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Andrzej Klimczak

Po odkupieniu przez Orlen gazet regionalnych rozpętała się prawdzi-
wa burza protestów w obronie wolności mediów i przeciw monopoli-
zacji rynku prasowego. 

Nikt z protestujących nie miał wcześniej pretensji o to, że będą-
ce w zagranicznych rękach polskie gazety były pozbawiane nie 
tylko rzetelności przekazu, ale też zostały sprowadzone do tak 

niskiego poziomu, że Niemcom nie pozostawało nic innego jak poszu-
kać dobrego kupca na wyeksploatowany towar. Nikomu z protestują-
cych nie przeszkadzało też wcześniej, że 92 procent gazet regionalnych 
należało do niemieckiego kapitału – to ich zdaniem nie był monopol. 
Zatem dzisiejsze protesty są spóźnione o kilkadziesiąt lat.

Niemcy pozostawili za sobą nie tylko spaloną ziemię, ale też za-
soby kadrowe wiernie i najczęściej automatycznie wykonujące kor-
poracyjne polecenia. Przebudowano zespoły redakcyjne, pozbywając 
się najbardziej wartościowych dziennikarzy. W gazetach niemal zu-
pełnie zniknęła publicystyka, a z nią cenne regionalne wartości, które 
przyciągały czytelnika. Doskonale zdiagnozował tę sytuację profesor 
Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, mówiąc o dwóch podstawowych tendencjach: „Jedna, 
ta gospodarcza, czyli zanik funkcji opiniotwórczych tych gazet papierowych, 
a druga to też wieloletni proces, bardzo skutecznie prowadzony przez Niem-
ców, czyli unifikacja treści, homogenizacja tej treści; osłabianie regionalnych 
tożsamości, a też eliminowanie dobrego dziennikarstwa na rzecz dziennikar-
stwa płaskiego, jednowymiarowego, kronikarskiego, informacyjnego w takim 
bardzo bezpiecznym zakresie tej działalności informacyjnej”.

Spóźnione 
protesty
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Wszyscy się zgadzają co do 
tego, że w czasach peerelu 
w mass mediach obowiązy-

wała cenzura i że owe media były cał-
kowicie podporządkowane ówczesnej 
władzy. Każdy dziennikarz wiedział, 
że pisze się tylko to, co można napi-
sać, niemniej bardziej sprytnym uda-
wało się przemycać między wierszami 

wydawane w podziemiu, 
czyli w tzw. drugim obiegu. 
Po wprowadzeniu stanu 
wojennego ten podziem-
ny ruch wydawniczy dzia-
łał niemal w każdym więk-
szym mieście, chociaż było 
to zabronione.

Polskie społeczeństwo 
przez cały okres peerelu 
bezskutecznie domaga-
ło się od rządzących wol-
ności słowa. Po raz pierw-
szy wyartykułowano to 
żądanie podczas protestów Poznań-
skiego Czerwca 1956 r. Uczestniczą-
cy w  sierpniowych (1980 r.) strajkach 
stoczniowcy zdecydowanie żądali do-
stępu społeczeństwa do radia i telewi-
zji. 17  sierpnia 1980 r. robotnicy sku-
pieni w Międzyzakładowym Komitecie 
Strajkowym sformułowali 21 postula-
tów. W  postulacie trze-
cim umieścili żądanie 
przestrzegania wolności 
słowa, zapisując: „Prze-
strzegać zagwarantowanej 
w Konstytucji PRL wolno-
ści słowa, druku, publikacji, 
a  tym samym nie represjo-
nować niezależnych wydaw-
nictw oraz udostępnić środ-
ki masowego przekazu dla 
przedstawicieli wszystkich 
wyznań”. Tablice z owymi 
postulatami powieszono 
na budynku portierni przy 
Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Leni-
na, aby każdy mógł je przeczytać. Owe 
postulaty stały się tematem porozu-
mienia podpisanego 31 sierpnia 1980 r. 
pomiędzy MKS a rządem PRL. 

Pomimo legalnie działającej „So-
lidarności” (lata 1980-1981), wła-
dze Polski Ludowej wielu z tych 

postulatów nie zamierzały respekto-
wać i nie respektowały. Między innymi 
nie respektowano dostępu społeczeń-
stwa do środków masowego przekazu, 
a tym samym do wolności słowa. Nic 

dziwnego, że na najróż-
niejszych płotach, mu-
rach, ulicach pojawiały 
się wymalowane farbą 
napisy: „Radio i Telewizja 
własnością narodu!”. Roz-
klejano też plakaty żąda-
jące dostępu do środków 
masowego przekazu. 

Do 1989 r. zarówno te-
lewizja, radio, jak i media 
drukowane znajdowały się 
pod polityczną kontrolą 
Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej i wydawni-

czego monopolisty – RSW (Robotnicza 
Spółdzielnia Wydawnicza) „Prasa-Książ-
ka-Ruch”. Po 1989 r., czyli po okrągłym 
stole i pierwszych, częściowo wol-
nych wyborach, Polska przechodziła 

W dobie pandemii, kryzysu 
gospodarczego i wielu trudnych do 
rozwiązania problemów, Parlament 
Europejski miał czas, aby w marcu 
tego roku poświęcić aż trzy dni 
na przeprowadzenie debaty o braku 
wolności mass mediów w Polsce. 
Eurodeputowani, a przede wszystkim 
polska opozycja, udowadniali sami 
sobie, że w Polsce nie ma wolności 
słowa i nie ma wolnych mediów. 
Jednym z dowodów potwierdzających 
ową tezę było dziwaczne wystąpienie 
niszowego polskiego polityka 
i działacza na rzecz osób LGBT. Działo 
się to dlatego, że międzynarodowa 
organizacja pozarządowa Reporterzy 
Bez Granic ogłosiła w 2020 r. 
światowy indeks wolności prasy, 
w którym Polska znalazła się 
na 62. miejscu. Przysłowiowej 
oliwy do ognia dolały dwa fakty: 
odkupienie od niemieckiego 
właściciela podupadających 
regionalnych gazet grupy Polska 
Press oraz zapowiedź polskiego 
rządu dotycząca wprowadzenia 
ustawy o podatku od reklam.

Media w Polsce. 
Wolne czy zniewolone

media i SDP

Tekst Maria Giedz

Fot. Archiwum Historyczne 
Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”

zakazane informacje. Już pod koniec lat 
40. ubiegłego stulecia inne niż rządowe 
informacje można było usłyszeć głów-
nie na falach Radia Wolna Europa. Cza-
sami do naszego kraju docierały także 
nielegalnie przemycane przez grani-
cę wydawnictwa zachodnie. W drugiej 
połowie lat 70. XX w. zaczęły pojawiać 
się pierwsze gazetki, a nawet książki 

Polskie 
społeczeństwo 
przez cały 
okres peerelu 
bezskutecznie 
domagało się 
od rządzących 
wolności 
słowa.

media i SDP
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transformację na wszystkich płasz-
czyznach. Pojawił się wolny rynek, ale 
bez kapitału. Po likwidacji monopo-
listy prasowego rozpoczął się proces 
uwłaszczenia i  szukania kupców na 
polskie mass media. Chętni przybyli 
z zagranicy, a zatem był to obcy kapitał, 
od 1994 r. w większości niemiecki. I tak 
zaczęła się „era wolności mass me-
diów”, co prawda wydawanych w Pol-
sce, ale zarządzanych przez niemiec-
kiego właściciela. 

Do tej ponoć wolności mediów, wy-
dawanych w Polsce przez obcy kapitał, 
zaliczyć należy jawną dyskryminację 
dziennikarzy, naruszanie ich godności, 
wprowadzenie nierównego traktowania. 
Niepożądane zachowania dziennikarzy 
były połączone ze zwolnieniami. W wie-
lu przypadkach proponowano im – bez 
możliwości wyboru – przejście na sa-
mozatrudnienie. Dzięki tej „wolnościo-
wej” działalności obcego kapitału, w Pol-
sce sporo dziennikarzy znalazło się bez 
pracy. Inni decydowali się na pozostanie 
u Niemca, pracując za wierszówkę, któ-
ra była dla niektórych wyjątkowo niska 
– ustalano ją „po uważaniu”. Za reportaż 

czy wywiad tym niepokornym 
płacono od 1 do 5 zł. Za napi-
sanie i opublikowanie mie-
sięcznie osiemdziesięciu róż-
nej wielkości tekstów, w tym 
reportaży czy tekstów publi-
cystycznych, dziennikarz za-
rabiał często „aż” 80-100 zł, 
a jego pokorny kolega 2-4 tys., 
a nawet więcej. Osoby decydu-
jące się na przejście na dzia-
łalność gospodarczą, zara-
biając miesięcznie ok. 600 zł 
netto nie miały za co opłacać 

składki ZUS. Niektórym proponowano 
przejście na świadczenia przedemery-
talne i pracę na inne nazwisko, co było 
niezgodne z prawem, ale zgodne z obec-
nie głoszonymi zasadami wolności pro-
mowanymi przez wielu eurodeputo-
wanych do Parlamentu Europejskiego. 
Nazywano to, i do dzisiaj nazywa się, 
wolnością mediów. Wolnością jest też 
jednostronność w komentowaniu rze-
czywistości, manipulacja czytelnikami, 
straszenie ich, promowanie jasnowidz-
twa i przepowiedni. 

Jednocześnie w tym samym cza-
sie zaczęły powstawać media niszowe: 
rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, 
pojawiły się gazety, tygodniki, periody-
ki, ale tego europejscy parlamentarzy-
ści, a przede wszystkim opozycja, nie 
zauważają. 

Największą „zbrodnią” przeciw-
ko wolności mediów, jakiej dokonano 
na mass mediach wydawanych w Pol-
sce, był zakup przez PKN Orlen w grud-
niu 2020 r. wystawionych na sprzedaż, 
notabene cztery lata wcześniej, gazet 
i portali internetowych Polska Press 
od niemieckiej Verlagsgruppe Passau 

Capital Group. Przez cztery 
lata Niemcy nie mogli zna-
leźć kupca, bo nikt nie chciał 
przejąć bezwartościowych 
gazet. Sprzedali je spuszcza-
jąc cenę aż do jednej czwar-
tej. Dlaczego tak się stało? 
Bo Niemcy sprzedali tylko 
podupadłe tytuły, wcześniej 
wyprowadzając z grupy nie-
ruchomości. Tak, budynki, 
w których mieściły się re-
dakcje, nadal znajdują się 
w rękach niemieckich. Będą 
przerabiane na luksusowe hotele roz-
lokowane w centrach miast, w których 
zamierza się promować wolność słowa. 

Byli właściciele owych gazet, a więc 
Niemcy, zamiast podziękować spółce 
Orlen, że wybawiła ich z kłopotu płacąc 
za niewiele warte tytuły, mają o to pre-
tensje. Oczywiście, nie oni sami, tylko 
media niemieckie przeprowadziły atak 
na polską instytucję, bo ośmieliła się 
skorzystać z proponowanej oferty. Pro-
test niemieckich dziennikarzy zadzi-
wia, bo według kryterium wolności ga-
zeta to nie taki sam produkt, jak każdy 
inny. Właściciel niemiecki chciał się po-
zbyć całego pakietu gazet regionalnych 
w Polsce. Od Niemca kupił je właściciel 
polski, ale – nie miał prawa?

Na to nakłada się kolejne „skan-
daliczne” zachowanie polskich władz, 

które wyraziły chęć pobierania podat-
ku od reklam. Ustawa co prawda jest 
jeszcze w trakcie opracowywania, ale 
zwolennicy wolnych mediów już wie-
dzą, że opłata za reklamę ma ważny 
wpływ na treść ukazujących się w pra-
sie artykułów. Takich paradoksów 
omawianych przez antypolskich eu-
rodeputowanych w Brukseli, notabene 
opłacanych z naszych podatków, było 
znacznie więcej. 

Warto też dodać, że argumen-
tem organizacji Reporterzy 
Bez Granic do przyznania 

Polsce 62. miejsca wśród 180 państw 
–  Niemcy znaleźli się na 11. miejscu 
– było „podjęcie przez obecny rząd próby 
kontroli systemu wymiaru sprawiedli-
wości, bo ma to wpływ na wolność wy-
powiedzi w niezależnych mediach”.

media i SDPmedia i SDP

Aby zrozumieć ideę odzyskania mediów przez krajowy kapitał, trzeba dokonać dia-
gnozy i pokazać, jakich zniszczeń w polskim dziennikarstwie i społecznej mental-
ności dokonały działania poprzednich, zagranicznych właścicieli polskich mediów. 
Bardzo trafnymi uwagami w rozmowie z Marią Giedz dzieli się Marek Formela, re-
daktor naczelny „Gazety Gdańskiej” – strona 17.
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Jak „Solidarność” odnosi się do ataków 
na Polskę w kontekście wolności słowa 
i wolności mediów? To „Solidarność”, 
to robotnicy dopominali się o wolność 
słowa, o dostęp społeczeństwa do mass 
mediów. Jest przecież taki zapis w po-
stulatach sierpniowych. Czy po czter-
dziestu latach od tamtych wydarzeń 
mamy w Polsce wolne media, czy nie?
Musimy cofnąć się do okrągłego stołu 
i tego wszystkiego, co wydarzyło się na 
początku naszej transformacji. Bo tak 
naprawdę w wolnej Polsce nigdy nie 
powstały wolne media. To jest general-
ny punkt wyjścia. Nikt nie był tym za-
interesowany. My jako społeczeństwo, 
jako członkowie „Solidarności” i szerzej 

– jako pracownicy, zostaliśmy oszuka-
ni, bo w wyniku okrągłego stołu doga-
dano się z komunistami, podzielono ry-
nek medialny między siebie. W wyniku 
tego powstała między innymi „Gazeta 
Wyborcza”. Od samego początku ga-
zeta ta nie była zainteresowana służe-
niem społeczeństwu i byciem medium, 
które jest immanentnym elementem 
demokracji. Od razu była tworzona ja-
ko element wychowywania społeczeń-
stwa. Przy okrągłym stole wymyślono, 
że będzie transformacja ustrojowa i że 
społeczeństwo zostanie oparte na eli-
cie tak naprawdę postkomunistycz-
nej, bo innej nie było. To jedyne tak du-
że medium, które miało być naszym 

medium, czyli „Gazeta Wyborcza”, zo-
stało od samego początku sformatowa-
ne w zupełnie innym celu. 

Dobrze, dobrze, ale przecież rolą me-
diów jest informowanie, wychowywa-
nie, promowanie wartości… Czyli „Ga-
zeta” spełniała swoją rolę?
To jest myślenie życzeniowe. W prakty-
ce nigdy nie miało to miejsca i Polska 
nie jest wyjątkiem. Nigdzie media nie 
są wolne, bo są zależne albo od swoje-
go właściciela, swojej linii programowej, 
albo od sponsorów, którzy te media fi-
nansują, albo od środowisk politycz-
nych, które wokół takich mediów się 
tworzą. W Polsce świetnym tego przy-
kładem jest środowisko TVN-u, czy „Ga-
zety Wyborczej”, które jest elementem 
władzy, elementem polityki, a nie ele-
mentem służenia społeczeństwu. Dam 
prosty przykład. W Polsce – według 
różnych badań – jakieś sześćdziesiąt, 
sześćdziesiąt parę procent osób jest za 
przywróceniem kary śmierci. Czy wi-
działaś kiedyś, żeby ta większość mia-
ła swoje miejsce i swój głos w mediach, 
które przecież mają temu społeczeń-
stwu służyć? Nie! Podobnie jest z abor-
cją. Większość społeczeństwa nie jest 
za aborcją na życzenie. My godzimy się 
na różne złe rzeczy w imię mniejsze-
go zła, ale na zabijanie dzieci dla wy-
gody się nie godzimy. Czy widziałaś, 
aby ta ogromna część społeczeństwa 
miała swoje miejsce w mediach? Nie, 
dlatego, że każde z mediów jest pod-
czepione pod jakąś część polityki lub 
biznesu i prowadzi swoją własną poli-
tykę. Jest elementem sprawowania po-
lityki. A media społecznościowe i elek-
troniczne, co pokazał nie tylko przykład 

Stanów Zjednoczonych, stały się już 
bardzo efektywnym narzędziem wpły-
wania, wręcz manipulowania społe-
czeństwem. To nie ma już nic wspólne-
go z mediami. Powtórzę jeszcze raz to, 
od czego zacząłem. W ciągu 30 lat na-
szej wolności nie stworzyliśmy wolnych 
mediów dlatego, że nie byliśmy nimi 
zainteresowani. Te, które są rzeczywi-
ście wolne i które naprawdę robią dużo 
dobrej, informacyjnej roboty, to są naj-
częściej media niszowe, nie mające naj-
mniejszego wpływu na rzeczywistość. 
A te wszystkie media głównego nurtu, 
łącznie z wszelkimi narzędziami inter-
netowymi, które są dzisiaj w rękach kil-
ku globalnych korporacji, nie mają nic 
wspólnego z wolnymi mediami, a przy-
najmniej nie mają nic wspólnego z me-
diami, które mają być elementem nie-
zbędnym dla dobrego funkcjonowania 
demokracji. 

Jaką mamy szansę, że teraz, kiedy Or-
len kupił media regionalne, będą one 
wolne? Czy to nie będzie kolejny mo-
nopolista podporządkowany jednej 
opcji politycznej?

Orlen na pewno nie będzie pro-
wadził wobec mediów gorszej 
polityki niż właściciel niemiec-

ki, który w zupełnie innym celu te ga-
zety i portale prowadził. To jest pierw-
sza rzecz. Powiedziałem na początku, 
że nikt nie jest zainteresowany wol-
nymi mediami i media te są wykorzy-
stywane przez, z jednej strony, gru-
py interesów, a z drugiej – przez grupy 
polityczne, do sprawowania władzy 
i wpływania na społeczeństwo. Myślę, 
że bliżej do tej wolności będzie mediom 
pod rządami spółki państwowej, 

 Nie ma    
 czegoś    
takiego 
jak wolne   
 media
Z Markiem Lewandowskim, 
rzecznikiem prasowym 
Przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
rozmawia Maria Giedz

media i SDP media i SDP
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która będzie prezentowała interes Pol-
ski, interes skarbu państwa, interes 
narodowy, więc w tym sensie w ogóle 
szkoda rwać szaty i zadawać sobie py-
tanie, czy te media będą wolne, czy nie. 
Nie ma czegoś takiego jak wolne me-
dia. Wyobraź sobie dziennikarza z „Go-
ścia Niedzielnego” promującego abor-
cję na życzenie. 

No tak. Promującego – nie, ale ukazują-
cego różne aspekty danego problemu – 
tak. Dziennikarz przecież ma obowią-
zek pokazywać dwie strony medalu. 

Jest linia tego czy innego medium, 
które na takie czy inne rzeczy nie 
pozwala. A czy to jest wolność? Je-

żeli któryś z dziennikarzy w „Gościu 
Niedzielnym” będzie miał takie poglądy 
i będzie chciał o tym pisać, a nie będzie 
mógł, to czy możemy mówić o wolno-
ści? Oczywiście nie, ale też nie przesa-
dzajmy. Nikt w „Gościu Niedzielnym” 
nie poszukuje takich tekstów i nikt 
„Gościa Niedzielnego” nie podejrzewa, 
żeby chciał na to pozwolić. Tak samo 
będzie z „Krytyką Polityczną” czy z „Ga-
zetą Wyborczą”, która na pewno nie bę-
dzie puszczała pewnych tekstów i nie 
będzie wpuszczała pewnych tematów 
na swoje łamy. Bo z jednej strony jest 
zależna od swoich właścicieli, zależna 
od sponsorów, którzy lokują tam re-
klamy, ale jest też zależna od różnych 
układów, pewnego pomysłu. „Gazeta 

Wyborcza” jest przykładem narzędzia 
angażującego się w politykę. 

Zgadzam się z przykładem „Gościa 
Niedzielnego” czy „Gazety Wyborczej”. 
Wróćmy jednak do mediów regional-
nych, tych kupionych przez Orlen. 
W Gdańsku jest to „Dziennik Bałtycki”. 
Niestety, nie wiemy, co się tam dzie-

je. Wiadomo tylko, że redakcja wypro-
wadziła się z budynku w centrum mia-
sta i przeniosła się na peryferie. Nadal, 
przynajmniej oficjalnie, nie wiadomo, 
kto zostanie redaktorem naczelnym, 
jaki będzie zespół redakcyjny, program 
tej gazety – czyli nic nie wiemy. Można 
przypuszczać, że gazeta będzie promo-
wać politykę rządzących. Jest to jednak 
gazeta regionalna, czyli wielka polity-
ka znajdzie się na dalszym planie, albo 
wcale jej nie będzie. Czytelnicy szukają 
w takiej gazecie tekstów dotyczących 
wydarzeń z własnego podwórka. Przez 
ostatnich kilkanaście lat „Dziennik Bał-
tycki” o wielu wydarzeniach ważnych 
dla Pomorza czy Trójmiasta w ogóle nie 
informował. Po ulicach Gdańska wę-
drowało kilka tysięcy osób – i nie były 
to uroczystości religijne, a „Dziennik” 
milczał. Czy więc „Dziennik Bałtycki” 
pod orlenowskim zarządem ma szan-
sę być medium rzetelnie informującym 
społeczeństwo Pomorza, z uwzględnia-
niem jego potrzeb, zainteresowań?

Jak już wspomniałem, spodziewam się 
raczej dbania o interes Polski, interes 
narodowy, bardziej niż w przypadku 
niemieckiego właściciela. Potwierdzam 
to, co mówisz o „Dzienniku Bałtyckim”. 
Szczególnie było to widać, gdy spojrza-
ło się na monitoring mediów, gdzie we 
wszystkich tytułach należących do gru-
py pojawiały się te same teksty. Prasa, 
która z założenia, z nazwy jest lokalna, 
publikowała treści ogólnopolskie, i to 
powtarzalne. Widać było, że to powsta-
je gdzieś w jednym miejscu. Stąd słabe 
reagowanie na to, co się działo lokalnie. 
I to jest prawdopodobnie jedna z przy-
czyn bardzo słabej kondycji finanso-
wej tych mediów. Ludzie lubią czytać 
o  tym, co ich bezpośrednio dotyczy, 
a  jeśli nie znajdują tego w swojej ga-
zecie lokalnej, szukają innych mediów. 
I tutaj bardzo dobrze funkcjonują por-
tale miejskie, które w dużo większym 
stopniu reagują na to co się dzieje i są 
lepszym źródłem informacji. „Dzien-
nik” to było medium regionalne tylko 
z  nazwy, a tak naprawdę ogólnopol-
skie, bo treści, które się pojawiały, były 
treściami powtarzalnymi.

Zostawmy „Dziennik Bałtycki”. Może-
my wrócić do rozmowy na ten temat za 
jakiś czas, o ile prezesowi Orlenu uda 
się przywrócić gazecie pozycję z cza-
sów świetności. Przecież to była kie-
dyś bardzo dobra gazeta. Przejdźmy do 
propozycji rządu dotyczącej stworzenia 
ustawy o wprowadzeniu podatku od re-
klam. Media, głównie te z obcym kapi-
tałem, zareagowały bardzo ostro. Czar-
ne ekrany, zniknął kolor w gazetach, 
brak informacji w Internecie. A prze-
cież jeszcze nie ma takiej ustawy, jest 

dopiero opracowywana. To była propo-
zycja. Poza tym w innych krajach płaci 
się podatek od reklam. Co myśli o tym 
największy w Polsce związek zawodo-
wy? Czy rzeczywiście podatek od re-
klam ma wpływ na wolność mediów? 

