wisz o wgłębianiu się w tajniki niszo-
wych rozwiązań?
Są równie łatwe, tylko nie rozreklamo-
wane. To kwestia edukacji. Już na po-
ziomie szkół trzeba wskazywać alter-
natywy, możliwości. Ważne, aby ich 
było wiele, aby był wybór.

Bo taka alternatywa, jak np. autono-
miczne sieci w Chinach, nie jest osto-
ją wolnego słowa?

Nie jestem zwolennikiem Inter-
netu kontynentalnego. Teraz 
idzie to w tę stronę – zamyka-

nie Internetu za pomocą różnych ju-
rysdykcji prawnych na różnych konty-
nentach. Powinny powstać organizacje 
międzynarodowe, które będą rozwa-
żać zagrożenia, wpływać i kształto-
wać rozwój Internetu. Mogliby je two-
rzyć ludzie nauki, osoby wywodzące 
się z ruchów społecznych, jak Creative 
Commons czy Wikipedia.

Wikipedia to rzeczywiście bardzo ja-
sny punkt w historii Internetu. Wła-
śnie obchodzi 20-lecie i jest przykła-
dem, że społeczność internetowa może 
stworzyć coś bardzo wartościowego.

Tak. To przykład demokratycznego 
Internetu i demokratycznego po-
dejścia do społecznej własności. 

Odpowiada za nią fundacja, działając 
w sposób bardzo transparentny. Jawny 
jest kod portalu, każdy może zobaczyć 
historię zmian i powstawania definicji 
każdego pojęcia. Internauci nawzajem 
się cenzurują, sprawdzają, i w efekcie 
powstaje wartościowy portal.

A więc można.
Można. Dlatego teraz, kiedy zobaczyli-
śmy, w jakie kłopoty zabrnęliśmy roz-
wijając Internet, musimy zrobić dwa 
kroki w tył. Zacząć budować od nowa, 
nawet jeśli niektórzy na tym stracą. Ce-
rowanie, jakie teraz uprawiamy, zagraża 
demokracji. Fundamentem demokracji 
i wolności słowa jest równy dostęp do 
wielu rzeczy i takie same prawa. Ludzie 
różnią się opiniami i w dyskusji przeko-
nują się do swoich racji. Jeśli zacznie-
my ograniczać wolność wypowiedzi, 
zabrniemy w ślepy zaułek. Owszem, 
jest granica i zasady funkcjonowania 
w  społeczeństwie, musimy chronić 
słabsze jednostki, bardziej wrażliwe. Ale 
z ograniczaniem prawa do wypowiedzi 
naprawdę trzeba uważać.
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sekrety imperiów 
online
Protestując przeciw nietolerancji i cenzurze, którą uprawia BigTech, 
Noam Chomsky, lewicowy filozof i guru uniwersytecki, podpisał 
„List o otwartej debacie”, sygnowany przez 150 znanych nazwisk. 
„Redaktorzy są zwalniani, ponieważ publikują kontrowersyjne 
artykuły, z półek znikają książki z powodu tzw. nieautentyczności, 
dziennikarze są karani za poruszanie pewnych tematów, śledzi się 
profesorów uniwersyteckich za cytowanie pewnych dzieł”. Przy czym 
„kontrowersyjne artykuły”, „nieautentyczność” i „pewne tematy” to 
nic innego, jak punkt widzenia konserwatysty, który jest wymiatany 
z przestrzeni internetowej. Coraz mniej wymiany myśli, idei. 
Przyznaje to nawet Noam Chomsky, jeden z teoretyków rewolucji 
kontrkulturowej ‘68. 

WstydliweWstydliwe
Tekst Elżbieta Królikowska-Avis
Fot. Pixabay
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Portal, który skupia niezależne sieci społecznościowe:  

https://the-federation.info/



FORUM DZIENNIKARZY ·  01(140) 2021 2928

I jeszcze prof. Victor Davis Hanson 
ze Stanford University w piśmie 
„National Review”: „Kiedy Internet 

i media społecznościowe się pojawiły, 
naiwnie założyliśmy, że to tylko syste-
my dostarczania informacji, a nie no-
we narzędzia ideologicznej perswazji… 
Lecz, jak wirus, który zmienia DNA or-
ganizmu – gospodarza, obecne sposoby 
komunikacji, pozyskiwania informacji, 
reklamy i handlu zostały umasowio-
ne, upolitycznione i są kontrolowane 
przez kilka tysięcy >>wiecznych nasto-
latków<<, elektroników z Doliny Krze-
mowej”. I to oni są kołem napędowym 
radykalizacji światopoglądowej, mają 
tę bezwzględność i czarno-białe widze-
nie polityki, no i w dużej mierze finan-
sują tę Rewolucję w Sieci”.

Listopadowe wybory w Stanach 
Zjednoczonych stały się chwilą praw-
dy nie tylko dla politycznego establish-
mentu, lecz tradycyjnych oraz „no-
wych” mediów, jak Twitter, Facebook 
czy Instagram. Kiedy ponownie liczo-
no głosy w stanach, gdzie zgłoszono 

nieprawidłowości, pierwszy lepszy pre-
zenter CNN czy NBC mógł wyciszyć 
lub przerwać wystąpienie prezyden-
ta, mówiąc „cóż za nonsens, po prostu 
nie można tego słuchać!”. Po 6 stycz-
nia, oblężeniu Kapitolu, puściły wszel-
kie hamulce. Urzędujący prezydent 
największej demokracji świata został 
kompletnie wyciszony. I teraz jest tak, 
że przywódca Iranu Ali Chamenei mo-
że na Twitterze nazywać Izrael nowo-
tworem, który należy usunąć, grupy 
islamskie mogą nawoływać do krucja-
ty przeciw niewiernym, kongresmeni 
mogą wspierać aktywistów organizacji 
Black Lives Matter, ale prezydent USA 
nie może powiedzieć – cytując dowody 
– że „wybory zostały sfałszowane”. 

Przy okazji przyprowadzono kilka 
manipulacji, podważających dotychcza-
sowe podstawy zasad dziennikarskich. 
Szef Twittera, Jack Dorsay, zwierzył się, 
że zbanował Trumpa „opierając się na 
informacjach o zagrożeniu porządku 
publicznego”. Jakich informacjach? Z ja-
kich źródeł? Zapewne z CNN, The New 

York Timesa lub komentarzy Kamali 
Harris. Ale to przecież nie są informacje, 
lecz opinie – a jedną z zasadniczych re-
guł dziennikarskich jest oddzielanie in-
formacji od opinii. Rzecz druga, w zna-
nym nam systemie prawnym – aż do 
wyroku sądu – obowiązuje domniema-
nie niewinności. Dziś demokraci mówią 

o „domniemaniu winy”. Na koniec salto 
językowe. Kiedy protestowano przeciw 
zbanowaniu prezydenta, pytając o je-
go prawo do wolności wypowiedzi, de-
mokraci odpowiadali: „Trump nie stra-
cił prawa do wolności wypowiedzi, lecz 
stracił przywilej wolności wypowiedzi”. 
Tendencyjne to, pokrętne, hucpiarskie.

W istocie od kilku już lat otrzymy-
waliśmy sygnały cenzurowania online 

konserwatywnych firm czy treści. Fa-
cebook usuwał znak Polski Walczącej, 
banowane były patriotyczne filmiki 
skautów, a niedawno zablokował kon-
to Grupy Wyszehradzkiej. Trzeba było 
interweniować, żeby je przywrócono. 
I wcale nierzadko słyszało się, że użyt-
kownicy Twittera – konserwatyści – by-
li zmuszani do zakładania kolejnych 
kont. Ale dopiero zablokowanie konta 
prezydenta największego mocarstwa 
świata, 88 mln followers, pod pretek-
stem podżegania do przemocy, stało 
się sygnałem, że dzieje się coś bardzo 
złego. Że jest to problem w skali global-
nej – rodzaj pandemii, która ogarnęła 
świat online. 

Szef Twittera sam przyznał, że za-
blokowanie konta urzędującego pre-
zydenta to „niebezpieczny precedens, 
który pokazuje, że jednostka czy kor-
poracja może skutecznie kontrolować 
część toczącej się globalnej debaty”, 
choć podobno „nie odczuwa z tego po-

wodu ani radości, ani dumy”. A jed-
nak to zrobił, a razem z nim uczynili to 
Mark Zuckerberg i Facebook, Jan Kum 
i WhatsApp oraz Bill Gates i Microso-
ft. Jak widać, w przyszłości to od nich 
będzie zależało, co będzie czytać i oglą-
dać, jak myśleć i jakie mieć poglądy po-
lityczne kilkumiliardowa rzesza użyt-
kowników mediów społecznościowych, 
rozsianych po całym świecie.
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Szef Twittera sam przyznał, że zablokowanie konta 
urzędującego prezydenta to „niebezpieczny precedens, 
który pokazuje, że jednostka czy korporacja może skutecznie 
kontrolować część toczącej się globalnej debaty”.
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O „dyktaturze Internetu” pisał le-
wicowy przecież The New York 
Times, mówiono w Deutsche 

Welle. Dziś jest to jeden z głównych te-
matów światowych mediów tradycyj-
nych. „Stale rosnąca tyrania i pycha 
technologicznych władców wymaga, aby 
ktoś zaczął chronić wolność słowa w In-
ternecie” – twierdzi była sponsorka Partii 
Republikańskiej, Rebekah Mercer, która 
dziś finansuje nową platformę PARLER. 
Na fali niezadowolenia, Amerykanie 

uciekają z Facebooka czy Twittera – jak 
Ivanka Trump, która miała na Twitterze 
ok. 10 mln czytelników i wszystkich za-
chęcała do przeprowadzki na PARLER. 
Pośród amerykańskich konserwatystów 
popularność zyskują serwisy alterna-
tywne, właśnie jak PARLER, RUMBLA 
czy NEWMAX, do których – za polityka-
mi i celebrytami – przenoszą się zwykli 
użytkownicy. Oczywiście, monopoliści 
nie zasypiają gruszek w popiele i próbu-
ją te nowe komunikatory wyeliminować 
z rynku, piętnując jako „siedliska ekstre-
mistów i dziwaków” i próbując odciąć od 
reklam. Ale ruch rekonkwisty w sieci już 
się rozpoczął. Uciekają ludzie, notuje się 
tąpnięcia na giełdzie. 

O co chodzi tym kandydatom na 
właścicieli dusz i kont bankowych 
mieszkańców globu? Trop nieźle na-
szkicował w wywiadzie dla programu 
telewizyjnego Daily Show były prezy-
dent Barack Obama. Stwierdził wprost: 

„mamy wiele państw, gdzie demokracja 
jest zagrożona (tu między innymi wy-
mienił Węgry – przyp. aut.) i to, co się 
właśnie dzieje, to początek globalnej 
konkwisty”. A więc kolejny skok rewo-
lucji obyczajowej, bardziej bezwzględ-
nej i brutalnej. Raczej trop Bernie San-
dersa niż Billa Clintona. A teraz do akcji 
wkroczyły chętne do pomocy platformy 
społecznościowe, które tę autorytarną, 
„stalinowską” wersję demokracji libe-
ralnej uznały za swoją i będą wspierać. 

Co to znaczy? Możliwość oddziały-
wania na opinię publiczną, informacyj-
ny monopol i kształtowanie opinii po-
litycznych, społecznych i kulturowych 
w duchu „tęczowej rewolucji”. Przejęcie 
jednej tylko narracji historycznej, w du-
chu rewanżyzmu, jak to niegdyś robiły 
Czarne Pantery, a dziś ruch Black Lives 
Matter. Powoływanie do życia nowych 
organizacji pozarządowych i szczodre 
ich finansowanie przez takich guru li-
beralnej lewicy jak Bill Gates czy Geo-
rge Soros. Mega cenzura, niszczenie 
przejawów konserwatyzmu we wszyst-
kich segmentach życia indywiduum, 
minimalizacja zasięgu państw narodo-
wych, niebezpieczne zabawy z istnieją-
cym porządkiem prawnym, dziennikar-
skim oraz językowym. Słowem, cyber 
sekciarstwo i cyber rasizm. 

A teraz kilka informacji zza ku-
lis konfliktu. Platformy społecznościo-
we, jak Facebook, Twitter, Instagram, 
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bywają regularnie oskarżane o stron-
niczość – punkt widzenia demokra-
tów, i branie stron. Upolitycznienie, 
praktyki monopolistyczne i tax eva-
sion, unikanie płacenia podatków – to 
zarzuty, które słyszy się w istocie od 
lat. Nie dalej jak 18 listopada ub. roku 
w  amerykańskim Senacie odbyło się 
kolejne przesłuchanie Marka Zucker-
berga, gdzie znów padł zarzut o cen-
zurę i ograniczanie wolności słowa. Se-
nator z Indiany Mike Lee przypomniał 
o dyskryminacji konserwatystów, inny 
twierdził, że „nowe media” zachowują 
się „nie jak neutralne firmy prywatne, 
lecz jak agendy państwa, które pilnują 
własnych interesów”. Zuckerberg bro-
nił się: „wprawdzie wielu pracowników 
Facebooka ma poglądy lewicowe, ale 
nasi moderatorzy, rozsiani po całym 
świecie, mają różne”, nie fatygując się 
dodać, że clickworkerzy to biedni, wy-
korzystywani mieszkańcy Etiopii czy 
Filipin, którzy działają wedle ścisłych 

reguł z centrali. Jest ich od 45 do 90 
mln, zdarza się, że kiepsko mówią po 
angielsku, otrzymują bardzo niskie pła-
ce i mają zakaz kontaktów ze związka-
mi zawodowymi. Oto w ciągu ostatnich 
10-15 lat pojawił się „nowy proletariat”, 
ofiary neokapitalizmu, niemniej bez-
względnego jak ten z czasów Marksa, 
który z kapitalizmem walczył. I w do-
datku, prawem dzikiego paradoksu, ten 
nowy kapitalizm został wprowadzony 
przez neomarksistów! 

Wiele mówi się także o regularnym 
unikaniu płacenia podatków przez wła-
ścicieli internetowych molochów. Ukry-
waniu pieniędzy w rajach podatkowych 
– ciekawe, co na ten temat powiedziałyby 
Panama Papers? – albo wykorzystywa-
niu luk prawnych. Np. o lokowaniu he-
adquarters w Irlandii, gdzie podatek pła-
ci się w miejscu, gdzie mieści się firma, 
a nie zarząd, czyli w USA, a tam z kolei 
sięga się po inną lukę prawną. O prakty-
kach monopolistycznych, przejmowaniu 
mniejszych jednostek lub powodowaniu 
ich bankructwa już wspominałam.

Co więc robić, aby zapobiec tej cy-
frowej pandemii? Po pierwsze, muszą 
być jakieś jasne gwarancje wolności sło-
wa w sieci. Korporacje internetowe nie 
mogą banować użytkowników czy ogra-
niczać treści wedle uznania. Mogą to 
czynić wyłącznie w przypadkach łama-
nia prawa. Z kolei określanie tego prawa 
nie jest rolą prywatnych firm, lecz parla-
mentów państw narodowych czy grupy 

krajów, jak Unia Europejska. A więc jesz-
cze raz, co możemy zrobić? Po pierw-
sze, protesty państw narodowych; po 
drugie, konkurencja w postaci platform 
alternatywnych; odchodzenie nieza-
dowolonych użytkowników do konku-
rencji, które mogą spowodować spadek 
zysków i straty na giełdzie. Tymczasem 
nie wygląda to zbyt optymistycznie, ale 
próbować trzeba. Inaczej już wkrótce 
obudzimy się w świecie, którego ani nie 
znamy, ani nie chcemy.

O co chodzi tym kandydatom na właścicieli dusz i kont 
bankowych mieszkańców globu? Trop nieźle naszkicował  
w wywiadzie dla programu telewizyjnego Daily Show  
były prezydent Barack Obama.

Korporacje internetowe nie mogą banować użytkowników 
czy ograniczać treści wedle uznania. Mogą to czynić 
wyłącznie w przypadkach łamania prawa.
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Ponieważ młodzież często spra-
wia wrażenie, jakby już urodzi-
ła się zrośnięta ze smartfonem, 

zapytałem o to osoby nieco starsze 
– w wieku 40 i 50+ – siłą rzeczy bar-
dziej krytyczne. Moi rozmówcy ma-
ją bardzo różny stosunek do mediów 
społecznościowych: są wśród nich ta-
cy, którzy korzystają z nich codzien-
nie, ale i tacy, którzy nie mają konta 
na żadnym z nich.

Przydatne w kontaktach 
na odległość

Moi rozmówcy wskazywali na wie-
le korzyści z obecności w mediach spo-
łecznościowych. Byli zgodni co do tego, 
że zwłaszcza Facebook czy Messenger 
umożliwia kontakt z rodziną czy zna-
jomymi, z którymi jest on na co dzień 
w formie bezpośredniej utrudniony lub 
wręcz niemożliwy, choćby ze względu 
na odległość. 

– Konto na Facebooku założy-
łam głównie po to, by kontaktować się 
z najbliższymi – opowiada Lucyna Ol-
brot z Rzeszowa, do niedawna przed-
siębiorca w branży hafciarskiej, w tym 
roku przechodzi na emeryturę. Tą dro-
gą przesyłają sobie nawzajem zdjęcia 
lub ciekawe filmiki, czy konsultują się 
w takich kwestiach jak choćby prezent 
imieninowy.

Pożyteczne narzędzie   
 czy złodziej czasu

Jedni nie wyobrażają sobie bez 
nich życia. Na dźwięk każdego 
„piknięcia” z powiadomieniem 
w smartfonie muszą zerknąć, 
nawet gdy są na ważnym 
spotkaniu czy rozmawiają 
z najbliższymi – bo może 
to coś ważnego. Są jakby 
wiecznie „online”. Inni 
wchodzą na Facebooka, 
Twittera czy Instagrama 
tylko od czasu do czasu 
– dobrze wiedząc, czego tam 
szukają. Jeszcze inni nawet 
nie założyli konta, chcąc 
– jak tłumaczą – chronić swoją 
prywatność. Jakie są blaski 
i cienie korzystania z mediów 
społecznościowych?

Tekst Jaromir Kwiatkowski
Fot. Pixabay
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Moja rozmówczyni przyznaje, że 
na facebookowe konto wcho-
dzi rzadko. – Nie mam potrze-

by łączenia się zdalnie z osobami spo-
za najbliższej rodziny i grona przyjaciół 
– tłumaczy. Wystarczy jej, gdy średnio 
raz w miesiącu (a nawet rzadziej) przej-
rzy Facebooka, by zobaczyć, co słychać 
u dalszych znajomych. – Miło jest zoba-
czyć kogoś, kogo znało się w młodości, 
a kto dziś mieszka daleko, a nawet poza 
Polską. Ale to są płytkie kontakty i wcale 
nie dążę do ich pogłębiania. 

Adam Kawałek, pedagog z Rzeszo-
wa, podkreśla, że np. Messenger to ko-
munikator bardzo przydatny w kon-
takcie z odległą, nie tylko w sensie 
odległości, rodziną, np. dalszymi ku-
zynami. Jest to, jak podkreśla, właści-
wie jedyne miejsce, w którym może się 
z nimi spotkać i wymienić informacje.

Również Krystyna Łobos, rzecznik 
Orszaku Trzech Króli w Rzeszowie, wy-
korzystuje Facebooka m.in. do spraw-
dzenia, co dzieje się u rozsianych po 
świecie znajomych, mieszkających 
m.in. w Singapurze czy Australii.

Wiele relacji, ale płytkich

I tu pojawia się problem. Obecność 
w mediach społecznościowych ge-
neruje dużą liczbę, ale bardzo płyt-

kich kontaktów. Moi rozmówcy są 
zgodni, że te kontakty mają najwięk-
szy sens wtedy, gdy są przedłużeniem 
znajomości w realu. 

– Nie da się zbudować silnej więzi 
wyłącznie przez media społecznościo-
we – przekonuje Lucyna Olbrot. 

Adam Kawałek, generalnie zgadza-
jąc się z tym stwierdzeniem, dodaje: 

– Tym niemniej z niektórymi osobami 
dobrze jest mieć relację, choćby płytką, 
na Facebooku, np. z ludźmi o podob-
nych poglądach bądź byłymi uczniami, 
którzy sobie o tobie przypominają.

Mój rozmówca potwierdza 
słuszność poczynionej przeze 
mnie obserwacji, że w ostat-

nim czasie na Facebooku mieliśmy do 
czynienia z dwoma falami zaproszeń 
do grona znajomych. Pierwsza mia-
ła miejsce podczas strajku nauczycie-
li w 2019 roku, a druga, większa – przy 
okazji protestów po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z października ub.r. 
Sam otrzymałem wtedy mnóstwo za-
proszeń (w tym drugim przypadku kil-
kaset) od ludzi, których nie znałem, 
rozsianych po całej Polsce. Jedynym 
elementem wspólnym była nakładka 
pro-life na zdjęcie profilowe. Adam Ka-
wałek zaobserwował takie samo zjawi-
sko w odniesieniu do siebie. A zatem 
przyczyną zaproszenia nie była realna 
znajomość, lecz wspólnota poglądów.

Krystyna Łobos nie ma złudzeń: 
tego typu znajomości nigdy nie ule-
gną pogłębieniu, trudno nawet oczeki-
wać, że taki „znajomy” coś ci zalajku-
je czy skomentuje. – Dla nich to raczej 
„licznik” ludzi, którzy myślą podob-
nie. Świadomość, że tych, którzy ma-
ją podobne poglądy na daną sprawę, 
jest wielu, powoduje, że ci ludzie mo-
gą odetchnąć z ulgą, iż nie walczą sami 
– uważa moja rozmówczyni.