Wypowiadaliśmy się na ten 
temat bardzo jednoznacz-
nie, wskazując, że mówienie 

o zamachu na wolność mediów z po-
wodu wprowadzenia podatku od re-
klam jest bzdurą. Podatki powinni pła-
cić wszyscy, a podmioty zarabiające na 
reklamach nie powinny być tutaj wy-
jątkiem – powtarzam, to jest absolutna 
bzdura. To jest próba ochrony swoich 
interesów. Ta antyrządowa kampania 
w gigantycznej większości jest kampa-
nią robioną przez media zagraniczne, 
które specjalizują się w wyprowadza-
niu zysków z Polski. Spójrzmy na gru-
pę TVN: zapłaciła siedemdziesiąt parę 
tysięcy podatku przy miliardowych ob-
rotach. Tu chodzi o kasę i dla nich jest 
to bardzo zrozumiałe, co nie znaczy, że 
należy tego typu histerii ulegać. To jest 
cyniczna gra i nie ma nic wspólnego 
z wolnością mediów. Nazywajmy rze-
czy po imieniu: kasa, a nie wolność!

Mamy jeszcze kwestię debaty w Parla-
mencie Europejskim i słynne zdjęcia 
Roberta Biedronia w Internecie z usta-
mi zaklejonymi napisem „free media”.
Myślałem, że zapytasz o jego nową 
fryzurę.

Fryzury nie będę komentować, cieka-
wy kolor, który może ma podkreślić tę 
czarną tabliczkę, taśmę z napisem. Cho-
ciaż, moim zdaniem, blond włosy lepiej 
eksponowałyby napis na czarnym tle. 

Nie ma czegoś takiego jak wolne media. Wyobraź sobie 
dziennikarza z „Gościa Niedzielnego” promującego aborcję 
na życzenie. 
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Chodzi mi bardziej o trzydniową deba-
tę poświęconą brakowi wolności me-
diów ukazujących się w Polsce. Dołą-
czono jeszcze kwestię wolności słowa, 
której ponoć w Polsce nie ma. Jak do te-
go odnosi się „Solidarność”?
Po pierwsze, jest to niebywała hipokry-
zja, dlatego, że dużo większe problemy 
z wolnością słowa mają np. Niemcy. 
Przypomnę choćby sławetne bloko-
wanie informacji na temat ekscesów, 
których dopuszczali się migranci. Nie 
wolno było o tym pisać. Ta blokada by-
ła elementem kampanii wyborczej. 
Niemcy cenzurują swoje media, i to 
w Niemczech jest problem z wolnością 
mediów. To jest pierwszy odnośnik do 
hipokryzji. 

Po drugie, Polskę grilluje się na-
prawdę nie z powodu praworządno-
ści, kwestii sądów czy wolności słowa. 
To są oczywiście bzdury. Polska jest 
wschodzącym tygrysem, który wchodzi 

w interesy Niemiec, Francji, Rosji, Trój-
morza. Jest krajem, który może bardzo 
zakłócić dotychczasowy ład w Unii Eu-
ropejskiej. To, że blokujemy Niemcom 
i Rosji Nord Stream, że sami handluje-
my amerykańskimi energetykami, to 
jest coś, na co Niemcy, Unia Europej-
ska, Rosja nie mogą sobie pozwolić. 
Ponieważ nie można nas za to ścigać 
w sposób bezpośredni, więc szuka się 
różnych kijów, różnych narzędzi, żeby 

nas grillować. Media, debaty… O żad-
nym kraju nie prowadzi się tyle debat, 
co na temat Polski. Trzy dni posiedze-
nia Parlamentu Europejskiego, a prze-
cież nie za często on obraduje, i te trzy 
dni poświęcone Polsce, to rekord rekor-
dów! Nigdy czegoś takiego w historii 
Parlamentu Europejskiego nie było. 

Prawdziwym powodem jest to, 
że Polska jest dynamicznie roz-
wijającą się gospodarką, która 

zaczyna na równi konkurować z ta-
kimi potentatami, jak Francja. W wie-
lu dziedzinach zaczęliśmy im deptać 
po piętach. Przypomnę, że Polska wy-
przedziła Francję pod względem wiel-
kości eksportu do Niemiec. Francja 
zajęła drugie miejsce. I tych parame-
trów, gdzie Polska pnie się do góry, jest 
bardzo dużo. I ani Niemcy, ani Fran-
cja, ani Rosja, ani wiele innych krajów 
nie może sobie na to pozwolić, żeby 
Polska się tak dynamicznie rozwijała. 

My, według ich modelu gospodarcze-
go, mamy być peryferium i zapleczem 
ich gospodarek, rynkiem zbytu, a nie 
kimś konkurującym na równych zasa-
dach. I to jest istotą ataków na Polskę. 
Wykorzystuje się do tego polskich tar-
gowiczan. Te całe rzesze Sikorskich, 
Lewandowskich, Belków i innych tego 
typu polityków, którzy nigdy nie po-
winni w polityce funkcjonować, a ma-
ją się dobrze. 

To jest niestety grzech zaniechania 
z początku naszej transformacji. Nie 
odstawiliśmy tego towarzystwa od ko-
ryta i ono dzisiaj ma się dobrze i po-
ucza nas. Uczy nas demokracji i wol-
ności słowa. Miller pouczający polskie 
społeczeństwo o wolności słowa jest 
tutaj chyba najlepszym przykładem 
takiej hipokryzji i jakiegoś dziejowego 
chichotu, który w ogóle nie powinien 
mieć miejsca. 

Czy ta cała debata w Parlamencie Eu-
ropejskim ma związek z rankingiem 
sporządzanym co roku przez organiza-
cję Reporterów Bez Granic? Polska spa-
dła ostatnio na 62. miejsce. Czyli jeste-
śmy już poza Europą. Nie wiem, jakie 
były kryteria tego światowego indeksu 
wolności słowa, prowadzące do tego, 
że uplasowaliśmy się na tak dalekim 
miejscu, ale to właśnie stało się kolej-
nym powodem do zarzucania nam bra-
ku respektowania wolności słowa. 
Jeżeli Polskę zestawi się z tymi kraja-
mi, z którymi przegrywamy, a jedno-
cześnie spojrzymy na naszą rzeczywi-
stość, to odpowiedź jest jednoznaczna 
– że to jest bzdura. My mamy dużo 
szerszy problem. Nie do takiej Unii się 
zapisywaliśmy. Nie na takie rzeczy się 
umawialiśmy. Myślę, że w Polsce po-
trzebna jest bardzo solidna, rzetelna 
dyskusja o zasadności naszej obecno-
ści w Unii Europejskiej. Musimy zrobić 
publicznie bilans zysków i strat. O tym 
w ogóle się nie rozmawia. Każdy, kto 
próbuje to czynić, jest posądzany o Po-
lexit. Ale nie o Polexit tutaj chodzi. Cho-
dzi o to, żebyśmy policzyli wreszcie, ile 
Unia na nas zyskuje. Bo to, że dają nam 
trochę pieniędzy i my płacimy trochę 

mniejszą składkę niż dostajemy, to jest 
tylko fragment tego całego problemu. 
Otwierając nasze rynki zbytu, otwie-
rając nasze firmy na nierówną konku-
rencję, straciliśmy większość tych firm, 
oddaliśmy większość naszego rynku. 
Staliśmy się zapleczem produkcyjnym. 
Kraje unijne dużo więcej na nas zara-
biają niż dokładają. My powinniśmy 
głośno o tym mówić i zastanowić się, 
czy jest nam jeszcze po drodze z tą or-
ganizacją, która idzie w kierunku bar-
dzo złym, bardzo wrednym, która jest 
daleko od tego, pod czym się podpisa-
liśmy wstępując do Unii Europejskiej. 

A te wszystkie rankingi? Każ-
da z tych organizacji ma swoich wiel-
kich sponsorów. Zapominamy o  roli 
wielkich, międzynarodowych korpo-
racji, które są silniejsze od większo-
ści państw, nawet silniejsze od takich 
krajów jak USA, co udowodniły ostat-
nio. Musimy więc brać poprawkę na to, 
kto nas ocenia i kto sponsoruje tego 
rodzaju organizacje. Jak słyszę, że  je-
steśmy za jakimiś krajami trzeciego 
świata w zakresie wolności słowa, to 
mógłbym się tylko śmiać, gdyby to nie 
było tak poważne i nie niosło bardzo 
realnych skutków gospodarczych. Pol-
ska jest zbyt silnym krajem i ma zbyt 
silną perspektywę rozwoju, żeby moż-
na było nam pozwolić w tak swobod-
ny sposób się rozwijać. Kiedyś z tego 
powodu wszczynało się wojny. Dzisiaj 
wojny wszcząć nie można, więc szuka 
się innych narzędzi i atakuje się Pol-
skę w każdy możliwy sposób, żeby nas 
ograniczać różnymi unijnymi agenda-
mi, jakimiś opłatami klimatycznymi, 
transformacją energetyczną. Te kraje, 
które dorobiły się na taniej energii 

Polska jest wschodzącym tygrysem, który wchodzi w interesy 
Niemiec, Francji, Rosji, Trójmorza. Jest krajem, który może 
bardzo zakłócić dotychczasowy ład w Unii Europejskiej.
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z węgla, dziś muszą takie 
państwa jak Polska „trzy-
mać za pysk”. Ogranicza-
jąc kwestie energetycz-
ne, żebyśmy nie mieli 
dostępu do taniej energii 
i żebyśmy musieli gdzieś 
tam w tym ogonie się po-
suwać. A najlepiej, gdyby 
udało się w Polsce zmie-
nić władzę na taką, która 
będzie złożona z  Sikor-
skich, Lewandowskich, 
Tusków, którzy będą 
wdzięcznie wykonywać 
wszystko to, czego cen-
trala Unii Europejskiej 
chce. Media się dosko-
nale w to wpisują, są ele-
mentem tej rozgrywki, elementem tej 
polityki, którą się przeciwko Polsce pro-
wadzi. Wszystko, co może naruszyć ten 
monopol wpływu politycznego na Pola-
ków, jest wściekle atakowane. I w tym 
kontekście trzeba patrzeć na ataki na 
Orlen, który kupuje media. Przecież to 
była normalna transakcja biznesowa. 
Każdy mógł to kupić, a jakoś nie kupił. 

Czy „Solidarność” w kwestii wolności 
mediów zamierza coś zrobić? Może 
zorganizować konferencję, czy prowa-
dzić rozmowy z właścicielami owych 
mediów?
„Solidarność” ma dynamicznie roz-
wijający się „Tygodnik Solidarność”, 
który i  w zakresach internetowych, 
i papierowych, ma coraz mocniejszą 
pozycję na rynku. Jesteśmy bardzo wy-
soko w rankingach cytowalności. Jeste-
śmy bardzo solidnym portalem, który 
ma miesięcznie wielomilionową ilość 

odsłon. To jest kierunek, w którym mu-
simy iść, bo takie manipulacje można 
robić do pewnego momentu. Solidną 
publicystykę i dobrych komentatorów 
nie znajdzie się już w mediach main-
streamowych, nie znajdzie się w wiel-
kich mediach korporacyjnych, a moż-
na ich znaleźć w Internecie. Wielu 
ludzi do tego Internetu się coraz chęt-
niej przenosi. Ale widać wyraźnie, że 
to nie jest tak, iż można nam wszystko 
narzucić. „Tygodnik Solidarność” jest 
tym medium, które prezentuje rzeczy-
wistość z punktu widzenia pracowni-
ków, jak my na to wszystko patrzymy. 
Prezentuje interesy bardzo poważnej 
grupy społecznej, w tym również pra-
cowników najemnych. Bo to nie są tyl-
ko członkowie „Solidarności”, ale też 
wszyscy pracownicy, którzy pracują 
najemnie i mają swoje problemy, swo-
je interesy, a w „Wyborczej” o tym nie 
poczytają.

Czy w Polsce mamy wolne media, czy są one znie-
wolone? 
To fundamentalne pytanie. Mistyfikujemy debatę 
o wolności mediów. Wolność jest pojęciem na ryn-
ku mediów całkowicie względnym. Demokracja 
wtedy jest pełna, kiedy występuje różnorodność 
wyborów programów politycznych. Taka demo-
kracja ubezpiecza różnorodność mediów. Ubez-
piecza też wolność dziennikarzy tych mediów, bo 
można dokonywać wyborów według własnych 

Z wolnością 
w mediach 
w Polsce jest dużo 
lepiej niż opisują 
to Reporterzy Bez 
Granic – mówi 
Marek Formela, 
redaktor naczelny 
„Gazety Gdańskiej”, 
w rozmowie  
z Marią Giedz

Produkty 
gazetopodobne
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preferencji. Żaden pogląd i żadne prze-
konanie w demokracji nie mają pierw-
szeństwa przed innym. Jeżeli jest 
równy dostęp do mediów, to znaczy, 
że symboliczny warunek wolności me-
diów jest spełniony. Ta wolność jest wy-
rażona przez ich różnorodność, a nie 
reglamentowanie dostępu do rynku. 
W tym zakresie rynek mediów w Pol-

sce jest wolny. Wolność w wymiarze 
ekonomicznym jest rzeczywiście regla-
mentowana, subsydiowana, wspierana 
lub wręcz przeciwnie – ograniczana. 
Na rynku prasy regionalnej to są chyba 
zjawiska silniejsze niż na rynku prasy 
ogólnopolskiej. 

Reporterzy Bez Granic w ubiegłym ro-
ku przyznali Polsce 62. miejsce, na 180, 
jeśli chodzi o wolność mediów. To zna-
czy, że media w Polsce są niedemokra-
tyczne, nie są wolne?

Dostęp do rynku mediów nie 
jest w Polsce reglamentowa-
ny, więc patrząc z tego punk-

tu widzenia ocena jest niemiarodajna 
dla sytuacji w Polsce. Każdy z nas jest 
uzależniony od mediów, które wybie-
ra swoimi poglądami, przekonaniami, 
CV, wrażliwością, kulturą, z jaką wszedł 
na ten rynek. To są ograniczenia, któ-
re są naturalne. Nie ma czegoś takie-
go jak absolutna wolność, absolutna 

prawda. Czasami przegrywamy proce-
sy, jak Piotrek Kubiak (dziennikarz Ra-
dia Gdańsk) przeciwko Karnowskiemu 
(chodzi o prezydenta Sopotu Jacka Karnow-
skiego – przyp. aut.), bo sąd uznał, że Ku-
biak i Lisicki (Paweł Lisicki, red. naczelny 
Tygodnika „Do Rzeczy” – przyp. aut.) nie 
udowodnili prawdziwości faktu. Czy-
li użył określenia fakt, które oznacza 

stwierdzenie czegoś, co miało miej-
sce. Natomiast uznał, że dziennikarze 
nie udowodnili prawdziwości faktu, bo 
nie byli Instytutem Sehna (Instytut Eks-
pertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna 
w Krakowie – przyp. aut.) i nie prowadzi-
li przez cztery lata badań nad jakością 
nagrania (chodzi o zapis magnetofono-
wy, inaczej taśmy). Czy ono było deli-
katnie zmanipulowane, czy nie było? 
Za to przedstawili fakt w postaci zapi-
su z nagrania. 

Nie sądzę, żeby Reporterzy Bez 
Granic byli w stanie tak do końca zgłę-
bić sytuację na polskim rynku me-
diów, który się skartelizował. Został za-
mknięty w takim uścisku kapitałowym 
na skutek podziału tego rynku przez 
Polskapresse – tak to się wówczas na-
zywało. Była to Prasa Bałtycka, Prasa 
Gdańska, Prasa Wybrzeża. Już mało kto 
pamięta, że istniały trzy spółki. W jed-
nej spółce pojawili się Francuzi, potem 
Niemcy. Pojawili się też Norwegowie. 

No właśnie nikt tego też nie zauważył 
– był także koncern przemysłowy, che-
miczny, budowlany, który kupił na po-
czątku bodaj sześć gazet i kupował je za 
stare maszyny, które wprowadzał apor-
tem. To te maszyny stworzyły przesłan-
ki kapitału norweskiego w Polsce. Potem 
zostały sprzedane rzekomo Montgome-
ry’emu (chodzi o Montgomery Media Gro-
up – przyp. aut.), a potem sprzedano to 
do Polska Press. W ten sposób historia 
w sensie strukturalnym się zamknęła. 
A po wydarzeniach związanych z „wa-
kacjami z Ałganowem” Polska Press 
stała się firmą bardziej komercyjną. 
Bardziej zorientowaną na przeżycie i za-
pewnienie dostatku właścicielowi oraz 
zorientowaną na bycie istotnym ele-
mentem lokalnej demokracji. 

Uporządkujmy to i nie zagłębiajmy się 
w szczegóły. Przez lata funkcjonowa-
nia grupy Polska Press, znajdującej się 
w rękach niemieckich, wszystko było 
wspaniale. Opinia publiczna uważała, 
że mamy świetne gazety, że robią się 
coraz ładniejsze, bo są kolorowe zdję-
cia, dużo jest tych zdjęć, a to, że było 
coraz mniej tekstu, to nikomu nie prze-
szkadzało.
Jakość zdjęć bardzo się poprawiła.

I nagle zmienia się sytuacja. Daniel 
Obajtek, szef PKN Orlen, kupuje, o prze-
praszam, nie kupuje, tylko – jak twierdzi 
opozycja – przejmuje wszystkie gazety, 
łącznie z portalami internetowymi, czy-
li cały pakiet Polska Press. To spowodo-
wało, że nastąpił wysyp demonstracji, 
protestów, krzyczano, że media w Pol-
sce zostały zniewolone…
A „Media bez wyboru”?

Te protesty się zdublowały. Ten jedno-
dniowy protest przeciw zapowiada-
nemu przez rząd projektowi wprowa-
dzenia podatku od reklam, i ten drugi, 
głoszący tezę o braku wolności sło-
wa oraz że nie mamy wolności prasy. 
Dopóki byli Niemcy, to wszystko by-
ło wspaniałe, były wolne media. Nato-
miast kiedy pojawił się Obajtek i Orlen, 
to koniec z wolnością. Będziemy mieli 
teraz wszystko PiS-owskie, media będą 
zmonopolizowane, w związku z tym 
trzeba demonstrować. Do pomocy de-
monstrującym w Polsce włączyli się 
dziennikarze niemieccy. W państwach 
zachodnich powstała opinia, że w Pol-
sce media są zniewolone. Jak na to 
spojrzeć? Gdzie jest prawda? Opozy-
cji, demonstrantów, zachodnich dzien-
nikarzy, Reporterów Bez Granic nie ob-
chodzi to, że my, dziennikarze, którzy 
pracowaliśmy w Polska Press, za rze-
telność, uczciwość, dobrą jakość byli-
śmy przez kierownictwo tego niemiec-
kiego koncernu brutalnie wyrzucani. 
Oni mówią, że wówczas było dobrze, 
a teraz będzie źle. I na to nałożył się 
ten nieszczęsny podatek od reklam. 
Zaczęły się krzyki – reklama blokuje 
wolność mediów. Co ma reklama do 
wolności słowa? 

Gdybym był marksistą, a nim nie 
jestem, chociaż mam lewicowe 
poglądy, to powiedziałbym: tyle 

wolności, ile odpowiedzialności. Wol-
ność jest funkcją tego, co jest możliwe, 
realne i dopuszczalne. Liberał powie-
działby, że wolność jest funkcją własno-
ści. I jest tak trochę na rynku mediów, 
że ta wolność jest reglamentowana do-
stępem do pieniędzy. Na rynku me-
diów mamy do czynienia z nowymi 

Nie sądzę, żeby Reporterzy Bez Granic byli w stanie tak 
do końca zgłębić sytuację na polskim rynku mediów, 
który się skartelizował. Został zamknięty w takim uścisku 
kapitałowym na skutek podziału tego rynku przez 
Polskapresse – tak to się wówczas nazywało.
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elementami – przeobrażeniami struk-
turalnymi i technologicznymi. To spo-
wodowało, że nastąpiła redystrybucja 
środków na reklamę. Jest inny rodzaj 
redystrybucji pieniądza i inni są benefi-
cjenci pieniędzy reklamowych. Inaczej 
plasowane są kampanie reklamowe, 

co powoduje, że media tradycyjne, kla-
syczne, znajdują się w dużo gorszej sy-
tuacji niż były kiedykolwiek. Nawet po-
wiedziałbym, że znajdują się w punkcie 
zwrotnym. 

To nie jest przypadek, że prof. Janusz 
Adamowski, dziekan Wydziału Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Warszawskie-
go, odnosząc się do tej transakcji (Orle-
nu z Verlagsgruppe Passau – przyp. aut.) 
stwierdził, że takie szacowne tytuły, jak 
„Gazeta Krakowska” w Krakowie czy 
„Dziennik Bałtycki” w Gdańsku, prze-
stały być gazetami, a stały się tworami 
gazetopodobnymi. Na to nakładają się 
dwie tendencje. Jedna, ta gospodarcza, 
czyli zanik funkcji opiniotwórczych tych 
gazet papierowych, a druga to też wie-
loletni proces, bardzo skutecznie prowa-
dzony przez Niemców, czyli unifikacja 
treści, homogenizacja tej treści; osłabia-
nie regionalnych tożsamości, a też eli-
minowanie dobrego dziennikarstwa na 
rzecz dziennikarstwa płaskiego, jedno-
wymiarowego, kronikarskiego, informa-
cyjnego w takim bardzo bezpiecznym 
zakresie tej działalności informacyjnej. 

Krzysztof Krupa, który przez la-
ta był wiodącą figurą w Polska 
Press, opowiadał mi kiedyś, ja-

kie to nowoczesne metody zatrudnia-
nia wprowadza, a my w „Głosie” (Ma-
rek Formela był wówczas redaktorem 
naczelnym „Głosu Wybrzeża” – przyp. aut.)  

jesteśmy spóźnieni. Powiedziałem mu 
wówczas prosto w oczy: „Teraz to już się 
nie zatrudnia na umowę o pracę, tylko sa-
mi przedsiębiorcy tworzą „Dziennik Bałtyc-
ki”. A tych dobrych dziennikarzy się wypy-
cha, pozbawia godności zawodowej. To już 
nie da się zrobić dobrej gazety, opiniotwór-
czej, jeżeli dziennikarz nie jest ubezpieczo-
ny umową o pracę z pracodawcą. Od tego 
momentu zaczyna się degradacja zawodu 
dziennikarskiego”. 