Wskazuje też na jeszcze jedno 
niebezpieczeństwo dużej liczby spły-
conych kontaktów. – Bywa – twierdzi 
Krystyna Łobos – że kontakty z osoba-
mi, z którymi bez problemu można by 
się spotkać bezpośrednio, zaczynamy 

zastępować kilkoma słowami przez 
Messengera, na zasadzie: „cześć, co 
u ciebie słychać?”. Ktoś obserwuje nas 
na Facebooku i widzi, co się u nas dzie-
je. To zastępuje mu potrzebę kontaktu 
bezpośredniego. Rzeczywistość wirtu-
alna jest rodzajem zasadzki, bo ludzie 
odwykają od bezpośrednich kontaktów, 
które niosą o wiele więcej 
dobra niż kontakty inter-
netowe.

– Trzeba mieć świado-
mość, jak to działa – uwa-
ża dr Paweł Kuca, były 
dziennikarz, a obecnie po-
litolog na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. – A przede 
wszystkim świadomość, 
że nawet jeżeli twój 
smartfon umożliwia ci 
bycie w każdym momen-
cie online, to nie buduje 
to relacji. Albo inaczej: są 
to relacje bardzo płytkie. 
Dostajesz zaproszenia do 
grona znajomych od lu-
dzi, których nie znasz. To 
nie są takie znajomości 
jak w realnym świecie. 
One jedynie budują zasię-
gi, oglądalność. Może to 
być pożyteczne narzędzie, 
ale nie zastąpi realnej rze-
czywistości.

To prawda. Na pocie-
szenie można dodać, że członkowie 
rodziny, którzy chcą utrzymywać bli-
ską więź, czy przyjaciele, nie zadowo-
lą się kontaktami wyłącznie przez me-
dia społecznościowe. Bo co by to była 
za przyjaźń, która nie chciałaby bezpo-
średnich spotkań?

Komentuj i śledź 
opinie innych

Ale media społecznościowe słu-
żą nie tylko do kontaktów 
z  osobami bliższymi i dalszy-

mi. Na przykład Krystyna Łobos po-
wadzi w  sieci bloga, w którym dzieli 

się swoimi przemyślenia-
mi na temat bycia żoną 
i mamą, wychowania itd. 
Dodatkowo, pełniąc spo-
łecznie funkcję rzecznika 
prasowego rzeszowskie-
go Orszaku Trzech Kró-
li, w okolicach tego świę-
ta intensywnie pilotuje 
tematykę „orszakową” 
w mediach społecznościo-
wych, głównie na Facebo-
oku i Instagramie. 

Krystyna Łobos zwra-
ca też uwagę, że obecność 
w mediach społeczno-
ściowych pozwala jej być 
na bieżąco z ciekawymi 
artykułami czy filmikami 
z kanału YouTube, a tych 
wartościowych treści po-
jawia się – jak zauważa 
– sporo.

Paweł Kuca ma kon-
ta na Facebooku i Twit-
terze, ale – jak zazna-
cza – jest raczej biernym 

konsumentem mediów społeczno-
ściowych. Traktuje je głównie jako na-
rzędzie, które pomaga mu w pracy 
zawodowej, bo pozwala obserwować 
rzeczywistość: szybko pozyskiwać in-
formacje, a przede wszystkim opinie od 
ludzi, których obserwuje na Twitterze, 

– Trzeba mieć 
świadomość, 
jak to działa 
– uważa 
dr Paweł 
Kuca, były 
dziennikarz, 
a obecnie 
politolog na 
Uniwersytecie 
Rzeszowskim. 
– A przede 
wszystkim 
świadomość, 
że nawet jeżeli 
twój smartfon 
umożliwia ci 
bycie w każdym 
momencie 
online, to nie 
buduje to 
relacji.
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czy poczytać ciekawą 
publicystykę na Facebo-
oku. Jak zaznacza, gro-
no „ćwierkających”, któ-
rych obserwuje, nie jest 
wielkie, ale są to ludzie, 
z których opiniami się 
liczy. 

Z kolei dla Adama 
Kawałka zasadni-
cza korzyść z po-

siadania konta na Face-
booku jest taka, że – jak 
podkreśla – może dość 
łatwo artykułować swo-
je poglądy, a nawet w ja-
kiś sposób wpływać na poglądy innych 
ze względu na to, że sporo ludzi go zna 
i  obserwuje. – Ale mogę także pozy-
skiwać informacje, które niekoniecz-
nie ukazują się w oficjalnych źródłach 
– dodaje. Facebook jest dla niego głów-
nie narzędziem wymiany myśli.

Moi rozmówcy są raczej nie-
chętni pokazywaniu swojego życia 

prywatnego w mediach 
społecznościowych. Pa-
weł Kuca dlatego, że, jak 
było wspomniane wcze-
śniej, traktuje te media 
wyłącznie jako narzę-
dzie pomocne w pracy 
zawodowej. Adam Kawa-
łek obawia się, że infor-
macje ze sfery prywatnej 
mogłyby być wykorzy-
stane przez kogoś w spo-
sób niegodny, np. stać się 
przedmiotem szyderstw.

– Na Facebooku jest 
wiele fajnych treści, ale 

jest też mnóstwo rzeczy denerwują-
cych, z cyklu „zobaczcie, jaką minę zro-
bił mój kotek”, „takie drzewko mam 
w ogródku” czy „zobaczcie, co jadłem 
na obiad” – zauważa Lucyna Olbrot. 
I dodaje: – Nie chcę komuś zaglądać aż 
tak bardzo do talerza. Są ludzie, któ-
rzy dokumentują dosłownie wszystko 
i potem się tym chwalą, ale to mnie nie 

interesuje. Wiem, że jak wejdę na pro-
file niektórych osób, to mi przekażą coś 
ciekawego. Ale są i tacy, których pomi-
jam, bo wiem, że będą tam rzeczy płyt-
kie, które nikomu nie służą, a jedynie 
zaspokajają potrzebę pokazania się da-
nej osoby.

Z tych głosów wynika, że zanim 
założysz konto na Facebooku, Twitte-
rze, Instagramie itd., dobrze przemyśl, 
po co chcesz tam być i jak sensownie 
wykorzystać swoją obecność w tym 
miejscu.

Paweł Kuca zwraca uwagę na 
jeszcze jeden aspekt, który czę-
sto umyka w rozważaniach: sy-

tuacje, kiedy MUSISZ być w mediach 
społecznościowych. – Trudno dzisiaj 
prowadzić biznes nie będąc na Face-
booku czy w ogóle w Internecie – pod-
kreśla politolog. – Poprzez konto na Fa-
cebooku czy kanał na YouTube można 
kreować politykę informacyjną firmy. 
To daje wielkie możliwości. Jeżeli fir-
ma osiąga duże zasięgi, to nie musi aż 
tak bardzo zabiegać o to, by informacje 
o niej ukazywały się w mediach trady-
cyjnych. 

Zabiera czas kosztem 
relacji w realu

Kolejny problem z mediami spo-
łecznościowymi. Jeżeli nawet nie prze-
wijasz bezmyślnie godzinami Facebo-
oka, Twittera czy Instagrama, a szukasz 
rzeczy ciekawych, pożytecznych i po-
mocnych, to czy siedzisz tam na tyle 
krótko, by nie zaburzało to twoich re-
lacji w realu?

Moi rozmówcy są zgodni, że me-
dia społecznościowe mogą stać się 

„złodziejem czasu” – bez względu na 
to, czy szukamy w nich potrzebnych 
treści, czy tylko bezmyślnie je prze-
wijamy. Dlatego Lucyna Olbrot przy-
znaje, że choć na Facebooku jest wie-
le fajnych rzeczy, zagląda tam rzadko, 
bo gdy widzi, ile jej to zajmuje czasu, 
to ją to zniechęca. – Dlatego wolę nie 
dać się w to wciągnąć, tym bardziej, że 
jestem osobą dość aktywną. Nie chcę, 
żeby Facebook zjadał mi zbyt wiele cza-
su kosztem relacji w realu i zwykłego 
działania – tłumaczy. I dodaje: – Godzi-
na ze smartfonem a godzina odwiedzin 
u babci, to jednak duża różnica.

– Człowiek bardzo często zaniedbu-
je obowiązki domowe, relacje z dziećmi 
czy współmałżonkiem na rzecz siedze-
nia w Internecie – przyznaje Krystyna 
Łobos. – Można wtedy nie zauważyć 
czegoś niepokojącego w zachowaniu 
dzieci, bo człowiek ma myśli zajęte 
czym innym.

Ważny jest też nośnik mediów 
społecznościowych. O wiele 
bardziej niebezpieczny wy-

daje się smartfon niż np. laptop. Żeby 
skorzystać z Facebooka czy Twittera na 
laptopie, trzeba do niego podejść i go 
włączyć. Smartfon z zainstalowanymi 
odpowiednimi aplikacjami mamy z re-
guły zawsze przy sobie. Rodzi to poku-
sę bycia ciągle „online” i zerkania na 
ekran telefonu za każdym „piknięciem” 
z powiadomieniem.

– Znam osoby, które chodzą ze 
smartfonami na spotkania – opowiada 
Krystyna Łobos. – Powinni ci poświę-
cić 100 proc. czasu, te pół godziny czy 
godzinę, żeby spokojnie porozmawiać, 
a oni reagują nerwowo na każde „pik-
nięcie” w komórce.

– Na Facebooku 
jest wiele 
fajnych treści, 
ale jest też 
mnóstwo rzeczy 
denerwujących, 
z cyklu 
„zobaczcie, jaką 
minę zrobił mój 
kotek”, „takie 
drzewko mam 
w ogródku” 
czy „zobaczcie, 
co jadłem na 
obiad”.
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Liczą się emocje, 
a nie argumenty

W mediach spo-
łecznościowych płyt-
kie są nie tylko relacje 
międzyludzkie. Na inny 
aspekt sprawy zwraca 
uwagę Adam Kawałek.

– Ludzie – twier-
dzi – reagują tylko na mocne informa-
cje. Udostępnisz intelektualny artykuł, 
rozważający jakieś ważne kwestie, to 
niewiele osób na to zareaguje. A gdy 
umieścisz jakieś głupie zdjęcie, zbierasz 
mnóstwo lajków. 

Dzieje się tak pewnie dlatego, że 
aby wyrobić sobie pogląd na 
temat takiego artykułu, trze-

ba go przeczytać, a wielu ludzi Facebo-
oka tylko przewija. – Traktują informa-
cje bardzo powierzchownie, wizualnie, 
wyłapują jedynie tytuł – twierdzi mój 
rozmówca. I dodaje: – Główną przywa-
rą mediów społecznościowych jest to, że 
tu liczą się emocje, a nie merytoryczne 
argumenty. Ludzie reagują jedynie na 
mocne bodźce. 

Sposób na smartfona

Co robić, by media społecznościo-
we, które miały zbliżać ludzi, nie znisz-
czyły ich relacji w realu?

Sposobów jest wiele. Na najbardziej 
radykalny zdecydowała się Marta, far-
maceutka z Rzeszowa (bliższe dane do 
wiadomości autora), która nie założy-
ła konta nigdzie. Na pytanie dlaczego, 
odpowiada: – Cenię sobie prywatność 
i nie chcę, by moje sprawy były upo-
wszechniane na szerszym forum. 

Jakie sposoby mają 
ci, którzy nie rezygnują 
z obecności w mediach 
społecznościowych?

Krystyna Łobos 
w  pewnych okresach, 
np. w Adwencie, znika 
z nich w ogóle. – Waż-
ny jest reżim – podkre-
śla. – Jeżeli masz jakąś 

pracę do wykonania, albo masz do po-
gadania o czymś ważnym z drugim 
człowiekiem, to zostaw na boku me-
dia społecznościowe, bo one bardzo 
wciągają. Zdarzało mi się, że siedzia-
łam z córką i zajmowałam się swoim 
smartfonem. Córka zwróciła mi wtedy 
uwagę, że znowu siedzę „na telefonie”. 
Pomyślałam, że to przecież ja powin-
nam zwracać jej uwagę na takie spra-
wy, a nie ona mnie. 

Moja rozmówczyni zabroniła córce 
trzymania przy sobie smartfona pod-
czas nauki, bo to bardzo ją rozpraszało. 
– Starsi synowie sami już do tego doszli 
i wyłączają telefon, gdy mają się uczyć 
– podkreśla Krystyna Łobos.

Adam Kawałek zostawia siedzenie 
na Facebooku na wieczór, kiedy jest już 
pewien, że nie ma nic innego do zro-
bienia. Nie wchodzi też na Facebooka 
czy Messengera przez smartfona, tyl-
ko przez laptopa. – Odinstalowałem te 
aplikacje z komórki – podkreśla.

PS. Celowo pomijam kwestię za-
blokowania w mediach społecznościo-
wych kont Donalda Trumpa, jeszcze do 
niedawna prezydenta USA. Ta blokada 
rodzi poważne wątpliwości odnośnie 
do kwestii istnienia wolności słowa 
w tychże mediach. Ten temat wart jest 
jednak odrębnej analizy.

Co robić, by media 
społecznościowe, 
które miały 
zbliżać ludzi, nie 
zniszczyły ich 
relacji w realu?
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A teraz mamy prezesa Telewizji 
z szerokim uśmiechem – bez ja-
kiejkolwiek tajemniczości i tra-

giczności, ani też możliwości filozo-
ficznego wytłumaczenia przyczyn jego 
roześmianej twarzy. Jeśli chcielibyśmy 
koniecznie znaleźć jakieś zwięzłe wytłu-
maczenie owego uradowania, to najsto-
sowniej byłoby je nazwać zadufaniem 
w atrakcyjność własnych pomysłów. 

Ów prezes śmiechu preferuje ze 
wszystkich środków medialnego prze-
kazu hałas, migające, oślepiająco jaskra-
we smugi świateł i sylwetki młodych lu-
dzi z okrzykami (nieartykułowanymi), 
podrygujących niczym w szale tanecz-
nym. Choreomania jest chorobą psy-
chiczną o właściwościach epidemicz-
nych. Trawiła ona od XIII do XVII w. 
niższe warstwy społeczeństw Europy 

Zachodniej, szczególnie Francji i Nie-
miec. Nasilała się zwłaszcza w czasach 
kryzysów gospodarczych, np. głodu, 
wojen czy długotrwających przeobra-
żeń społeczno-politycznych; dzisiaj jest 
rozpowszechniona we wszystkich kra-
jach cywilizacji chrześcijańskiej i wysu-
blimowana jako zjawisko powszechnie 
akceptowanej tzw. popkultury. Po latach 
wyrządza szkody, jak każda plaga spo-
łeczna, nie do powetowania: obniża po-
ziom kultury w najszerszym tego słowa 
znaczeniu –  w relacjach międzyludz-
kich, obyczaju, rozrywce, poczuciu pięk-
na etc.  

Pod koniec ubiegłego roku informa-
cje i komentarze w „Wiadomościach” 
TVP były krótsze niż zazwyczaj (chociaż 
zwykle i tak są pozbawione szerszych 
odniesień do wydarzeń światowych), 

Najpierw była Mona Liza z tajemniczym, subtelnie ironicznym 
uśmiechem. Później był „Człowiek śmiechu” Wiktora Hugo, lecz 
w rzeczywistości powieściowej to postać tragiczna, a jego kondycja 
egzystencjalna oskarża nieludzki świat drugiej połowy XIX w. 
Jeszcze później Bergson filozoficznie okiełznał śmiech. 

Prezes śmiechu
Tekst Jacek Wegner, fot. Pixabay
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albowiem były zastępowane długo 
trwającymi tańcami i okrzykami przy 
migających ostrych smugach świa-
teł. Między jedną a drugą sekwencją. 
Przepraszam – w tych ujęciach nie by-
ło żadnych sekwencji, a jedynie nader 
często pojawiała się gdzieś „na margi-
nesie” roześmiana całą sobą twarz pre-
zesa zadowolonego z siebie i z telewi-
dza indoktrynowanego, jak zapewne 
sądzi, jego ukontentowaniem. To były 
zapowiedzi tego, czym prezes śmiechu 
systematycznie od kilku lat między 
31grudnia a 1 stycznia nas obdarza: wi-
dokiem (i hałasem) ogólnopolskiej wie-
logodzinnej „zabawy” noworocznej, na-
zywanej przezeń „sylwestrem marzeń”. 

Niedawno prezesa śmiechu zdy-
misjonowano i powierzono 
funkcję doradcy nowego pre-

zesa, jednak bardzo szybko przywró-
cono mu prezesurę. Więc „Wiadomo-
ści” nadal są takie same jak przedtem. 
Wielu znajomych z naszego środowiska 
i spoza niego przestało oglądać „Wiado-
mości”, drażni ich nade wszystko po-
wtarzanie co klika dni, niemal w iden-
tycznych kontekstach, tych samych 
opinii i ujęć zdjęciowych, jak również 
ubóstwo informacji o polityce mię-
dzynarodowej. Wszelako nic nie czy-
nią, ażeby te codzienne serwisy, jakże 
ważne w założeniu, były lepsze – typo-
wo polska inercja czasów pokoju. Je-
śli dobrze rozumiem naszych ustawo-
dawców, alternatywą „Wiadomości” 
ma niby być TVP Info, a tu panta rhei, 
jakby odkręciło się wodę w kranie: in-
formacje, komentarze, sylwetki, wywia-
dy, polemiki. Nie ma tylko reportaży 
i felietonów, bo zbyt trudne do emisji... 
Poza tym wszystkie rodzaje i gatunki 

dziennikarskie wymieszane z sobą bez 
żadnych interwałów – ot, takie bezce-
remonialne, by nie rzec drastyczniej, 
gwałcenie wszelkich zasad i rygorów 
dziennikarskich. W TVP Info, żeby do-
wiedzieć się o najważniejszym wyda-
rzeniu dnia, trzeba kilka godzin siedzieć 
przed telewizorem i ostatecznie z nad-
miaru wiedzy i zmieniających się ni-
czym w kalejdoskopie obrazów (rucho-
mych i stabilnych), tudzież informacji 
zapisanych na przesuwających się tzw. 
paskach, odejść od monitora w poczu-
ciu chaosu informacyjnego i znużenia. 

TVP Info jest kanałem na wskroś 
nowoczesnym, gdzie konsekwentnie 
stosuje się zasadę tzw. interaktywności 
(swoistej): czego odbiorca nie dowie się 
wprost, bo jest zmęczony długim wpa-
trywaniem się w monitor, to sam musi 
sobie dopowiedzieć. 

Prezes śmiechu ma uniwersalne, 
i to nowoczesne, poczucie estetyki; fil-
my, na których emisję się zgadza, są 
pełne scen brutalnych: krwi, trupów, 
wybuchających samochodów itp. A na 
dodatek w obrazach produkowanych 
w Polsce wykonawcy ról mówią przez 
na wpół otwarte usta (jakby w szkołach 
aktorskich nie byli uczeni dykcji) przy 
równoczesnym akompaniamencie ryt-
micznej, głośnej muzyki. Zmusza to do 
wysiłku słuchania, który męczy. Przed 
prezesurą prezesa śmiechu niektóre se-
riale były znakomite, np. „Ranczo” czy 
„Sprawiedliwi”. Oczywiście, nie można 
obarczać prezesa śmiechu winą za nie-
udane polskie filmy czy filmiki, wszela-
ko trzeba zarzucać, że je kwalifikuje do 
emisji, wszystko bowiem, co złego dzie-
je się w telewizji państwowej, obciąża 
jej dowódcę. 

Dlaczego, kiedy wiosną i jesie-
nią ubiegłego roku władza po-
lecała nam siedzenie w domu, 

prezes TVP – telewizji państwowej – nie 
zadbał, żeby emitowała wspaniałe ka-
barety z czasów PRL, np. „Starszych 
Panów”, „Dudka” czy „Z tyłu sklepu”; 
były to ostatnie kontynuacje wielkiej 
kultury rozrywkowej Dwudziestolecia. 
Czy więc prezes śmiechu w ogóle zna 
i docenia tradycję polskie-
go humoru obyczajowego, 
literackiego i filmowego? 

Gdzie zatem i jaką 
ma on potężną protekcję? 
W  kancelarii prezydenta, 
premiera, wicepremiera 
i równocześnie lidera rzą-
dzącej partii politycznej? 
Kto jest bezpośrednim 
przełożonym prezesa TVP? 
Komu składa sprawozda-
nia (czy w ogóle składa?) 
ze swej działalności? 

Czy dwie instytucje 
dublujące swe kompeten-
cje, które mają w  oficjal-
nej propagandzie rządo-
wej strzec „misyjności” 
mediów elektronicznych: 
Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji, tudzież Ra-
da Mediów Narodowych (raczej pań-
stwowych, albowiem obecna nazwa 
sugerowałaby, jakoby ten organ był 
przeznaczony wyłączenie dla Polaków 
etnicznych, ale już nie dla obywateli pol-
skich innej narodowości), mają wpływ 
na wybór (nominację?) prezesa Telewizji 
Polskiej? A może decyduje się o osobach 
kierujących TVP i PR w gabinetach rzą-
dowych (koteryjnych?), hermetycznie 

zamkniętych przed opinią publiczną? 
Społeczeństwo, które jest jedynym od-
biorcą i jednocześnie suwerenem me-
diów państwowych, musi mieć nieogra-
niczony wpływ na te decyzje. 