Jest to, niestety, smutne dziedzic-
two rządów Polska Press w Polsce. To 
była może dla rodziny Diekmannów 
przyjemna konstatacja na koniec roku, 
bo się zgadzały wyniki, ale dla procesu 
destrukcji tych gazet na rynku opinii, 
w tym sensie dla siły i wielobarwności 
polskiej demokracji, było to zabójcze. 
Niemcy sprzedali te gazety w momen-
cie, kiedy je wyeksploatowali. Ze szko-
dą dla różnych procesów demokra-
tycznych, bo przecież „Dziennik”, jeśli 
spojrzymy z naszej perspektywy, od 
pewnego momentu przestał stanowić 
element krytycznej, niezależnej opinii. 
Stał się elementem, nie chcę powiedzieć 

– oligarchii czy układu, ale stał się frag-
mentem pewnej architektury koneksji, 
wpływów, zależności, cyrkulacji pienią-
dza, który kazał wybrać tę formę przed 
odwagą dziennikarską. I to w długim 
horyzoncie czasu źle się kończy. Gaze-
ta utraciła swoje kontury, a miała pięk-
ną historię i wiele ciekawych momen-
tów w swojej karierze. Jak się przegląda 
stare wydania „Dziennika Bałtyckiego” 
za czasów Jakubowskiego (Jan Jakubow-
ski, redaktor naczelny w latach 1991-1996 
– przyp. aut.), to przyjemnie zerknąć do 
tej gazety. Nawet kiedyś występowałem 
w jakiejś debacie i powiedziałem, że 
czas, kiedy się tak różniliśmy i spiera-
liśmy – „Głos” z „Dziennikiem” – to był 
najlepszy okres dla demokracji. To by-
ły dwa duże pisma. Myśmy byli trochę 
biedniejsi, ale potencjał intelektualny 
zespołu był dobry i spieraliśmy się na 
zupełnie innym poziomie. To wszyst-
ko padło. Gdyby Reporterzy Bez Granic 
ocenili wkład Polska Press w anihilację 
polskiego rynku prasowego, to jest on 
niepodważalny. Dzisiaj „Dziennik” to ga-
zeta, która kosztuje 3,50 zł i ma 16 stron. 
Ja też mogę z siedmioosobowym zespo-
łem wydawać 16 stron w nakładzie 5-7 
tysięcy i rozdać za darmo. A każdy coś 
znajdzie w tej gazecie. 

Jaka jest szansa, żeby „Dziennik” od-
zyskał swoją świetność? Rozumiem, że 
jest pomysł stworzenia dużego koncer-
nu, może na wzór Time Warner, a ra-
czej WarnerMedia, ale mam sentyment 
do gazet papierowych i chodzi mi o re-
witalizację przynajmniej ich części. 
Nie znam planów Orlenu, chociaż 
nie wydaje mi się, żeby ten zakup był 
ostatnim krokiem na drodze rozwoju 

projektu, bo gdyby tak było, to zakup 
nie miałby głębszego sensu. Wartość tej 
grupy polega na tym, że można ją zre-
witalizować i rozwijać. Czyli wzmocnić 
działalności, które są zaniedbane i któ-
re zostały porzucone przez wydawcę. 
Błędny jest pogląd, że Niemcy ubezpie-
czali swoją działalnością wydawniczą 
demokrację i wolność polskich mediów, 
bo oni działalnością spółki Polska Press 
ubezpieczali swój własny dobrobyt. Na-
wet w pewnym momencie zmienili na-
zwę z Polskapresse na Polska Press, bo 
się zorientowali, że Polskapresse nie za 
dobrze kojarzy się na polskim rynku. 

Niesprawiedliwym jest mówienie, 
że PKN Orlen, kupując te gazety, zabi-
je polską demokrację. To jest obraźliwe 
dla nas, Polaków. Mówię to z własnego 
doświadczenia, bo z opresją lokalne-
go establishmentu spotykam się od lat 
i jest ona zawsze dla mnie inspirująca. 
I była inspirująca również wtedy, kie-
dy byłem w „Głosie Wybrzeża”, pracu-
jąc w różnych konfiguracjach własno-
ściowych. Bo nieszczęściem „Głosu” 
było to, że władza była albo w rękach 
hochsztaplerów z pewnego banku, al-
bo w rękach drobnych przedsiębiorców, 
którzy nie bardzo wiedzieli, po co jest 
ta gazeta i myśleli, że od razu będą za-
rabiali krocie. 

Potem gazeta trafiła do Jędykiewi-
cza (Jerzy Jędykiewicz, działacz partyj-
ny, przedsiębiorca, były wojewoda gdań-
ski – przyp. aut), który moim zdaniem 
był właścicielem-figurantem, tak mó-
wił o nim jego bliski przyjaciel i do-
radca. Według mnie, to nie on był wła-
ścicielem gazety, ale wynika to z innej 
mojej wiedzy. „Głos” nie miał szczę-
ścia, ale „Głos” przynajmniej starał 

„...To już nie da się zrobić dobrej gazety, opiniotwórczej, 
jeżeli dziennikarz nie jest ubezpieczony umową o pracę 
z pracodawcą. Od tego momentu zaczyna się degradacja 
zawodu dziennikarskiego...”.
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się kontrapunktować lokalną władzę. 
Zresztą lepiej się robi gazetę w opozycji 
do władzy, bo ona odświeża i dzienni-
karzy, i demokrację, i daje czytelnikom 
wgląd w zamknięte rewiry. Natomiast 
po drugiej stronie zawsze była kontr-
akcja. Moja żona pracowała w Urzędzie 
Miejskim i po wyborach, w których nie-
fortunnie wziąłem udział (Marek Formela 
w 2002 r. kandydował na prezydenta Gdań-

ska – przyp. aut.) Paweł Adamowicz, ów-
czesny prezydent, wyrzucił ją z pracy, 
podejmując decyzję zgodną z duchem 
demokracji. Zmienił jednoosobowo, 
bo już mógł, regulamin urzędu. Nie mu-
siał tego przepuszczać przez Radę Mia-
sta. Zlikwidował referat i tak się skoń-
czyło moje zaangażowanie w politykę 
samorządową, a żony stabilna praca nie 
związana ze światem polityki. 

Czyli tak wyglądała demokracja w wy-
daniu gdańskim! I co było dalej, kiedy 
wydawał Pan „Gazetę Gdańską”? 

Spierałem się z Adamowiczem 
frontalnie, z tym dziwnym kon-
glomeratem działaczy partyj-

nych z działaczami wywodzącymi się 
z ruchu „Solidarności”. Był to zaskaku-
jący mezalians towarzysza Gwizdały 
(Jerzy Gwizdała, członek Rady Nadzorczej 
Portu Gdańskiego, były rektor UG, a tak-
że wiceprezydent Gdańska – przyp. aut.) 
z wojskowej centrali handlowej z pre-
zydentem Adamowiczem, Trojanow-
skim (Andrzej Trojanowski, b. szef biura 

prezydenta Gdańska ds. sportu – przyp. 
aut.), albo skarbnikiem Pietrzakiem 
(Włodzimierz Pietrzak, skarbnik miasta 
Gdańska – przyp. aut.)… Na tym polegał 
gdański cud, że Adamowiczowi uda-
ło się stworzyć olbrzymi pierścień lu-
dzi, interesariuszy jego władzy. Utrzy-
manie tej władzy miało znaczenie dla 
wszystkich tych ludzi z osobna i razem. 
Odnawianie tego mandatu co kilka lat 

sprawiało, że ten układ nabierał siły, 
odporności, stał się niepodatny na wy-
bory demokratyczne. 

Represje, które nas spotkały, to wy-
rzucenie gazety z Urzędu Miasta. Ada-
mowicz nie pozwolił na dystrybucję 
„Gazety Gdańskiej” w urzędzie, co jesz-
cze bardziej utwierdziło mnie w prze-
konaniu, że robimy coś, co się przyda. 

Wróćmy do Obajtka. 
To nie Obajtek jest zagrożeniem dla 
wolności polskiej prasy. Na razie Or-
len i jego zarząd nic takiego nie zrobił, 
co  by hamowało czy też ograniczało 
polską prasę. Raczej patrzmy na osią-
gnięcia rodziny Diekmannów na rynku 
polskim: pozytywne są finansowe, ale 
negatywne – jeśli chodzi o wpływ na ja-
kość demokracji.

I mentalność społeczeństwa.
Tak, mentalność. To było takie, użyłbym 
określenia Donalda Tuska, „lanie cie-
płej wody z kranu”. Ewenementem jest 
też Szmidka (Mariusz Szmidka, redaktor 

naczelny „Dziennika Bałtyckiego” – przyp. 
aut.), który siedem czy dziewięć lat pro-
wadzi tę gazetę i na pierwszej stronie 
mówi, że prowadzi pismo niezależ-
ne, a na drugiej obejmuje się ze Stru-
kiem (Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego – przyp. aut.). Nie 
okłamujmy się. Mamy takie sympatie, 
to pokażmy, że to są nasze sympatie, 
że reprezentujemy ten odłam opinii 
publicznej, a nie tumańmy obywateli, 
którym dajemy naszą gazetę i mówi-
my, że jesteśmy krynicą obiektywizmu 
– bo nie jesteśmy. 

To okłamywanie czytelników, czy – jak 
Pan to nazwał – tumanienie, zaczęło się 
dużo wcześniej, nieprawdaż?
To był proces: sprawa Ałganowa (afera 
Ałganowa to seria artykułów opublikowa-
nych m.in. w „DB” w sierpniu 1997 r., uka-
zująca kontakty Aleksandra Kwaśniew-
skiego z rosyjskim szpiegiem Władimirem 
Ałganowem, co ponoć nie było prawdą 
– przyp. aut.), Kwaśniewskiego (teksty 

dotyczące braku wykształcenia wyższego 
Aleksandra Kwaśniewskiego – przyp. aut.). 
Niemcy uznali, że te konflikty z prezy-
dentem RP uniemożliwią im zarabianie 
pieniędzy. Plan swój zrealizowali per-
fekcyjnie. Kwaśniewskiego zaprasza-
li na jakieś seminaria. Jeździł do Pasa-
wy, wygłaszał odczyt. Było przyjemnie. 
Szymczycha (Dariusz Józef Szymczycha, 
polityk, dziennikarz, w latach 2002-2005 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego – przyp. aut.) 
opowiadał mi, jak tam latali prywat-
nym helikopterem. 

Czyli zakaz prowadzenia dziennikar-
stwa śledczego? I jak to się skończy? 
Teoretycznie Polska Press nie jest już 
niemiecka, ale mamy kolejne kuriozal-
ne wydarzenie – słynną debatę w Par-
lamencie Europejskim. I oczywiście 
słynne wystąpienie różowo-czerwono-
włosego polityka z ustami zaklejony-
mi czarnym paskiem z napisem „free 
media”. 

To nie Obajtek jest zagrożeniem dla wolności polskiej prasy. 
Na razie Orlen i jego zarząd nic takiego nie zrobił, co by 
hamowało czy też ograniczało polską prasę.
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Każdy polityk pod pojęciem „wol-
ne media” rozumie, że są to me-
dia, które mu sprzyjają. Na tym 

polega współczesny dialog. To jest dia-
log głuchych. Jest to kwadratura koła, 
którego żadna debata w Parlamencie 
Europejskim nie rozwiąże. 

Rozmawialiśmy o reklamie. Jest 
coś takiego jak funkcja wolności go-
spodarczej. Jeżeli jest równy dostęp 
do pieniędzy publicznych albo do ryn-
ku zamówień publicznych, i jeżeli me-
dia z tego korzystają, to można mówić, 
że są stworzone elementarne warunki 
wolności mediów. Doskonale wiemy, 
że w gminach tego nie ma. Media są al-
bo za, albo przeciw. Ale suma tych po-
glądów pozwala odnaleźć się ludziom 
w tej skomplikowanej rzeczywistości. 
Jeżeli nie będziemy w stanie wygenero-
wać sumy różnych pomysłów medial-
nych, to wtedy rzeczywiście w Polsce 
nie będzie wolności mediów, ale tego 
stanu, póki co, w Polsce nie ma, mi-
mo usilnych starań różnych lokalnych 
władz. Ja tego doświadczyłem. Czyli 
blokowania rozwoju inicjatyw medial-
nych, które są krytyczne lub wręcz nie-
przyjazne dla panującej władzy. Jeżeli 
to by się wydarzyło skutecznie, to wte-
dy rzeczywiście nie byłoby wolności 
mediów. 

A media w Polsce są bardziej czy mniej 
wolne niż niemieckie, które w rankin-
gu Reporterów Bez Granic plasują się 
na jedenastej pozycji?
Media w Polsce nie są mniej wolne od 
mediów w Niemczech, w których też 
– przypominam wydarzenia z Kolonii 
– były bardzo silne naciski na mistyfi-
kowanie przekazu z nocy sylwestrowej. 

Czyli uciekanie od wskazania odpowie-
dzialnych, niepogłębianie konfliktu na 
tle religijnym, narodowościowym, na 
tle inwazji imigrantów, czyli ekspono-
wania błędów kanclerz Angeli Merkel. 
Każda demokracja ma swoje cienie i im 
więcej tytułów, tym cieni jest mniej. 

Ostatnio polemizowałem z kolega-
mi z SLD, bo są zachwyceni atakami na 
Orlen i Obajtka. Nie oceniam tego ata-
ku od strony faktograficznej, bo za dale-
ko jestem od tych wydarzeń. Ale „Gaze-
ta Wyborcza” walczy o przetrwanie, bo 
zagrożone są jej interesy. A są zagrożo-
ne, ponieważ buduje się wielki koncern, 
gigantyczną agencję Sigma Bis (agencja 
mediowa w spółce PKN Orlen – przyp. aut.), 
która jako dom mediowy już kontroluje 
gigantyczne budżety. Te budżety prze-
stały być dobrobytem Agory (wydawca 
„Gazety Wyborczej” – przyp. aut.) i dlate-
go oni walczą o przetrwanie. W związku 
z tym nie cofną się przed niczym.

Z tą wolnością w mediach jest dużo 
lepiej w Polsce niż Reporterzy Bez Gra-
nic chcieliby to opisać. Nie zasługuje-
my na tak niską ocenę. Wiele zjawisk 
jest trudnych i niepokojących, zwłasz-
cza w wymiarze lokalnym. Sami sobie 
jesteśmy winni, bo stworzyliśmy ustrój 
samorządu, który właściwie jest ustro-
jem autorytarnym. Dopiero po korek-
cie ustroju, czyli wprowadzeniu kaden-
cyjności, pojawiła się pewna szansa 
na uelastycznienie tego systemu, czy-
li wymianę elit. Nie ma już możliwości 
utrzymywania swojej władzy za pie-
niądze publiczne w nieskończoność, 
to jest nowy element w tej demokracji. 
On  też będzie miał wpływ na kształt 
i  jakość mediów, obojętnie w jakiej 
technologii będą się one ukazywały.

media i SDP

Co Daniel Obajtek Co Daniel Obajtek 
zrobił koncernowizrobił koncernowi  
Verlagsgruppe Verlagsgruppe 
Passau?Passau?

Tekst Elżbieta Królikowska-Avis

media i SDP

Od jakiegoś czasu atmosfera gęstniała i wiedziałam, że ten atak 
– pod byle pretekstem – nastąpi. Po prostu Daniel Obajtek, prezes 
PKN Orlen, jest zbyt dobrym zarządzającym. Czegokolwiek tknie, 
zamienia się w sukces i wpływy do budżetu państwa. I ten atak nastąpił! 
Kroplą, która przepełniła czarę goryczy opozycji lewicowo-liberalnej, 
był zakup przez Orlen od Verlagsgruppe Passau – grupy Polska Press  
Sp. z o.o. W Polsce, polskiej grupy medialnej, od niemieckiego właściciela!
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Wtedy PO i PSL, dziś pod kryp-
tonimem Koalicja Obywatel-
ska i Koalicja Polska oraz była 

SLD, dziś Nowa Lewica skoczyły świet-
nemu managerowi do gardła! A ponie-
waż trudno było publicznie lamento-
wać, że niemiecki koncern medialny 
stracił w Polsce ważny przyczółek do 

promowania niemieckiej polityki, the 
German way of life oraz do ingerowa-
nia we wszystkie dziedziny naszego ży-
cia, zakwestionowały uczciwość prezesa 
w  zdobywaniu majątku oraz transpa-
rentność przepływu jego pieniędzy. 

Surprise, surprise! To jeden ze zna-
nych jej tricków. Po przegranych wybo-
rach, prezydenckich, parlamentarnych 
czy samorządowych, opozycja zwykle 
kwestionuje demokratyczny mandat 
zwycięzców – konserwatystów, do rzą-
dzenia, a gdy wybiera ze stada poje-
dynczą ofiarę, zwykle rzuca się na jego 
konto bankowe. Warto sprawdzić, a nuż 
coś poszło nie tak? Tak stało się i tym 
razem.

A teraz – co to jest Polska Press 
Sp.  z  o.o.? To grupa medialna, dotąd 
w posiadaniu niemieckiego koncer-
nu Verlagsgruppe Passau, posiadają-
ca 20 z 24 polskich dzienników regio-
nalnych, prawie 120 tygodników oraz 
dostęp do ok. 500 witryn interneto-
wych z ok. 17,5  mln użytkowników. 
Czyli blisko 60% internautów serfuje 

po jej stronach! Jest więc jest się o co 
bić, prawda? Wśród tytułów znajdu-
jemy tak popularne jak „Express Ilu-
strowany”, „Kurier Lubelski”, „Gazeta 
Lubuska”, „Dziennik Łódzki”, „Gazeta 
Pomorska”, „Dziennik Bałtycki”, „Pol-
ska Times”, „Super Tele”, i tak zasłużo-
ne jak „Gazeta Krakowska”. Jeśli weź-

miemy pod uwagę, że ok. 90 procent 
mediów terenowych było w rękach 
niemieckich, można się tylko cieszyć, 
że, być może, zaczyna się rekonkwista. 
Ale jedni się cieszą, a drudzy martwią. 
Konserwatyści są zadowoleni, że polski 
biznes się rozwija – a polska lewica li-
beralna stanęła za niemieckim intere-
sem gospodarczym murem. 

Prezes Orlenu Daniel Obajtek cier-
pliwie tłumaczy w wywiadach koniecz-
ność poszerzenia obszarów działa-
nia, rozwoju poprzez tzw. detal, w tym 
sprzedaży pozapaliwowej. Żeby zdobyć 
nowego klienta, Orlen chce zwiększyć 
sprzedaż pozapaliwową, w tym sprze-
daż produktów pod własnymi marka-
mi. A więc zakup Polski Press wpisuje 
się w szerszy plan rozwoju sprzeda-
ży detalicznej Orlen – podobnie jak 
przejęcie RUCHU. Przeniesienie rekla-
my do wewnątrz firmy oznacza prze-
cież także zmniejszenie kosztów ogól-
nych. Tak jak – poprzez dodanie usług 
kurierskich, które powstaną na bazie 
RUCHU – polepszy się logistyka, tak 

zakup grupy medialnej udoskonali ka-
nały informacyjne dotarcia do klien-
tów. Poprzez własne media, z własnym 
przekazem oraz reklamą polskich tre-
ści i polskich firm. „To wszystko – mó-
wi prezes Obajtek – jest z sobą powią-
zane”. Święta racja, w podobny sposób 
– stawiając na rozwój „detalu” – funk-
cjonują zagraniczni konkurenci Orlenu, 
tacy jak np. Circle K. 

Spójrzmy na przykład Wielkiej Bry-
tanii. Działają tam stacje paliwowe 
własne, BP i Shella, koncernów zagra-
nicznych jak Michelin i Pirelli, ale i po-
wiązane z lokalnymi supermarketami, 
jak Tesco, Asda czy Sainsbury. Na tych 
stacjach znajdują się nie tylko hot do-
gi, ale całe sklepy z segmentem spożyw-
czym plus kawa i herbata, działem alko-
holowym, kwiaciarskim, turystycznym 
i, tak!, prasowym. W Polsce działa w su-
mie 7,6 tys. stacji obsługi, w tym wiele 
należących do brytyjskich i francuskich 
sieci jak Tesco, Intermarche i Carrefo-
ur, sprzedających artykuły spożywcze 
i prasę. Czy lewicowo-liberalna opozy-
cja organizowała kiedyś manifestacje 
uliczne przed takimi punktami? Nie. 
Albo czy lansowała w parlamencie lub 
mediach pomysł, aby wyszynkiem alko-
holowym nie zajmowały się stacje ben-
zynowe, gdzie zatrzymują się kierowcy 
– co świadczyłoby o jej trosce o dobro 
społeczne? Także nie. A prezes Obajtek 
już zaznaczył, że na stacjach Orlenu nie 
będzie, i słusznie, alkoholu. 

Z pewnością modele koopera-
cji między stacjami paliwowymi a ich 
asortymentami sprzedaży w rozma-
itych krajach są bardzo różne. W Wiel-
kiej Brytanii dla gas stations produkty 
na półki dostarczają rozmaite firmy, 

m.in. Marks&Spencer, Sainsbury i Te-
sco, a prasę – rozmaite brytyjskie grupy 
medialne. The Mirror Group i Evening 
Standard mają także umowę z brytyj-
skimi portami lotniczymi na dostawę 
„Daily Mirrora” i „ES” free of charge, ale 
już za barierkami. 

A wracając do tematu, generalnie 
klienci stacji paliwowych pro-
szą raczej o rozszerzenie asor-

tymentu niż o jego redukcję. I z pewno-
ścią między tymi punktami sprzedaży 
paliw a ich asortymentem sprzedaży 
dodatkowej w rozmaitych krajach są 
różne relacje. My dopiero rozpoczyna-
my tę grę w europejskiej lidze, a już 
liberalna lewica – strażnik interesów 
niemieckich, francuskich etc. – zagląda 
Orlenowi do kieszeni. 

Ale tak się jakoś stało, że najwię-
cej emocji wzbudził zakup spółki Polska 
Press od niemieckiego właściciela. For-
mułowano nawet tak absurdalne twier-
dzenia, że transakcja jest niezgodna 
z Konstytucją – co było oczywistą nie-
prawdą. To transakcja biznesowa i zo-
stała przeprowadzona w sposób jasny 
i transparentny. I, generalnie, będzie ona 
miała wpływ na demokratyzację na-
szych mediów, będzie pierwszym kro-
kiem w stronę przywrócenia zdrowych 
proporcji między kapitałem polskim 
i  zagranicznym. No i z pewnością po-
może rozbić pewne postkomunistyczne 
układy korupcyjne, które do dziś trzy-
mają wiele terenowych mediów w że-
laznym uścisku. Ale opozycja lewico-
wo-liberalna jest temu przeciwna. Bo 
transakcja, choć korzystna dla polskich 
interesów, zmniejszyła strefę niemiec-
kich wpływów między Odrą a Bugiem. 
I to stanowi punkt zapalny całego tego, 
pożal się Boże, „ruchu oporu”. 

media i SDP media i SDP

Żeby zdobyć nowego klienta, Orlen chce zwiększyć 
sprzedaż pozapaliwową, w tym sprzedaż produktów 
pod własnymi markami.
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W 1993 r. wszedł do „Nowin” 
kapitał zagraniczny – po 
tym, jak Kopka odsprzedał 

swoje udziały norweskiemu koncer-
nowi Orkla Press International. W ko-
lejnych latach Orkla zwiększała swoje 
udziały, aż wreszcie w 2001 r. stała się 
największym udziałowcem R-Pressu, 
odkupując udziały od Stronnictwa 
Konserwatywno-Ludowego – następ-
cy PSL „Solidarność”. Udziałowców 
zostało dwóch: Orkla i „Solidarność”, 
z przewagą Orkli w stosunku 65:35. 
W  2005 r. Orkla odkupiła udziały od 
„Solidarności”, stając się jedynym 
właścicielem „Nowin”, co w tamtym 
momencie oznaczało, że gazeta stała 
się w 100 proc. własnością kapitału za-
granicznego. 

– W tamtych uwarunkowaniach by-
ła to decyzja nieunikniona – komentuje 
sprzedaż udziałów przez „Solidarność” 
Wojciech Buczak, ówczesny szef Zarzą-
du Regionu tego związku. Tłumaczy, że 
„Solidarność” jako udziałowiec mniej-
szościowy miała coraz mniejszy wpływ 
na kierunek rozwoju gazety, a firmowa-
ła swoim szyldem treści, pod którymi 
nie mogła się podpisać. 