Przy próbie rozwikłania zagadki 
wyboru (nominacji?) prezesa TVP na 
obecne stanowisko aż kusi zły duch, 
żeby odwołać się do tzw. teorii spisko-
wej i suponować, że jest jakaś zmo-

wa między politykami, 
powiedzmy w skrócie, 
niepodległościowymi, 
imponderabil icznymi, 
a politykami z przeciwnej 
strony barykady. Wszak 
brat prezesa śmiechu jest 
właśnie w „tamtym obo-
zie” i służy mu warszta-
towo perfekcyjnie. Czyżby 
tedy owa nieudolna dzia-
łalność prezesa Telewi-
zji Polskiej była swego ro-
dzaju dywersją kierowaną 
z „tamtej strony”? 

No i proszę, próbując 
wyjaśnić tajemnicę szko-
dliwej dla kultury umy-
słowej Polaków działalno-
ści obecnego prezesa TVP, 
uwikłałem się w absurd. 
Przepraszam, wracam 

więc do racjonalności. I wzywam pre-
zesów KRRiTV oraz Rady Mediów Naro-
dowych (państwowych) do aktywności 
na rzecz ostatecznego odebrania preze-
sowi śmiechu władztwa nad Telewizją 
Polską. Niech ci prezesi wylegitymują 
się wreszcie przed społeczeństwem, że 
oprócz pobierania pensji przypisanych 
do ich stanowisk, czynią nadto coś  
p r o   p u b l i c o   b o n o.

Gdzie zatem 
i jaką ma 
on potężną 
protekcję? 
W kancelarii 
prezydenta, 
premiera, 
wicepremiera 
i równocześnie 
lidera 
rządzącej partii 
politycznej? 
Kto jest 
bezpośrednim 
przełożonym 
prezesa TVP?
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Czy trudno było zorganizować festi-
wal w trudnym czasie epidemii koro-
nawirusa?
Poprzedni rok był bardzo niepokojący 
i pełen niewiadomych. Można powie-
dzieć, że biliśmy się z myślami, co da-
lej, w jakiej formule zorganizować ten 
festiwal, stacjonarnie czy online? I nie 
tylko my zadawaliśmy sobie te pyta-
nia. Większość organizatorów festiwa-
li filmowych wybierała wersję hybry-
dową. Ale byli też tacy, którzy stawiali 
na wersję online. Mimo tego, że rosła 
liczba zachorowań na COVID-19, my 
mieliśmy to szczęście, że w paździer-
niku kina jeszcze nie były zamknięte. 
Co prawda, zgodnie z wprowadzony-
mi obostrzeniami, widownia musiała 
być wypełniona jedynie w 25 procen-
tach, ale jak się później okazało, prze-
prowadzenie festiwalu w wersji hybry-
dowej było dobrą decyzją. Słuchaliśmy 
głosów osób, które wprost mówiły, że 

nie wyobrażają sobie festiwalu poza ki-
nem, bo jest to miejsce, w którym mogą 
podyskutować po seansie. Więc cieszę 
się, że udało mi się zorganizować rów-
nież stacjonarną wersję festiwalu. 

Część festiwalu była jednak również 
w wersji online...
Tak, i to było nowym doświadczeniem. 
Zdecydowaliśmy się na skorzystanie 
z  platformy „Moje Ekino”, ponieważ 
zrzesza ona przede wszystkim małe ki-
na. Kiedy w listopadzie festiwal odby-
wał się w wersji online, wszystkie kina 
były już zamknięte. Więc była to wów-
czas jedyna dostępna formuła, dzięki 
której widzowie mogli zobaczyć jakie-
kolwiek filmy. Pomimo tego, że panowa-
ła trudna sytuacja pandemiczna, w ki-
nie gościliśmy na wszystkich seansach 
razem około tysiąca widzów. Natomiast 
później, na platformie cyfrowej, filmy 
obejrzało kilkanaście tysięcy widzów. 

Ukraińskie kino coraz 
bardziej przyciąga 
polskiego widza. 
Branża filmowa 
Ukrainy przestaje 
być «terra incognita» 
dla przeciętnego 
Polaka, a ukraińskie 
filmy fabularne 
częściej pojawiają 
się w telewizyjnych 
stacjach komercyjnych. 
Rekordową, 
pod względem 
zainteresowania 
ze strony widzów 
oraz mediów, była 
ubiegłoroczna, piąta 
edycja warszawskiego 
festiwalu filmowego 
Ukraina, którego część 
stacjonarna odbyła się 
pod koniec października 
w warszawskim kinie 
Iluzjon, a wirtualna 
– w listopadzie.

Poznanie   
 naszych kultur   
          zbliża nas
Z Beatą Bierońską-Lach, dyrektor festiwalu  
filmowego Ukraina, rozmawia Jurij Banachewycz
Fot. arch. festiwalowe

kultura SDP

Beata Bierońska-Lach, dyrektor festiwalu filmowego Ukraina
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Razem z debatą o kinie ukraińskim, 
którą zorganizowaliśmy online, zgro-
madziliśmy w ramach festiwalu pra-
wie 20 tysięcy widzów! To jest wynik, 
którego się nie spodziewałam, bo w po-
przednich edycjach odnotowywaliśmy 
obecność niespełna 3 tysięcy uczest-
ników. Tegoroczny wynik przekroczył 
wszelkie nasze najśmielsze oczekiwa-
nia i jest niewątpliwym sukcesem tego 
festiwalu.

Ile filmów pokazano w ostatniej edy-
cji festiwalu w kinie, a ile za pomocą 
platformy cyfrowej?

Licząc filmy fabularne i dokumen-
talne, a także bloki filmów krót-
kometrażowych i animacji, w sa-

lach kinowych zaprezentowaliśmy 25 
filmów. Na platformie pokazaliśmy 
ich trochę mniej. W tym roku wygrały 
dwa filmy: dokument „Ziemia jest nie-
bieska jak pomarańcza” Iryny Tsilyk 
i film fabularny „U311 Czerkasy” Tymu-
ra Jaszczenki. Pandemia uniemożliwi-
ła nam bezpośredni kontakt z reżyse-
rami i aktorami, więc organizowaliśmy 

spotkania z nimi online. Gościliśmy na 
festiwalu w formule bezpośredniej pol-
skich twórców Sebastiana Cebulskiego 
i Mariannę Januszewicz, którzy wzię-
li udział w pokazie filmu „Oddana”. 
Oprócz filmów ukraińskich, prezento-
waliśmy także filmy białoruskie. 

W listopadzie ubiegłego roku mia-
ła się odbyć druga część naszego festi-
walu w Lublinie. Niestety, kina zostały 
zamknięte i nie udało się nam zreali-
zować tego planu. Wówczas postano-
wiliśmy, że ta niedokończona część 
festiwalu odbędzie się w pierwszym 
wolnym terminie w nowym roku 2021. 
Czekamy z utęsknieniem, aż skończą 
się obostrzenia i kina zostaną otwar-
te. Wtedy będziemy mogli pokazać 
najciekawsze filmy. Mam na tę edycję 
wykupioną licencję. Więc będziemy po-
kazywać się w Lublinie, co nastąpi naj-
prawdopodobniej wiosną tego roku. 

Część pokazanych na festiwalu filmów 
trafiła do komercyjnych telewizji w Pol-
sce. Czy to jest pokłosie udziału w fe-
stiwalu?

Nie, rozmowy o emisji fil-
mów w stacjach telewi-
zyjnych Polski nieco wy-
przedziły festiwal. Film 
„Atlantyda” Welentyna 
Wasjanowycza jest kandy-
datem do zdobycia Oska-
ra w 2021 roku. Wcześniej 
zdobył również inne na-
grody filmowe. Właśnie 
dlatego ukazał się na plat-
formie HBO. W 2019 ro-
ku ten film otwierał nasz 
festiwal i wtedy był jesz-
cze produkcją praktycz-
nie nieznaną. Początkowo 
niezauważany, później coraz częściej 
zaczął być pokazywany na festiwalach. 
Zdobył szybko popularność, na tyle, że 
został kandydatem do Oskara i zyskał 
drugie życie – to promocyjne.

Czy na platformie HBO w Polsce moż-
na znaleźć więcej ukraińskich filmów?
Tak, znalazł się tam również film „Moje 
myśli są ciche” Antonio Lukicza. On też 
wcześniej był pokazywany na naszym 
festiwalu. Chcieliśmy w ostatniej edy-
cji festiwalu znów go pokazać, ale nie 

dostaliśmy zgody, właśnie 
dlatego, że ten film był już 
zakontraktowany.

Jak polski widz odbiera 
ukraińskie filmy? Czy ro-
zumie je? Czy wzrasta za-
interesowanie festiwalem 
wśród Polaków?

Wzrasta, i to bar-
dzo! Ten fe-
stiwal od po-

czątku był adresowany 
głównie do polskich wi-
dzów. Uznaliśmy ich za 
grupę docelową, której 

chcemy pokazać kino ukraińskie, po-
kazać Ukrainę w filmie, po to, aby przy-
bliżyć kulturę ukraińską. Wielu Ukra-
ińców mieszka w Polsce, więc przez 
wzajemne poznanie kultur stajemy się 
sobie bliżsi. Kiedy poznajemy się wza-
jemnie jako narody, jest nam łatwiej 
współistnieć. Miałam też świadomość, 
że w festiwalu będzie uczestniczyło 
także sporo Ukraińców, którzy nie mo-
gą na co dzień obejrzeć swoich naro-
dowych produkcji kinowych, ponieważ 
przebywają w Polsce.

Wielu 
Ukraińców 
mieszka 
w Polsce, 
więc przez 
wzajemne 
poznanie 
kultur stajemy 
się sobie 
bliżsi. Kiedy 
poznajemy się 
wzajemnie 
jako narody, 
jest nam 
łatwiej 
współistnieć.

kultura SDP
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Udział dwóch nacji w festiwalu 
pozwolił na ciekawe obserwa-
cje i określenie pewnych sub-

telnych różnic w odbio-
rze ukraińskich filmów. 
Ewidentnie widać podział 
między polskimi widza-
mi i ukraińskimi. Na przy-
kład w tragikomedii „Moje 
myśli są ciche” ukraińscy 
widzowie śmiali się w zu-
pełnie innych momentach 
niż polscy. „Czy ten film 
jest aż tak bardzo ukra-
iński, że Polacy reagowa-
li w zupełnie innych mo-
mentach niż Ukraińcy?” 
– pytałam widzów po pro-
jekcji. A oni odpowiadali, że trzeba być 
z Ukrainy, żeby w pełni zrozumieć po-
szczególne konteksty filmu, bo odnoszą 
się one do ukraińskiej historii czy tra-
dycji, która nie jest powszechnie znana 
w Polsce. 

Warto rozumieć, że to nie jest tak, 
jak z uniwersalnym filmem francu-
skim czy hiszpańskim, które kochamy, 

będziemy oglądać i  ro-
zumieć w pełni zawar-
te w nich przesłanie. Jeśli 
chodzi o kino ukraińskie, 
w Polsce jeszcze nie od-
kryto w pełni jego walo-
rów. Do filmu ukraińskie-
go podchodzimy wciąż 
z niepewnością, zawiera-
jącą wiele niewiadomych. 
Chociaż są też niesamo-
wite przykłady zupełnie 
odwrotnych reakcji. Na 
festiwalu spotkałam pa-
nią, która wyznała, że 

z  niecierpliwością czeka cały rok na 
następną edycję festiwalu. Nie ma żad-
nych ukraińskich korzeni, nie ma ukra-
ińskich znajomych, a mimo wszystko 
przyszła raz z koleżanką na jeden film 
i zakochała się w kinie ukraińskim. 

To  jest niesamowite, że nagle zysku-
jemy stałych widzów, którzy czekają, 
chcą przyjść i zobaczyć nowe ukraiń-
skie produkcje.

Ale to nie jedyna historia. Dostaję 
dużo maili, odbieram sporo te-
lefonów z polskich miast z proś-

bą, aby przyjechać z festiwalem, bo jest 
zapotrzebowanie, jest dużo fanów ki-
na ukraińskiego wśród Polaków. Są to 
zazwyczaj osoby młode, które dopiero 
poznają kino. Czasem są to osoby po 
filmoznawstwie albo studenci ukraini-
styki, ale nie tylko.

Tą ostatnią, piątą edycją, na dobre 
zaznaczyliśmy nie tylko swoją obec-
ność jako festiwal ukraiński na mapie 
kulturalnej Warszawy, ale także przez 
pokazy online wyszliśmy poza Warsza-
wę. Dopiero teraz widzę, że ten festiwal 
spełnia swoje zadanie, czyli promuje 
kino ukraińskie w Polsce. 

A jakie jest zainteresowanie festiwa-
lem w polskich mediach?
Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dobrej 
prasy jak w czasie ostatniej edycji. 
Ukazało się dużo artykułów na temat 

„Czy ten 
film jest aż 
tak bardzo 
ukraiński, 
że Polacy 
reagowali 
w zupełnie 
innych 
momentach 
niż Ukraińcy?”

kultura SDP kultura SDP
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festiwalu. Zasięgi medialne były prawie 
czteromilionowe. To wynik dwa, a mo-
że nawet trzy razy większy niż w 2019 
roku. Udzieliliśmy bardzo dużo wywia-
dów, powstało mnóstwo artykułów i re-
cenzji. Wcześniej pojawiały się jedynie 
informacje o filmach, a teraz pojawiły 
się dodatkowo recenzje filmów, a na-
wet relacje dziennikarskie z całego fe-
stiwalu. Dziennikarze sami chcieli brać 
udział w festiwalu, otrzymać akredy-
tację. Więc co do obecności festiwalu 
w polskich mediach, jestem naprawdę 
zadowolona.

Jak będzie wyglądała następna edycja 
festiwalu?

Mam świadomość, że w tym roku 
będzie dużo mniej filmów, bo 
po prostu w okresie pandemii 

wyprodukowano ich mniej. Będziemy 
obecnie kłaść duży nacisk na konkurs 
filmów krótkometrażowych o tematy-
ce ukraińskiej. Będą one oceniane przez 

profesjonalne jury, a najlepszy film zo-
stanie wyróżniony nagrodą finansową. 
Chcemy pozyskać dodatkowe środki, 
szukamy sponsorów. Potrzebujemy jesz-
cze około 100 tysięcy złotych.

Na pewno na festiwalu będą też 
te elementy, które pojawiały się w po-
przednich edycjach, na przykład nowe 
kino ukraińskie. Niestety, tych filmów 
nie będzie zbyt dużo. Mamy już część 
filmów, których nie mogliśmy pokazać 
w zeszłym roku. Zobaczymy, czy w tym 
roku nam się uda. Oczywiście, chcemy 
pokazać też retrospektywę ukraińskie-
go kina, jakieś starsze tytuły. Wiadomo, 
że w Związku Radzieckim nie było pro-
dukcji ukraińskiej, ale były filmy kręco-
ne na Ukrainie, lub też reżyserzy nie-
których filmów byli związani z Ukrainą. 
Na przykład „Cienie zapomnianych 
przodków” Sergija Paradżanowa. Na 
pewno na festiwalu nie zabraknie też 
nowego kina wschodniego, czyli chce-
my pokazać białoruskie filmy.

kultura SDP

Galeria 
na Mogilskim
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– Kiedy po pół roku walki z formalnościami zaczyna się noszenie tego 
wszystkiego, to już jest czysta przyjemność. Można sterczeć 12 godzin  
na rusztowaniu i nic nie boli – opowiada Marcin Nawrocki.

Tekst i fot. Miłosz Kluba
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Idąc ulicą Zwierzyniec-
ką w Krakowie, kilka-
set metrów od Rynku 

Głównego, mija się grupę 
sympatycznych robotów, 
namalowanych na ścia-
nie jednej z kamienic. To 
dzieło Małgorzaty Rybak, 
zrealizowane kilka lat te-
mu w ramach projektu 
„101 murali dla Krakowa”. 
– Nie każdy mural musi 
być duży. Dobrze jednak, 
kiedy pasuje do przestrze-
ni dookoła – mówi Marcin 
Nawrocki, jeden z inicja-
torów projektu i prezes 
Fundacji „Świadoma Prze-
strzeń”. Dodaje, że w tym 
rzeczywiście stosunkowo 
niewielkim i umieszczo-
nym „na parterze” muralu widać naj-
ważniejsze założenia akcji. – Po pierw-
sze, udało się zrewitalizować bardzo 
zniszczoną ścianę. Dzięki temu zmie-
niło się całe miejsce. Poza tym mural 
budzi pozytywne emocje, do tej pory 
ludzie robią sobie zdjęcia z naszymi ro-
botami – opowiada.

rzut fortu św. Benedykta czy dwa du-
chy. Pierwszy – przyrody nieożywionej 
(symbolizujący rezerwat Bonarka na 
Krzemionkach i kamieniołom Liban), 
drugi – przyrody ożywionej (symboli-
zujący park Bednarskiego).

Teraz mural zniknął, zabudowa-
ny ścianą budynku powstającego na 
sąsiedniej działce. – Porzucona bu-
dowa znalazła nowego inwestora – to 
dobrze. Teren zostanie uporządkowa-
ny i zabudowany zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem. Mural także spełnił 
swoje zadanie – był artystycznym dro-
gowskazem po historii Podgórza, po-
prawiającym estetykę tego miejsca. 
Jego misja dobiegła końca – taki jest 
street art, który ulotność ma wpisaną 
w swój charakter – mówi M. Nawrocki.

Razem z dziećmi

Nieco schowany, a wart zobacze-
nia, jest też mural na ścianie Klubu 
Jędruś, prowadzonego przez Ośrodek 
Kultury Kraków--Nowa Huta. Autorem 
jest nowojorczyk Joel Artista (Joel Ber-
gner). Wszędzie, gdzie się pojawia – od 
ulic w Brooklynie, przez fawele Brazylii, 
obóz uchodźców w Syrii po wiejskie re-
giony Ugandy – zaprasza do współpra-
cy osoby, często dzieci, będące w trud-
nej sytuacji. W malowaniu na ścianie 
nowohuckiego klubu pomagali mu 
podopieczni ośrodka wychowawczego 
w Kłaju. „Ściana była duża, bez okien, 
z prowadzącymi do drzwi schodami 

Mural za murem

Zaczęło się jednak 
gdzie indziej. Pierwszym 
ze „101 murali” był ten 
przy ulicy Lwowskiej, 
w  okolicy której nie by-
ło jeszcze wtedy nowo-
czesnych biurowców. 
– Powstał bardzo sponta-
nicznie i dołożyliśmy do 
niego sporo naszych pry-
watnych pieniędzy oraz 
pracy – wspomina Mar-
cin Nawrocki. W projek-
cie autorstwa Marcina 
Wierzchowskiego i Mi-
kołaja Rejsa znalazło się 
ok. 20 elementów, symbo-
licznie nawiązujących do 
krakowskiego Podgórza. 

Znalazły się tam m.in. kopiec Kraku-
sa oraz dąb, który niegdyś rósł na je-
go szczycie, ornamenty inspirowane 
elementami kościoła św. Józefa i de-
tal architektoniczny dawnej synagogi. 
Były tam także bułka i moneta (rekwi-
zyty nawiązujące do święta Rękaw-
ki) i ptaszki z „Drzewa Emausowego”, 

Nie każdy 
mural musi 
być duży. 
Dobrze jednak, 
kiedy pasuje 
do przestrzeni 
dookoła 
– mówi Marcin 
Nawrocki, 
jeden 
z inicjatorów 
projektu 
i prezes 
Fundacji 
„Świadoma 
Przestrzeń”.
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na samym środku. Idealna na mural!” – 
wspomina na swoim blogu Joel Artista. 
Wspólnie stworzyli obraz przedstawia-
jący miasto leżące na plecach smoka. 
„W naszym mieście każdy namalował 
siebie tak, jak chciałby, żeby wygląda-
ła jego przyszłość – jako fryzjera, spor-
towca, kucharza, odkrywcę. Żyją tam 
w stabilnych domach, otoczeni rodzi-
nami, w których mają pozytywne, zdro-
we relacje” – opisuje autor.

Ekipa „101 murali dla Krakowa” za-
jęła się – jak w przypadku wszyst-
kich swoich realizacji – stroną lo-

gistyczną. – Fundacja powstała dlatego, 
że jest wielu artystów, którzy mają faj-
ne pomysły, ale nie wiedzą, jak zreali-
zować je w dużej skali. Nie mogą zebrać 
tylu pieniędzy, nie chcą zajmować się 
zgodami i pozwoleniami – mówi Marcin 

Nawrocki. Samo odnalezienie wszyst-
kich osób, które muszą się zgodzić, by 
w danym miejscu powstał mural, by-
wa pracochłonne. Potem trzeba pisać, 
poprawiać i ponawiać wnioski, czekać, 
a jednocześnie czuwać nad pracami ar-
tystycznymi. Do niektórych pism jest 
przecież potrzebny gotowy projekt. Trze-
ba też dokładnie zaplanować logistykę 
– jakie farby będą potrzebne, jakie rusz-
towanie, jak zorganizować prace, by nie 
przeszkadzać pieszym, rowerzystom, 
kierowcom, motorniczym… – To najbar-
dziej żmudna część legalnego street ar-
tu – przyznaje Marcin Nawrocki. – Kie-
dy po pół roku walki z formalnościami 
zaczyna się noszenie tego wszystkiego, 
to już jest czysta przyjemność. Można 
sterczeć 12 godzin na rusztowaniu i nic 
nie boli – zapewnia. Smok i inne 

zwierzęta

Swego rodzaju gale-
rią muralu stało się 
w Krakowie Rondo 

Mogilskie. Na jednej ze 
ścian pojawiła się m.in. 
scena z legendy o Smoku 
Wawelskim w interpreta-
cji hiszpańskiego artysty 
o pseudonimie Dulk. Jest 
też malowidło autorstwa 
Mikołaja Rejsa, inspiro-
wane operą „Carmen”. 
Niedawno do tej kolekcji 
dołączyły zwierzęta, namalowane na 
filarach w jednym z przejść na rondzie 
i tworzące mural „Wild City”. – Głów-
nym motywem są zwierzęta w mie-
ście. Chcemy pokazać, że zwierzęta są 
ważne, że cały czas tu są i odwiedza-
ją tereny zajęte teraz przez człowieka 

– wyjaśnia Marcin Na-
wrocki i dodaje, że mu-
ral spotkał się z bardzo 
życzliwym przyjęciem. 
– Otrzymujemy cały czas 
bardzo miłe maile, często 
z prośbami o domalowa-
nie jeszcze kilku zwierząt, 
np. jeża – opowiada.

Zalety takiego kolo-
rowania właśnie Ronda 
Mogilskiego widzi także 
Magdalena Milert, która 
o  architekturze, urbani-
styce i gospodarce prze-
strzennej opowiada na 

Instagramie (@pieing) oraz swoim blo-
gu (pieing.cafe). Należy też do „zespołu 
miejskiego” Klubu Jagiellońskiego. Przy-
znaje, że samo rondo to „przestrzeń 
bardzo źle zaprojektowana, w której 
pieszy nie czuje się dobrze”. Jednak 
zdobiące je murale czy znajdująca 

Swego rodzaju 
galerią muralu 
stało się 
w Krakowie 
Rondo 
Mogilskie. Na 
jednej ze ścian 
pojawiła się 
m.in. scena 
z legendy 
o Smoku 
Wawelskim 
w interpretacji 
hiszpańskiego 
artysty 
o pseudonimie 
Dulk.
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się w jednym z przejść mozaika trochę 
„pudrują” to wrażenie. – Robi się nam 
przestrzeń wystawowa, trochę jak ga-
leria sztuki. Dla typowe-
go przechodnia to bardzo 
ciekawe doświadczenie, 
bo zaczyna na nowo po-
strzegać przestrzeń, jest 
taki moment wytrącenia 
z rutyny – mówi M. Milert. 
Dodaje, że murale mają to 
do siebie, że z czasem za-
czynają blednąć, niszczeć. 
– Można je wtedy zama-
lować lub przemalować 
i na nowo odkryć tę samą 
przestrzeń – wyjaśnia ar-
chitekt.

Kolorujemy miasto

To, jak mural może zmieniać się 
z czasem, widać na przykładzie in-
nego malowidła, które jako pierwsze 

– w  2014 roku – powstało właśnie na 
Rondzie Mogilskim. Mowa o „Farbkach”, 
autorstwa Olafa Ciruta. – Najważniej-

sze są w nim pozytyw-
ne skojarzenia – z  dzie-
ciństwem, z pierwszym 
kontaktem ze sztuką. Dla 
nas to trochę symboliczny 
mural, bo z niego czerpie-
my kolory. Otworzyliśmy 
farbki, teraz bierzemy pę-
dzel i malujemy resztę 
miasta – wyjaśnia Marcin 
Nawrocki.

W 2019 roku ktoś 
zniszczył mural, domalo-
wując na „Farbkach” na-
pis. O. Cirut przyznaje, 
że… jest w stanie zrozu-
mieć taki gest. – W jakimś 
sensie takie malarstwo 

zagarnia przestrzeń. Ograniczamy 
miejsce dla wolnej twórczości graffi-
ciarzy. To kontrowersyjna sprawa, ale 

Dla typowego 
przechodnia to 
bardzo ciekawe 
doświadczenie, 
bo zaczyna 
na nowo 
postrzegać 
przestrzeń, jest 
taki moment 
wytrącenia 
z rutyny – mówi 
M. Milert.

Olaf Cirut 
przekonuje, 
że w przypadku 
muralu 
„nawet gest 
zamalowania 
czyjegoś 
obrazu można 
przetworzyć 
w dzieło 
sztuki”.

te – często brutalne – działania też wy-
syłają jakiś sygnał, niosą jakiś przekaz 
– mówi artysta. Na tym jednak nie ko-
niec. Fundacja „Świadoma przestrzeń” 
zbiera właśnie pieniądze 
na odnowienie muralu. 
Marcin Nawrocki przy-
znaje, że będzie to skom-
plikowany proces. „Farb-
ki” bowiem przez kilka lat 
nieco wyblakły i trzeba 
odpowiednio dopasować 
kolory, by naprawione 
elementy nie odcinały się 
od reszty. Najciekawsze 
jednak, że domalowany 
napis nie całkiem zniknie. 
– Na naszym muralu po-
jawiło się hasło „Streets of 
hate”, czyli „Ulice niena-
wiści”. My chcemy prze-
robić to na coś pozytywnego. Domalu-
jemy mieszkańców miasta w różnym 
wieku, którzy będą zamalowywać ten 

napis (zostawimy tylko mały kawałek 
słowa „hate”). Dzięki temu mural zy-
ska dodatkowe znaczenie. Negatywną 
rzecz przekujemy w coś pozytywnego 

– taki powinien być stre-
et art – wyjaśnia pomysł 
M. Nawrocki.

Olaf Cirut przeko-
nuje, że w przy-
padku muralu 

„nawet gest zamalowa-
nia czyjegoś obrazu moż-
na przetworzyć w dzieło 
sztuki”. – W tym znacze-
niu nie jest to ostatecz-
nie aż tak krzywdzące 
dla muralu – mówi o tym, 
co stało się jesienią ubie-
głego roku. – Mural musi 
być odpowiedzią na tęt-
no miasta, na jakiś puls 

społeczny. Tutaj właśnie tak się stało. 
To jest dla mnie ciekawe doświadcze-
nie – przyznaje artysta.

kultura SDP kultura SDP
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Mijają lata, a we współczesnym 
zagonionym, egoistycznym 
świecie gaśnie pamięć ludzka 

o tych, którzy żyli przed nami, nawet je-
śli to były osoby znane, wybitne, sław-
ne... Szkoda szczególna, gdy takie posta-
ci przez długie lata skutecznie działały 
dla dobra wielu ludzi tego potrzebują-
cych, i to w innych krajach. Takim wspa-

niałym człowiekiem był prof. dr Wiktor 
Leon Prandota, który wiele konkretnych 
korzyści naukowych i gospodarczych 
przyniósł afrykańskiemu państwu – Re-
publice Demokratycznej Konga, gdzie 
przez 18 lat mieszkał jako... zesłaniec. 
Cieszył się tam autorytetem oraz ogrom-
nym szacunkiem i uznaniem władz 
państwowych, środowisk akademickich, 
jak również ogółu obywateli. 

Wiktor Prandota urodził się w 1920 
roku w Turowie koło Radzymina na Ma-
zowszu, które było dla niego „małą oj-
czyzną”. Podczas okupacji niemieckiej 
prowadził gospodarstwo rolne i rów-
nocześnie aktywnie udzielał się w ru-
chu oporu jako komendant powiatowy 
Batalionów Chłopskich i członek Sza-
rych Szeregów AK. Po wojnie działał 
w  Związku Młodzieży Wiejskiej „Wi-
ci” jako wiceprezes krajowy. Następ-
nie ostro wziął się za pogłębienie swo-
jej edukacji – ukończył Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego. W  1958 

roku obronił pracę doktorską, a w roku 
1972 uzyskał tytuł profesora nauk rol-
niczych. Później los rzucał go w różne 
miejsca – znalazł  pracę w Instytucie 
Ekonomiki Rolnictwa, by trafić do ma-
cierzystej uczelni SGGW, gdzie zajmo-
wał się problemami żywnościowymi 
ówczesnego świata. Jako ekspert ONZ 
i UNESCO przebywał po kilka miesię-

cy na badaniach w Tunezji, Rwandzie 
i Zairze, który później zmienił nazwę 
na Republika Demokratyczna Kon-
ga. Wreszcie w związku z „nieprawo-
myślnymi” poglądami otrzymał od ko-
munistycznych władz propozycję „nie 
do odrzucenia” – wyjazd na emigrację 
do Afryki z paszportem i biletem tyl-
ko w jedną stronę. Mimo że w różnych 
krajach namawiano profesora do zrze-
czenia się polskiego obywatelstwa, ofe-
rując wysokopłatne stanowiska nauko-
we, niezmiennie odpowiadał, że jest 
polskim patriotą i nigdy tego nie uczy-
ni. A swoją postawą i zaangażowaniem 
zabiegał o dobre imię swojego narodu 
i kraju, który bardzo kochał. Należy do-
dać, że ostro wytykał błędy popełniane 
przez polityków, ekonomistów i władze 
po 1990 roku. Proces prywatyzacji po-
równywał do grabieży majątku narodo-
wego, a liberalizm w wydaniu Leszka 
Balcerowicza – do dobijania ekono-
micznego Polski. Utratę kontroli nad 

sektorem bankowym, handlem, prze-
mysłem, mediami uważał za kardynal-
ny błąd, który może spowodować utra-
tę tożsamości narodowej. Narzekał, że 
Polska współczesna nie ma szczęścia 
do wybitnych mężów stanu typu Wito-
sa, Rataja czy Grabskiego.

Od 1973 roku Wiktor Prandota 
mieszkał w Zairze – Kongu. Pracował 
najpierw jako ekspert UNESCO, a potem 
jako profesor zwyczajny w ISDR (Wyż-
szy Instytut Rozwoju Rolnictwa) w mie-
ście Bukavu. Wpajał studentom pięk-
ną ideę „Think Globally Work Locally”, 
czyli „myśl globalnie, działaj lokalnie”. 
Po  18  latach przymusowej emigracji 
wrócił do Polski, ale jeszcze wielokrot-
nie jeździł z wykładami do Konga. Po je-
go śmierci jeden z budynków kampusu 

uczelnianego w Bukavu został nazwany 
imieniem prof. Wiktora Prandoty. Jego 
spadek dydaktyczno-naukowy w Kon-
gu to kilkuset dobrze wykształconych 
magistrów nauk rolniczych i  20 dokto-
rów. Smutek po tak znakomitym profe-
sorze trwał w Kongu wiele lat. Wkrót-
ce po zejściu profesora z tego świata 
przyszły do Polski liczne kondolencje, 
w których podkreślano jego wielkie za-
sługi i dorobek dla mieszkańców Konga. 
Synowie profesora Prandoty – Jan, Ma-
ciej, Andrzej i Witold – po śmierci taty 
otrzymali od prof. Augustina Mutaba-
zi Ngaboyeka, dyrektora generalnego 
ISDR Bukavu, pismo, którego fragmenty 

warto przytoczyć: „Wasz dzielny i sza-
nowany ojciec wykładał na naszej 
uczelni rolnictwo, ekonomikę rolną 
i  zarządzanie, przyczyniając się do 
ożywienia życia gospodarczego, spo-
łecznego i politycznego Demokratycz-
nej Republiki Konga. Stał się on dla nas 
ojcem, mistrzem i obywatelem miasta 
Bukavu, pomimo polskiej narodowości. 
Bardzo go szanujemy i zaliczamy do lu-
dzi, którzy podnieśli poziom i renomę 
naszej szkoły wyższej na skalę krajo-
wą i zagraniczną. (…) Zostawił po sobie 
młode kadry w przedziale wiekowym 
25-40 lat, które przejmują teraz pałecz-
kę i uważają pana Prandotę za swoje-
go dziadka. Prof. Prandota pozostawił 
trwały ślad w Centralnej Afryce. Dzię-
kujemy Bogu za to co nam dał... Żegnaj, 

profesorze Prandota. Twoja wspólnota 
kocha Ciebie, tak jak ty ją kochałeś”. 

Jak nie być dumnym z takiego Po-
laka, który tak zasłużył się dla miesz-
kańców Konga, ale i dla  innych krajów 
Afryki. Warto dodać, że profesor Pran-
dota napisał książkę o historii, oby-
czajach i kulturze „Czarna Afryka od 
środka”, którą wielcy dziennikarze po-
dróżujący po Afryce uważają za bardzo 
ciekawą i często cytują jej fragmenty 
w swoich reportażach.

Profesor Wiktor Leon Prandota zo-
stał uhonorowany m.in. Krzyżem Par-
tyzanckim, Orderem Restituta Polonia 
i Medalem Wincentego Witosa.

Mimo że w różnych krajach namawiano profesora do 
zrzeczenia się polskiego obywatelstwa, oferując wysokopłatne 
stanowiska naukowe, niezmiennie odpowiadał, że jest polskim 
patriotą i nigdy tego nie uczyni.

Jak nie być dumnym z takiego Polaka, który tak zasłużył się 
dla mieszkańców Konga, ale i dla  innych krajów Afryki.

wspomnienia SDP wspomnienia SDP
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Co wiemy o podboju Ameryki Po-
łudniowej przez Hiszpanów i Portu-
galczyków? Z lekcji historii niewiele. 
Kojarzymy chciwych i okrutnych kon-
kwistadorów eksploatujących podbite 
ziemie, handel niewolnikami i bogace-
nie się państw kolonialnych. Niewiele 
się mówi o nowatorskich jak na owe 
czasy misjach zakładanych przez za-
kon jezuitów, czyli tak zwanych reduk-
cjach jezuickich. Zamieszkiwane były 
głównie przez nawróconych na katoli-
cyzm Indian Guarani, stanowiły swo-
isty eksperyment społeczny, znany 
w  literaturze jako Republika Jezuicka 
lub Chrześcijańska Komunistyczna Re-
publika Guaranów.

Jezuici przybyli do Ameryki Połu-
dniowej w II połowie XVI wieku. W 1609 
roku otrzymali od króla Hiszpanii zie-
mię na pograniczu dzisiejszej Argen-
tyny, Brazylii i Paragwaju. W kolejnych 

latach zaczęli zakładać osiedla misyj-
ne, by ewangelizować rdzenną ludność 
Guarani, a także chronić ją przed nie-
wolnictwem. Powstało 30 redukcji mi-
syjnych: 8 na terenie obecnego Para-
gwaju, 13 w Argentynie i 7 w Brazylii.   
W okresie rozkwitu, na początku XVIII 
wieku, mogło w nich mieszkać nawet 
do 300 tysięcy Indian Guarani. Indiań-
ska republika, na którą składały się mi-
sje, pozostawała formalnie zależna od 
hiszpańskiej Korony, jednak cieszyła 
się dużą autonomią.

Redukcje misyjne działały w daw-
nych strukturach plemiennych, w któ-
rych gospodarzami byli Indianie, a mi-
sjonarze z nimi żyli. Jezuici uczyli 
Guarani pracy na roli, hodowli zwierząt 
domowych, rzemiosła, handlu, a także 
czytania i pisania w ich własnym języ-
ku. To właśnie dzięki zakonnikom To-
warzystwa Jezusowego pojawiły się 

Obejrzałam niedawno film „Misja” z Jeremy Ironsem 
i Robertem de Niro w rolach głównych. Nie pierwszy raz, 
ale dopiero teraz z pełną świadomością historycznego 

wątku obrazu Rolanda Joffe’a. Podczas wyprawy 
szlakiem misji jezuickich wzdłuż rzeki Parana na 
pograniczu Argentyny i Paragwaju zrozumiałam, 
że historia opowiedziana w filmie wydarzyła się 

naprawdę. Było to u schyłku istnienia misji. Jednak nie 
nad malowniczymi wodospadami Iguazu w dżungli 

amazońskiej, jak pokazał to reżyser, lecz stamtąd około 
200 kilometrów na południowy zachód.

w Ameryce 
Południowej

Tekst i fot. Jolanta Danak-Gajda

Misje 
jezuickie

podróże SDP
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pierwsze zapisy języka Guarani, któ-
rym do dziś, obok hiszpańskiego, po-
sługują się wszyscy mieszkańcy Para-
gwaju, a dzięki któremu Indianie przez 
kolejne stulecia mogli 
zachować własną tożsa-
mość kulturową.

Misje zawsze wy-
glądały podob-
nie. Central-

nym punktem był kościół, 
przed nim potężny plac, 
otoczony szeregiem bu-
dynków mieszkalnych 
przykrytych wspólnym 
dachem, warsztatami 
i  innymi obiektami nazy-
wanymi obecnie obiek-
tami użyteczności publicznej. Reduk-
cje funkcjonowały na wzór wspólnot 
pierwszych chrześcijan.   Indianom żyło 
się w nich spokojnie, dostatnio, nie cier-
pieli głodu, nie chorowali. Dzieci cho-
dziły do szkoły, a kobiety i mężczyźni 
pracowali. Każda misja specjalizowała 

się w danej dziedzinie, np. uprawie roli,  
hodowli bydła czy rękodzielnictwie. Gu-
arani okazali się wspaniałymi rzemieśl-
nikami. Słynęli zwłaszcza z  rzeźbiar-

stwa. Wytworzone przez 
nich instrumenty mu-
zyczne należały do naj-
lepszych na kontynencie. 
Zajmowali się także upra-
wą kukurydzy i manioku 
oraz tytoniu i yerba mate, 
ponadto wytopem żelaza, 
wydobywaniem i  obrób-
ką kamieni szlachetnych. 
Pracowano pięć dni w ty-
godniu, rytm dnia wyzna-
czały katolicka liturgia 
i praca, a czas wolny spę-

dzano wspólnie na placu przy muzyce 
i tańcach. Jezuici szybko odkryli, że Gu-
arani są bardzo muzykalni, więc two-
rzyli wieloosobowe chóry, teatry i orkie-
stry. Powstałą w jezuickich redukcjach 
muzykę tzw. baroku misyjnego do dzi-
siaj grają tamtejsi Indianie.

Redukcje jezuickie funkcjonowa-
ły ponad sto pięćdziesiąt lat nie 
tylko w Paragwaju, lecz także 

w Ekwadorze, Peru, Boliwii, Urugwaju 
i Brazylii. Istniały do 1767 roku. Utopia 
nie trwa wiecznie, 
dobrze prosperu-
jące osady Guarani 
stały się solą w oku 
miejscowych ko-
lonistów, narastał 
konflikt z łowcami 
niewolników, a los 
misji przypieczęto-
wały władze Hiszpa-
nii i  Portugalii, któ-
re w II połowie XVIII 
wieku doprowadziły 
do kasaty zakonu je-
zuitów. Choć Guara-
ni z pomocą zakon-
ników bronili się, nie 
mieli szans w walce 
z armią najeźdźców. 
Redukcje  upadły, 
a kościoły i inne bu-
dynki z czasem po-
padły w ruinę i zaro-
sła je dżungla. Dziś 
te najlepiej zacho-
wane tworzą szlak 
misji jezuickich, część z nich trafiło na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Odwiedziłam dwie redukcje jezuic-
kie po obu stronach Rio Parana w Para-
gwaju – La Misión de la Santísima Tri-
nidad de Paraná oraz San Ignacio Mini 
w Argentynie.

Trinidad leży około 30 kilo-
metrów od Encarnación, jednego 
z  większych miast Paragwaju, waż-
nego portu rzecznego nad Paraną 

w południowo-wschodniej części kra-
ju. Do Trinidad jedziemy autobusem 
drogą krajową nr 6, a do ruin misji od 
przystanku prowadzi asfaltowa droga, 
wzdłuż której przed wiekami ustawio-

no stacje drogi krzy-
żowej. Zbudowane 
są z czerwonego ka-
mienia z wykutymi 
płaskorzeźbami, na 
których Chrystus, 
Matka Boża i  in-
ne biblijne postacie 
przypominają ty-
py antropologicz-
ne Guarani. To jest 
przedsmak tego, co 
nas czeka niespeł-
na kilometr dalej. 
W recepcji wita nas 
w białej wykrochma-
lonej koszuli Miguel, 
przewodnik, przed-
stawiciel Guarani, 
i  z  dumą oprowa-
dza po ruinach mi-
sji, opowiadając jej 
historię. Misja po-
wstała w 1706 roku 
jako ostatnia w Pa-
ragwaju. Na obecne 

miejsce została przeniesiona 6 lat póź-
niej. Na obszarze 8 hektarów wzniesio-
no tu dwa kościoły: duży kamienny, 
zwieńczony kopułą, i mniejszy,  ponad-
to dzwonnicę, klasztor, szkołę, ogród 
przykuchenny, cmentarz, domy Indian 
i warsztaty.

W uszach brzmi mi muzyka Ennio 
Morricone, a oczami wyobraźni prze-
noszę się do XVIII wieku. W jakiej ro-
li występuję? Może małego dziecka, 

Jezuici szybko 
odkryli, 
że Guarani 
są bardzo 
muzykalni, 
więc tworzyli 
wieloosobowe 
chóry, teatry 
i orkiestry.

podróże SDP

San Ignacio.

Trinidad.
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które biega z rówie-
śnikami po placu, 
podglądam matkę 
szyjącą mi sukien-
kę na arkadowym 
podcieniu przed na-
szym małym miesz-
kaniem, potem idę 
do szkoły, poznaję li-
tery i mogę czytać te 
mądre książki, któ-
re pokazuje mi bia-
ły zakonnik. A może 
jestem ojcem, głową 
rodziny, który rzeźbi 
święte figury w czer-
wonym piaskowcu, 
by ozdobić kościół 
w misji.