– Pod naszym adresem padało 
ze strony związkowców wiele uwag 
w  ostrym tonie: no jak to, jesteście 
współwłaścicielem gazety, a nie reagu-
jecie na to, co oni wypisują?! A nasze 
próby reagowania rozbijały się o mur 
niemożności ze względu na proporcje 
udziałowe – dodaje Buczak.

Czy był to jedyny możliwy scena-
riusz? Wojciech Buczak twierdzi, że nie. 
– Zanim tak się stało, próbowaliśmy 
wykupić udziały od Spółki Dziennikarz 
i SKL-u – podkreśla. – Dziennikarze 

powiedzieli, że choćbyśmy nie wiem 
jakie pieniądze oferowali, to oni „soli-
daruchom” swoich udziałów nie sprze-
dadzą (w Spółce Dziennikarz zdecydo-
wanie dominowali dziennikarze jeszcze 
z epoki PRL, natomiast skutecznie bloko-
wano wejście do niej niemal wszystkim 
tym, którzy przyszli do „Nowin” w la-
tach 90. – przyp. aut.). 

– Jeżeli chodzi o udziały SKL-u – do-
daje Buczak – Orkla powiedziała nam 
krótko: bez względu na to, jaką przed-
stawicie kwotę, my zaproponujemy 
wyższą. I możemy tak w nieskończo-
ność. Wobec naszej potężnej firmy je-
steście „krasnoludkiem” i nie macie 
żadnych szans.

Lista grzeszków

W 2006 r. „Nowiny” ponownie 
zmieniły właściciela. Grupę 
gazet Orkli kupił brytyjski 

fundusz inwestycyjny Mecom. Gazety 
należące do Mecomu stworzyły grupę 
pod nazwą Media Regionalne. W paź-
dzierniku 2013 r. Mecom sprzedał ją 
niemieckiemu holdingowi Verlagsgrup-
pe Passau, który w ten sposób został 
także właścicielem „Nowin”. Polskie 
gazety tworzące dotychczas Media Re-
gionalne utworzyły grupę Polskapresse 
– tę niefortunną nazwę zmieniono póź-
niej na Polska Press.

Paweł Kuca zwraca uwagę, że „No-
winy” w ostatnich latach były takie, jak 
wyznaczała to centrala grupy. Podkre-
śla, że nie należy oddzielać tej gazety 
od całości, tylko trzeba na nią popa-
trzeć przez pryzmat funkcjonowania 
całej grupy – czy to Mecomu, czy Pol-
ska Press.

Historia wydawanych w Rzeszo-
wie „Nowin” liczy ponad 70 lat. 
W okresie PRL były one orga-

nem KW PZPR. W 1991 r. gazeta zo-
stała sprywatyzowana. Jej właścicie-
lem została spółka R-Press. W chwili 
powstania miała ona liczne grono 
udziałowców. Największym był Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszo-
wie (30 proc. udziałów). Drugim – PSL 
„Solidarność” (25 proc.). Udziałow-
cami były także: Spółka Dziennikarz, 
którą tworzyła grupa dziennikarzy 
i pracowników „Nowin”, i wydawnic-
two Editions Spotkania (po 20 proc.) 
oraz dwie osoby fizyczne: Jan Kopka 
(3 proc.) i Andrzej Przybyło (2 proc.).

Wojciech Buczak, były poseł 
PiS i były szef Zarządu Regionu 
„Solidarności” w Rzeszowie, 
w tym częściowo także w czasach, 
kiedy „Solidarność” miała udziały 
w Gazecie Codziennej „Nowiny”, 
ma nadzieję, że ten największy 
dziennik na Podkarpaciu po 
wykupieniu przez Orlen stanie 
się bardziej obiektywny. Dr Paweł 
Kuca, dziennikarz „Nowin” w latach 
2000-2006, a obecnie politolog 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, 
obawia się upolitycznienia gazety 
po jej wykupieniu przez spółkę 
z decydującym udziałem skarbu 
państwa. 

Tekst i fot. Jaromir Kwiatkowski

Przyjdzie Orlen i...
Na przykładzie „Nowin” – największego dziennika na Podkarpaciu

media i SDP media i SDP
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Jakie zatem trendy można było za-
obserwować w „Nowinach”? Przede 
wszystkim cięcie kosztów.

Od autora: Jeszcze za Mecomu zaczę-
to pozbywać się dobrych dziennikarzy, ale 
także tych niespolegliwych wobec kierow-
nictwa, zatrudnionych jeszcze na podstawie 
umów o pracę na czas nieokreślony, a więc 
z punktu widzenia redakcji „drogich”, za-
stępując ich osobami niedoświadczonymi, 
którym można było zapłacić mniej. Pamię-
tam, jak – będąc jeszcze w  „Nowinach” 
– byłem zszokowany, gdy –  w ramach 
cięcia kosztów – zwolniono z gazety zna-
komitego reportażystę Krzysztofa Pota-
czałę, późniejszego autora 
poczytnych w skali kraju 
książek o Bieszczadach. 
Drugie moje zdziwienie 
wywołało wtedy przekony-
wanie redaktora naczelne-
go, że nawet z człowieka 
z ulicy można w  krótkim 
czasie zrobić dziennikarza. 
Skutkowało to obniżeniem 
poziomu warsztatowego 
tekstów, na co zwrócił uwa-
gę jeden z moich rozmów-
ców – Wojciech, rzeszow-
ski urzędnik (personalia 
do wiadomości autora). 
Powiedział: „Gołym okiem 
widać, że warsztat dzien-
nikarski, zasób słownictwa 
u wielu dziennikarzy jest 
ubogi i że piszą oni w spo-
sób napastliwy i emocjonalny”. Fakt, nie-
dawno sam przeżyłem szok czytając (żo-
na świadkiem) jeden z tekstów na portalu 
Nowiny24: był napisany tak nieporadnie, 
że od czytania aż „zęby bolały”. Także już 
za czasów Mecomu, od momentu, kiedy 

wydawca „Nowin” ze spółki funkcjonują-
cej w ramach holdingu stał się w 2009 r. 
rzeszowskim oddziałem scentralizowanej 
firmy z siedzibą w Warszawie, praktycz-
nie skończyły się delegacje dziennikarzy na 
realizację materiałów poza Podkarpaciem, 
z którymi wcześniej nie było problemu.

– Widać tu prymat biznesu nad 
kwestiami czysto dziennikarskimi 
–  uważa były dziennikarz „Nowin”, 
a obecnie politolog. 

Niektóre kolumny, jeszcze za Meco-
mu, zaczęły być redagowane wspólnie 
dla wszystkich gazet grupy. To zabieg 
przynoszący oszczędności, ale nie za-

wsze fortunny, zwłaszcza 
w sytuacjach, gdy na ja-
kiś temat wypowiadał się 
specjalista spoza Podkar-
pacia. Gdy jest to bowiem 
fachowiec stąd, taki tekst 
staje się znacznie bliższy 
czytelnikowi. Nie można 
powiedzieć, że zdarzało 
się to nagminnie, ale… ta-
kie przypadki bywały. 

Drugi zabieg to 
tworzenie ban-
ku ciekawostko-

wych tekstów dzienni-
karzy z gazet tworzących 
grupę, które mogły być 
wykorzystane przez in-
ne gazety grupy, nawet 
z drugiego końca Polski. 
Autor nie miał z tego nic, 

ale za to gazety – przy szczupłych si-
łach osobowych – miały czym zapeł-
niać swoje łamy. W efekcie zdziwieni 
czytelnicy z Podkarpacia mogli poczy-
tać w wydaniach weekendowych repor-
taże z innych części Polski. To prawda, 

nie one dominowały, ale było to zjawi-
sko łatwo zauważalne.

– Gdy się spojrzy na gazetę, to wi-
dać, że wśród tekstów znajdują się tak-
że powielane w całym kraju teksty tych 
samych autorów – zauważa Wojciech 
Buczak. I dodaje: – „Nowiny” straciły 
przez to w jakimś stopniu główny swój 
atut – lokalność.

Inny zarzut, który można postawić 
„Nowinom”, to brak pogłębionej publi-
cystyki na tematy regionalne (Od au-
tora: Była ona rugowana już w ostatnich 
latach mojej pracy w tej gazecie). 

– Siłą takich gazet jak „Nowiny” jest 
silne umocowanie w regionie – przeko-
nuje Paweł Kuca. – Ale umocowanie na 
wielu poziomach: nie tylko informacji 
lokalnych, lecz także na poziomie re-
gionalnej, silnej publicystyki. Widać, 
że w „Nowinach” odchodzi się od tego. 
Brakuje mi na łamach tej gazety takiej 

publicystyki, jaką mają media ogólno-
polskie, tyle że w ujęciu regionalnym. 
Dyskusji o najważniejszych sprawach, 
które tu się dzieją. Nie w ujęciu akcji 
społecznych, redakcyjnych, lecz w for-
mie publicystyki ściśle regionalnej, two-
rzonej przez publicystów redakcyjnych 
bądź zapraszanych z terenu Podkarpa-
cia. Zdecydowanie bardziej mnie intere-
suje, co na tematy dotyczące wojewódz-
twa sądzą publicyści czy dziennikarze 
stąd, aniżeli ludzie spoza regionu.

Jeszcze inny zarzut stawia Wojciech 
Buczak – brak politycznego obiektywi-
zmu. Odnotowuję go przy pełnej świa-
domości, że w ustach osoby zaangażo-
wanej politycznie może brzmieć mało 
wiarygodnie.

– „Nowiny”, podobnie jak inne gaze-
ty lokalne, są jednokierunkowe, przede 
wszystkim antypisowskie – uważa by-
ły poseł PiS i były szef regionalnej 

Jeszcze za 
Mecomu zaczęto 
pozbywać 
się dobrych 
dziennikarzy, 
ale także tych 
niespolegliwych 
wobec 
kierownictwa, 
zatrudnionych 
jeszcze na 
podstawie 
umów o pracę 
na czas 
nieokreślony.

media i SDP

Redakcja „Nowin” zajmuje parter i dwa 
piętra tego budynku. Kiedyś piętro 3 i 4 
zajmował Zarząd Regionu „Solidarności”, 
ale przeniósł się do nowej siedziby.
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„Solidarności”. – Nieobiektywnie – wy-
jaśnia – przedstawiają różne wydarze-
nia lokalne z wyraźnym negatywnym 
nastawieniem do środowiska politycz-
nego, z którym jestem związany. Środo-
wisko „Solidarności” próbowało przed 
laty przekształcić „Nowiny” w  obiek-
tywną gazetę, informującą o wyda-
rzeniach lokalnych, co moim zdaniem 
udawało się przez jakiś czas, szczegól-
nie wtedy, gdy redaktorem naczelnym 
był Ryszard Terlecki (obecny wicemarsza-
łek Sejmu i szef Klubu PiS był naczelnym 
„Nowin” w latach 1996-1998 – przyp. aut.). 
Była to wtedy zupełnie inna gazeta.

„Nowiny”, gdy było trzeba, inserto-
wały przed kilkunastu laty np. plakaty 
z wizerunkiem Matki Bożej z Kalwa-
rii Pacławskiej, czy wydały zestaw kil-
ku broszurek o podkarpackich sank-
tuariach, do których dołączone były 
dziesiątki różańca. Nie z  pobożności 
szefów firmy, lecz dlatego, że taki gest 
w tym konserwatywnym regionie, jak 
liczono, pobudzi sprzedaż. Mimo to 
spotykam się z zarzutami, które for-
mułuje zarówno Wojciech Buczak, 
jak i cytowany już Wojciech, urzędnik 
z Rzeszowa – o epatowanie tanią sen-
sacją, krwawymi wydarzeniami, i „le-
woskrętność” ideologiczną.

– W gazecie brak publicystyki, jest 
zaangażowana ideologicznie, często 
jednostronnie przedstawia problemy 
Kościoła, akcentuje występki księży, 
a pomija to co istotne – uważa rzeszow-
ski urzędnik. I dodaje: – Pod koniec lat 
90. to była opiniotwórcza gazeta o sze-
rokich horyzontach, z ciekawymi wy-
wiadami i felietonami. A teraz? Trochę 
magla, coraz więcej antyklerykalizmu 
i ideologii.

Co dalej

Paweł Kuca zauważa, że znaczenie 
papierowego wydania „Nowin” 
maleje, co jest nie tylko pokłosiem 

merytorycznej zawartości gazety, ale 
głównie obiektywnych procesów zacho-
dzących w segmencie prasy drukowa-
nej. Dość powiedzieć, że średnia sprze-
daż egzemplarzowa „Nowin” jeszcze 
w 1990 r. wynosiła ponad 80 tys., by 30 
lat później spaść do poziomu ok. 10 tys. 
Politolog zauważa, że internetowy por-
tal Nowiny24 ma dla młodszego odbior-
cy być może większe znaczenie niż wy-
dania papierowe gazety i mówiąc o sile 
„Nowin” trzeba wziąć pod uwagę całość, 
a nie tylko wersję papierową.

Jaka przyszłość rysuje się przed 
„Nowinami” po ich wykupieniu przez 
Orlen?

Zdaniem Wojciecha, urzędnika, ga-
zeta potrzebuje dużych zmian, wręcz 
rewolucji.  – Potrzebuje przeorientowa-
nia, innego spojrzenia na sprawy mia-
sta i regionu, krytycznego, a nie tylko 
politycznego podejścia do bieżących 
zdarzeń. Powinna utożsamiać się z re-
gionem i tradycjami mieszkańców Pod-
karpacia, a nie ideologizować na każ-
dym kroku – uważa mój rozmówca.

Wojciech Buczak cieszy się, że Orlen 
odkupił gazety wchodzące w skład gru-
py Polska Press i ma nadzieję, że dzięki 
temu „Nowiny” staną się bardziej obiek-
tywne, będzie w nich więcej wartościo-
wych tekstów i będą promowani dzien-
nikarze, którzy takie teksty piszą. 

– Nie jest moją rolą wskazywać 
zmiany personalne, ale z doświad-
czeń ze współpracy, jakie mam z lat 
ubiegłych, choćby jako przedstawiciel 

właściciela, ale także jako zwykły czy-
telnik, wiem, że w redakcji pracują 
dziennikarze, których stać na dobre, 
wartościowe dziennikarstwo, tylko za-
leży, czego będzie wymagało od nich 
kierownictwo redakcji i właściciel 
– podkreśla Buczak. I dodaje: – Znam 
podejście do tych spraw prezesa Obajt-
ka i środowiska, z którym jest zwią-
zany. Daje to nadzieję na dobre, po-
zytywne zmiany. I wcale nie chodzi 
o uczynienie z tych dzienników regio-
nalnych gazet, które pi-
szą na zlecenie partyjne. 
Jestem przekonany, że na 
rynku medialnym będzie 
pluralizm, a nie monopol, 
tak jak teraz.

Z kolei Paweł Kuca boi 
się, że odkupienie tych 
gazet przez firmę z decy-
dującym udziałem skar-
bu państwa wprowadzi je, 
w tym „Nowiny”, pod bie-
żące wpływy polityczne. 

– Uważam – tłumaczy 
politolog – że politycy, któ-
rzy w danej chwili będą 
rządzić, będą chcieli mieć 
wpływ na te media. Dzisiaj to jest PiS, 
jutro będzie ktoś inny. Jeśli się popatrzy 
na polską praktykę polityczną, to widać, 
że spółki skarbu państwa są poddane 
presji politycznej obliczonej na cykl wy-
borczy. A jakie PiS ma podejście do me-
diów, widzimy na podstawie mediów 
publicznych. 

Mój rozmówca uważa, że należy 
obserwować strategię, jaką przyjmie 
Orlen dla kupionych gazet. – Natomiast 
nie mam większych złudzeń, że jeżeli 
polityk jakiejkolwiek partii będzie mógł 

mieć wpływ na media, to będzie to wy-
korzystywał. To jest to ryzyko. Dzisiaj 
u władzy jest PiS, za 2,5 roku będą wy-
bory i władza może się zmienić, a wte-
dy zmieni się szef Orlenu i nie wiemy, 
co się wydarzy dalej. Dla tych gazet nie 
jest to dobre, bowiem ich sytuacja bę-
dzie wyznaczona przez cykle wyborcze. 

Jest jeszcze jeden problem: stworze-
nie z tych gazet mediów bardziej nowo-
czesnych wymaga inwestycji. – Pytanie 
– zastanawia się Paweł Kuca – czy Orlen 

jest je w stanie ponieść. 
Ale to wszystko dopiero 
zobaczymy…

Znów polskie i…?

Stanisław Sowa, re-
daktor naczelny 
„Nowin” od 2006 r., 

odmówił nam komenta-
rza. Jak tłumaczy, taką 
zasadę przyjęto w grupie. 
– Pracuję w tej gazecie 
długo (od 1992 r., z przerwą 
w latach 1999-2006, kiedy S. 
Sowa był redaktorem naczel-
nym „Dziennika Wschodnie-

go” – przyp. aut.) i nigdy nie komento-
wałem zmian właścicielskich, a było 
ich w tym czasie kilka – podkreśla. I do-
daje: – Mogę powiedzieć tylko tyle: kie-
dy zaczynałem pracę w „Nowinach”, 
były one polskie. I teraz też są polskie.

Od autora: Czas pokaże, czy słowo 
„polskie” w obu tych przypadkach oznacza 
to samo.

Autor był dziennikarzem Gazety 
Codziennej „Nowiny” w latach 1993-
2011.

Dzisiaj 
u władzy jest 
PiS, za 2,5 roku 
będą wybory 
i władza może 
się zmienić, 
a wtedy 
zmieni się szef 
Orlenu i nie 
wiemy, co się 
wydarzy dalej.
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Jan Pawlicki jest przekonany, że błę-
dem jest twierdzenie, iż media publicz-
ne mogą być całkowicie niezależne. 
Swoją teorię uzasadnia nie tylko traf-
ną analizą obecnego stanu rzeczy, ale 
również wspiera ją jednym z  nielicz-
nych pomysłów na prawidłowe funk-
cjonowanie najważniejszych w pań-
stwie dystrybutorów informacji. To, co 
przedstawia Pawlicki, to chyba jedna 
z lepszych idei, która mogłaby być po-
czątkiem odejścia od systemowych roz-
wiązań odziedziczonych po PRL, okra-
szonych kosmetycznymi zmianami 

mającymi przekonać wszystkich, że na-
stąpiła prawdziwa rewolucja. Pomysł 
Jana Pawlickiego jest wart rozważenia 
również w kontekście powrotu i odno-
wy tytułów prasowych i obszaru inter-
netowego, odzyskanych przez Orlen.

Propozycja byłego dyrektora pro-
gramu pierwszego TVP pozba-
wia nas mrzonek o niezależnych 

mediach. Jednocześnie rodzi nadzieję, 
że mogą one być rzetelne i pokazywać 
świat takim, jakim jest naprawdę, bez 
używania socjotechniki mającej kre-
ować zachowania społeczne według 
potrzeb polityków.

– Czas porzucić bajki o odpolitycznie-
niu mediów publicznych, ucywilizować 
nadzór polityków na  nimi i  wprowadzić 

element kontroli społecznej – twierdzi Jan 
Pawlicki. – Politycy nigdy nie  zrezygnu-
ją z  wpływu na  media publiczne. Źródło 
zła leży w uleganiu złudzeniu, że można 
je magicznie odpolitycznić i że zrobią to… 
sami przedstawiciele władzy. Kiedy jest się 
w opozycji, dobrze jest pokrzyczeć: „oddaj-
cie pilota!”, jednak gdy się go już dostanie 
w swoje ręce, nie ma się ochoty nim dzielić.

Dyrektor Pawlicki ma rację. Nie 
oznacza to jednak, że powinni-
śmy jak papuga powtarzać zda-

nie, które tak często słychać w różnych 
środowiskach: nic się nie da zrobić…! 

Przeciwnie, nie tylko się da, ale należy 
dążyć do tych zmian jak najszybciej, 
wbrew obowiązującym, niepisanym re-
gułom, często nawet wbrew obozowi 
politycznemu, z którym sympatyzu-
jemy. Ktoś mógłby zapytać: dlaczego? 
Dlatego, że naszym dziennikarskim 
obowiązkiem jest pokazywanie praw-
dziwego oblicza świata i brak zgody na 
jakąkolwiek formę manipulacji. 

Część tak zwanych realistów uzna 
zapewne, że to wizja utopijna. Jan Paw-
licki namawia jednak do marzyciel-
stwa: – Puśćmy na moment wodze fanta-
zji. Jaka mogłaby być telewizja publiczna 
naszych marzeń? Empatyczna i szukająca 
tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Powinna 
pomagać rządzącym i opozycji budować 

Czy media publiczne mogą być 
odpolitycznione? Nie, ale mogą 
być rzetelne! Lekarstwem w tym 
przypadku może być powołanie 
fundacji, która odseparuje 
bezpośrednie wpływy polityczne 
i wprowadzi autentyczny nadzór 
społeczny nad mediami – proponuje 
Jan Pawlicki, dziennikarz, producent, 
scenarzysta i były dyrektor TVP 1.

Tekst Andrzej Klimczak

Czas 
na 

zmiany

Jan Pawlicki.

Źródło zła leży w uleganiu złudzeniu, że media publiczne 
można magicznie odpolitycznić i że zrobią to… sami 
przedstawiciele władzy. Kiedy jest się w opozycji, dobrze 
jest pokrzyczeć: „oddajcie pilota!”
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konsensus wokół spraw ponadpartyj-
nych. Powinna umożliwiać zrozumienie 
coraz bardziej skomplikowanego świa-
ta, a nie dawać ujście negatywnym emo-
cjom, utwierdzać stereotypy i zaspokajać 
najniższe instynkty gniewu i nienawiści, 
podsycać urazy i  różnice. Powinna do-
starczać rozrywki na najwyższym pozio-
mie, zamiast epatować tandetą. Powinna 
wreszcie stawiać na rozwój kreatywnych 
pomysłów, które w mediach komercyjnych 
nie znajdą miejsca.

Zgoda. Media publiczne potrzebu-
ją głębokich zmian obejmujących 
większość sfer ich funkcjonowa-

nia – od odpolitycznienia po oczekiwa-
ne przez żurnalistów, a obiecane kiedyś 
przez sprawujących władzę zmiany za-
sad świadczenia pracy, czyli rezygna-
cja z systemu samozatrudniania się 
dziennikarzy na rzecz tworzenia praw-

dziwych redakcji, które lepiej ochronią 
media przed wpływami politycznymi. 
Oczywiście pod warunkiem stworze-
nia równolegle instytucji autentycznie 
zabezpieczających media przed naci-
skami tej sfery i przed powoływaniem 
propagandowo zależnych prezesów, 
dyrektorów, wydawców i redaktorów 
naczelnych. Z taką teorią Jan Paw-
licki nie zgadza się jednak w  całości: 

– Wolne żarty. Czyż nie  to właśnie zrobił 
PiS? Powołał bufor w  postaci Rady Me-
diów Narodowych, która  przeprowadziła 
konkurs na prezesa TVP. To się nie spraw-
dziło i nie sprawdzi. Paradoksalnie, trzeba 
pójść w stronę przeciwną: po pierwsze, po-
rzucić bajki o odpolitycznieniu. Po drugie, 
ucywilizować nadzór polityków nad  me-
diami publicznymi, ale  jednocześnie skło-
nić ich do wzięcia za nie odpowiedzialno-
ści. Po trzecie, wprowadzić element kontroli 
społecznej.