Takie myśli przy-
chodzą mi do głowy, 
gdy zatrzymuję się 
w ruinach świątyni 
zbudowanej z czer-
wonego piaskowca. 
Dookoła pusto, jesteśmy dziś jedynymi  
turystami w tym miejscu. Podziwiam 
wielkość kościoła, ocalałe fragmenty 
murów z płaskorzeźbami, figury świę-
tych, dziś już bez głów, rąk, okaleczone 
zębem czasu, ambonę misternie rzeź-
bioną, w podobnym stylu zdobione por-
tale, prosty ołtarz i chrzcielnicę, która 
– gdyby mogła – opowiedziałaby niejed-
ną historię nawrócenia Guarani.  W za-
krystii znajduje się makieta kościo-
ła, obok w oszklonej gablocie szkielet 
człowieka – Guarani czy zakonnika, nie 
wiadomo. Jest też popiersie założyciela 
Towarzystwa  Jezusowego, św. Ignacego 
Loyoli, niestety bez nosa. Obok złożono 
detale wystroju kościoła, które odpadły 

od ścian. Główki 
aniołków, tak jak na 
płaskorzeźbach dro-
gi krzyżowej, przy-
pominają twarze In-
dian – może dzieci 
uzdolnionego rzeź-
biarza Guarani?

Dawne warsztaty 
częściowo zachowały 
swoje arkadowe pod-
cienia. Umieszczo-
no tutaj potłuczone 
dzieła indiańskich 
artystów. Widzimy 
płaskorzeźby anio-
łów i różnych świę-
tych, podpisanych 
po łacinie i w języ-
ku Guarani. Są moty-
wy roślinne, ale też 
zwierzęta i ptaki. 

Upał daje się 
we znaki, chronimy 
się w cieniu rozło-

żystego drzewa na centralnym placu 
misji. Nasz przewodnik kończy opo-
wieść o historii misji jezuickiej w Trini-
dad, którą ostatni mieszkańcy opuścili 
w połowie XIX wieku. W 1993 r. misja 
została wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

Mam okazję przekonać się 
o  muzykalności Guarani, bo 
na moją prośbę przewodnik 

śpiewa parę pieśni religijnych w swoim 
ojczystym języku, a na finał tego krót-
kiego koncertu – ku naszemu zaskocze-
niu – Miguel śpiewa „Barkę”, ulubioną 
pieśń św. Jana Pawła II, który był w Para-
gwaju dwukrotnie w latach 80. ub. wie-
ku. Podczas wizyty apostolskiej w 1988 

roku Jan Paweł II dokonał 
aktu zawierzenia kraju 
Matce Bożej. Ciekawost-
ką jest fakt, iż Paragwaj 
to jedyny kraj, które-
go miasta noszą nazwy 
przypominające wyda-
rzenia z życia Maryi: 
Concepción (Poczęcie), 
Encarnación (Wcielenie), 
Asunción (Wniebowzię-
cie). Podczas tej samej 
pielgrzymki papież Polak  
kanonizował trzech je-
zuickich męczenników: 
bł. Roque Gonzaleza de 
Santa Cruz, bł. Alfonso 
Rodrigueza i bł. Juana del 
Castillo. Wszyscy trzej 
misjonarze zginęli w tym 
samym czasie z rąk Indian na  terenie 
dzisiejszej Brazylii. Dziełem św. Rocha 
Gonzaleza było założenie miasteczka 
Posadas, nad rzeką Alta Parana, któ-
re rozrosło się na drugi brzeg, tworząc 
dzisiejsze miasto Encarnacion. Oba 

miasta, leżące w Argen-
tynie i Paragwaju, łączy 
most im św. Roque Gon-
zaleza de Santa Cruz.

Tym mostem uda-
jemy się do Ar-
gentyny, bo kolej-

nym punktem na szlaku 
redukcji jezuickich jest 
San Ignacio Mini w przy-
granicznej prowincji Mi-
siones, około 60 km na 
północny wschód od Po-
sadas, przy drodze kra-
jowej nr 12, prowadzą-
cej do Puerto Iguazu. Ta 
jedna z najlepiej zacho-
wanych Misji Jezuickich 
znajdujących się w  Ar-
gentynie, jest starsza 

od  misji w Trinidad, pochodzi bowiem 
z 1632 roku. Jednak nie robi na mnie 
takiego wrażenia jak poprzednia. Może 
pochmurna pogoda o tym zadecydowa-
ła, albo rzesze turystów nie pozwoliły 
na kontemplację tego miejsca.

Ciekawostką jest 
fakt, iż Paragwaj 
to jedyny kraj, 
którego miasta 
noszą nazwy 
przypominające 
wydarzenia 
z życia Maryi: 
Concepción 
(Poczęcie), 
Encarnación 
(Wcielenie), 
Asunción 
(Wniebowzięcie).

podróże SDP

Trinidad.
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Ruiny San Ignacio Mini znajdu-
ją się prawie w centrum mia-
steczka San Ignacio, w otocze-

niu argentyńskiego lasu deszczowego. 
Dżungla wdziera się wszędzie i nisz-
czy resztki kamiennych murów. Ar-
chitektura tego kompleksu misyjnego 
to połączenie hiszpańskiego barku ze 
stylem guarani. Tak jak inne redukcje, 
San Ignacio Mini ma centralny plac 
z zabudowaniami wokół niego. Głów-
nym punktem misji był kamienny ko-
ściół, z dobrze zachowaną frontową 
ścianą. W jego otoczeniu były: szpital, 
szkoła, drukarnia, gdzie drukowano 
teksty – nie tylko religijne – w języku 
Guarani, oraz mieszkania i warszta-
ty Indian. Niektóre źródła podają, że 
w okresie rozkwitu redukcję zamiesz-
kiwało nawet 4 tysiące Indian. Do dziś 
z dawnych budynków ledwo zachowa-
ły się fragmenty ścian i kolumn po ar-
kadach. W ruinach potężnego kościoła, 
o rozmiarach 74  na 24 metry, na uwagę 

zasługują ozdobne portale z motywa-
mi roślinnymi, ale też aniołów i syren. 
W małym muzeum przy recepcji foto-
grafuję makietę, która uruchamia moją 
wyobraźnię, jak mogła wyglądać misja 
na przełomie XVII i XVIII wieku. Misja 
San Ignacio Mini została wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
razem z czterema innymi argentyński-
mi redukcjami w 1984 roku. Prowadzo-
ne są tu prace zachowawcze, by uchro-
nić ruiny przed dalszą degradacją. 
Finansuje je World Monuments Fund i 
American Express.

Warto wspomnieć na koniec o pol-
skim akcencie misji w Ameryce Połu-
dniowej. O ile wioski leżące na tere-
nach dzisiejszej Argentyny, Paragwaju, 
Urugwaju i Brazylii zostały zniszczone, 
to znajdujące się na terenie dzisiejszej 
Boliwii przetrwały, a tamtejsi Indianie 
Chiquitos zachowali elementy misyj-
nej kultury. Na przełomie lat 80. i 90. XX 
wieku, podczas odnawiania redukcji 

w  Boliwii, odnaleziono szczątki nut. 
Później okazało się, że była to powsta-
ła w baroku muzyka, którą kiedyś wy-
konywano w redukcjach. Rękopisy były 
w bardzo złym stanie i wymagały fa-
chowego opracowania. Zajmuje się tym 
od 1991 roku polski misjonarz miesz-
kający w Boliwii, ks. prof. Piotr Nawrot, 
werbista z Poznania, muzykolog, od-
krywca baroku misyjnego i wykładowca 
na Wydziale Teologicznym Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicza. Ojciec Nawrot, 
który doktoryzował się z muzyki baroku 
misyjnego w Stanach Zjednoczonych, 
żmudne prace dokumentacji i opraco-
wywania nut prowadzi do dzisiaj. Wiele 
stron nut misjonarz dostał od prywat-
nych osób, które przechowały je wśród 
rodzinnych skarbów, zdając sobie spra-
wę, że to element ich dziedzictwa.

Muzyka, którą udało się ocalić, 
jest teraz ponownie wykony-
wana nie tylko przez Indian, 

ale muzyków z całego świata. W  San-
ta Cruz w Boliwii co drugi rok odbywa 
się Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Amerykańskiego Renesansu i Baroku, 
a ojciec Piotr Nawrot jest jego dyrekto-
rem artystycznym.

 
https://misje-jezuickie.pl/pierwsi-jezuiccy-
-misjonarze/ dostęp 3.12.20
https://www.polskieradio.pl/23/266/Arty-
kul/186085,Redukcje-jezuicka-utopia /do-
stęp 3.12.20
http://phw.org.pl/reducciones-panstwo-
-jezuickie-ameryce-poludniowej/dostęp 
3.12.20
https://pl.wikipedia.org/wiki/Redukcja_mi-
syjna /dostęp 24.01.21
https://uniwersyteckie.pl/rozmowy/prof-
-piotr-nawrot-przywrocil-muzyke-swiatu/
dostęp 24.01.21

podróże SDP podróże SDP

Trinidad.

San Ignacio.
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– Kilka dni siedziałem na wystawie 
w Muzeum Narodowym, aż namalowa-
łem tę Madonnę – uśmiecha się życz-
liwie Jerzy Nowicki, członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków w War-
szawie, były żołnierz 6. Partyzanckiej 
Brygady Wileńskiej WiN, dziś w stop-
niu kapitana Polskich Sił Zbrojnych. 
Szczupły, już nieco pochylony, o si-
wych włosach, ale z błyskiem w oczach 
i młodzieńczym uśmiechem. Poza salo-
nikiem, wypełnionym dziełami sztuki 
i pamiątkami, jeden pokój w jego M-4 
na warszawskiej Pradze-Południe zaj-
muje pracownia plastyczna. Powstała 
w niej większość obrazów i rzeźb wete-
rana – wszystkie związane z tematyką 
sakralną i patriotyczną. 

Choć Jerzy Nowicki mieszka sa-
motnie, jest często odwiedzany. Nale-
ży do Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, działa w organiza-
cjach kombatanckich, bywa często na 

różnych uroczystościach, na spotka-
niach w szkołach; pamiętają o nim wła-
dze, harcerze i wolontariusze. Od mar-
ca 2020 r. – w ramach społecznej akcji 
„Obiady dla Bohaterów podczas epide-
mii” – ciepłe posiłki przynosi mu nawet 
pierwsza dama, Agata Kornhauser-Du-
da, wraz z żołnierzami 5. Brygady Obro-
ny Terytorialnej.

– Chciałabym, byśmy nie tylko 
w obliczu zagrożenia potrafili się jedno-
czyć, ale żebyśmy na co dzień otaczali 
się wzajemnym szacunkiem, życzliwo-
ścią i serdecznością, byśmy zauważa-
li, że wśród nas są osoby potrzebują-
ce – apelowała na stronach Kancelarii 
Prezydenta RP Pierwsza Dama, która 
dołączyła do warszawskich wolonta-
riuszy rozwożących podczas pandemii 
posiłki najbardziej potrzebującym i sa-
motnym weteranom. W święto Trzech 
Króli, 6  stycznia 2021 r., pani prezy-
dentowa odwiedziła pana Jerzego 

 Jerzy Nowicki przyjmuje gości pod dużym obrazem „Madonna 
z Dzieciątkiem” włoskiego artysty z epoki renesansu – Lorenzo 
Lotto. Ma się wrażenie, że anioł namalowany na nim powyżej Maryi 
z Bożą dzieciną otacza swoimi skrzydłami każdego, kto wejdzie 
w te progi. Dzieło jest wymowne i wygląda jak oryginał, ale… 
to kopia, która wyszła spod ręki gospodarza. 

Tekst Teresa Kaczorowska
Fot. ze zbiorów Jerzego Nowickiego i Bogusławy Sieroszewskiej

Wyklęty    
   żołnierz artysta

historia SDP historia SDP

Jerzy Nowicki kopiuje obraz Juliusza Kossaka ”Szarża Ułanówxi, ok. 1955 r.

Przekazanie rzeźby gen Władysława Andersa na ręce jego 
córki Anny Marii Anders, ambasadora RP w Rzymie.
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z mężem, prezydentem RP Andrzejem 
Dudą. Gościem pod „Madonną z Dzie-
ciątkiem” bywa też szef Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, Jan Józef Kasprzyk.

– To wielka radość dla mnie, bo nie 
czuję się opuszczony – sędziwy artysta 
może się nawet pochwalić, że para pre-
zydencka złożyła mu ży-
czenia bożonarodzeniowe 
osobiście przez telefon.

Kilkakrotnie świad-
kiem wizyt waż-
nych gości była 

Bogusława Sieroszewska, 
anglistka z zawodu, dzia-
łaczka Stowarzyszenia 
Marki-Pustelnik-Struga 
w  Markach, skąd pocho-
dzi. Poznali się w 2016 r. na 
Marszu Pileckiego w War-
szawie, polubili. Pan Jerzy 
nazywa ją swoją asystent-
ką albo panią redaktor, bo 
niedawno pomogła mu 
wydać jego „Pamiętnik”. 

– Pan Jerzy jest czło-
wiekiem niezwykłym, 
stąd ma wielu przyja-
ciół –  opowiada Bogusła-
wa Sieroszewska. – Mimo, 
iż w  maju skończy 89 lat, 
jest wciąż bardzo aktywny, 
często zapraszany, odwie-
dzany. Uczestniczymy nie 
raz w  podobnych wyda-
rzeniach i mamy już wie-
lu wspólnych znajomych. 
Gdziekolwiek się pojawi, 
budzi zainteresowanie, 
musi udzielać wywiadów.

Rzeźba i malarstwo sakralne

Jerzy Nowicki jest synem Aleksan-
dra Nowickiego, piłsudczyka, wal-
czącego w Legionach o odrodzenie 

Niepodległej. Ojciec pochodził z  Su-
wałk. Po ślubie z Leokadią z d. Wojt-
kowską zamieszkali w jej rodzinnym 

Ciechanowcu, a potem 
w Piotrkowie Trybunal-
skim, gdzie został urzęd-
nikiem Poczty Polskiej. 
Jego syn Jerzy Nowicki, 
urodzony w Ciechanow-
cu 8 maja 1932 r., miał 
dwoje rodzeństwa: brata 
Romana i siostrę Marię. 
Kiedy ich ojciec Aleksan-
der (nosił to imię po swo-
im ojcu) został w 1941  r. 
– za pomoc Żydom – za-
mordowany w Auchwitz, 
matka wróciła do rodzi-
ny w  Ciechanowcu. Tam 
nastolatek Jerzy zaczął 
działać w podziemiu 

niepodległościowym. Mając 16 lat, 
jesienią 1948 r. został „leśnym” żoł-
nierzem 6. Partyzanckiej Brygady 
Wileńskiej Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość, które kontynuowało kon-
spiracyjną walkę AK o wolną Polskę. 
Nadano mu pseudonim „Plastuś”, 
przysięgę składał przed swoim dowód-
cą – kpt. Władysławem Łukasiukiem 
ps. Młot” (legendą Podlasia). Pełnił róż-
ne role: łącznika, wywiadowcy. W kon-
spiracji wykorzystano też jego zdolno-
ści plastyczne: przez prawie dwa lata 
parał się – nocami, w „domu starszej 
pani” w Ciechanowcu – „artystyczną” 
pracą podrabiania pieczątek i podpi-
sów do „lewych” kart meldunkowych 
ludzi podziemia. Dzięki temu uratował 
życie wielu „wyklętych”, którzy mogli 
posługiwać się fałszywymi nazwiska-
mi, zmieniać miejsca zamieszkania 
czy pracy.

Kiedy w 1950 r. komuniści wpa-
dli na jego trop, otrzymał roz-
kaz wyjazdu z Ciechanowca. 

Organizacja wysłała go do zrujnowa-
nej Warszawy, gdzie został dekorato-
rem w Akademii Sztabu Generalnego 
na Ochocie, przeniesionej później do 
Rembertowa. Nie czuł się tam dobrze. 
Musiał przygotowywać komunistyczne 
szyldy i hasła propagandowe. Dla „peł-
niących obowiązki Polaków”, noszą-
cych polskie mundury generałów i puł-
kowników sowieckich, musiał malować 
portrety Lenina oraz innych „bandzio-
rów” i „katów” polskiego narodu. Udało 
mu się jednak zmylić wroga. W Akade-
mii kontynuował też walkę z sowiec-
kim okupantem. Podbierał w  deko-
rowanych przez siebie gabinetach 
rosyjskojęzyczne dokumenty, przewo-
ził je osobiście do Ciechanowca, a po-
tem były przekazywane wyżej.

– Pan Jerzy jest 
człowiekiem 
niezwykłym, 
stąd ma wielu 
przyjaciół 
– opowiada 
Bogusława 
Sieroszewska. 
– Mimo, iż 
w maju skończy 
89 lat, jest 
wciąż bardzo 
aktywny...

historia SDP historia SDP

Jerzy Nowicki z Parą Prezydencką, 6 stycznia 2021 r.

Przekazanie rzeźby św. Jana Pawła II do Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, 5 sierpnia 2020 r.
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Kiedy w 1956 r. pożegnał się z wro-
gą dla Polski, służącą reżimowi 
w Moskwie Akademią Sztabu 

Generalnego, był dekoratorem w róż-
nych miejscach stolicy, m.in. w Hucie 
Warszawa. Zaczął też uprawiać własną 
twórczość artystyczną, głównie sakral-
ną i patriotyczną. Był też świetnym ko-
pistą znanych dzieł sztuki, m.in. Jana 
Matejki czy Juliusza i Wojciecha Kossa-
ków. W połowie lat 80. wyjechał do USA. 
W Nowym Jorku rewitalizował np. całe 
wnętrze świątyni parafii św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika przy 7th Street na 
Manhattanie, najstarszej polskiej parafii 
w stanie Nowy Jork (z 1872 r.). Jego pra-
wie dwuletnia praca uratowała ten ko-
ściół od rozbiórki. 

Po transformacji ustrojowej wró-
cił w 1990 r. do Polski. Stworzył w kraju 
wiele dzieł, m.in. trzy jego obrazy zdo-
bią wnętrze kościoła środowisk twór-
czych przy Placu Teatralnym w War-
szawie. Najwięcej jego rzeźb, obrazów 
i malowideł znajduje się w kościele 
św. Stanisława BM w Małej Wsi k. War-
ki, który ufundowała zamożna Ame-
rykanka Irma Rozynski z Kalifornii. 
Wszystkie swoje dzieła zachował na 

zdjęciach w kilku opasłych 
teczkach.

– Najbardziej się cie-
szę, że moja rzeźba św. Ja-
na Pawła II, nieduża, licząca 
120 cm wysokości, znalazła 
się w Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych przy Rakowiec-
kiej w  Warszawie – mówi 
zadowolony, że dożył cza-
sów, kiedy Polska upomina 
się o swoich bohaterów, na-
zywanych przez lata „ban-

dytami”, bo nigdy nie pogodzili się z so-
wiecką okupacją. Cieszy się, że 1 marca 
obchodzony jest Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. I właśnie 
1 marca 2018 r. otrzymał z rąk ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka 
awans ze stopnia porucznika na kapi-
tana Sił Zbrojnych RP.

W berecie z orłem i biało-
-czerwoną opaską AK

 Na patriotycznych uroczysto-
ściach, spotkaniach z młodzieżą, nabo-
żeństwach czy marszach pamięci Jerzy 
Nowicki jest zwykle w granatowym be-
recie z orłem i z biało-czerwoną opaską 
AK na rękawie marynarki. Często z la-
seczką i zawsze z osobą towarzyszącą. 

– Czy Pani wspomina w swoich 
książkach o mojej cioci Hani Nowic-
kiej, po mężu Wojno? To rodzona siostra 
mego ojca z Suwałk. Zaginęła podczas 
Obławy Augustowskiej razem ze swo-
im mężem, oficerem Wojska Polskie-
go – zapytał, podchodząc z opiekunami 
do stolika z książkami podczas obcho-
dów 75. rocznicy Obławy Augustowskiej 
w Gibach, 19 lipca 2020 r. W ręku ściskał 

czarno-białą fotografię przedstawiającą 
młodą dziewczynę w długiej sukni i bia-
łym, ścielącym się po ziemi welonie, 
stojącą ze świeżo poślubionym mężem 
ubranym w oficerski mundur.

Ciocię Hankę weteran pamięta 
z  dzieciństwa. Poznał ją, kiedy 
odwiedzał z ojcem swoich dziad-

ków Nowickich w Suwałkach. Jako chło-
piec lubił jeździć konno, a nad Czarną 
Hańczą mógł oddać się tej przyjemności 
na terenie jednostki wojskowej, gdzie 
służył jej mąż, Mieczysław Wojno. Raz 
ciotka Hanka zabrała go też do dentysty. 
Była z zawodu nauczycielką, podobnie 
jak jej starsza siostra Władysława. 

– Ciotka Hanka była ładna, serdecz-
na, inteligentna, znała kilka języków. 
Podczas wojny prowadziła tajne na-
uczanie i czekała na męża, który był 
więziony w niemieckim oflagu – opo-
wiada senior, pokazując rodzinne zdję-
cia: cioci z jej z rodzeństwem, z ojcem 
Aleksandrem Nowickim, który był dy-
rektorem Poczty na cały okręg. Przed 
wybuchem wojny nie mógł wiedzieć, 
że będzie musiał przeżyć śmierć dwoj-
ga dzieci: syna Aleksandra zamordowa-
no w Auchwitz, zaś Anna zginęła z rąk 
sowieckich w Obławie Augustowskiej. 