Co jeszcze może uzdrowić sytu-
ację mediów? Na pewno zmiany obo-
wiązujących zapisów prawnych, przede 
wszystkim prawa prasowego oraz usta-
wy o radiofonii i telewizji. Prace nad 
zmianami legislacyjnymi powinny się 
jednak zacząć od skompletowania nie-
zależnych zespołów eksperckich repre-
zentujących różne środowiska funk-

cjonujące bezpośrednio i pośrednio 
w przestrzeni zarezerwowanej dla me-
diów. Zmiany te wpłynęłyby pozytyw-
nie również na te media prywatne, któ-
re dzisiaj powszechnie dopuszczają się 
manipulacji. Doskonałym pomysłem 
wydaje się powołanie wielopoglądowej 
instytucji o odmiennej niż dotychcza-
sowa strukturze prawnej. Jan Pawlicki 
proponuje:

Fundacja, odejście 
od abonamentu, konstytucja 
mediów publicznych

– Nową formułą organizacyjną mo-
głaby być powołana przez państwo fun-
dacja, której  finansowanie zapewniałby 
parlament na podstawie 10-letniej umowy 
na realizację zadań publicznych. Podobne 

rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem 
w Szwecji od 1997 roku. Fundacja stała-
by się właścicielem Polskiego Radia, TVP 
i siedemnastu redakcji regionalnych. W jej 
zarządzie powinny zasiadać osoby wska-
zane przez  ugrupowania parlamentar-
ne, proporcjonalnie do liczby posiadanych 
przez  nie  mandatów. Po  jednym przed-
stawicielu miałby także rząd i prezydent. 
Każdy kandydat do rady fundacji musiał-
by legitymować się rekomendacją przynaj-
mniej jednej organizacji społecznej: stowa-
rzyszenia twórczego, dziennikarskiego itp. 
Taka rekomendacja byłaby obligatoryjna. 
Chodzi o  to, by  rada składała się z osób 
o  różnych poglądach i  wrażliwościach, 
ale  nie  z  czynnych polityków. Głównym 
zadaniem fundacji byłoby przeprowadza-
nie konkursów na szefów poszczególnych 
jednostek publicznych mediów. Formuła 
fundacji umożliwia osiągniecie dwóch ce-
lów: odseparowanie bieżącego zarządza-
nia mediami publicznymi od polityki przy 
zachowaniu pełnej odpowiedzialności 

władz państwowych za  ich działalność 
i finansowanie.

Konieczna jest oczywiście nowa usta-
wa o radiofonii i telewizji, precyzująca sta-
tus nadawcy publicznego. Archaiczny mo-
del abonamentowy należy definitywnie 
znieść i zastąpić subskrypcją. To ostatnie 
planowane jest nawet w Wielkiej Brytanii 
w odniesieniu do BBC.

Informacja zamiast 
propagandy

Ktoś mógłby zadać pytanie: dlacze-
go potrzebne są zmiany i czy przypad-
kiem nie będą one ponownie służyły 
sprawującym władzę?

 Historia mediów w Polsce w czasie 
ubiegłych trzech dekad pokazała wy-
raźnie, że każda kolejna władza traktuje 
media publiczne jak prywatny folwark, 
który można brutalnie eksploatować 
i wyrzucać tych zarządców i dziennika-
rzy, którzy mają odmienne poglądy od 
obowiązujących w danej kadencji poli-
tycznej. Zwolennicy systemu funkcjo-
nującego od wielu lat twierdzą, że nie 
ma nic złego w tym, iż część mediów 
jest dedykowana określonym ugrupo-
waniom i poglądom. To jest sprytna 
manipulacja, gdzie za słowem „dedy-
kowana” kryje się propaganda, budo-
wana często na kłamstwie i zmianach 
istotnych kwestii znaczeniowych. 

Historia mediów w Polsce w czasie ubiegłych trzech dekad 
pokazała wyraźnie, że każda kolejna władza traktuje media 
publiczne jak prywatny folwark...

Czyż nie to właśnie zrobił PiS? Powołał bufor w postaci 
Rady Mediów Narodowych, która przeprowadziła konkurs 
na prezesa TVP. To się nie sprawdziło i nie sprawdzi. 
Paradoksalnie, trzeba pójść w stronę przeciwną: po pierwsze, 
porzucić bajki o odpolitycznieniu...
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To, co dzisiaj dzieje się mediach pu-
blicznych, jest często kalką zachowań 
niektórych mediów komercyjnych, któ-
re od lat, bez zahamowań, wspierały le-
wicowe ugrupowania w Polsce.

Jan Pawlicki, odnosząc się do obec-
nej sytuacji, twierdzi, że: – Dziś PiS stał 
się zakładnikiem ordynarnej narracji na-
rzucanej przez własne centrum propagan-
dowe. Pokazała to  dobitnie prezydencka 
kampania wyborcza z 2020 roku i wszyst-

kie nieporadne próby podważenia pozycji 
Jacka Kurskiego w obozie władzy. TVP nisz-
czy i wulgaryzuje debatę publiczną, w do-
datku pod  hasłami pluralizmu i  wolności 
słowa. Odpowiedzią opozycji na  dramat, 
który  możemy śledzić codziennie o  19.30 
w TVP1, a przez całą dobę na antenie i por-
talu TVP Info, jest zakaz tworzenia przez te-
lewizję programów informacyjno-publicy-
stycznych przy jednoczesnym zniesieniu 
abonamentu i zablokowaniu rekompensat 
z budżetu. Oznacza to ni mniej, ni więcej 
likwidację mediów publicznych przez eko-
nomiczne „zagłodzenie”. Platforma Oby-
watelska nie  przedstawiła żadnego alter-
natywnego sposobu finansowania, uznać 
więc  należy, że  wygaszenie mediów pu-
blicznych jest ukrytym celem proponowa-
nych zmian. Liberałowie tradycyjnie kalku-
lują, że nie potrzebują państwowej telewizji 
i radia, ponieważ sprzyjają im te prywatne.

Bez rzetelnej informacji 
wolność słowa to fikcja

– By wyrazić opinię, trzeba ją najpierw 
ukształtować, a by ją ukształtować, trzeba 
mieć dostęp do faktów, danych, informacji 
– tłumaczy Jan Pawlicki. – Bez równocze-
snego zagwarantowania prawa do  bycia 
dobrze poinformowanym i  niezmanipu-
lowanym, wolność słowa pozostanie fik-
cją. Kłamstwo nie  musi być wymuszane 

przez cenzurę. Wystarczy, że odbiorca zo-
stanie uwięziony w swojej komorze echa, 
w  swojej bańce social mediowej, w  któ-
rej będą do niego docierały tylko potwier-
dzenia jego własnych intuicji, uprzedzeń 
i  lęków. Taki człowiek nie  ma warun-
ków do podejmowania świadomych decy-
zji w  sferze publicznej, nie  jest w  stanie 
ukształtować swojej opinii w sposób nie-
skrępowany. Nie posiada narzędzi do wy-
rażania swojego zdania. Nie może korzy-
stać z wolności. I tu otwiera się przestrzeń 
dla mediów publicznych.

– Czy  pomysł fundacji cywilizującej 
wpływ polityków na media i  realizującej 
społeczną kontrolę ma w ogóle sens? Być 
może stan mediów publicznych po  takiej 
reformie nie  będzie dużo lepszy od  tego, 
który mamy obecnie. Ale jeżeli będzie choć 
trochę lepszy, to czy nie warto spróbować? 
– pyta Jan Pawlicki.

Kłamstwo nie musi być wymuszane przez cenzurę. 
Wystarczy, że odbiorca zostanie uwięziony w swojej komorze 
echa, w swojej bańce social mediowej...

Jan Pawlicki o mediach 
regionalnych odzyskanych 
przez Orlen w rozmowie 
z Andrzejem Klimczakiem

Istnieje obawa, że tytuły odzyskane 
przez Orlen będą podlegać wpływom 
politycznym kolejnych zmieniających 
się po wyborach ekip. Co mogłoby za-
bezpieczyć sferę rzetelnej informacji?
Rozdzieliłbym te kwestie. Tytuły zaku-
pione przez Orlen nie należą i nigdy 
nie będą należeć do domeny mediów 
publicznych. Orlen i TVP czy Polskie 
Radio są oczywiście spółkami skarbu 
państwa, ale na tym podobieństwa się 
kończą. Orlen jest spółką giełdową – a to 
wymusza pewną kulturę korporacyjną, 
której brak w TVP. Więc nawet politycz-
na podległość mediów orlenowskich nie 
będzie tak brutalna jak w przypadku te-
lewizji publicznej. Trudno sobie wyobra-
zić przekształcenie ich z dnia na dzień 
w klony „Gazety Polskiej”, nawet z Do-
rotą Kanią w zarządzie Polska Press. Jed-
nak trend jest niepokojący. Uznaniowe 
kierowanie budżetów promocyjnych 
do „przyjaznych” mediów tożsamo-
ściowych już rządzącym nie wystarcza. 
Upaństwowienie mediów należących 
do obcego kapitału NIE JEST remedium 
na bolączki polskiego rynku opinii. Mo-
im zdaniem, sensowniejsze z punktu 
widzenia interesu polskich odbiorców 
byłoby wzmacnianie polskiego kapitału 
prywatnego działającego na rynku me-
diów. Rząd ma tu wiele narzędzi, któ-
re nie muszą oznaczać „niedozwolo-
nej pomocy publicznej” w rozumieniu 

Inspiracją do powstania tego tekstu był materiał opublikowany 19 marca na stronie stowarzyszenia 
www.klubjagiellonski.pl pt. „Co po Kurskim? Konserwatywny pomysł na odbudowę TVP”, autorstwa 
Jana Pawlickiego, byłego dyrektora TVP 1.

prawa unijnego. Dlaczego obszaru kul-
tury i mediów nie objąć zainteresowa-
niem Polskiego Funduszu Rozwoju? 
„Światem rządzi wyobraźnia” – to po-
wiedzenie Napoleona jest jak najbar-
dziej aktualne. Jeżeli nie będziemy mie-
li dobrze umeblowanych głów (a  tym 
przecież zajmują się media), to nie ma-
my szans w cywilizacyjnym wyścigu. 
Dlatego zadbanie o jakość mediów leży 
w naszym narodowym interesie. Ale nie 
zrealizujemy go w ten sposób, w jaki ro-
bi to PiS. Nie potrzebujemy więcej me-
diów państwowych – potrzebujemy pol-
skich, silnych kapitałowo, niezależnych 
mediów prywatnych.

Jak odbudować media regionalne wy-
eksploatowane przez niemieckiego 
właściciela, który na dodatek zmie-
nił struktury redakcyjne pozbywając 
się najlepszych dziennikarzy?
To trudny problem i nie ma tu prostej 
recepty. Widziałbym tu pole do popisu 
dla Polskiego Funduszu Rozwoju.

W materiale o TVP i Polskim Radiu pi-
sze Pan, że lekarstwem byłaby funda-
cja. A co z ludźmi, którzy od lat pracują 
w redakcjach, również tych prasowych, 
na zasadach nieoficjalnych rezyden-
tów politycznych SLD, PSL, PO, PiS itd.? 
Przecież oni nie zrezygnują z prowa-
dzenia działalności propagandowej!
Należałoby wprowadzić „opcję zero” 
i  spowodować wygaszenie wszystkich 
umów – stosunków pracy. Nowe podmio-
ty powinny przeprowadzić rekrutację od 
nowa. Inaczej tego nie uzdrowimy.

„Opcja zero” uzdrowi sytuację

media i SDP media i SDP
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Tak więc pięć lat przed zablokowa-
niem Donalda Trumpa na Twit-
terze i innych platformach spo-

łecznościowych, kiedy świat cieszył się 
jeszcze nowymi forami wolnej wypowie-
dzi, Clarkson pisał w „Sunday Timesie”: 
„Kiedyś lubiłem Twittera. Był zabawnym 
miejscem, gdzie można było podziwiać 
myśli inteligentnych osób pokroju Gilesa 
Corena, skondensowane do postaci lite-
rackiego odpowiednika pysznej przeką-
ski. Teraz cenzurują go osoby wybucha-
jące złością na widok wszystkiego, co nie 
jest Jeremy Corbynem. W rezultacie bywa 
tam bardzo nieprzyjemnie”. 

wyborów prezydenckich w USA” oraz, 
potem, „ryzykiem podżegania do prze-
mocy”. Było to nie tylko uderzenie fault 
play, w przeciwieństwie do fair play, ale 
było to uderzenie potężne. Wystarczy 
przypomnieć, że od pięciu lat (kampa-
nia wyborcza plus cała kadencja prezy-
dencka), Donald Trump miał problemy 
z przedarciem się ze swoim przekazem 
do mediów, a przede wszystkim do wy-
borców. A to „New York Times” zmani-
pulował jego wypowiedź na temat no-
wej polityki antyimigranckiej, to znów 
relacja CNN z konferencji prasowej 
prezydenta była przerywana, na wizji 
pojawiał się jakiś dziennikarz i oznaj-
miał: „Nie mogę już tego słuchać, taki 
prezydent to klęska dla Stanów Zjed-
noczonych, powinien zostać natych-
miast poddany impeachmentowi”. 

To właśnie wojna Donalda Trumpa 
z mediami konwencjonalnymi, które de-
formowały jego przekaz, doprowadziła 
go do Twittera, gdzie mógł wypowiadać 
się krótko, ale bezpośrednio, z pominię-
ciem niechętnych mu lewicowo-liberal-
nych mediów, które manipulowały jego 
wypowiedziami. Ale i ten kanał został 
mu w styczniu odebrany. Kiedy dowie-
działam się, że jego córka Ivanka korzy-
sta z alternatywnej platformy Parler, że 
powstają inne, które zbierają miliony 
użytkowników, pomyślałam sobie, że 
Donald Trump pójdzie tą samą drogą. 
I rzeczywiście, 21 marca jego doradca 
ds. komunikacji, Jason Miller, poinfor-
mował na kanale Fox News, że „Donald 
Trump zakłada własną platformę spo-
łecznościową”. Że w przeciągu dwóch-
-trzech miesięcy wystartuje z  własną 
platformą, która przyciągnie milio-
ny ludzi, i że to „całkowicie zmieni 

SDP przeciw cenzurze

ŚwiatŚwiat
31 stycznia 2016 roku 
przeczytałam w „The Sunday 
Times” komentarz Jeremy 
Clarksona, wówczas „strasznego 
dziecka BBC”, dziś szefa 
flagowego programu korporacji 
– Top Gear – i gospodarza 
brytyjskiej wersji „Who 
Wants To Be A Millionaire” na 
kilkumilionowym kontrakcie. 
Wprawdzie wciąż ma on opinię 
„osobowości kontrowersyjnej”, 
ale niewielu jest w Wielkiej 
Brytanii komentatorów 
tak inteligentnych, z takim 
wyczuciem czasów i niechęcią 
do politycznie poprawnego 
głupstwa jak on.

przystępuje do
kontrofensywy

Tekst Elżbieta Królikowska-Avis

A jeśli przypomnę, że jest to ko-
mentarz z 2016 roku, a Corbyn 
to ówczesny szef Partii Pracy 

i  neomarksista, sprawa stanie się ja-
sna. Swój komentarz Clarkson kończy 
taką oto zabawą: „Zaproponuję wam 
pewne wyzwanie. Wejdźcie na Twittera 
i napiszcie coś minimalnie prawicowe-
go. Wyraźcie opinię, że w Wielkiej Bry-
tanii jest zbyt wielu imigrantów, że to 
wcale nie ogrzewacze ogrodowe spra-
wiają, że morze wyrzuca kaszaloty na 
plaże w Norfolk. Albo, że zabiliście bor-
suka. Zanim nadejdzie pora podwie-
czorku, Internet sprawi, że będziecie 
się czuli jak Hitler i mieli nieodparte 
wrażenie, że cały kraj pragnie waszego 
samobójstwa… Na tym polega główna 
słabość Twittera. Nadzorują go Stasi… 
A Twitter powinien zrezygnować z lo-
go z ptaszkiem i zastąpić je kręcącą się 
w kółko czerwoną flagą”. Krótko, jasno 
i na temat. Na świecie już pięć lat temu 
za przewinienie zwane „wychyleniem 
prawicowo-konserwatywnym” komen-
tatorzy, m.in. Jeremy Clarkson, byli ka-
rani i banowani z Twittera i innych ist-
niejących już platform. Teraz zjawisko 
ma charakter nawykowy.

My obudziliśmy się 
znacznie później 

W istocie obudziliśmy się dopiero 
na początku tego roku, kiedy po sztur-
mie na Kapitol ni stąd ni zowąd pre-
zydent najpotężniejszego imperium 
świata Donald Trump został pozbawio-
ny konta na Twitterze, a potem innych 
platformach. Serwisy uzasadniały to 
„notorycznym rozpowszechnianiem 
fałszywych informacji na temat 

SDP przeciw cenzurze
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zasady gry, bo wszyscy będą obserwo-
wać kolejne wypowiedzi byłego prezy-
denta oraz czekać na jego dalsze przed-
sięwzięcia”. 

A więc znowu – komunikat bezpo-
średni, ale tym razem bez lęku o cen-
zurę lub zbanowanie. Jest to nowa 
opcja, ścieżka, którą mogą podążyć 
konserwatywne konsorcja medialne, 
jeśli oczywiście będzie je na to stać. 

Australijskie zmagania

Kolejna sprawa bez 
precedensu, któ-
ra pokazuje, że 

przeciw zamachowi na 
wolność słowa na Twit-
terze, w Google’u, na In-
stagramie etc., zaczyna-
ją protestować państwa 
narodowe. Google, tech-
nologiczny gigant z Doli-
ny Krzemowej, otwartym 
tekstem zagroził, że wy-
cofa się z Australii, jeśli 
jej władze nie zrezygnują 
z projektu pewnych no-
wych przepisów, które już 
są procedowane. Bo je-
śli ta nowa ustawa zosta-
nie przegłosowana przez 
parlament, platformy cy-
frowe będą musiały pła-
cić lokalnym mediom za 
udostępnianie linków do 
ich zawartości. Czyli będą 
musiały wyrzucać wielkie 
pieniądze za to, co dotąd 
miały za darmo. A jeżeli strony nie będą 
mogły się porozumieć, o cenie będzie 
decydował arbiter wyznaczony przez 

rząd. W odpowiedzi, rzekomo w celach 
eksperymentalnych, wyszukiwarka 
wycięła największe australijskie porta-
le. Podobno nie miało to nic wspólnego 
z planowanymi regulacjami ws. opłat 
za korzystanie z ich materiałów przez  
Google’a. 

W świecie australijskiej, i nie tyl-
ko, infosfery, zawrzało. Wydawało się, 
że Google ma w tej grze bardzo moc-
ne karty, bo korzysta z niego 94,5% au-
stralijskich internautów. Wydawało się 

więc, że szef Google Au-
stralia, Mel Silva, przy-
parł premiera Scotta Mor-
risona do ściany. Konflikt 
dotarł do punktu, kiedy 
konfrontacja była nie-
unikniona. Niewiele było 
oficjalnych informacji, ale 
lakoniczne oświadczenie 
Scotta Morrisona powie-
działo wszystko. „Osta-
tecznie zrozumieli – pu-
ścił farbę – że to Australia 
ustala zasady, na jakich to 
wszystko działa. I ja wy-
raziłem się bardzo jasno, 
w jaki sposób widzę zała-
twienie tej sprawy”. 

Z pewnością premie-
rowi Australii po-
mógł fakt, że już na 

początku konfliktu zgło-
sili się do niego przedsta-
wiciele Microsoftu, a je-
den z jego prezesów, Brad 
Smith, zapewnił, że „ni-
gdy nie wyciąłby Australii 

takiego numeru, bowiem chce wspie-
rać bezpieczeństwo i sukces gospo-
darczy kraju”. W Canberze pojawił się 

też dyrektor generalny Microsoftu, Sa-
tay Vadella. I wtedy Google poczuł, że 
tej bitwy nie wygra, a jeśli będzie się 
upierał, straci australijski rynek. I pro-
jekt ustawy jest nadal procedowany 
w australijskim parlamencie. 

Europejskie protesty

 Zbanowanie Donalda Trumpa na 
platformach społecznościowych oży-
wiło także debatę w Unii Europejskiej 
nt. konieczności zaaplikowania jakichś 
regulacji. Komisarz UE ds. rynku we-
wnętrznego, Thierry Breton, porównał 
tę blokadę w „Le Figaro” do zamachu 
z 11 września 2001 roku i wezwał do 
prawnego ustalenia odpowiedzialno-
ści Twittera czy Facebooka za to, co się 
stało. Bardzo się obruszył, że „szef fir-
my może wyłączyć głośnik prezyden-
towi USA bez żadnej kontroli czy prze-
ciwwagi”. 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, 
choć także nie przepada za Amery-
ką, a tym bardziej za jej byłym prezy-
dentem, stwierdziła, że „cenzurowa-
nie gospodarza Białego Domu przez 
cyfrowych oligarchów potwierdza ko-
nieczność zobowiązania ich do jasnych 
zasad postępowania”. A rzecznik rzą-
du niemieckiego Steffen Seibert dodał: 
„Ingerencja w prawo do wyrażania opi-
nii jest możliwa tylko w ramach, które 
definiuje ustawodawca, a nie decyzja 
kierownictwa mediów społecznościo-
wych”. Wypowiadał się także polski 
premier Mateusz Morawiecki oraz pre-
zydent Andrzej Duda z okazji przesła-
nia do szefów misji dyplomatycznych. 
„Internet – mówił – był symbolem 
wolności, ale teraz często kojarzy się 

z cenzurą. Coraz częściej mój niepokój 
wzbudzają nie tylko zakusy autokra-
tycznych reżimów, ale też globalnych 
korporacji, by limitować wolność słowa 
w nowych kanałach komunikacji lub 
zakłócać wewnętrzne procesy politycz-
ne w różnych państwach”. 

 Przemówiła nawet, lewicowa prze-
cież, organizacja Reporterzy Bez Granic, 
która niedawno złożyła pozew przeciw 
Facebookowi, oskarżając światowego 
molocha o nieuczciwe praktyki gospo-
darcze oraz przyzwolenie na szerzenie 
się dezinformacji oraz mowy nienawi-
ści, a tym samym łamanie zobowiązań 
wobec użytkowników tego serwisu. Po-
zew dotyczy Facebooka France i  Ire-
land. Do kontruderzenia przystępują 
wielcy, jak rząd Australii, Unia Europej-
ska i były prezydent Donald Trump, ale 
także indywidualni dziennikarze. Red. 
Rafał Ziemkiewicz właśnie oznajmił, że 
wystartował ze swoją stroną interneto-
wą. W serwisie znajdują się jego teksty 
publicystyczne, wideoblog i sklepik, ale 
– jak tłumaczy publicysta – ta strona 
ma być także rezerwą dla treści, które 
mogą paść ofiarą cenzorskich zapędów 
You Tube’a. Jakże słusznie! 

 Wydaje się, że „szok po 6 stycznia” 
indywidualnych państw, polityków, or-
ganizacji pozarządowych i dziennikar-
skich, może być momentem przesile-
nia, po którym nastąpi kontrofensywa. 
I przywołanie do porządku „elektro-
nicznych oligarchów” – firm prywat-
nych, zorientowanych dziś nie tylko na 
zysk, ale i „budowę innego, lepszego, 
lewicowego świata”, choć bez żadnych 
uprawnień do ingerencji w życie wła-
snego i innych krajów. Ten proces do-
piero się zaczął.

W świecie 
australijskiej, 
i nie tylko, 
infosfery, 
zawrzało. 
Wydawało 
się, że Google 
ma w tej 
grze bardzo 
mocne karty, 
bo korzysta 
z niego 94,5% 
australijskich 
internautów. 
Wydawało 
się więc, że 
szef Google 
Australia, Mel 
Silva, przyparł 
premiera Scotta 
Morrisona do 
ściany. 
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Emigranci – niezależnie od opcji 
politycznych – wprost ją uwiel-
biali, darzyli ogromnym szacun-

kiem. Zawsze była otoczona sporym 
wianuszkiem dziennikarzy, zarówno 
krajowych, jak i emigracyjnych, dzia-
łaczy organizacji polonijnych, znajo-
mych. Każdy chciał choć przez chwilę 
z nią porozmawiać, posłuchać jej opi-
nii, i to nie tylko dlatego, że była kiedyś 
żoną legendarnego generała, ale dlate-
go, że była ciepłą, niezwykle uprzejmą, 
miłą kobietą. Była damą z klasą, w któ-
rej towarzystwie wszyscy czuli się swo-
bodnie jak w dobrej rodzinie. Mówiono 
i pisano o niej, że jest ikoną polskiej 
emigracji.

Niżej podpisany miał kilkakrotnie 
możliwość porozmawiania z panią Ire-
ną. Byłem pod wrażeniem. Gdy zapyta-
łem ją o zdrowie, to odpowiedziała, że 
„dzięki Bogu, jestem zdrowa, zwłasz-
cza, że dużo odpoczywam, ale nie 
wiem jak pańskie, bo przecież pan jak 
każdy dziennikarz dużo pracuje, a ma-
ło wypoczywa”.

Późniejsza pierwsza dama polskiej 
emigracji urodziła się w czeskim mia-
steczku Freudenthal koło Ołomuńca 
w  1920 roku. Matka Ireny, Polka, była 
pochodzenia ziemiańskiego. Ojciec, Mi-
kołaj Jarosiewicz, był Rusinem podkre-
ślającym częstokroć, że nie jest Ukra-
ińcem. Pełnił posługę bożą jako ksiądz 

unicki. W jego rodzinie duchowni tego 
obrządku byli obecni od pięciu pokoleń. 
Rodzina Jarosiewiczów przeprowadzi-
ła się do Lwowa w 1926 roku. W ich do-
mu kultywowano tradycje artystyczne. 
Matka wyśmienicie grała na fortepianie, 
a wujek był muzykiem. Nic dziwnego, że 
wyrosła w takim klimacie Irena już we 
wczesnym dzieciństwie zaczęła naukę 
śpiewu i gry na fortepianie, którą póź-
niej z powodzeniem kontynuowała we 
Lwowskim Instytucie Muzyki.

 Kiedy jesienią 1939 roku przybyli 
do Lwowa artyści uciekający z Warsza-
wy przed Niemcami, młoda artystka 
została zaproszona do zespołu Henry-
ka Warsa, przyjmując pseudonim arty-
styczny Renata Bogdańska. W zespole 
Warsa dała wiele koncertów w różnych 
miastach i miasteczkach Związku Ra-
dzieckiego. Zaangażowaną działalność 
artystyczną kontynuowała w wojen-
nym zespole „Polska Parada”, wystę-
pując często dla żołnierzy II Korpusu 
Polskiego. Przeszła cały szlak bojowy 
z Armią Polską Władysława Andersa: 
od Tockoje, Buzułuku na terenie ZSRR, 
gdzie z naszych Sybiraków rekrutowano 
polskich żołnierzy, przez Iran, Irak, Pale-
stynę, Egipt aż do Włoch. Po zwycięskiej 
bitwie o Monte Cassino Renata Bogdań-
ska wystąpiła wraz z zespołem „Pol-
ska Parada” na górze klasztoru Bene-
dyktynów, śpiewając po raz pierwszy 

Ikona polskiej 
emigracji

Kiedy w 2010 r. w wieku 90 lat zmarła w Londynie Irena 
Anders, popularna aktorka i piosenkarka przedwojennej 
Polski i licznych scen na emigracji, wdowa po generale 
Władysławie Andersie, zwycięzcy spod Monte Cassino, 
to wraz z nią skończyła się świetność artystyczna 
wojennego wychodźstwa polskiego.

   Irena 
Anders

Tekst Jerzy Wojciewski

SDP i znani ludzie SDP i znani ludzie
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legendarną dziś piosenkę „Czerwone 
maki na Monte Cassino”, której auto-
rem był Feliks Konarski – Ref-Ren. Bitni, 
dzielni żołnierze II Korpusu płakali jak 
dzieci. Generał Anders też! „Czerwone 
maki”, słuchane po latach, serdecznie 
wzruszają współczesnych... Mnie także!

Przemarsz z II Korpusem Polskim 
z ZSRR do Włoch na dobre i na 
złe złączył losy Ireny Jarosiewicz 

i generała Władysława Andersa. „Byłam 
zaledwie dwudziestoparoletnią kobie-
tą i wielokrotnie widywałam generała 
w różnych sytuacjach wojennych. Bu-
dził we mnie respekt, gdyż był moim 
wodzem, bohaterem. No i był ode mnie 
znacznie starszy – wspominała po la-
tach Irena. – Ale na szczęście, co sam 
później przyznał, wpadłam mu w oko. 
Otrzymywałam od niego kwiaty, nie-
wielkie upominki, ale po dżentelmeń-
sku, spokojnie i w elegancki sposób”. 
Efektem tych generalskich podchodów 

był ślub i wesele kombatanckie w 1948 
roku. Irena została drugą żoną generała 
Andersa, a generał jej drugim mężem. 
W Polskich Siłach Zbrojnych na Zacho-
dzie miała stopień podporucznika. Kie-
dyś generał Anders powiedział, że jest 
jedynym generałem na świecie, który 
przyjmuje rozkazy od podporucznika ...

 Po zakończeniu II wojny światowej 
zamieszkała z mężem w Wielkiej Bry-
tanii. Współpracowała tam jako artyst-
ka estradowa z Feliksem Konarskim 
i polskim patriotą żydowskiego pocho-
dzenia – Marianem Hemarem. Często 
występowała przed Polonią w Wielkiej 
Brytanii, Francji oraz Izraelu, jak rów-
nież w rozgłośniach BBC i w Radiu Wol-
na Europa. Zagrała w polsko-włoskim 
filmie „Wielka droga”, który przybliżył 
epopeję polskich zesłańców na Syberię. 
Wystąpiła także u boku Anny Magna-
ni i Vittoria de Siki we włoskim filmie 
„Nieznajomy z San Marino”.

Piosenki śpiewane przez Irenę An-
ders bardzo podobały się ludziom 
różnych stanów. Nagrała ich blisko 

1000 dla BBC i Wolnej Europy, zaś oko-
ło 100 zarejestrowała na płytach, które 
są dziś muzycznymi białymi krukami. 
Irena Delmar, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów w Londy-
nie, z wielką estymą wspominała Irenę 
Anders: „Była uzdolniona nie tylko mu-
zykalnie i obdarzona pięknym głosem, 
ale miała również talent aktorski. Mia-
ła przy tym wdzięk, urodę 
i do końca życia była bar-
dzo kobieca”. Delmar pod-
kreśliła, że Irena Anderso-
wa była nie tylko artystką, 
ale również kobietą-żoł-
nierzem, a talent arty-
styczny szedł u niej w pa-
rze z żołnierską postawą, 
którą zachowała przez ca-
łe życie. Działacz polonij-
ny Wiktor Budzyński po-
wiedział o Irenie Anders, 
że była piosenkarką par 
excellence – zgrabna i ład-
na, na scenie prezentowa-
ła się świetnie, a przy tym 
miała bardzo miły, ujmu-
jący sposób bycia, Zawsze 
była sobą i śpiewała pio-
senki o życiu i miłości, które specjalnie 
dla niej pisali znakomici artyści – Ma-
rian Hemar i Feliks Konarski.

Ikona polskiej emigracji z Londynu 
po śmierci męża, generała Andersa, 
z wielką pasją zajęła się kultywo-

waniem pamięci o nim w różnych for-
mach. Historyk, prof. Bogusław Polak, 
autor książek biograficznych o genera-
le, powiedział w jednym z wywiadów, 

że Irena Anders była naj-
lepszym ambasadorem 
swojego męża. Po jego 
śmierci potrafiła wytłu-
maczyć wszystkie jego 
decyzje. Do końca życia 
była nadzwyczaj aktywna. 
Obejmowała patronaty 
nad różnymi wydarzenia-
mi kulturalnymi i kon-
kursami. Przyjeżdżała za-
wsze, gdziekolwiek jakaś 
szkoła przyjmowała ge-
nerała Andersa za patro-
na i była obecna na każdej 
uroczystości odsłonięcia 

pomnika męża. To dzięki jej staraniom 
rok 2007 był obchodzony jako rok gene-
rała Andersa.

 12 maja 2007 roku „za wybitne za-
sługi dla niepodległości Rzeczypospo-
litej Polskiej, za działalność polonijną 
i społeczną” została odznaczona przez 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Historyk, 
prof. Bogusław 
Polak, autor 
książek 
biograficznych 
o generale, 
powiedział 
w jednym 
z wywiadów, 
że Irena 
Anders była 
najlepszym 
ambasadorem 
swojego męża.
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Adam Zagajewski przybył po raz 
pierwszy do tego „mistycznego 
miejsca”, jak określił Opinogó-

rę, wraz z Markiem Zagańczykiem z re-
dakcji „Zeszytów Literackich”. Był to 
dla poety czas szczególny, bo na kilka 
dni przed jego 65. urodzinami oraz tuż 
po ukazaniu się jego nowej poetyckiej 
książki „Wiersze wybrane”. Zaprezen-
tował z niej kilkanaście wierszy. Były 
to utwory: „O mojej matce”, „Kuzyn 
Hannes”, „Komunikat”, „W  cudzym 
pięknie”, „Moi mistrzowie”, „W  en-
cyklopedii znowu zabrakło miejsca 
dla Osipa Mandelsztama”, „Piosenka 

o cenzurze”, „Jesteście moim milczą-
cym rodzeństwem”, „Oglądając Shoah 
w pokoju hotelowym w Ameryce”, 
„Nauczycielka dykcji w szkole teatral-
nej odchodzi na emeryturę”, „Senza 
flash”, „Moje ciotki”, „Elektryczna ele-
gia”, „Teraz, kiedy straciłeś pamięć”. 
Tom „Wiersze wybrane” pozwa-
la prześledzić zmiany poetyki Zaga-
jewskiego – od wczesnych, pełnych 
sprzeciwu utworów z czasów Nowej 
Fali, po refleksyjne i kunsztowne tek-
sty z  lat późniejszych. Poeta przestał 
był gniewnym bardem, odszedł od ety-
ki ku estetyce, choć piękna nie stawia 
ponad prawdę. Zanurzył się w świecie 
kultury europejskiej i kontemplacji jej 
dziedzictwa. Twórczość Adama Zaga-
jewskiego sięga też głęboko do tradycji 

i historii Polski oraz w głąb jego wła-
snych korzeni – poeta często roztrzą-
sa warianty losu własnego oraz swo-
ich bliskich. Poezja Zagajewskiego jest 
bez morałów, bez puenty, bez maksy-
my – poeta tylko podsuwa czytelniko-
wi swoje spostrzeżenia poprzez boga-
ty, wieloznaczny język. Jest też wolna 
od gniewu i nienawiści, melancholia 
istnieje w niej obok radości. Niemal 
wszystko w świecie Zagajewskiego 
jest rozpołowione, podwójne – zarów-
no wiersze, jak i eseje są hołdem zło-
żonym wielości. Do stałych tema-
tów poetyckich Zagajewskiego należy 

nieustanne kwestionowanie ról bio-
graficzno-egzystencjalnych bohatera 
lirycznego wierszy, a także pochwała 
życia oglądanego „w jego zmienności, 
w jego falowaniu, w jego wieloznacz-
ności”. Z jego poezji wynika, że bogac-
twa i dramatyzmu przydaje w życiu 
stosunek między dobrem i złem, wnę-
trzem i zewnętrzem, teraźniejszością 
i przeszłością, poezją i światem. Bar-
dzo ważną rolę odgrywa też tajemni-
ca wpisana w przeżywanie współcze-
sności.

Po zaprezentowaniu swoich wier-
szy, ostatnich i sprzed lat, z nowej 
poetyckiej książki, Adam Zagajewski 
odpowiedział na kilka pytań prowa-
dzącej spotkanie pisarki Teresy Ka-
czorowskiej:

W pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2021 r., zmarł Adam 
Zagajewski, znany poeta i eseista, wielokrotny kandydat 
Polski do Nagrody Nobla. Miał 75 lat. Jedenaście lat temu, 
21 czerwca 2010 r., był on gościem VII Spotkania z Literaturą 
w Opinogórze. Warto przypomnieć rozmowę z nim.

    AdamZagajewski 
– poeta poszukujący

Tekst Teresa Kaczorowska

Twórczość Adama Zagajewskiego sięga głęboko 
do tradycji i historii Polski oraz w głąb jego własnych 
korzeni – poeta często roztrząsa warianty losu 
własnego oraz swoich bliskich.
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Teresa Kaczorowska: Bardzo zręcznie 
łączy Pan polskość z dziedzictwem eu-
ropejskim, a także z Ameryką. Czy to 
znaczy, że niezupełnie powrócił Pan 
z emigracji?
Adam Zagajewski: Wydaje mi się, że 
wróciłem… Chociaż prawdą jest, że je-
śli wraca się do kraju po dłuższej nie-
obecności, to zawsze czuje się lekkie 
odkrojenie.

Powiedział Pan w jednym z wywiadów, 
że pisarze polscy powinni obowiązko-
wo wyjeżdżać za granicę na pięć lat, po 
to, aby spróbować oderwać się od śro-
dowiska, przyjaciół, od powszechnie 
podzielanych przekonań. Także po to, 
aby wytrzymać samotność, wytrzymać 
samego siebie.

Tak, myślę, że pisarze powinni 
wyjeżdżać za granicę, może nie 
na kilka lat, ale chociaż na parę 

miesięcy. Każdy z nas tkwi na co dzień 
w konformizmie, podziela opinie innych 
ludzi, więc szalenie ważne jest, aby zna-
leźć się w innym świecie, zobaczyć no-
wych ludzi, posłuchać odmiennych racji. 
Za granicą czujemy się lepiej, bo tam nie 
jesteśmy konformistami, są nimi miesz-
kańcy danego kraju. Za granicą lepiej też 
słyszymy siebie, przecinamy łączącą nas 
z krajem pępowinę. Ojczyzna jest czymś 
wspaniałym, ale zarazem okropnym, bo 
nas gniecie, nakazuje robić różne rzeczy. 
Wyjazd za granicę jest więc sokratej-
skim czynem – wyrabiamy sobie dystans 
wobec własnego środowiska.

Wyjeżdża Pan corocznie jako wykła-
dowca na kilka miesięcy do Stanów 
Zjednoczonych. Dobrze się Pan czuje 
w Ameryce?

Przez osiemnaście lat jeździłem na je-
den semestr do Huston w stanie Tek-
sas, aby prowadzić zajęcia creative 
writing na University of Houston. Czu-
łem się tam jak jeden z bohaterów po-
wieści Tomasza Manna, gdyż mój an-
gielski był jeszcze słaby, a miałem 
udzielać studentom porad na temat 
ich angielskojęzycznych wierszy. Póź-
niej już było łatwiej, bo nauczyłem się 
języka angielskiego. Poznałem wie-
lu młodych, ciekawych poetów, nie-
których bardzo polubiłem, ale prawdę 
mówiąc byłem już nieco znużony pro-
wadzeniem tych zajęć. Od kilku lat już 
nie jeżdżę do Huston, tylko do Chicago, 
gdzie prowadzę seminaria z literatury 
na jednej z najlepszych uczelni amery-
kańskich – University of Chicago. Naj-
częściej z moimi studentami czytam 
teraz wiersze różnych poetów w języku 
angielskim, także poetów polskich. Są 
to zajęcia dla humanistów, odpadły mi 
więc sprawy warsztatowe. Obecnie czu-
ję się dużo lepiej.

Jaką pozycję ma polska poezja w Sta-
nach Zjednoczonych?
Wysoką. Uważana jest za najwięk-
sze odkrycie drugiej połowy XX wieku. 
Czytani są szczególnie Miłosz, Herbert, 
Szymborska, Wat. W Polsce mało kto 
zdaje sobie sprawę, że twórczość tych 
autorów wprowadziła polską poezję do 
literatury światowej.

Wielki poeta baroku, Maciej Kazi-
mierz Sarbiewski, był już obecny w li-
teraturze amerykańskiej. Tłumaczo-
ne z łaciny na angielski ody Casimira 
były w XVII wieku pierwszym produk-
tem wymiany kulturalnej pomiędzy 

Rzeczypospolitą i Ameryką, jeszcze 
kolonialną…
Ale dziś Maciej Kazimierz Sarbiewski 
znany jest raczej specjalistom, podob-
nie jak nie są obecnie w Stanach Zjed-
noczonych szeroko czytani nasi wielcy 
romantycy.

Przejdźmy do początków Pańskiej 
twórczości. Jest Pan jednym z najważ-
niejszych twórców współczesnej po-
ezji polskiej, przedstawicielem tzw. 
Pokolenia 68 (bądź Nowej Fali), czyli 

poetów debiutujących w drugiej poło-
wie lat 60., dla których pokoleniowym 
przeżyciem stały się polityczne wyda-
rzenia Marca’68 oraz Grudnia’70. Obok 
Stanisława Barańczaka, Ryszarda Kry-
nickiego oraz Juliana Kornhausera był 
Pan czołowym twórcą tego Pokolenia, 
nazywanego generacją poetów poli-
tycznych. Czuje Pan nadal wspólnotę 
z Nową Falą?

Tak, oczywiście. Podobnie jak 
czujemy się związani ze swo-
im liceum. Jeśli je lubiliśmy, to 

przez całe życie czujemy się jego ab-
solwentami. Choć okres Nowej Fali to 
już przeszłość, pozostały przyjaźnie, 
aktualność wielu postulatów, jak na 
przykład poszukiwanie prawdy. Nato-
miast zanurzenie w politykę jest już 
dla mnie obce. Zmienił się system po-
lityczny, teraz dziennikarze i politycy 
zajmują się polityką.

No, nie tylko, niektórzy poeci również, 
choćby Ernest Bryll, którego niedawno 
gościliśmy w Opinogórze. Powiedział 
on tutaj, że dziś pierwszym obowiąz-
kiem pisarza powinno być – znowu 
– niesienie kodu narodowego. Tłuma-
czył, że żadna literatura nie istnieje bez 
dydaktyki społecznej, a zwłaszcza pol-
ska, która była zawsze edukacyjną, in-
telektualną i patriotyczną, gdyż doma-
ga się tego nasza zawikłana historia. 
Napięte polskie dzieje każą ciągle za-
dawać pytania o los narodu i zmusza-

ją do ciągłego dialogu ze społeczeń-
stwem. Czy dziś, podobnie jak w epoce 
romantyzmu, twórczość pisarzy nie 
powinna być bardziej zaangażowana 
na rzecz rozwiązania polskich spraw? 
Pan przestał być gniewnym bardem…
Trudno mi komentować słowa Ernesta 
Brylla. Ja jednak sądzę, że poeci nie mu-
szą być zaangażowani politycznie. A czy 
powinni być romantycznymi bardami? 
Niech próbują, ale to dosyć trudne.

Ale mimo iż broni Pan prawa artysty do 
wyobraźni nieskrępowanej i odszedł 
Pan od etyki ku estetyce, dużą rolę od-
grywa w Pańskiej twórczości historia. 
W historii dostrzega Pan odbicie swoje 
i otaczającego świata. Dlaczego?
Jesteśmy nasiąknięci historią. Histo-
ria XX wieku była tragiczna, zmieniła 
wszystko i nie pozostała we mnie bez 
śladu. Na pewno naznaczyło mnie 

Choć okres Nowej Fali to już przeszłość, pozostały 
przyjaźnie, aktualność wielu postulatów, jak na przykład 
poszukiwanie prawdy.
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wygnanie ze Lwowa, czy dzieciństwo 
w Gliwicach, gdzie była filia obozu w Au-
schwitz. Jest to część mojego życia, stąd 
często jest obecna w moich utworach.

Kto był dla Pana Mistrzem?

Mistrzów miałem wielu. Z pew-
nością był nim Czesław Mi-
łosz, Józef Czapski, Zbigniew 

Herbert, ale także poeta rosyjski Osip 
Mandelsztam czy Jerzy Stempowski 
w dziedzinie eseju.

Różne prezentuje też Pan definicje po-
ezji. W tomiku „Powrót” wyraził się 
Pan, że „Poezja jest poszukiwaniem 
blasku./ Poezja jest królewską drogą,/ 
która prowadzi nas najdalej./ Szuka-
my blasku o szarej godzinie, w połu-
dnie lub w kominach świtu,/ nawet 
w autobusie, w listopadzie,/ kiedy tuż 
obok drzemie stary ksiądz”. A ostatnio, 
w jednym z esejów – że poezja to „lek-
ka przesada”. Czym jest więc poezja?
Rozumiem poezję jako poszukiwanie. 

Różnię się tutaj z Picassem, który po-
wiedział: „Ja nie szukam, ja znajduję”. 
A ze mną jest odwrotnie. Ja zawsze po-
szukuję. Czego? Blasku, czegoś piękne-
go, wspaniałego. A że poezja jest lekką 
przesadą, to jakby inna jej strona. Okre-
ślenie to wiąże się z moim ojcem, któ-
ry miał umysł bardzo ścisły, umysł in-
żyniera – używam czasu przeszłego, bo 
choć żyje, to ma już 97 lat i stracił zu-
pełnie pamięć. Był człowiekiem wspa-
niałym, ale swoim dzieciom nigdy nie 
powiedział, że je kocha. Miał taki wstyd 
uczuć, że nie wiem, czy powiedział 
„kocham” swojej żonie. To, co ja robię, 
jest jego zaprzeczeniem, właśnie lekką 
przesadą.

Niektórzy nazywają Pana poetą filo-
zoficznym. Zgadza się Pan z tym mia-
nem?
Nie, absolutnie nie. Nigdy nie przeczy-
tałem do końca żadnej poważnej książ-
ki filozoficznej i nie byłem dobrym stu-
dentem filozofii. Pociągali mnie jedynie 

filozofowie eseistyczni, jak Kierkegaard 
czy Nietzsche, którzy byli bardziej po-
etami niż filozofami. Chociaż tak na-
prawdę wszystko zaczęło się od filozo-
fii. Jak się czyta pierwszych filozofów 
z basenu Morza Jońskiego, Talesa czy 
Heraklita, to oni są poetami. Właśnie 
Nietzsche uważał, że Sokrates popsuł 
filozofię, bo prawdziwa filozofia ma być 
poezją.

Co Pan sądzi o konflikcie poetów i fi-
lozofów? Dziś poeci wydają się uczo-
nym zbyt frywolni, nie całkiem serio, 
bo piszą z niczego, a nie z cytatów, od-
niesień, analiz…
Wszystko zaczęło się od Platona. Chciał 
on pokazać poetom, że filozofowie wie-
dzą więcej niż poeci. Ale to szeroki temat.