I przepadli bez wieści, jak setki, 
a może tysiące ofiar największej powo-
jennej zbrodni komunistycznej, z lip-
ca 1945 r. Do dziś nie wiadomo nawet, 
gdzie zakopano ich ciała. Poszukiwania 
do dziś nie przyniosły rezultatu.

– Pan Jerzy pragnął od dawna po-
jechać do Gib i zobaczyć pomnik 
ofiar Obławy Augustowskiej. Dlatego 
w 75. rocznicę tej zbrodni postanowili-
śmy go tam zawieźć razem z Robertem 
Konopką, który często pomaga mu jako 

szofer. Był bardzo 
poruszony. Wszedł 
bez naszej pomocy 
na szczyt wzgórza 
w Gibach, pod sam 
Krzyż, aby spraw-
dzić, czy są nazwi-
ska ciotki Hanki i jej 
męża. Kiedy je zoba-
czył, stał długo nie-
ruchomo. Był szczę-
śliwy z powodu tego 
odkrycia. Podobnie 
jak rok wcześniej, 
kiedy odnalazł dom, 
gdzie mieszkała 
ciotka Hanka, a na 
suwalskim cmenta-
rzu groby dziadków 
Nowickich i  ciotki 
Władzi, siostry Han-
ki – opowiada Bogu-
miła Sieroszewska, 
pokazując zdjęcia 
z  tych wypraw. Dziś w Suwałkach nie 
żyje już nikt z rodziny seniora.

W Warszawie Jerzy Nowicki ma tyl-
ko siostrę Marię, młodszą o dwa lata. 
Jedyny syn Leszek osiedlił się we Wro-
cławiu, ale zginął tragicznie. Pan Jerzy 
doczekał po nim trzech wnuczek i sze-
ściorga prawnuków. Odwiedzają go, 
dzwonią, na ile im czas pozwoli. 

– Radzę sobie jeszcze, zdrowie mi 
służy, wciąż staram się być przydatny. 
Pomaga mi Pan Bóg, modlę się do Niego 
nawet podczas malowania – zachowuje 
pogodę ducha żołnierz wyklęty ps. „Pla-
stuś”, senior artysta. Ma jeszcze tylko 
jedno życzenie: – Chciałbym doczekać, 
aby mój ojciec za pomoc Żydom został 
upamiętniony w Yad Vashem.

Z książki Teresy 
Kaczorowskiej  
„Było ich 27” 
(Warszawa 2020):

 „Jej mąż, Mieczysław 
Wojno, oficer 41. 
Suwalskiego Pułku 
Piechoty im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, 
po kampanii wrześniowej 
dostał się do niewoli 
w niemieckim oflagu IIc 
w Woldenbergu. Wrócił 
do Suwałk, do poślubionej 
tuż przed wybuchem 
II wojny światowej żony 
Anny, wiosną 1945 
roku. Obydwoje zostali 
zatrudnieni w Starostwie 
w Suwałkach. 
Przygotowywali 
na 26 lipca 1945 roku 
– z okazji imienin Anny 
i rocznicy ślubu – dużą 
uroczystość rodzinną. 
Anna spodziewała się 
dziecka. Obydwoje zostali 
aresztowani dwa dni 
wcześniej, 24 lipca 1945 
roku, podczas pracy 
w Starostwie. Podobno 
sam starosta, Wacław 
Kraśko, przyprowadził 
do Urzędu Powiatowego 
żołnierzy NKWD”. 

Anna Nowicka z ojcem Aleksandrem, dziadkiem Jerzego.
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– Jak to aresztowanie się odbyło?
– Zwyczajnie, dostałem kolbą 

w plecy i upadłem. To było tam, gdzie 
Starowiejska kończy się przed Gdyń-
skim Dworcem. Stały dwie wielkie cię-
żarówki. Wrzucano nas na przemian do 
jednej albo do drugiej – do Piaśnicy i do 
Stutthofu, ze mną obitym i leżącym 
twarzą na dechach.

To fragment rozmowy z moim oj-
cem Zygmuntem Truszczyńskim, sprzed 
40 lat, o wrześniu 1939 roku. Ojciec 

Deutschland...    über?
Tekst Stefan Truszczyński. Fot. Andrzej Gojke

przeżył w obozie półtora roku i uciekł na 
stacji w Tczewie w czasie przewożenia 
więźniów między obozami.

– · –
W grudniowo-styczniowym „Ku-

rierze Wnet”, piśmie Krzysztofa Skow-
rońskiego, ukazał się ważny artykuł 
księdza Zygmunta Zielińskiego. Dziś 
prawie 80-latka. Mojemu ojcu udało się 
uciec. Jego ojca rozstrzelano na począt-
ku wojny na Kaszubach. 

Ksiądz pisze o dzisiejszym Gdań-
sku. Są to informacje alarmujące. To już 
nie proniemieckie sentymenty. To zna-
miona przemyślanych dalekowzrocz-
nych działań. Co tam się dzieje? Arty-
kuł powinien być nagłośniony. Ludzie 
muszą to przeczytać.

– · –
Okiem teleobiektywu z 70-metro-

wej wysokości podnośnika patrzę na 
Gdańsk. Zdjęcia robi gdyński fotografik 

– dziennikarz Andrzej Gojke. Piękne wi-
doki. Ale zejdźmy na ziemię.

Obraz z ekranu telewizora. Wiado-
mości. Ustawiony na tle gdańskiego 
żurawia nad Motławą, mówi po nie-
miecku były premier naszego kraju. 
Kim on teraz jest? Do jakiej sprawy sy-
gnał daje?

Przed laty decyzją niesprawiedliwe-
go traktatu uczyniono Gdańsk „wolnym 
miastem”. Od czego? Na pewno od moż-
liwości współrządzenia przez polskich 
współobywateli. A potem od możliwości 
życia. Nienawiść do Polaków, do Żydów 
– w Gdańsku, Wrzeszczu, Oliwie, Sopo-
cie – w końcu lat trzydziestych przybie-
rała coraz ostrzejsze formy.

Komandor Włodzimierz Steyer, 
późniejszy dowódca obrony Helu, przed 
zejściem marynarzy na ląd w  gdań-
skim porcie osobiście sprawdzał, 

historia SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·  01(140) 2021 7776

czy żołnierz-marynarz ma dla obrony 
nóż w kieszeni. Jeśli nie, przepustka by-
ła anulowana.

Przyznana Polsce składnica towa-
rowa na Westerplatte była solą w nie-
mieckim oku. Miasto, z którego wypły-
nęła w XVII wieku flotylla 10 okrętów 
i rozbiła Szwedów w bitwie pod Oliwą 
– krzyczało w latach 30. XX wieku prze-
ciw Polsce coraz głośniej. Coraz częściej 
podnoszono ręce w hitlerowskim po-
zdrowieniu.

Potem skrwawiono pia-
śnickie lasy. Zadymiły 
ludzkim dymem piece 

Stutthofu. Niestety, z ruski-
mi tankami przyszła zaraza 
czerwona. Czołg wjechał do 
Maryjnej Świątyni. Strasz-
ny odwet na cywilnej lud-
ności nastąpił z osobistego 
rozkazu Stalina. Gwałty zo-
stały nakazane. Zniszczono 
miasto. Złote uliczki poszły 
w ruinę. Wraki statków osia-
dły na dnie basenów porto-
wych i stoczniowych.

Gdańsk wrócił do Pol-
ski. Nadal zniewolonej, ale 
wielkim wysiłkiem społe-
czeństwa zdołano odbudo-
wać kraj. I Gdańsk także. 
Stanął znowu Neptun z har-
punem przed Dworem Artu-
sa. Wzniesiono od podstaw 
nową Starówkę. Oczyszczo-
no Motławę, udrożniono tor 
wodny z Bałtyku do stoczni 
i miasta. Zbudowano doki 
Stoczni Gdańskiej, Północ-
nej i Remontowej. Wypełniły 
się pochylnie, zaskrzypiały 

dźwigi. Zorganizowano kadry na uczel-
niach, audytoria wypełniły się studen-
tami. Uruchomiono szkolnictwo zawo-
dowe – przyszłe kadry stoczniowe. To 
wszystko uczynili Polacy. Nie Niemcy.

– · –
Do Gdańska, Sopotu przyjechali 

wyrzuceni z Kresów, bezdomni ze spa-
lonych domów całej Polski. Do szko-
ły podstawowej chodziłem po woj-
nie w  Sopocie. W mojej klasie uczyli 

zupełnie niezwykli wychowawcy i na-
uczyciele – kompetentni i serdeczni. 
Dzieci były z rodzin wileńskich, lwow-
skich, warszawskich i z innych miast. 
Co najważniejsze, nauczono mnie wła-
śnie wtedy. Autochtonka, gdańszczan-
ka, Pani Stefania Czischke, która prze-

żyła Hunów i nie chciała wyjechać po 
wojnie do Niemiec, uczyła angielskiego 
i niemieckiego. Hrabina Sobańska, by 
utrzymać rodzinę, dawała lekcje gry na 
pianinie. Chodziłem do niej i ja.

To z tych inteligenckich źródeł wy-
rósł w Trójmieście ruch jazzmanów, 
gdański BIM-BOM, wieloscenowy teatr 
Iwo Galla, a potem Zygmunta Hübnera 
– z Dubrawską, Fettingiem, Cybulskim 
i Kobielą, Kępińską i Kowalskim, Makla-
kiewiczem, Wojtychem, Fedorowiczem. 
Tu startował Polański wychodząc z sza-
fą z morza, Artura Millera reżyserował 
Wajda, miała epizod twórczy Osiecka. 
Rodem z Sopotu jest Konstanty Kulka. 
Długo by jeszcze wymieniać.

Opera Leśna, molo... wiemy, wie-
my. Ale ja pamiętam jeszcze, gdy po 
obowiązkowym pochodzie 1-majo-
wym przez ulicę generalissimusa Stali-
na (Aleja Niepodległości), zbiegnąwszy 
ulicą Rokossowskiego (dziś Bohaterów 
Monte Cassino), gnaliśmy na koniec 

mola i zrzucając gatki z gołymi tyłka-
mi skakaliśmy do morza. Polowali na 
nas milicjanci – bo to jednak był jakiś 
tam pierwszomajowy protest. Czasem 
się oberwało.

– · –
Gdańsk to symbol protestu. Za-

wsze pod biało-czerwoną, patriotyczne 
pieśni i msze święte towarzyszyły ro-
botniczym demonstracjom. Z perspek-
tywy półwiecza bilans nie jest zgodny 
z oczekiwaniami. Pozostały w pamię-
ci czyny ludzi prawych i szlachetnych 
– takich jak ksiądz Hilary Jastak z Gdy-
ni, suwnicowa Anna Walentynowicz, 
Gwiazdowie. Polska, a nie Unia jest 

Hrabina Sobańska, by utrzymać rodzinę, dawała lekcje 
gry na pianinie. Chodziłem do niej i ja.
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najważniejsza. Władza zawsze rządzi 
tylko okresowo. Są momenty piękne 
i  wstydliwe. Głupota i krótkowzrocz-
ność czyni szkody. Destrukcja i wy-
przedaż gospodarki, emigracja tu wy-
uczonych za ciężkie pieniądze, decyzje 
oszukujące państwo i społeczeństwo. 
Lokaty w podatkowych rajach – wszyst-
ko to nie powinno pozostać bezkarne. 

Ale jest jeszcze zwykła zdrada. Na-
iwność, że obcy cię uszczęśliwi, nakar-
mi i zabezpieczy. Owszem, bogaty da 
jałmużnę, ale będzie ona miała cenę. 
Dziś niektórzy mówią – jestem euro-
pejczykiem. Jesteś. Do czasu.

– · –
Płaczą w Gdańsku nad zamordo-

waniem prezydenta zapominając, że to 
brak wyobraźni i niechlujstwo strażni-
cze doprowadziły do zbrodni szaleńca. 

Teraz nieudolna władza cynicznie pró-
buje wykorzystać kryminalną zbrod-
nię do walki politycznej. Ciszej nad tą 
trumną. 

Ksiądz Zygmunt Zieliński w „Ku-
rierze Wnet” pisze o pro-niemieckich 
organizacjach, które rozwijają działal-
ność w Gdańsku. Popisał się wiceprezy-
dent miasta. Jego zdaniem, słowo było 
przyczyną wojny. Nie ukarano niemiec-
kiego przybysza, który nawet w sądzie 
złorzeczył Polakom. I to było niedawno, 
zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od 
mogił w Piaśnicy. Jakaś dziwna zaćma, 
czy głuchota. To nie tak trudno przecież 
zorientować się who is who. Dziecko 
spojrzy i odróżnia dobrego człowieka 
od złego. Oczywiście zdarzają się po-
myłki. Reglamentowani i utytułowani 
przybysze z centrum mogą okazać się 
nieuczciwymi i niemądrymi.

Któż to unieruchomił suwnice i po-
chylnie stoczniowe, sprzedał za 
niewiadome pieniądze polską flo-

tę handlową, zlikwidował przemysł? Nie 
byli to na pewno robotnicy ze Stoczni Le-
nina, Warskiego i Komuny Paryskiej. Kto 
zaorał „Cegielskiego” z Poznania i „Zgo-
dę” ze Świętochłowic, produkującą nieco 
mniejsze silniki okrętowe?

Niedługo odpłynie legenda przy-
woływanego już tu eks-premiera, który 
przemawia teraz po niemiecku. Nowy 
Prezydent USA zgadza się, by chłop-
cy sikali w jednej ubikacji z dziewczę-
tami. Produkty chińskie wytępią u nas 
ostatniego rzemieślnika. Prezes Obajtek, 
choć rodem z Pcimia, wyrwał Niemcom 
polską prasę regionalną. Choć wydawa-
ło się to niemożliwe. Ale już krzyk się 
podniósł, że obsadzą kolesiów. No to nie 

dopuśćmy do tego. Problem palący. Oby 
nie było tak jak z telewizyjnymi i radio-
wymi opłatami abonamentowymi.

Pan Boniek zatrudnił ziomka „Bie-
dronki”. Ale to w końcu niewielkie ry-
zyko. To tylko sport. Choć hałaśliwy.

W Gdańsku poprawiono prowo-
kacyjną koncepcję Muzeum II Wojny. 
Gmach pozostał krzywy, ale historycz-
ną prawdę uratowano. Posprzątano 
wreszcie na Westerplatte. Gorzej z gło-
wami myślącymi antypolsko. Nobel by 
się należał dla tego, kto wyjaśnił, skąd 
się bierze plucie do gniazda własnego. 

Skąd biorą się ludzie, którzy patrzą 
spode łba na własne plemię, a wzdy-
chają do potomków tych, których oj-
cowie zabijali, niszczyli i kradli? Nie 
poczuwają się do odpowiedzialności 
i zadość uczynienia.

Maria ze Skłodowskich, jako uczen-
nica Marysia, idąc do szkoły pluła prze-
chodząc przed świątynią zaborcy. I ni-
gdy – nawet otoczona sławą – nie 
zapomniała, skąd jej ród i korzenie.

Wody morskie omywające gdańskie 
pomorze rozbijane już są przez łama-
cze fal – potężne bale wbijane w brzegi 
plaż na Półwyspie Helskim. Ale nie pol-
skie firmy to czynią. To Austriacy, nie-
mieccy pobratymcy, wykupili polskie 
hydrobudowy, niegdyś słynne w świe-
cie. Zarabiają dzięki polskim robotni-
kom, dzięki wiedzy naszych techników 

i inżynierów, bo to ich zatrudniono. To 
oni, a nie my czerpią zyski z europej-
skiej pseudodarowizny. Nasi koloniza-
torzy powinni fundować pomniki – np. 
Mazowieckiemu, Balcerowiczowi, Buz-
kowi, a kapliczki tym, którzy zwinęli 
zakłady większe i mniejsze – jak Polska 
długa i szeroka. 

W Gdańsku, tak jak i w Warszawie, 
ścieki wylały się do głównych rzek mia-
sta, Oglądaliśmy martwe ryby. Wiado-
mo, psują się one od łba. Przypatrujmy 
się więc ważnym gębom i gębusiom, 
czy przynajmniej wyglądają swojsko.

To Austriacy, niemieccy pobratymcy, wykupili polskie 
hydrobudowy, niegdyś słynne w świecie. Zarabiają dzięki 
polskim robotnikom, dzięki wiedzy naszych techników 
i inżynierów, bo to ich zatrudniono.
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Publikacja zawiera 10 rozdziałów 
tematycznych: 1. Czy język polski jest 
naprawdę aż tak trudny. 2. Co kraj to 
obyczaj. 3. Kultura zamiast polityki. 4. 
Szlachectwo zobowiązuje. 5. Stare i no-
we – kraj w trakcie przemian. 6. Nie do 
wiary! 7. To trzeba zobaczyć! 8. Polski 
„Dziki Wschód”. 9. Huczne świętowa-
nie ma w Polsce tradycję. 10. Miłość do 

Polski może prowadzić 
przez żołądek.

Wszystkie części 
książki są interesujące. 
Jednak tematyka roz-
działów jest tak różno-
rodna, że warto się im 
bliżej przyjrzeć – zwłasz-
cza powodom, dla któ-
rych niemiecki autor po-
kochał Polskę.

Zapowiada się cie-
kawie. Autor w ob-
razowy sposób 

przestawia kolejne po-
wody. Zrozumiałe zdania 
oraz znajomość kontek-

stu historycznego, politycznego i kul-
turowego pozwalają łatwiej przyswoić 
treść i zapoznać się z różnorodnością 
prezentowanych tematów.

Okazuje się, że z Polakami można 
się porozumieć, gdyż bariera języko-
wa znacząco się zmniejszyła. Młodzi 
Polacy pilnie uczą się języków obcych. 
Wielu uczniów i studentów korzysta 
z dodatkowych prywatnych lekcji, za 
które sami płacą. Trudność w poro-
zumieniu może wystąpić wśród osób 
starszych i na terenach wiejskich. „Bo 
w Polsce gość jest królem, któremu 
należy pomóc za wszelką cenę, Nawet 
rąk, nóg, mimiki”.

W przedmowie autor pisze: 
„Znany tłumacz Karl Dede-
cius opisał kiedyś literaturę 

jako okno, przez które jeden naród mo-
że spojrzeć w oczy drugiemu. Książka 
«111 powodów, by kochać Polskę» była 
pierwotnie pomyślana jako takie okno 
dla niemieckiego czytelnika. Chciałem 
– w sposób humorystyczny, ale i zara-
zem pouczający – pomóc mu poznać 
naszego sąsiada, Polskę. Przybliżyć pol-
ski język, obyczaje, tradycje, nawyki 
kulinarne, a także różne osobliwości, 
i to tak, by książka zachęciła go kiedyś 
do samodzielnego odwiedzenia nasze-
go sąsiada”.

Książka ta odbiła się głośnym 
echem w Niemczech, zaś autor miał 
okazję stwierdzić, że wielu jej czytelni-
ków pochodzi z Polski. Równocześnie 
uważa, że fakt, iż jego rodzice urodzi-
li się w Polsce, a on sam dorastał w at-
mosferze tradycji bawarskich, śląskich 
i polskich, było wystarczającym powo-
dem, aby taką książkę napisać. Sam 
Matthias Kneip po sukcesie książki 
w  Niemczech liczy na to, że również 
w Polsce znajdzie ona swoich sympa-
tyków. Ja się do nich zaliczam i dlatego 
ją z przyjemnością recenzuję.

Rodzice autora, będący Niemcami, 
spędzili swoje dzieciństwo w czę-
ści Górnego Śląska, która wów-

czas należała do Niemiec. Po II wojnie 
światowej znalazła się ona w  obrębie 
Polski, a po roku 1945 używanie języka 
niemieckiego zostało zakazane. Uczęsz-
czali do polskiej szkoły, gdzie nauczyli 
się języka polskiego, poznali polską kul-
turę. W 1957 roku prze-
siedlili się wraz z dziad-
kami autora do Bawarii. 
Matthias Kneip urodził 
się w Ratyzbonie w 1969 
roku. Jest od lat pisa-
rzem, poetą i propaga-
torem kultury polskiej, 
którą zainteresowali go 
rodzice. Ojciec Matthia-
sa, profesor polonistyki 
na Uniwersytecie w Ra-
tyzbonie, był tłumaczem 
ekipy piłkarskiej Kazi-
mierza Górskiego na 
mistrzostwach świata 
w Niemczech w 1974 r.

M. Kneip ma w dorobku kilkanaście 
książek o Polsce i kilka tomików poetyc-
kich. Pracuje naukowo w Deutsches-Po-
len Insitut w Darmstadt. Za zaangażowa-
nie w organizację kulturalnej wymiany 
niemiecko-polskiej otrzymał od polskich 
władz m.in. Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

Autorowi w latach młodości bardzo 
zapadły w serce i pamięć zwyczaje rodzi-
ców przywiezione z Polski, jak np. dziele-
nie się opłatkiem w Wigilię, czy niepoda-
wanie ręki na powitanie przez próg.

W następnych latach sam na wła-
sną rękę podróżował po Polsce w różne 
miejsca i się nią zauroczył.

Z zaciekawieniem 
przeczytałam książkę 
niemieckiego autora, dr. 
Matthiasa Kneipa, pt.  
„111 powodów, by 
kochać Polskę. Wyznania 
niemieckiego pisarza”,  
aby się dowiedzieć, jakie są 
te tak liczne powody jego 
miłości do Polski.

Dlaczego  
 niemiecki   
 pisarz         
    kocha     
  Polskę
Tekst Katarzyna Wojciewska
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Zaskakujący zwyczaj niepoda-
wania ręki przez próg na powi-
tanie. Trudno sobie wyobrazić, 

że „nie przez próg”. Zdaniem Matthia-
sa Kneipa, forma powitania nie przez 
próg, a dopiero w środku, w mieszka-
niu, jest dowodem polskiej gościnno-
ści. Polubił ten zwyczaj i stosuje go 
w Niemczech.

Najlepszy karykaturzysta pochodzi 
z Polski. Andrzej Mlecz-
ko od kilku dziesięciole-
ci swoimi inteligentnymi 
karykaturami pokazuje 
i  komentuje w określo-
nym świetle polską poli-
tykę i społeczeństwo. Bar-
dzo go ceni autor książki.

Dzień Kobiet – ciekawe 
święto, nieznane w  stro-
nach ojczystych autora. 
Ze zdumieniem obser-
wował na uniwersytecie 
i w mieście kobiety obda-
rowywane kwiatami przez 
mężczyzn w dniu 8 mar-
ca. W  Niemczech jest to 
święto mało znane, a kon-
kurencja ze strony Walen-
tynek jest ogromna, więc 
Dzień Kobiet w polskim 
wydaniu jest bez szans.

Kiosk „Ruchu” to po-
zostałość z poprzedniej epoki, która 
w  Polsce przetrwała do dziś. Są one 
wszędzie – w miastach, miasteczkach, 
w większych wsiach. Można w nich ku-
pić różne potrzebne rzeczy, jak bilety 
na autobus, prasę, papierosy, proste 
leki, słodycze czy inne drobiazgi. Mat-
thiasowi kioski się podobają i chciałby, 
aby podobne były w Niemczech.

To tylko kilka wybranych powo-
dów, dla których autor pokochał Pol-
skę... Ogólnie tematyka książki jest 
bardzo zróżnicowana i dlatego cieka-
wa. Od Morza Bałtyckiego, przez pięk-
ne pejzaże Mazur i Mazowsza z bo-
cianami w tle, Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie, żubry w Puszczy Biało-
wieskiej, po widoki Tatr i z wierzchoł-
ków tatrzańskich. No i powszechna 

pamięć św. Jana Pawła II, 
który zmienił świat...

Warto przeczy-
tać tę książkę 
i  dowiedzieć 

się, jak postrzega Polskę 
życzliwy Niemiec przez 
pryzmat swoich podró-
ży, doświadczeń i zami-
łowania do naszego kra-
ju. Ta publikacja stanowi 
swoiste lustro, w którym 
czytelnik może przyjrzeć 
się sobie, aby m.in. lepiej 
zrozumieć to, jak nas wi-
dzą inni, w tym przypad-
ku niemieccy sąsiedzi.

Serdeczne dzięki na-
leży skierować do redak-
tora naczelnego Wydaw-
nictwa Grupa M-D-M 
w  Warszawie, Antonie-
go Dragana, który wydał 

w  Polsce omawianą książkę o coraz 
lepszych stosunkach polsko-niemiec-
kich i niemiecko-polskich. 

Warto podkreślić, że książka „111 
powodów, by kochać Polskę” miała w 
Niemczech już trzy wydania. Świadczy 
to o tym, że u naszego sąsiada za Odrą 
budzi duże zainteresowanie, za co trze-
ba podziękować autorowi.

Warto 
przeczytać 
tę książkę 
i dowiedzieć 
się, jak 
postrzega 
Polskę 
życzliwy 
Niemiec przez 
pryzmat 
swoich 
podróży, 
doświadczeń 
i zamiłowania 
do naszego 
kraju.
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Bohater, 
żołnierz, 
polityk, 
pisarz
Tekst Stach Ostróżko
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III. Bo temat jest niewygodny dla kłam-
ców komunistycznych i postkomuni-
stycznych. Nie dziwmy się więc, że opi-
nia publiczna amatorsko powiadamia 
rodaków, co według niej było w naszych 
dziejach chwalebne, a w rzeczywistości 
historycznej niechwalebne. 

Dobrze więc, że oficyna „Biały 
Kruk” wydała pod koniec ubiegłego ro-
ku, w czterechsetlecie śmierci hetmana 
Żółkiewskiego, książkę Wojciecha Po-
laka o głównym uczestniku wydarzeń 
tamtego czasu: „Żółkiewski pogromca 
Moskwy. Biografia”. 

Był pradziadem Jana III Sobieskie-
go, krewnym Jana Zamoyskiego, 
a nade wszystko człowiekiem 

renesansu: religijny do szpiku kości, 
utalentowany dowódca, dobry gospo-
darz – rozbudował swą Żółkiew, erygo-
wał w niej kościoły, cerkwie i synagogi. 
Był wybornym politykiem i dyplomatą 
szukającym zawsze kompromisu. Był 
także ofiarnym obywatelem, bo z wła-
snej szkatuły wspomagał wciąż „dziu-
rawy” budżet wojskowy, jak również 
ze swych zasobów fundował prezenty 
bojarom moskiewskim, kiedy zawie-
rał z nimi układy, bo na wschodzie bez 
bakszyszu nic nie dało się osiągnąć. 
Był pisarzem, napisał m.in. „Pobudkę 

do cnoty”, której treść odnosi się do 
starożytności, lecz to tylko sztafaż, al-
bowiem implicite są tu ewokowane 
problemy moralno-polityczne Rzeczy-
pospolitej z przełomu XVI i XVII wieku. 
Pozostawił wspomnienia, pisane tuż 
po zwycięstwie kłuszyńskim w 1610 r. 

– „Początek i progres wojny moskiew-
skiej”, arcydzieło staropolskiej literatu-
ry wspomnieniowej.

W polityce hetman najczęściej 
przyjmował postawę koncyliacyjną, 
lecz gdy przewidywał, że próby ugody 
będą nieskuteczne, stawał się wobec 
przeciwników bezkompromisowy. Tak 
było na przekład w roku 1588, gdy arcy-
książę Maksymilian Habsburg, dziedzic 
tytułów Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego, największej ówczesnej 
potęgi europejskiej, zapragnął korony 
polskiej i wielkoksiążęcej litewskiej, 
a  odparty spod murów Krakowa, wy-
cofał się do Byczyny (ok. 40 km). Obaj 
hetmani – Jan Zamoyski i Stanisław 
Żółkiewski – uderzyli nań znienacka. 
Zamoyski chciał rokowań, ale młodszy 
odeń Żółkiewski parł do walki. Jakoż 
wzięli do niewoli uzurpatora, Zamoyski 
osadził jeńca w Krasnystawie, skuwszy 
go – jak na arcyksięcia przystało – zło-
tymi łańcuchami...

I zrobiło mi się smutno, bowiem to 
nie „car ruski” składał hołd Zyg-
muntowi III. To był car moskiewski 

(a właściwie, zgodnie z ówczesną no-
menklaturą wschodu europejskiego, 
„hospodar moskiewski”). Przecież na-
si monarchowie w swej tytularze mieli 
też godność „książąt ruskich”. Owa in-
skrypcja jest tedy krzycząco anachro-
niczna. A nadto nie ma co aż tak szczy-
cić się tym wydarzeniem. 

Były zresztą dwa hołdy: pruski 
w kwietniu 1525 r. i moskiewski w paź-
dzierniku 1611 r. Oba to błędy poli-
tyczne: wskutek pierwszego powstało 
lenne księstwo pruskie w sercu Koro-
ny Polskiej, które dwa i pół wieku póź-
niej, sprzymierzone z Rosją i drugim 
państwem niemieckim, unicestwiło 
Rzeczpospolitą; w ogóle zaszczepiło 
w Niemcach postawę ekspansji, usta-
wicznego dążenia do „Lebensraumu” 

i  nade wszystko irracjonalną niena-
wiść do Polaków, jaką żywi zazwyczaj 
każdy wasal po wyzwoleniu się z pod-
ległości. Gdyby ktoś się uparł, że hołd 
pruski, składany Zygmuntowi Staremu, 
stał się pośrednio przyczyną hekatom-
by obu wojen światowych – nie byłby 
chyba daleki od prawdy. 

Drugi hołd był rezultatem awantu-
ry politycznej wywołanej przez 
dwóch oszustów udających sy-

nów carskich i uzurpujących sobie pra-
wo do tronu moskiewskiego, a popiera-
nych przez kilku niezrównoważonych 
magnatów polsko-litewskich i grupę 
szlachty obu narodów żądnej bogactwa. 
Dał się do niej wciągnąć król Zygmunt 
III, miłościwie nam panujący król Polski, 
Szwecji etc., etc. Oprócz setek tysięcy 
zabitych, tudzież pogłębienia nienawi-
ści Moskwy-Rosji do nas, hołd ten nie 
miał żadnego znaczenia. Mówiąc bez 
osłonek, Zygmunt III owym włączeniem 
swego królestwa do tego awanturnictwa 
zaszkodził Rzeczypospolitej... 

W każdym razie pamięć o tym, 
co  zdarzyło się w naszej części Euro-
py w latach 1610-1623, trwa w polskiej 
świadomości, acz zdeformowana po-
nad miarę licznymi uproszczeniami, 
niedomówieniami i przekłamania-
mi. Historycy i publicyści sieją zamęt 
w  świadomości historyczno-politycz-
nej współczesnych Polaków, np. niektó-
rzy historiografowie przemilczają, jak-
by nadal byli na usługach propagandy 
rosyjsko-sowieckiej, fakt najbardziej 
eksponowany przez opinię publiczną 
– pojmanie cara moskiewskiego Wasy-
la Szujskiego i dwóch jego braci, którzy 
w iście bizantyjskim stylu, bijąc czołem 
do ziemi, ukorzyli się przed Zygmuntem 

Jesienią 
ubiegłego roku na 
ulicznym słupie 
ogłoszeniowym 
zobaczyłem 
olbrzymi afisz 
z sekwencją obrazu 
Matejki o hołdzie 
moskiewskim 
i u dołu napis: 
„Car ruski na 
kolanach przed 
królem polskim”
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Był pradziadem Jana III Sobieskiego, krewnym Jana 
Zamoyskiego, a nade wszystko człowiekiem renesansu: 
religijny do szpiku kości, utalentowany dowódca, dobry 
gospodarz – rozbudował swą Żółkiew, erygował w niej 
kościoły, cerkwie i synagogi.
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Dwadzieścia dwa lata później 
Żółkiewski rozbił pod Kłuszy-
nem armię moskiewską, po-

dobno siedmiokrotnie liczniejszą. Jak 
tego dokonał – opisał we wspomnia-
nym reportażu literackim „Początek 
i progres wojny moskiewskiej”. Tym 
zwycięstwem otworzył bramy Mo-
skwy, do której weszła załoga polska 

zrazu sprzymierzona z bojarami, któ-
rzy nie chcieli ani wziętego do niewoli 
cara Szujskiego, ani tzw. Samozwań-
ców Dymitrów (owych uzurpatorów). 
Zgodzili się na interwencję polską 
i pobyt naszych wojsk w swej stolicy. 
Zaczęły się pertraktacje. Król zapropo-
nował kandydaturę swego syna, póź-
niejszego Władysława IV, na cara mo-
skiewskiego

Koncepcje króla i hetmana od same-
go początku awantury tzw. samozwań-
ców, uzurpatorów, różniły dalekosiężne 
cele. Pierwszy chciał, jak przed chwilą 
napisałem, osadzić na tronie moskiew-
skim swego syna Władysława, a później 
samego siebie i wzbogacić się o jeszcze 
jeden tytuł: do króla Polski i Szwecji do-
dać hospodara, czyli cara moskiewskie-
go. Wtedy doszło do kontrowersji mię-
dzy nim a hetmanem, który podobno 
publicznie zapytał: „zali wasza królew-
ska mość ma na względzie dobro Rze-
czypospolitej czy własne?”. 

Hetman zaś dążył do unii Rzeczy-
pospolitej z Moskwą.

Obie koncepcje były rojeniami. 
Pierwsza dlatego, że państwo mo-
skiewskie zgadzało się na królewicza 
polskiego wyłącznie pod warunkiem 
zmiany jego religii na prawosławie. To 
był wymóg sine qua non. Nie zarzucaj-
my ówczesnym Moskalom fanatyzmu 
religijnego. Przecież Polska po stu la-
tach wybrała na swego monarchę pro-

testanckiego Niemca, który – by zasiąść 
na tronie – musiał przyjąć katolicyzm, 
co bez żadnych wahań i skrupułów 
uczynił natychmiast po wyborze. 

A z prawosławiem było gorzej, po-
nieważ metropolici skłóconych Kościo-
łów rzymskiego i bizantyjskiego rzucili 
klątwy na wyznawców skonfliktowa-
nych wspólnot religijnych. Anatema 
została cofnięta w latach sześćdziesią-
tych XX w., prawie po tysiącleciu... 

Rachuby, a raczej marzenia, Żół-
kiewskiego o stworzeniu jednoli-
tego państwa z trzecim członem 

też były niemożliwe, gdyż Moskwa-
-Rosja ksenofobicznie strzegła swojej 
odmienności, nie umiała i nie chcia-
ła żyć we wspólnocie narodów. W jej 
państwie prawie nie było autonomicz-
nych, suwerennych mniejszości naro-
dowo-religijnych; były to niewątpliwie 
konsekwencje podległości chanatowi 
tatarskiemu. W ogóle Moskwa prze-
jęła od Tatarów okrucieństwo i prze-
biegłość azjatycką, którą Rosjanie za-
chowali do dziś – pozwalającą im nie 

dotrzymywać żadnych zobowiązań 
międzynarodowych. 

W marcu, w Wielkim Tygo-
dniu 1612 r., wybucha bunt 
mieszkańców Moskwy. Za-

częło się od jakiegoś błahego zatargu 
na bazarze w Kitaj Grodzie. Tłum han-
dlujących rzucił się do obrony kupca 
szarpanego przez żołnierza polskiego, 
jego towarzysze sięgnęli po broń. Walki 
wkrótce ogarnęły całe miasto. Polacy je 
podpalili. Moskale zablokowali wszyst-
kie bramy i morzyli głodem żołnierzy 
Rzeczypospolitej. 

Dzień, w którym nasze wojska opu-
ściły stolicę, Rosjanie uznają za święto 
narodowe: „dzień jedności, upamiętnia-
jący wyzwolenie Moskwy spod polskich 
interwentów”. Nie sposób teraz zagłu-
szyć tkwiącej jak oścień w świadomości 
powszechnej znanej frazy z arcydrama-
tu: „miałeś, chamie, złoty róg...”.

„Kapitulacja załogi polskiej – pisze 
Wojciech Polak – została podpisana 6 li-

stopada 1612 r. (...). Akt kapitulacyjny 
głosił, że Polacy w zwartym szyku, ze 
sztandarami i łupami, będą mogli wró-
cić do Rzeczypospolitej. Nie został on 
dotrzymany. Moskale dużą część żoł-
nierzy (w tym całą piechotę) wymordo-
wali”. Brzmi to jak zapowiedź Katynia... 

Niecały rok wcześniej Żółkiew-
ski wiózł Krakowskim Przedmieściem 
na Zamek Królewski swych carskich 

jeńców karetami, jakimi w Europie jeź-
dzili najznamienitsi. Otaczało je sześć-
dziesięciu senatorów i posłów ubranych 
w zbroje rycerskie. Za karocą hetmań-
ską, którą ciągnęło sześć białych koni, 
jechał car Wasyl. „Niesamowita ciżba 
pchała się, by ujrzeć pierwszego w dzie-
jach Polski cara, który dotknął ziemi ma-
zowieckiej w żałosnej roli jeńca – napisał 
Stanisław Nicieja, historyk z Uniwersy-
tetu Opolskiego. – Hetman przemawiał 
długo(..), ale nie chełpił się swymi doko-
naniami, a wychwalał czyny króla i ry-
cerstwa. Skrupulatnie wyliczał bogac-
twa i krainy, którymi władał jeniec. Nie 
poniżał carów, przeciwnie – współczuł 
im i prosił króla o łaskę dla nich. «Oto 
stoi przed nami car Wasyl, wzór szczę-
ścia odmiennego»”. Król i zebrani także 
nie okazywali jeńcom ani pogardy, ani 
wrogości. Ostatecznie Zygmunt III zade-
cydował, aby carowie zostali odwiezieni 
do Gostynina i tam osadzeni w zamku 
ze wszystkimi wygodami przynależny-

mi jeńcom koronowanym. Wzburzyło to 
obecnych przy ceremonii bojarów, rów-
nież jeńców, domagających się kata dla 
swych carów, przed którymi jeszcze nie-
dawno się korzyli. Bo taka jest bizantyj-
sko-tatarska mentalność rosyjska: dla 
wziętego do niewoli rodaka nie ma lito-
ści. Ani carowie, ani Stalin nie uznawa-
li kapitulacji. Kto się poddał, był zdrajcą 
niezasługującym na życie.
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Niecały rok wcześniej żółkiewski wiózł Krakowskim 
Przedmieściem na Zamek Królewski swych carskich jeńców 
karetami, jakimi w Europie jeździli najznamienitsi.

Koncepcje króla i hetmana od samego początku awantury  
tzw. samozwańców, uzurpatorów, różniły dalekosiężne cele.



FORUM DZIENNIKARZY ·  01(140) 2021 8988

Maria Giedz 
Dziennikarka i podróżniczka. Historyk sztuki i konserwator zabytków, a także doktor politolo-
gii. Zajmowała się również sztuką prawosławia, co zaowocowało publikacją „Grabarka. Sank-
tuarium Kościoła prawosławnego” (1987). Podjęła pracę jako dziennikarz, specjalizując się 
w problematyce społecznej, podróżniczej i kulturalnej. Pracowała w „Tygodniku Gdańskim”, 
przez wiele lat w „Dzienniku Bałtyckim”, gdzie m.in. prowadziła rubrykę „Podróże”. Publi-
kowała w magazynach „Świat i Podróże”, „Czas Pomorza”, „Poznaj Świat”. Odwiedziła więk-
szość państw europejskich i obu Ameryk; była też w Azji, w północnej Afryce, ale szczególnie 
upodobała sobie Bliski Wschód. Jest ekspertem w tematach kurdyjskich i autorką dwóch ksią-
żek – „Węzeł Kurdyjski” (2002) oraz „Kurdystan, bez miejsca na mapie” (2010), a także autorką 
licznych reportaży, w tym z rejonów objętych działaniami wojennymi (Irak, Syria). Od marca 
2006 r. w „Magazynie Solidarność” prowadzi rubrykę „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, 
w której prezentowane są ciekawe, a nie odkryte miejsca na Pomorzu. To było inspiracją do 
powstania w 2018 roku nietypowego przewodnika – „Pomorze mniej znane”. „Pomorze na 
szlaku” można uznać za kontynuację tamtego pomysłu.

Trzej dostojni więźniowie umiera-
li nazbyt szybko i niemal równo-
cześnie, żeby można ich śmierć 

uznać za naturalną. „Badacze – pisze 
dalej Nicieja – nigdy nie poddali wni-
kliwej analizie tych zaskakujących 
zgonów, jak gdyby wstydliwie opusz-
czano na to kurtynę milczenia. Sądzę, 
że nie chciano wielkiego triumfu pol-
skiego nad Moskwą zbrukać opiniami 
o niegodnym skrytobójstwie”. Czyż to 
nie jest aluzyjna sugestia, że mordo-
wali ich Polacy? Jakie korzyści mieli-
byśmy z uśmiercania carów w niewoli? 
A  dlaczego nie przyjąć hipotezy bar-
dziej prawdopodobnej, że dokonywali 
tego ludzie Moskwy? Oni mieli i mają 
stokroć lepsze od nas sposoby skrytego 
mordowania – uczyli się ich od Tatarów. 

Żółkiewski zginął w październiku 
1620 r. pod Cecorą, ratując honor żoł-
nierza polskiego, albowiem jego pod-
władni w panice, której nie zdołał po-
wstrzymać, uciekali z pola bitwy. On 
z  synem i garstką żołnierzy pozostał 
w obozie... 

Potomni docenili jego patrio-
tyzm bohaterski i szlachetność; pisał 
o nim już pod koniec XVII w. Samuel 
ze Skrzypny Twardowski w poemacie 
historyczno-heroicznym. W XIX stule-
ciu sławili go m.in. Niemcewicz, Ujej-
ski, Konopnicka, Oppman, Żeromski. 
W naszych czasach, w 2005 r., ukazał 
się poemat Roberta Ostasińskiego-Bod-
lera pt. „Hetman, czyli dni glorii i vic-
torii Rzeczypospolitej szlacheckiej z lat 
1603-1621 we dwunastu księgach wier-
szem”. Wojciech Polak dodaje, że książ-
ka ta, wzorowana na „Panu Tadeuszu”, 
była wznowiona w 2014 r., „ale najła-
twiej ją przeczytać w internecie, gdzie 
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umieszczona została „na stronie sta-
rannie opracowanej http.//www.het-
man.be/ ” . 

 
* * *

Po śmierci Żółkiewskiego nadal 
trwała wojna Rzeczypospolitej z Turcją 
o Mołdawię. Wczesną jesienią 1621 trzy 
armie Rzeczypospolitej: polska, litew-
ska i rusińska (kozacka), broniły się pod 
Chocimiem przeciwko wojsku tureckie-
mu; dowodził nimi hetman wielki li-
tewski Jan Karol Chodkiewicz, zwycięz-
ca Szwedów pod Kircholmem w 1605 r. 
Najliczniejszym korpusem były odzia-
ły kozackie dowodzone przez atamana 
Piotra Konaszewicza Sahajdacznego. 
Było to zatem wydarzenie świadczące 
o tym, że jedność aksjologiczna oby-
wateli jednego państwa stanowi o jego 
sile. Trzeba to sobie zwłaszcza dzisiaj 
uświadamiać. 