A jaką rolę, Pana zdaniem, odgrywa 
poezja w świecie? Czy rzeczywiście 
jest podstawą międzyludzkiego dia-
logu, jak można się domyślić z Pań-
skich wierszy?
Jest czasem dialogiem pomiędzy męż-
czyzną a kobietą, i to są piękne dialo-
gi. Ale na co dzień poezja nie odgrywa 
dziś większej roli. Różnię się w tej teo-
rii od mojego przyjaciela Josipa Brod-
skiego, który uważał, że jeśli kierowcy 
zatrzymują się na czerwonym świetle, 
to na pewno czytali poezję. Otóż to wy-
daje mi się lekką przesadą. Poezja jest 
czymś ważnym, ale tylko niektórzy 

z milionów ludzi są obdarzeni życiem 
duchowym, mimo iż jest to na pół brze-
mię, na pół szczęście. Taka jest niespra-
wiedliwość świata.

Czy społeczeństwo amerykańskie czę-
ściej sięga po poezję niż Europejczycy?
Nie znam statystyk. Ale jeżdżę czasami 
na festiwale poezji w Europie i wyraź-
nie czuję odpływ od poezji. W Stanach 

Zjednoczonych jest inaczej, gdyż szero-
kie nauczanie creative writing wymu-
sza większe zainteresowanie poezją. 
W Ameryce odbywają się często serie 
wieczorów poezji, na które przycho-
dzą setki ludzi. Dziś zainteresowanie 
poezją jest większe w Ameryce niż na 
starym kontynencie, w co niektórym 
trudno uwierzyć.

Czy Zygmunt Krasiński jest jeszcze 
w obiegu literackim? Czy jest potrzeb-
ny, czytany, a może jak Sarbiewski od-
chodzi w zapomnienie?

Zygmunt Krasiński na pewno nie 
zostanie zapomniany. Należy 
do wielkiego kanonu romanty-

ków polskich, których zawsze będzie-
my czytali. Zmienia się jednak forma 
przekazu. Dziś cała poezja jest w Inter-
necie. Ale mimo innej formy, poezja, 
choć jest trudna, będzie zawsze istnieć. 
A my szczególnie będziemy sięgać po 
naszych wieszczów.

Dziś zainteresowanie poezją jest większe w Ameryce 
niż na starym kontynencie, w co niektórym trudno uwierzyć.

Całość relacji ze spotkania z Adamem Zagajewskim w Opinogórze została opublikowana w „Ciecha-
nowskich Zeszytach Literackich” nr 13/2011 oraz na www.kaczorowska.com.
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Mówią o sobie, że są narodowości chrześcijańskiej

Za to traci się życie
Trzy dni trwała historyczna 
podróż apostolska papieża 
Franciszka po Iraku (5-8 marca 
2021 r.). Dla wielu stanowiła 
zagadkę. Po co papież pojechał 
do Iraku, skoro wśród niemal 
39-milionowej społeczności, 
głównie muzułmańskiej, 
liczbę chrześcijan szacuje się 
najwyżej na 300 tys. 

Oficjalnie podaje się, że w 2020 r. 
było ich między 175 a 200 tys. 
Ponadto są oni rozdzieleni na 

kilkanaście Kościołów (wyznań). Rzym-
scy katolicy stanowią najmniejszą gru-
pę. Na przykład w siedmiomilionowym 
Bagdadzie – stolicy kraju – mieszka zale-
dwie 30 rodzin katolickich. Z tego tylko 
kilka przynależy do Kościoła rzymsko-
-katolickiego. Pozostali związani są z in-
nymi katolickimi Kościołami Wschodu. 

Mieszkają tam również chrześcija-
nie ortodoksyjnych wyznań. Bardzo to 
skomplikowane, a jeszcze bardziej sy-
tuację tę komplikuje fakt, że liczebność 
wszystkich irackich chrześcijan dra-
stycznie się zmniejsza, chociaż coraz 
częściej odnotowywane są przypadki 
odejścia od islamu i przejścia na chrze-
ścijaństwo, mimo że za taki czyn traci 
się życie. 

Ucieczka przed piekłem

– Jestem chrześcijaninem z Mosulu, 
ale wiele lat pracowałem w Bagdadzie 
– podkreśla Josif. – Byłem właścicie-
lem firmy dbającej o bezpieczeństwo 
prywatnych instytucji. Za ten wytatu-
owany krzyżyk na wewnętrznej stro-
nie lewego nadgarstka miałem wiele 
kłopotów podczas ostatniej wojny (cho-
dzi o II wojnę w Zatoce Perskiej w 2003 r. 
– przyp. aut.). Pytasz o moją narodo-
wość – w dokumentach mam wpisane: 

Irakijczyk, czyli oficjalnie powinienem 
być Arabem, ale zawsze mówię, że je-
stem narodowości chrześcijańskiej. 
Wraz z moją rodziną przynależymy do 
Kościoła katolickiego. Musieliśmy uciec 
z Bagdadu, bo w naszej dzielnicy zaczęli 
ginąć ludzie. Zrobiło się niebezpiecznie. 
Bałem się o żonę i dzieci. Tu, w Hawle-
rze (po arabsku Erbil– stolica Regionu Kur-
dystanu, autonomicznego obszaru na półno-
cy Iraku, zamieszkanego w większości przez 
Kurdów – przyp. aut.), jest spokojnie, nor-
malnie. Mogę pracować. Jestem dyrek-
torem dużego hotelu w centrum miasta 
i nikt mnie nie zmusza do zmiany reli-
gii. Pracuję razem z Kurdami muzułma-
nami i nigdy nie dochodzi do konfliktów 
na tle religijnym.

Przed I wojną w Zatoce Perskiej, 
czyli przed rokiem 1990, w całym Ira-
ku mieszkało około 2 mln chrześcijan. 
Przez trzydzieści lat ciągłych wojen, 
prześladowań i brutalnej działalności 
samozwańczego Państwa Islamskiego, 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Muzułmanie i chrześcijanie przed kościołem chaldejskim 
we wsi Lewu, zbudowanym przez rząd kurdyjski.

Chrześcijańscy uchodźcy z Niniwy w Kurdystanie.
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iraccy chrześcijanie opuszczali 
swoje domy emigrując do USA, 
Europy, a nawet Australii. Spora 
grupa zatrzymała się na półno-
cy kraju w autonomicznym Re-
gionie Kurdystanu, potocznie 
zwanym Kurdystanem. Wielu 
z  nich myśli jednak o wyjeź-
dzie dalej. 

– Mieliśmy domy, pro-
wadziliśmy normalne życie, 
przyszedł Da’ish (nazwa samo-
zwańczego Państwa Islamskie-
go w  wersji arabskiej, które było w  rze-
czywistości organizacją terrorystyczną; 
powstało w 2014 r. – przyp. aut.) i dał 
nam trzy możliwości do wyboru: kon-
wersja na islam, płacenie haraczu 
za przynależność do innej niż islam 
religii lub śmierć – mówi Hana, na-
uczycielka z  Mosulu, chrześcijanka 
z Chaldejskiego Kościoła katolickiego. 
– Wybraliśmy czwartą – bardzo trud-
ną – ucieczkę w nieznane, i to bez ni-
czego, bo wszystko zostało nam ode-
brane. Zburzono nam domy, odebrano 
pieniądze, ale przede wszystkim ode-
brano nam godność, człowieczeństwo. 
Przechodzimy drogę krzyżową. To bar-
dzo trudne, bo jesteśmy tylko ludźmi. 
Jezus jest Bogiem, więc chyba było Mu 
łatwiej. Jednak wierzymy, że Bóg o nas 

nie zapomni. Pytasz, czy zostaniemy 
u Kurdów. Nie jest nam tu źle, ale chce-
my być u siebie. Jeśli nie będzie to moż-
liwe, wyjedziemy daleko, jak najdalej 
od tego piekła. 

– W Iraku nie ma dla nas przy-
szłości – dodaje ładną angielszczyzną 
Ghazwan, do niedawna pracownik de-
partamentu elektryczności w Mosulu. 
– W Kurdystanie na razie jest bezpiecz-
nie, ale jeśli coś się stanie z Masudem 
Barzanim (były prezydent RK – przyp. 
aut.), albo Nechirvanem Barzanim 
(bratanek Masuda i obecny prezydent RK 
– przyp. aut.), to my pójdziemy pierw-
si pod nóż tych islamskich bandytów. 
Nawet teraz, kiedy oficjalnie Da’ish nie 
istnieje i jeśli Kurdowie nas obronią, to 
i tak do Mosulu nie wrócimy, bo Mosul 

nigdy nie będzie kurdyjski, więc lepiej 
szukać nowego domu gdzieś daleko od 
terenów wojny.

W 2015 r. międzynarodowe organi-
zacje chrześcijańskie informowały, że 
dziennie z Iraku uciekało około 7 ro-
dzin chrześcijańskich. 

Pobyt tymczasowy

W Niniwie (nazwa wzięła się od 
starożytnego miasta w Mezo-
potamii, dzi-

siaj lewobrzeżnej dzielni-
cy Mosulu położonej nad 
Tygrysem, a także od śre-
dniowiecza nazwa jed-
nostki administracyjnej 
równoznacznej z polskim 
województwem –  przyp. 
aut.), inaczej w Dolinie 
Niniwy, a więc w Mo-
sulu i w okolicznych 
miasteczkach oraz wio-
skach, na początku 
XXI w. mieszkało kilka-
set tysięcy chrześcijan. 
W  samym Kara Kusz 
było ich ponad 70  tys. 
Dzisiaj pozostało ich 
niewielu. Ci, którym 
udało się uratować ży-
cie, a nie mieli zbyt wie-
lu pieniędzy, zatrzymali 
się w Kurdystanie. Jed-
nak nie chcą mieszkać 
w obozach dla uchodźców przygotowa-
nych przez władze kurdyjskie, bo twier-
dzą, że to ich poniża. Skupili się więc 
przy kościołach, np. w Berseve, Zakho, 
Duhok i innych miejscowościach. Nie-
mal wszyscy myślą o emigracji, tylko 

nie wiedzą, dokąd wyjechać i nie mają 
za co. Boją się żyć w Iraku, nawet w Re-
gionie Kurdystanu, gdzie stwarza się im 
dogodne warunki. 

Zarówno władze kurdyjskie, ofi-
cjalnie muzułmańskie, jak i duchowni 
chrześcijańscy, ale i miejscowi muzuł-
manie, chcą chrześcijan zatrzymać za 
wszelką cenę, twierdząc, że Kurdystan 
zawsze był bardzo barwny pod wzglę-
dem religijnym i narodowościowym. 
Dlatego trzeba trzymać się razem i tylko 

w Kurdystanie, na zie-
miach, które są kolebką 
cywilizacji europejskiej, 
można stworzyć przy-
słowiowy raj, czyli pań-
stwo, w którym będzie 
się żyło w pokoju. 

Dla owych chrze-
ścijańskich przybyszów, 
c h r z e ś c i j a ń s k i c h 
uchodźców z Syrii i Ira-
ku, rząd kurdyjski bu-
dował osiedla (obecnie 
Kurdowie nie mają na to 
pieniędzy z przyczyn po-
litycznych, ale to inna hi-
storia – przyp. aut.), a na-
wet wioski w różnych 
regionach autonomii, 
najczęściej na terenach 
wcześniejszych chrze-
ścijańskich zasiedleń. 
Za przykład może posłu-
żyć wieś Mergasir-Zak-

ho, w całości wybudowana za pieniądze 
rządu kurdyjskiego dla społeczności 
asyryjskiej – 25 rodzin. Inna wieś, o na-
zwie Lewu, w której dzisiaj mieszka oko-
ło 250 rodzin chaldejskich, też powstała 
dzięki finansowaniu rządowemu. 

Zarówno władze 
kurdyjskie, 
oficjalnie 
muzułmańskie, 
jak i duchowni 
chrześcijańscy, 
ale i miejscowi 
muzułmanie, 
chcą chrześcijan 
zatrzymać 
za wszelką 
cenę, twierdząc, 
że Kurdystan 
zawsze był 
bardzo barwny 
pod względem 
religijnym i narodo- 
wościowym.

Akra, obok zniszczonego kościoła 
znajduje się starożytna brama wiodąca 
do świątyni zaratusztrianskiej.

Krzyże ustawione na dachach 
budynków informują, że w tych 
domach mieszkają chrześcijanie. 
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W wielu chrześcijańskich wio-
skach stoją też opuszczone 
domy, a obok leży dobra pod 

uprawę ziemia. Władze kurdyjskie chęt-
nie widziałyby tam nowych, chrześci-
jańskich osadników. Istnieje tylko pe-
wien problem. Większość chrześcijan 
ze środkowego Iraku przyzwyczajona 
jest do życia w mieście. Jeśli już pocho-
dzą ze wsi, to ich warunki bytowania 
były zdecydowanie lepsze niż kurdyj-
skich rolników, również chrześcijan. 
Ponadto tereny położone blisko grani-
cy z Turcją zalicza się do niebezpiecz-
nych. Turcy bowiem często bombar-
dują północny Irak, o czym się w mass 
mediach nie mówi. Utrudniają tamtej-
szym mieszkańcom, głównie chrze-
ścijanom, normalne życie. Chrześcija-
nie uskarżają się, że nie mogą grzebać 
zmarłych na cmentarzach nieco odda-
lonych od wiosek, bo w trakcie uroczy-
stości religijnych wojska tureckie zrzu-
cają na nich bomby. Przykładem takich 
działań tureckiego lotnictwa jest raport 
z wioski Dora w regionie Barwari Balla, 
sporządzony 21 lutego 2021 r. W Dora 
mieszkało 40 chrześcijańskich rodzin. 
Kilkanaście z nich to byli przesiedleńcy 
z głębi Iraku. Obecnie zostało zaledwie 

18 rodzin, bo ich sąsiedzi, którzy wcze-
śniej mieszkali w  Bagdadzie, potem 
w Niniwie, a na końcu w Dora – uciekli. 
Nie chcą stale żyć w strachu, są już tym 
zmęczeni. W rejonie Barwari Balla (pro-
wincja Duhok) znajduje się 76 wiosek. 
23 z nich zamieszkują chrześcijanie, 
którzy myślą o tym, aby przenieść się do 
Europy lub do USA. Dotyczy to zarówno 
rdzennych mieszkańców owych wiosek, 
jak i nowo przybyłych migrantów.

Barwna mieszanka

Chrześcijanie zamieszkują Kurdy-
stan od niemal dwóch tysięcy lat.

– Kiedyś to my byliśmy panami na 
tych terenach – wyjaśnia starszy męż-
czyzna z Kościoła Asyryjskiego. – Potem 
nastał islam i Kurdowie muzułmanie 
zajmowali nasze wioski, osady... Wyga-
niali nas w coraz wyższe góry. W pew-
nym momencie przestaliśmy ze sobą 
walczyć i przed sobą uciekać. Oni osie-
dlili się obok nas. Zaczęliśmy żyć razem, 
ale nie tworzymy wspólnej rodziny. Mo-
żemy razem pracować, wspólnie wal-
czyć przeciwko okupantom i najeźdź-
com, możemy się przyjaźnić, czasem 
nawet tak samo się nazywamy, ale nie 

ma małżeństw asyryjsko-kur-
dyjskich. Do naszej rodziny 
należą chrześcijanie na całym 
świecie, ale nie muzułmanie. 

Iraccy chrześcijanie 
– tak nazywa się tych, którzy 
mieszkali poza RK i nie zna-
ją języka kurdyjskiego – przez 
ostatnie dwadzieścia parę lat 
przybywają do Kurdystanu 
z różnych stron Iraku, a tak-
że z Syrii. Czasem mówi się 

o nich, że są arabskimi 
chrześcijanami z centrum 
Iraku, bo różnią się od po-
zostałych, nawet od tych 
z Syrii. Ci iraccy chrześci-
janie są zazwyczaj Ara-
bami. Z syryjskimi chrze-
ścijanami mieszkającymi 
obecnie w północnym Ira-
ku jest różnie. Często są to 
potomkowie ludów śród-
ziemnomorskich. Języ-
kiem liturgicznym chrze-
ścijan z centralnego Iraku 
nie jest aramejski czy sy-
riacki, tylko arabski. Bardzo to pogma-
twane, ale taki jest Bliski Wschód. To 
mieszanka różnorodności. Z tego powo-
du w wielu kościołach chaldejskich na 
terenie RK odprawia się dziennie dwie 
msze święte – jedną po arabsku dla tych 
z Bagdadu i Mosulu oraz drugą dla miej-
scowych po neoaramejsku (czytania 
i kazanie są po kurdyjsku). 

Chrześcijańskich migrantów w RK 
jest sporo. Tylko z samej Doliny 
Niniwy, a więc z okolic Mosulu 

(Bandaia – chrześcijańska dzielnica Mo-
sulu, wioska Telkef, Bartela, Teleskof, 
Baatnaja, Setrit, miasto Kara Kusz i inne 
miejscowości) dotarło do RK około 140 
tys. osób. Mimo różnicy wyznań wszyst-
kich łączy wspólna trauma. Nie mogą 
zapomnieć, że ich córka została zgwał-
cona, że ojcu obcięto głowę, że żonie 
rozcięto brzuch, z którego wyjęto niena-
rodzone dziecko i rzucono między ka-
mienie... Pokazują zdjęcia swoich zbu-
rzonych domów. Wyciągają dokumenty 
zaświadczające o tym, kim byli, co robili, 
gdzie mieszkali. Reprezentują Syriacki 
(Syryjski?) Kościół katolicki, Chaldejski 

Kościół katolicki, Ormiański Kościół 
katolicki, Malehicki Kościół katolicki, 
a także Kościoły ortodoksyjne: Syryjski 
Kościół Prawosławny, Asyryjski Kościół 
Wschodu, Starożytny Kościół Wschodu, 
Kościół ormiański, malehicki oraz Ko-
ścioły protestanckie: Asyryjski Kościół 
Ewangelicki, Asyryjski Kościół Zielono-
świątkowy. Są też wśród nich Szabako-
wie, którzy w swojej wierze łączą ele-
menty chrześcijaństwa z elementami 
innych religii – istna Wieża Babel!

Irackie chrześcijaństwo charak-
teryzuje się bogactwem najróżniej-
szych wyznań, w większości obrząd-
ku wschodniego, o niezwykle barwnej 
liturgii: z pięknymi śpiewami w wy-
konaniu mężczyzn (kantorów), z czę-
stym okadzaniem świątyni, wiernych 
i sprzętów liturgicznych, z kościołami 
zdobionymi świeczkami i wiernymi 
przestrzegającymi zasady podziału na 
płeć. Mężczyźni siadają z przodu, ko-
biety z tyłu, albo mężczyźni po lewej 
stronie, kobiety po prawej. W większo-
ści kościołów kobiety na czas liturgii 
zakrywają głowy chustką.

Kościół Asyryjski pw. św. Jana Chrzciciela w Ankawa (Erbil).

Spotkanie w Kurdyjskim Centrum Kultury 
w Zakho z Abo Aymanem, Chaldejczykiem 
kurdyjskiego pochodzenia.
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Kurdyjska 
gościnność

– Do 2014 r. w Sedże 
(wieś położona 6 km od mia-
sta Sumel, znajdującego się 
przy drodze pomiędzy Duhok 
a Zakho – przyp. aut.) miesz-
kało 200 keldańskich (chal-
dejskich) rodzin – opowia-
da Wiliam Slena Jakob, 
restaurator z Duhok. – Je-
steśmy Kurdami, ale chrze-
ścijanami. Pod koniec 2014 
roku dotarło do nas 250 ro-
dzin chaldejskich z regio-
nu Niniwa. Przez pierw-
szych kilka miesięcy sami 
ich utrzymywaliśmy. Przy-
bysze zamieszkali w naszych domach, 
traktowaliśmy ich jak krewnych. Było 
nam trudno, bo każdy z nas ma liczne 
rodziny, wielu z nas nie otrzymywa-
ło pensji, gdyż rząd iracki nic nam nie 
płacił. Dzieliliśmy się z nimi wszyst-
kim co mieliśmy, bo oni byli biedniejsi 
od nas. Po wielu miesiącach z pomocą 
przyszła kurdyjska organizacja Barzan, 
dzięki której uchodźcy codziennie 

otrzymywali obiad. Potem pojawiły się 
inne organizacje, ale miejscowe, gdyż 
ani władze Iraku, ani nikt z zagrani-
cy nam nie pomagał. Teraz niektórzy 
z  nich mają pracę, więc zostali, inni 
wyjechali, ponieważ w Kurdystanie ży-
cie nie jest łatwe.

Interesującym przykładem ludzkiej 
solidarności jest nieduża wioska Ber-
seve niedaleko Zakho, podzielona na 

muzułmanów – 55 proc. 
i chrześcijan – 45 proc., 
do której przybyło po 
2005 r. ponad 300 chrze-
ścijańskich rodzin ucie-
kających przed ataka-
mi terrorystycznymi 
w  arabskiej części Ira-
ku. Wszystkie te rodziny 
otrzymały od rządu kur-
dyjskiego samodzielne, 
nowe domy. Wybudowa-
no dla nich również dwa 

kościoły. W Berseve, wiosce zamieszka-
łej przez 800 rodzin, znajdują się obec-
nie 3 kościoły i 1 meczet.

Statystyka

Pomimo precyzyjnych przygo-
towań do wizyty papieża, nikt 
nie  wie, ilu dokładnie chrześci-

jan pozostało jeszcze w  Iraku. Wia-
domo tylko, że jest ich coraz mniej. 
Przed  pierwszą wojną 
w Zatoce Perskiej żyło ich 
w Mezopotamii zapewne 
około dwóch milionów. 
Wielu uciekło, zanim pa-
dły pierwsze strzały, a po-
tem emigrowali, kiedy Irak 
został obłożony między-
narodowymi sankcjami. 
Szacuje się, że w 2003  r., 
przed  amerykańską in-
terwencją, chrześcijań-
ska społeczność nad  Ty-
grysem i Eufratem liczyła 
700-800 tys. osób, czyli 3-5 
proc. mieszkańców Iraku. 
Chociaż chaldejski ar-
cybiskup Erbilu o imie-
niu Warda w trakcie wi-
zyty papieża powiedział, 
że w 2003 r. w całym Ira-
ku mieszkało ponad mi-
lion chrześcijan. W 2010 r. tylko w Bag-
dadzie było ich 150 tys. Ministerstwo 
ds. Wyznań podało w 2013 r., że w Iraku 
mieszka ok. 450 tys. chrześcijan. Jednak 
nikt nie przeprowadzał spisu ludności. 
Poza tym kim jest człowiek, który ofi-
cjalnie podaje, że jest narodowości asy-
ryjskiej, a potem dodaje, że tak napraw-
dę jest narodowości chrześcijańskiej? 

Podobnie mówią o sobie Chaldejczycy. 
Jednym i drugim można przyznać ra-
cję, bo teoretycznie mogą być potom-
kami starożytnych ludów, ale wówczas 
nie było chrześcijaństwa. Jak to się ma 
do narodowości chrześcijańskiej, której 
nie ma?

Kolebką starożytnego państwa asy-
ryjskiego były okolice dzisiejszego mia-
sta Mosul, w VII wieku p.n.e. zdobyte 
przez Medów i Chaldejczyków. W 609 r. 

p.n.e. państwo asyryjskie 
przestało istnieć. History-
cy twierdzą, że Medowie, 
od których wywodzą się 
Kurdowie i Babilończycy, 
zburzyli wszystkie więk-
sze miasta asyryjskie, 
a  ich ludność wymordo-
wali. Natomiast Asyryj-
czycy uważają, że są po-
tomkami mieszkańców 
starożytnej Asyrii. 