Żołnierze, aby zmyć hańbę cecor-
ską, przysięgli, że żywi nie oddadzą 
obozu. Po kilku dniach obrony zmarł 
główny dowódca, który zdołał przeka-
zać buławę Stanisławowi Lubomirskie-
mu. Walki ustały, gdy obrońcom pozo-
stała już tylko jedna beczka prochu, 
czego Turcy nie zdołali się dowiedzieć.

Hańba cecorska została zmyta 
z naszych dziejów. 

A my w tym roku obchodzimy czte-
rechsetletnią rocznicę śmierci drugie-
go bohatera Rzeczypospolitej, Litwina 
hetmana Jana Karola Chodkiewicza, tu-
dzież czcimy czterechsetletnią roczni-
cę zwycięstwa w pierwszej chocimskiej 
batalii.

Warto o tym pamiętać chociażby 
przez dziesięć miesięcy tego roku.

Jest to niezwykły przewodnik po 
Kaszubach, Kociewiu, Żuławach 
i Trójmieście, będący jednocześnie 

wydawnictwem jubileuszowym uświet-
niającym 75-lecie Radia Gdańsk. Zda-
niem Marii Giedz, autorki przewodni-
ka, Pomorze to najpiękniejszy i chyba 
najbardziej urozmaicony region Polski, 
który jednak jeszcze nie do końca zo-
stał odkryty. Można tu spotkać najstar-
sze budowle z czasów sprzed naszej ery, 
diabelskie kamienie, średniowieczne 
warownie, drewniane kościoły, tajemni-
cze pałace, młyny, kuźnie, wiatraki, ko-
lejkę wąskotorową, a nawet akwedukt. 
To region z fascynującą historią – daw-
ną i współczesną. W  stolicy Pomorza, 
Gdańsku, narodził się przecież najwięk-
szy w historii świata ruch społeczny 
– „Solidarność”.

SDP poleca

Pomorze na szlaku
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Edward Bolec nie pisze językiem lapi-
darnym, lecz tworzy rozbudowane fa-
buły. Ten prozaik, a raczej reportaży-

sta, mimo faktu, że komentarz ten dotyczy 
tomu poezji – opisuje rzeczywistość taką, 
jaką jest w istocie, opowiadając i wspomi-
nając sprawy, których sam doświadczył, 
ludzi z którymi wchodził w najróżniejsze 
relacje. Tom „Dedykacji” to opowieść przy-
bierająca kształt płaskorzeźb, opisujących 
przy pomocy słów, ciągi zdarzeń, tworzą-
cych opowieści złożone ze scen-wierszy. 
Styl Bolca jest wyrazisty, o zmiennej rytmi-
ce, nieco transowy w swej powtarzalności 
tematów. Żywioł reportera każe poecie się-
gać po tematy, które należy zdiagnozować 
i rozwiązać, zatrzymywać chwile, może na-
wet wzruszać. 

Edward Bolec
Urodzony w 1947 r. w Zwięczycy. Inżynier i dziennikarz, od września 1972 do grudnia 1976 
redaktor Magazynu Młodzieżowego „Prometej”. W 1977 gastarbeiter w Wiedniu. Po powrocie, 
pracownik działu oświatowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego zaopatrzeniowiec w fabryce butów, roznosiciel mleka, sprzedaw-
ca książek na rzeszowskim targowisku. W miesięczniku „Nowy Wyraz” opublikował relację 
z sierpniowego strajku stoczniowców w Gdańsku w 1980 r. Wiele jego tekstów emitowano 
w rozgłośni Polskiego Radia Rzeszów. W 2018 roku rzeszowskie radio zrealizowało słuchowi-
sko „Tylko cumulusy, Stachu”. Kilka opowiadań zostało przetłumaczonych na język rosyjski, 
ukraiński oraz francuski i opublikowanych w „Literaturnoj Gazetie”, „Ranoku” i „Siecle 21”.
Debiutował w 1983 r. zbiorem opowiadań – „Bieg po schodach”. Wiosną 1986 r. wyjechał do 
USA, gdzie przebywał do 2010 r. Wykonywał tam różne zawody. Był stolarzem, malarzem po-
kojowym, sprzedawcą w sklepie, pracownikiem działu księgowego, a także prowadził własną 
firmę consultingową. W 2003 r. rozpoczął współpracę z dwutygodnikiem polsko-amerykań-
skim „White Eagle”, którą kontynuuje do dziś. Efektem jego pobytu w Stanach jest książka 
„Facet z nocy”, wydana przez autora w 2012 r., za którą w 2013 r. otrzymał Honorową Nagrodę 
Literacką „Złote Pióro”, przyznawaną przez rzeszowski oddział ZLP. Stowarzyszenie Literac-
ko-Artystyczne „Fraza” opublikowało tomik wierszy Edwarda Bolca – „Dedykacje”.  Jest człon-
kiem rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Dedykowane zmiennemu życiu

SDP poleca

Geneza radia ma początek w zmianach personalnych w mediach publicznych 
i dyscyplinarnego zwolnienia mnie ze stanowiska dyrektora programu trzeciego 
Polskiego Radia pod fałszywymi zarzutami – opowiada Krzysztof Skowroński, 
prezes i redaktor naczelny radia „Wnet”. – Oczywiście, powód zwolnienia był 

tylko i wyłącznie polityczny, a jego tryb podyktowany tym, że radiowa „Trójka” 
pod moimi rządami odniosła sukces. Pozbyto się w ten sposób dyrektora, który 
uwolnił program radiowy od komercyjnej doktryny. Wtedy rządziła Platforma 

Obywatelska i PSL. Wyrzucano dziennikarzy, którzy pracowali albo byli 
powoływani w czasach, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. To był przedostatni 

moment, kiedy w programie trzecim PR obowiązywała wolność twórcza. 

z młodej energii
Radio

Tekst Andrzej Klimczak
Fot A. Klimczak (5), J. Hajdasz (3)

media i SDP
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Razem ze mną musiało odejść kil-
ka osób, m.in. Katarzyna Ada-
miak, Grzegorz Wasowski i Moni-

ka Wasowska – wspomina Skowroński. 
– Brutalnie pozbawieni pracy, zastana-
wialiśmy się, co dalej robić. W którymś 
momencie padła nazwa 
„Wnet” i to zdetermino-
wało perspektywę pręd-
kości zakładania nowego 
medium. 

Radio „Wnet” było na 
początku jedynie porta-
lem społecznościowym. 

Skowroński naprędce znalazł siedzibę 
w Hotelu Europejskim. Od momentu 
podjęcia decyzji o nadawaniu do startu 
minęły zaledwie 24 dni!

Był 25 maja 2009 roku. Taras Ho-
telu Europejskiego, tryskający energią 

zespół, pięć kamer telewi-
zyjnych – tak wystartowa-
li. Początek zdominowała 
wielka radość i zabawa, 
a jednocześnie przekona-
nie, że tworzą ważne me-
dium. Od razu zaczęli sto-
sować podtytuł: „Media 
prawdziwie publiczne”. 
Pomysł na radio był taki, 
że będą obecni we wszyst-
kich tych miejscach, gdzie 
nie ma mediów i dzien-
nikarzy. Chcieli opisywać 
świat w sposób, na który 
nie było miejsca w istnie-

jących dotychczas mediach. Dzięki te-
mu pomysłowi powstał reportaż radia 
„Wnet”, polegający na tym, że wcho-
dzili do jakiegoś miejsca i opowiadali 
o nim, znajdując zarówno rzeczy nud-
ne, jak i niezwykle ciekawe. Nowością 
było to, że nie montowali takiego mate-
riału. To był początek wypełniony rado-
ścią i zabawą w świecie, w którym – jak 
im się wtedy wydawało – wszystko jest 
możliwe.

Takie były pierwsze przymiarki do 
stworzenia „bardziej prawdziwego” ra-
dia, kiedy zaczęli nadawać na falach 
Radia Warszawa, a później Radia Na-
dzieja. 

– Stworzyliśmy takie miejsce w pol-
skim eterze, którego dotychczas nie by-
ło – podkreśla Krzysztof Skowroński. 
– Miejsce dla wszystkich tych, których 

z powodu cenzury nie wpuszcza-
no do innych mediów – u nas mo-
gli się swobodnie wypowiadać. 
Ważnym momentem dla radia 
„Wnet” była katastrofa smoleń-
ska – staliśmy się wtedy radiem 
z  Krakowskiego Przedmieścia. 
Bez przerwy komentowaliśmy 
i nadawaliśmy właściwie wszyst-
ko, co się działo wokół Pałacu Pre-
zydenckiego. Staliśmy się radiem 
opiniotwórczym, radiem, którego 
słuchały elity związane z prawą 
stroną sceny politycznej. 

„Wnet” w papierze

Z czasem rosły oczekiwania 
i ambicje twórców radia. – 
Powstawało coraz więcej 

pomysłów, coraz więcej praco-
waliśmy – wspomina Krzysztof 
Skowroński. – Powstała Akademia 
Wnet, Jarmark Wnet. Zaczęliśmy 
wydawać gazetę niecodzienną, 
czyli „Kurier Wnet”. To najwięk-
sza (formatem) niecodzienna ga-
zeta, która ukazuje się dotych-
czas. Stworzyliśmy spółdzielcze 
media Wnet i to wszystko okaza-
ło się solidną konstrukcją nasze-
go statku; jak obecnie wskazuje 
logo – łodzi podwodnej, którą da-
lej płyniemy.

Był 25 maja 
2009 roku. 
Taras Hotelu 
Europejskiego, 
tryskający 
energią zespół, 
pięć kamer 
telewizyjnych 
– tak 
wystartowali.

media i SDP media i SDP

Jadwiga Chmielowska.

Jolanta Hajdasz.

Krzysztof Skowroński.
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„Kurier Wnet” w 2014 roku wzbo-
gacił się o śląskie wydanie regionalne, 
którego redaktorem naczelnym jest Ja-
dwiga Chmielowska. 

– Śląskie wydanie zawiera teksty 
poświęcone problemom tego regionu: 
historii, gospodarce, sprawom społecz-
nym, np. niebezpieczeństwu ruchu se-
paratystycznego – podkreśla Jadwiga 
Chmielowska. – Artykuły są bardziej 
radykalne w poglądach i wprost mówią 
o trudnych sprawach.

„Kurier Wnet” różni od 
innych gazet format i styl. 
Jest gazetą konserwatyw-
ną – czarnobiałą i w  du-
żym, przedwojennym for-
macie. Obecnie w naszym 
regionie wychodzą dwa 
miesięczniki z polskim ka-
pitałem: „Śląsk” i „Śląski 
Kurier Wnet”.

się wokół nas wydarzeń 
– podkreśla Jolanta Hajdasz. 
– Prezentują oni najczęściej 
konserwatywne, prawico-
we poglądy i pokazują in-
ne oblicze Poznania niż to 
przedstawiane na forum 
ogólnopolskim przez media 
mainstreamowe, ukazujące 
stolicę   Wielkopolski jedy-
nie jako miasto zamieszka-
ne przez osoby o poglądach 
lewicowych czy lewackich. 
Staramy się pokazać, że 
mieszkają u nas także oso-
by o zupełnie innym świato-
poglądzie i wbrew pozorom 
nie jest ich mało. Autorzy, 
a wśród nich m.in. Jan Mar-
tini, Henryk Krzyżanowski, 
Małgorzata Szewczyk, Alek-
sandra Tabaczyńska, opi-
sują w bardzo interesujący 
sposób problemy ogólno-
polskie, a  nawet globalne, 
łącząc to z doświadczeniem 
mieszkańca Wielkopolski. 

„Wielkopolski Kurier 
Wnet” jest, jak ocenia Jolan-
ta Hajdasz, bardzo dobrze 
przyjmowany przez miesz-
kańców regionu: – Mamy 
stałych czytelników, któ-
rzy pytają o jego papierową 
wersję i są przywiązani do 
naszego wielkiego, gazeto-
wego formatu, który z całą pewnością 
wyróżnia nas na rynku prasowym. Je-
steśmy miesięcznikiem, więc teksty 
przez nas publikowane mają charak-
ter ponadczasowy. Zdarza się, że lu-
dzie wracają do nich nawet po kilku 

miesiącach. Często także zwracają się 
do nas z prośbą o zajęcie się jakimś 
ważnym dla nich tematem, bo mają do 
nas zaufanie, wiedzą, że mamy odwagę 
poruszać tematy, które gdzie indziej są 
przemilczane.

„Wielkopolski Kurier 
Wnet” zaczął się ukazy-
wać pół roku później, od 
stycznia 2015 roku. Re-
daktorem naczelnym 
została dr Jolanta Haj-
dasz, która podkreśla, że 
mutacja  wielkopol-
ska  różni się od „Kuriera 
Wnet” tematyką regional-
ną – starają się poruszać 
tematy związane z Wiel-
kopolską i Poznaniem. 

Druga różnica to au-
torzy. – Poza sporadycz-
nymi  przypadkami, są to 

osoby związane z naszym regionem, 
często mieszkające w Wielkopolsce od 
wielu lat, a nawet od kilku pokoleń, co 
sprawia, że mają szczególną wiedzę 
i emocjonalny stosunek do dziejących 

 „Kurier Wnet” 
różni od 
innych gazet 
format i styl. 
Jest gazetą 
konserwatywną 
– czarnobiałą 
i w dużym, 
przedwojennym 
formacie. 
Obecnie 
w naszym 
regionie 
wychodzą dwa 
miesięczniki 
z polskim 
kapitałem: 
„Śląsk” i „Śląski 
Kurier Wnet”.
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Wnet w podróży

Najprężniej wśród mediów Wnet 
rozwija się radio, chociaż „Ku-
rier” wraz z wydaniami regio-

nalnymi są jego doskona-
łym uzupełnieniem.

– Obecnie wracamy do 
źródeł: wznawiamy nasze 
radiowe podróże po kra-
ju – wyznaje Krzysztof 
Skowroński. – Przejecha-
liśmy już Polskę wzdłuż 
i wszerz, i nadawaliśmy 
audycje ze wszystkich 
ważnych miejsc. Ta po-
dróż trwa już osiem lat. 
Najpierw podróżowaliśmy 
po wschodniej części kra-
ju odkrywając niesamo-
wite zniszczenie przemy-
słu spożywczego. Potem eksplorowana 
była ściana zachodnia, gdzie pokazali-
śmy zrujnowany polski przemysł. 

W drodze powstał reportaż, w któ-
rym mieszkańcy różnych części Polski 
opowiadali, czego już nie ma, co zosta-
ło bezpowrotnie zniszczone, co sprze-
dane za bezcen, co rozkradzione. Ten 

reportaż został dobrze 
zapamiętany przez słu-
chaczy, tym bardziej, że 
stał się pretekstem do tre-
ści wyborczych pierwszej 
kampanii prezydenckiej 
Andrzeja Dudy.

Coraz większa 
przestrzeń Wnet

Rok 2015 i zwycię-
stwo dobrej zmiany 
otwarło możliwo-

ści starania się o konce-
sję, którą zdobyli 11 listo-

pada 2018 roku, w stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Zaczęli 
nadawać w Warszawie i Krakowie. Są 

radiem, które jest 
słyszane także we 
Wrocławiu, nieba-
wem będą nada-
wać w  Lublinie, 
Szczecinie, Białym-
stoku, Bydgoszczy 
i Łodzi. Czekają na 
odpowiednie roz-
porządzenia. 

– To co najważ-
niejsze, to stworze-
nie zespołu – pod-
kreśla Krzysztof 
Skowroński. – Ma-
my w ekipie wete-
ranów z 30-letnim 
doświadczeniem 

– tak jak mówiący te sło-
wa – oraz fantastyczny, 
zdecydowanie młodszy, 
pełen radości twórczej ze-
spół, który cały czas się 
kompletuje. Dysponuje-
my już „Pierwszą kadro-
wą”, z którą możemy wy-
ruszać na podbój świata. 
Udało się znaleźć w War-
szawie doskonałe miej-
sce na redakcję, przy Kra-
kowskim Przedmieściu 79. Z widokiem 
na Plac Zamkowy, kościół św. Anny, 
Zamek Królewski, kolumnę Zygmun-
ta. Miejsce wyjątkowe, potwierdzające 
wyjątkowość radia, bo przecież tworzy-
my radio uliczne. Naszym zadaniem 
jest być tam, gdzie są ludzie, ale z dala 

od miejsc, gdzie rytm wy-
znacza polityka. Intere-
suje nas nie tylko polska 
ulica. Udało nam się stwo-
rzyć studia w Bejrucie, 
Dublinie, Wilnie, Lwowie 
i Kijowie. Mamy zamiar 
stworzyć studio w Słowe-
nii oraz Meksyku. Chce-
my być radiem, które mó-
wi o tym, co się dzieje nie 
tylko na polskich ulicach, 

ale także na ulicach świata.
Jest to możliwe również dzięki 

pracy zagranicznych koresponden-
tów, wymieńmy chociażby Piotra Wit-
ta z „Kroniki Paryskiej”, Jana Bogatko 
oraz Irenę Lasotę. To są asy publicysty-
ki radiowej.

Udało się 
znaleźć 
w Warszawie 
doskonałe 
miejsce na 
redakcję, przy 
Krakowskim 
Przedmieściu 
79. Z widokiem 
na Plac 
Zamkowy, 
kościół św. 
Anny, Zamek 
Królewski, 
kolumnę 
Zygmunta.

– Obecnie 
wracamy 
do źródeł: 
wznawiamy 
nasze radiowe 
podróże 
po kraju 
– wyznaje 
Krzysztof 
Skowroński.
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Korespondenci działają też 
w  miejscach, zdawałoby się, 
bardzo egzotycznych. Do nich 

należy Kazimierz Gajowy, mieszka-
jący w Libanie i będący chyba jednym 
z najwybitniejszych znawców Bliskiego 
Wschodu. – W czasie rewolucji w Liba-
nie, kiedy byłem u Kazimierza, zabierał 
mnie do walczących na barykady i za-
wsze znajdował się tam ktoś, kto się 
witał – cześć Kazimierz! Jak się masz? 
Nie jest celebrytą, ale jest w Libanie 
bardzo znany – opowiada Krzysztof 
Skowroński.

– Budujemy radio 
z  młodej energii – pod-
kreśla szef rozgłośni. 
–  Jesteśmy przyzwycza-
jeni do zawodowego ży-
cia w ekstremalnych wa-
runkach. Często ta nasza 
łódź zanurzała się głę-
boko, aby po jakimś cza-
sie znowu wypłynąć na 
powierzchnię. Znowu 
czujemy, że płyniemy 
dobrym kursem. Próbu-
jemy zbudować pomost 
pomiędzy małymi, pol-
skimi, rodzinnymi firmami a radiem. 
Chcemy je przekonać, że reklama w ra-
diu jest możliwa.

Na początku lat 90. powstało Radio 
Zet, w którym Skowroński był od same-
go początku. To było radio „uliczne”, to 
znaczy, że to, co działo się na ulicy, było 
też w reklamie radiowej – małe sklepiki, 
kramy. Muzyka, która była rozkładana 
na łóżkach polowych, płynęła też z gło-
śników radiowych. To wszystko powo-
dowało, że radio było blisko odbiorcy na 
ulicach miast. Potem nastąpiła ewolucja 

Często ta nasza 
łódź zanurzała 
się głęboko, 
aby po jakimś 
czasie znowu 
wypłynąć na 
powierzchnię. 
Znowu czujemy, 
że płyniemy 
dobrym kursem.

systemu: weszły na rynek wielkie kor-
poracje, które tak wywindowały ceny 
reklam, że małych przedsiębiorców nie 
było stać na ich zakup. 

– Chcielibyśmy przywrócić ma-
łym przedsiębiorstwom możliwość 
reklamowania się w radiu – podkre-
śla Skowroński. – Sami jesteśmy nie-
wielką firmą. W radiu pracuje około 20 
osób. Współpracowników mamy oczy-
wiście zdecydowanie więcej. Żyjemy 
tym samym pulsem, którym żyje pol-
ski mały rynek. Chcemy przekonać, 

że MY jesteśmy tacy jak 
WY, a WY jesteście tacy 
jak MY. To jest Wasza an-
tena, ale Wy również po-
magajcie nam.

W czasie pandemii 
powstała solidarnościo-
wa akcja radiowa. Pomy-
śleli, że małe firmy ucier-
pią najbardziej, więc 
zaoferowali im darmową 
reklamę. Teraz trwa trze-
cia edycja tej akcji. Około 
100 firm będzie się mo-
gło reklamować w radiu 
w czasie dwóch miesięcy. 

– I to jest nasz gest solidarności 
z małymi firmami – podkreśla Krzysz-
tof Skowroński. I dodaje: – Nasze radio 
jest konserwatywne. Kiedy napisaliśmy 
pierwszą konstytucję radiową, wyraź-
nie podkreślaliśmy, że odwołujemy się 
do wartości chrześcijańskich, że towa-
rzyszy nam ruch republikański pierw-
szej Rzeczypospolitej i wartości „Soli-
darności”. To jest perspektywa, z której 
obserwujemy świat i jednocześnie 
uczciwie określamy granice, których 
nie przekraczamy.
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