– My, wszyscy chrze-
ścijanie, tworzymy wspól-
notę i nie jest ważne, do 
którego Kościoła przy-
należymy i jakiego jeste-
śmy wyznania – twierdził 
ksiądz staruszek spotka-
ny w jednym z kościołów 
w Ankawa. Drążyłam te-
mat i dopytywałam, czy 

reprezentowany przez niego Kościół 
jest w unii z Rzymem, a może jest jed-
nym z Kościołów Wschodu? Duchowny 
popatrzył na mnie dobrotliwie i dodał: 
– Wy w Europie tylko mówicie o eku-
menizmie, a w praktyce wszystko dzie-
licie. U nas od dawna jest ekumenizm, 
i to ten prawdziwy. Jeśli jesteś chrześci-
janką, wierzysz prawdziwie w Jezusa, 

– My, wszyscy 
chrześcijanie, 
tworzymy 
wspólnotę i nie 
jest ważne, do 
którego Kościoła 
przynależymy 
i jakiego 
jesteśmy 
wyznania 
– twierdził 
ksiądz 
staruszek 
spotkany 
w jednym 
z kościołów 
w Ankawa.

Chaldejskie Centrum Kultury i Sztuki w Duhok 
zaadaptowane na mieszkania dla 60 rodzin 
chrześcijańskich – uchodżców z Niniwy.

Ghazwan i jego rodzina, 
Chaldejczycy z Mosulu, 
w prowizorycznym 
lokum w Berseve. Liczą, 
że uda się im wyjechać 
daleko od Iraku.
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to możesz się modlić w każdym Koście-
le. Twoja modlitwa będzie tak samo 
wysłuchana. U nas na Bliskim Wscho-
dzie nie ma Kościołów lepszych i gor-
szych. Wszyscy jesteśmy tacy sami wo-
bec Chrystusa, dlatego nazywamy się 
chrześcijanami. Często podkreślamy, 
że naszym władcą jest Jezus Chrystus, 
żyjemy w Jego Królestwie, więc naszą 
narodowością jest chrześcijaństwo. 

Chrześcijanie iraccy byli skupieni 
przede wszystkim w dużych miastach, 
jak Bagdad, Basra, Erbil czy  Mosul. 
Dzisiaj mieszkają głównie w Anka-
wa – chrześcijańskiej dzielnicy Erbilu, 
odległej o ok. 8 km od centrum, gdzie 
znajduje się dziesięć kościołów róż-
nych wyznań. Natomiast w centrum 
Erbilu, mimo że to dzielnica muzuł-
mańska, wznosi się duży kościół chal-
dejski. Chrześcijan można też spotkać 
w Shaklawie – pięknej, wypoczynko-
wej miejscowości na wschodzie RK. 
W Duhok – otoczonym górami, położo-
nym na zachodzie, stosunkowo blisko 
granicy z Syrią, które trzydzieści lat te-
mu było miasteczkiem, a obecnie jest 
metropolią większą od Trójmiasta – jest 
8 kościołów, a w prowincji 39. W Zakho, 

mieście z przejściem granicznym do 
Turcji, znajdują się 2 kościoły, a w oko-
licy miasta jest ich 20. 

– W Zakho nas, chrześcijan, miesz-
ka tylko 1200 rodzin (ok. 8 tys. osób) 
– wyjaśnia Abo Ayman, Chaldejczyk 
kurdyjskiego pochodzenia, szef Kur-
dyjskiego Centrum Kultury w Zakho. 
– Są to Asyryjczycy, Chaldejczycy, Sy-
rianie i Ormianie. Wokół Zakho znajdu-
je się 75 chrześcijańskich wiosek. Może 
właśnie dlatego to do nas dotarli rów-
nież chrześcijanie z Iraku: chaldejscy 
– 1700 rodzin, oraz Syrianie, razem oko-
ło 10 tys. osób (część Syrian stanowią 
katolicy, a część ortodoksi). Przybywają 
do nas, bo chrześcijanie chcą żyć wśród 
swoich. Mówię „z Iraku”, bo Kurdystan 
co prawda oficjalnie znajduje się w gra-
nicach Iraku, ale to dwa różne światy.

Chaldejczycy

Największą grupę stanowią 
wierni Kościoła chaldejskie-
go. W 2015 r. w Iraku mieszka-

ło ich około 200 tys. Chaldejczycy wy-
wodzą swój rodowód od mieszkańców 
starożytnej Babilonii, niektórzy wciąż 

posługują się językiem ara-
mejskim, czyli językiem Je-
zusa. W Kurdystanie Kyl-
danie – tak mówią o sobie 
Chaldejczycy – używają na 
co dzień, jak i w liturgii, ję-
zyka syriani (język syriacki, 
czy syriański, jest odmia-
ną, a raczej dialektem ara-
mejskiego). Tego języka nie 
znają Chaldejczycy ze środ-
kowego Iraku, a więc z Babi-
lonu, Bagdadu, al Hilli. 

Kościół chaldejski ma swo-
je korzenie w Kościele 
nestoriańskim, który od-

dzielił się od Rzymu po soborze 
efeskim w 431 r. W 1553 r. chal-
dejscy chrześcijanie odłączy-
li się od nestorian, uznających 
tylko  boską naturę Chrystusa, 
i związali się ze Stolicą Apostol-
ską. W 1662 r. zerwali łączność 
z  Rzymem, aby w 1844 r. po-
nownie połączyć się z Kościo-
łem rzymskokatolickim. Czyli 
są katolikami, aczkolwiek mają 
swojego patriarchę, którym obecnie jest 
Louis Raphaël I Sako. Pomimo jedności 
z Rzymem, Chaldejczycy zazwyczaj ma-
ją inny niż rzymski obrządek. 

W Ankawa Chaldejczycy pojawili 
się stosunkowo późno, uciekając przed 
arabskimi prześladowaniami. Z Kurda-
mi żyją w przyjaźni, a Arabów nie lu-
bią, chociaż wielu z nich jest Kurdami. 
Właśnie na północy RK, a więc w Zak-
ho, w Berseve, Chaldejczycy twierdzą, 
że są Kurdami. Tylko że piętnaście lat 
temu twierdzili, iż są Chaldejczykami, 
a trzydzieści lat temu, że są chrześcija-
nami. Trudno to zrozumieć! 

– Chaldejczycy w Kurdystanie są 
kurdyjskimi Kyldanami, a to oznacza 
przyjaźń z Kurdami i wspólne prze-
ciwstawianie się Arabom – wyjaśnia 
ks. Jamal, chaldejski duchowny z Ber-
seve. – Razem z Kurdami obchodzimy 
Newroz (kurdyjski Nowy Rok – przyp. 
aut.), uczestniczymy w weselach, czy 
innych świętach. Wiele naszych kobiet 
nosi kurdyjskie suknie, przyrządzamy 
takie same potrawy. Nasze dzieci uczą 
się w  tych samych szkołach, co dzie-
ci kurdyjskie. Władze kurdyjskie nigdy 

nam niczego złego nie powiedziały, 
nikt nie wytyka nas palcami, że jeste-
śmy inni.

Warto też wiedzieć, że z myślą o kur-
dyjskich chrześcijanach już w  1826  r. 
w Tebrizie (Iran) przygotowano tłuma-
czenie Ewangelii na język kurdyjski. Jed-
nak z powodu dużego zróżnicowania 
dialektycznego obszaru kurdyjskiego 
tekst się nie ukazał. Kompletne tłuma-
czenie Nowego Testamentu w dialekcie 
kurmandżi wydano dopiero w 1872 r.

Asyryjczycy

Znaczącą politycznie, ale nie li-
czebnie, grupą chrześcijan są 
Asyryjczycy, którzy mają własny 

język, a nawet alfabet. Ich liczbę sza-
cuje się na około 50 tys. Są związani 
z  trzema Kościołami: Kościołem Apo-
stolsko-Katolickim Wschodu, Asyryj-
skim Kościołem Ewangelickim i Asyryj-
skim Kościołem Zielonoświątkowym. 
Od Kurdów odróżniają się ubiorem. Ko-
biety noszą się bardziej po europejsku. 
Mężczyźni na co dzień chodzą ubrani 
po europejsku, ale ich strojem naro-
dowym są spodnie do kolan i białe, 

Duhok, spotkanie 
Chaldejczyków po mszy 
św. przed kościołem 
(Mar Ith Alaha Church).

Duhok, Kościół Ormiański.
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wysokie skarpety z pomponami. Głowy 
przykrywają czarnymi, filcowymi cza-
peczkami,zbliżonymi kształtem do ży-
dowskiej jarmułki. 

Historycy nie potrafią jednoznacz-
nie odpowiedzieć na pytanie, 
kiedy i jak Asyryjczycy przeszli 

na chrześcijaństwo. W XIX wieku pano-
wał pogląd, że ewangelie są wzorowane 
na legendach i podaniach starożytnej 
Asyrii oraz Babilonii. W legendzie o Gil-
gameszu doszukiwano się wspólnych 
związków z dziejami Chrystusa. Współ-
cześni katoliccy teologowie odrzucają 
te teorie, a podobieństwa, które istnieją 
między chrześcijaństwem i starożytny-
mi wierzeniami, tłumaczą wspólnymi 
korzeniami. 

Są wyznawcami Kościoła Nesto-
riańskiego, który odmówił przystą-
pienia do unii z Kościołem rzymsko-
katolickim. Historia tego kościoła 
zaczęła się w V wieku. Są to podobno 

mieszkańcy Syrii, którzy po podbo-
ju arabskim powędrowali na Wschód 
i schronili się w górach Kurdystanu. Ży-
li głównie w rejonie Hakkari (obecna 
Turcja), zajmując się rolnictwem i ho-
dowlą. W 1915 r. ówczesny rząd turec-
ki oskarżył ich o sprzyjanie Entencie 
(sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją 
i Rosją – przyp. aut.), za co wielu z nich 
zostało wymordowanych. Pozostali 
uciekli na południe, czyli głównie na 
tereny irackiego Kurdystanu (RK), gdzie 
mieszkają do dzisiaj. 

Tworzenie jedności

Trudno słucha się wypowiedzi lu-
dzi, którzy wszystko stracili, a mimo 
to mają nadzieję na lepsze jutro. Kiedy 
dowiedzieli się, że 7 marca 2021 r. pa-
pież Franciszek przybędzie do Erbilu 
i odprawi mszę świętą na tamtejszym 
stadionie, to pomimo pandemii dotarło 
ich tam ponad 10 tys. Spotkali się z pa-
pieżem w kompleksie sportowym na-
zwanym imieniem Franso Tomiego Ha-
riri, chrześcijanina, Asyryjczyka, który 
był pierwszym chrześcijańskim burmi-
strzem Erbilu. Po jego śmierci miasto, 
teoretycznie muzułmańskie, przez trzy 
dni obchodziło żałobę. 

Ojciec Sabri, Chaldejczyk z Anka-
wa, twierdzi, że jedynym dobrym roz-
wiązaniem dla irackich chrześcijan by-
łoby stworzenie wspólnie z Kurdami 
niepodległego państwa i oddzielenie 
się od Iraku. Niestety, mimo że ponad 
92 proc. uczestników niepodległościo-
wego referendum w 2017 r. zagłoso-
wało za niepodległością Kurdystanu, 
rząd Iraku, a także rządy okolicznych 
państw oraz światowe mocarstwa, nie 

uznały wyników owego referendum. 
Władze Iraku za karę wprowadziły 
w Kurdystanie restrykcje również wo-
bec chrześcijan. Mimo to duchowni 
chrześcijańscy, a także wielu wiernych, 
uważają, że koniecznością jest tworze-
nie jedności. Ks. Emanuel, asyryjski du-
chowny z Duhok, twierdzi, że zarówno 
dla Kurdów, jak i chrześcijan, byłoby le-
piej, gdyby powstał wolny 
Kurdystan, jednak rozu-
mie, że w obecnej sytuacji 
nie jest to możliwe.

Szczupły, wysoki 
mężczyzna w kolo-
ratce zaprasza na 

rozmowę. Jest chaldej-
skim metranem (bisku-
pem). Nazywa się Rabban 
Al Qas. W Duhok znają go 
niemal wszyscy, bo czę-
sto występuje w telewizji, 
a także prowadzi szkołę 
wielokulturową. Jego wy-
powiedzi skupiają się na 
ekumenizmie między-
religijnym, solidarności 
międzyludzkiej, jedności 
w różnorodności.

– Wszyscy jesteśmy 
ludźmi mieszkającymi 
na tej samej ziemi – wy-
jaśnia biskup Rabban.  
– Mówimy rożnymi języ-
kami, wyznajemy różne 
religie, ale musimy tworzyć jedność: 
chrześcijanie, muzułmanie, jezydzi. 
Jesteśmy z tej ziemi. Co z tego, że je-
stem chrześcijaninem, a nie muzułma-
ninem? Tylko z mojej rodziny zginę-
ło 50 osób w obronie tej ziemi. Naszą 
przyszłością jest być tu, w Kurdystanie; 

to nasza ziemia. Uczymy się i aramej-
skiego, i kurdyjskiego, i arabskiego, bo 
to są nasze języki. Tylko tu możemy 
wspólnie żyć. Wielu naszych braci je-
zydów zostało porwanych. Pozostały 
samotne dzieci. Mówi się o kobietach 
gwałconych, porywanych. Naszym obo-
wiązkiem jest zostać tu i bronić naszej 
granicy, naszej krainy. Sam przeżyłem 

wiele tragedii. W  1991  r. 
mieszkałem w obozie 
dla uchodźców w Çukur-
ca (w  wysokich górach, na 
granicy turecko-irackiej po 
stronie Turcji; w namio-
tach mieszkało tam ponad 
120 tys. osób – przyp. aut.), 
o wielu rzeczach nie mogę 
zapomnieć, ale życie musi 
być kontynuowane. Sporo 
Arabów też chce tu miesz-
kać, bo tu jest bezpiecznie. 
Tu ludzie otworzyli domy 
dla uchodźców. Wszystko 
im daliśmy. Stale jeste-
śmy nękani przez władze 
Iraku, mimo to uchodźcy 
chcą mieszkać u nas, a nie 
w Iraku. Mamy być braćmi 
i siostrami, ale w różno-
rodności religijnej.

– Dobrze, że papież 
przyjechał do nas – mówi 
Omar z wioski położonej 
niedaleko Zakho. – Jestem 

muzułmaninem, ale go szanuję, bo on 
nas szanuje. Przyjechał specjalnie do 
naszych chrześcijan, ale i do nas Kur-
dów. Proszę, napisz, że jesteśmy mu 
wdzięczni, bo ta wizyta może być po-
czątkiem końca tych niekończących się 
wojen i ciągłych upokorzeń.

Szczupły, 
wysoki 
mężczyzna 
w koloratce 
zaprasza na 
rozmowę. Jest 
chaldejskim 
metranem 
(biskupem). 
Nazywa się 
Rabban Al Qas. 
W Duhok znają 
go niemal 
wszyscy, 
bo często 
występuje 
w telewizji, 
a także 
prowadzi szkołę 
wielokulturową.

Ks. bp Rabban Al Qas – biskup chaldejski (keldański) 
w Duhok.
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„Chwała Tobie Trójco Święta” – co 
oznacza dla Ekscelencji to zawołanie 
biskupie widoczne w herbie metropo-
lity przemyskiego?

Powiem może najpierw o rodowo-
dzie tego hasła. Jest piękną trady-
cją, związaną ze święceniami ka-

płańskimi, że każdy nowo wyświęcany 
kapłan umieszcza na obrazku prymi-
cyjnym zdanie szczególnie bliskie jego 
sercu. Często są to słowa zaczerpnię-
te z Pisma Świętego, modlitw, a nawet 
pieśni religijnych. Pamiętam, że mia-
łem dylemat, jakie motto wybrać dla 
siebie. Z uwagi na to, że bliska mi była 
modlitwa: „Chwała Ojcu, Synowi i Du-
chowi Świętemu”, którą traktowałem 
jako oddanie czci Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu, właśnie ten napis umieści-
łem na swoim obrazku prymicyjnym. 
Byłem i jestem przekonany, że to motto 
wyznacza mi drogę służby Bogu w Trój-
cy Jedynemu. Kiedy przeżywaliśmy rok 

jubileuszowy 2000, byłem wtedy rekto-
rem Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu. Pewnego dnia przy-
szli do mnie klerycy pytając, jaki napis 
umieścimy na budynku, aby zaznaczyć, 
że seminarium też włącza się w obcho-
dy roku jubileuszowego rozpoczynają-
cego trzecie tysiąclecie. Pamiętając, że 
przed rokiem 2000 papież Jan Paweł II 
postanowił dedykować kolejne lata po-
przedzające jubileusz poszczególnym 
osobom Trójcy Świętej (był rok Boga Oj-
ca, rok Syna Bożego i rok Ducha Świę-
tego), po krótkiej refleksji, na fasadzie 
budynku seminarium umieściliśmy 
bardzo duży baner z napisem: Glo-
ria Tibi Trinitas (Chwała Tobie Trójco 
Święta).

Po kilku miesiącach od tego wyda-
rzenia zostałem wezwany do Nuncja-
tury Apostolskiej w Warszawie, gdzie 
ówczesny nuncjusz, ks. abp Józef Ko-
walczyk, oznajmił mi, że Ojciec Święty 

Jan Paweł II mianował mnie biskupem 
pomocniczym. Zgodnie ze starym 
zwyczajem, każdy nowo mianowany 
biskup wybiera sobie zawołanie. Nie 
zastanawiając się długo – tym bar-
dziej, że trwał przecież rok jubileuszo-
wy 2000 – bez wahania postanowiłem, 
że tym zawołaniem będzie Gloria Tibi 
Trinitas. Dlaczego właśnie to hasło? Bo 
uważałem i uważam nadal, że jest to 

pewien program życiowy, polegający 
na tym, że każdy chrześcijanin, rów-
nież biskup, ma służyć Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu. 

Czy obecny czas jest trudniejszy dla 
Kościoła katolickiego niż kryzysowe 
wydarzenia, które miały miejsce w je-
go historii trwającej ponad dwa tysią-
ce lat?

Z arcybiskupem Adamem Szalem, metropolitą przemyskim, 
rozmawia Andrzej Klimczak

Kościół  
wzmacnia się 

przez cierpienie
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Arcybiskup Adam Szal.
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Niedawno miałem okazję spotkać 
się online z kapłanami archi-
diecezji przemyskiej w ramach 

kongregacji dekanalnych. Podczas tego 
spotkania, podejmując refleksję nad sy-
tuacją w archidiecezji i w świecie, swoje 
wystąpienie rozpocząłem od przywoła-
nia wydarzeń, jakie towarzyszyły pa-
pieżom XIX wieku, m. in. Leonowi XII 
i Leonowi XIII. Papieżom tym przyszło 
pełnić misję w bardzo trudnym czasie, 
związanym z dziedzictwem rewolu-
cji francuskiej. Pojawiły się nowe ide-
ologie, które wprowadziły zamieszanie 
wśród wiernych. Bardzo mi się spodo-
bało powiedzenie księdza profesora 
Zygmunta Zielińskiego z KUL, które-
go używał w czasach, gdy studiowałem 
tam historię Kościoła. Powiedział on, że 
papieże XIX wieku, a szczególnie Leon 
XIII, gdy go pytano, jaki ustrój politycz-
ny jest właściwy dla Kościoła, nie wska-
zał żadnego, lecz stwierdził, że Kościół 
ma działać wszędzie tam, gdzie są lu-
dzie. Myślę, że to jest pośrednia odpo-
wiedź na pytanie, również w kontekście 
współczesnych czasów. 

Patrząc na historię Kościoła w per-
spektywie minionych ponad dwóch 
tysięcy lat, zauważamy w niej okre-
sy względnego spokoju, stabilizacji, 
ale również czasy z różnych powodów 
trudne dla Kościoła. Trudno porówny-
wać, które z tych minionych i obecnych 
wydarzeń były czy są najbardziej bole-
sne i utrudniające działalność ewange-
lizacyjną. Widzimy przecież wiele wy-
darzeń, które dopiero po upływie czasu 
będą mogły zostać ocenione przez hi-
storyków. Współczesne czasy są trud-
ne nie tylko ze względu na panującą 
pandemię, ale również ze względu na 

zmasowany atak na wartości, które 
głosi w swoim nauczaniu Kościół. Wy-
starczy przytoczyć fakt istnienia prze-
śladowań chrześcijan, tylko dlatego, 
że żyją według zasad swojego mistrza 
– Chrystusa. Są to męczennicy XX i XXI 
wieku, a ich męczeństwo dzieje się na 
oczach całego świata, który milczy, gdy 
na przykład w krajach islamskich mor-
duje się ludzi tylko dlatego, że są chrze-
ścijanami.

Czy to nie jest jednak tak, że mimo po-
zorów osłabienia, Kościół przez cier-
pienia księży i wiernych jednak się 
wzmacnia?
Przywołując znane powiedzenie Ter-
tuliana, mówiące o tym, że „krew mę-
czenników jest posiewem nowych 
chrześcijan”, można zaryzykować 
twierdzenie, że w trudnych czasach, ja-
kie przeżywamy, następuje wzmocnie-
nie wiary wielu chrześcijan. Można za-
obserwować pewną polaryzację postaw 
katolików, polegającą na tym, że poja-
wia się niespotykana od bardzo daw-
na aktywność ludzi bardzo pobożnych, 
oddanych Kościołowi. Jako przykład 
można wskazać chociażby rekolekcje 
zamknięte, które są prowadzone przez 
wiele wyspecjalizowanych ośrodków 
w Polsce, w tym w naszej archidiecezji. 
Cieszą się one niesłabnącym powodze-
niem. Wierni, nieraz z bardzo odległych 
stron, decydują się na udział w kilku- 
lub kilkunastodniowych rekolekcjach.

Swego czasu, gdy byłem delega-
tem Konferencji Episkopatu ds. Ruchu 
Światło-Życie, z radością obserwowa-
łem wielu młodych i całe rodziny, któ-
re w czasie wakacji poświęcały swój 
czas, aby wziąć udział w 15-dniowych 

rekolekcjach. To jeden z licznych przy-
kładów wzmacniania się Kościoła. 
Można też przytoczyć niezapomniane 
pielgrzymki papieskie, wędrówkę pąt-
ników na Jasną Górę albo cieszące się 
dużą popularnością Spotkania Młodych 
Archidiecezji Przemyskiej.

Z drugiej strony z bólem obserwu-
jemy przykre fakty, gdy ludzie manife-
stacyjnie występują z Kościoła, albo też 
agresywnie atakują głoszone przez nie-
go wartości, takie jak obowiązek sza-
cunku wobec życia od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci. Z przykrością na-
leży odnotować fakt manipulowania 
młodym pokoleniem przez środowiska 
niechętne Kościołowi. Propagują one 
hasła pełne agresji i wulgaryzmów. Ta-
kie zachowania to kwestia, którą winni 

ocenić socjolodzy. Być może jest to wy-
nik izolacji młodego pokolenia, zmu-
szonego do życia w czasach pandemii. 
Dla Kościoła są to znaki czasu, któ-
re winny nas wszystkich zachęcić do 
większej gorliwości ewangelizacyjnej. 
Nie można opuszczać rąk i twierdzić, 
że wszystko jest stracone i nic się nie 
da zrobić. Z wiarą, ufnością i miłością 
trzeba głosić prawdę o Bogu, o świecie 
i o nas wszystkich. 

Sytuacja Kościoła w Polsce nie jest tak 
zła, jak chcieliby to widzieć jego prze-
ciwnicy. Czy Polska może być zatem 

źródłem odnowy przestrzeni katolic-
kiej w Europie w jakiejś perspektywie 
czasowej?

Ciągle pamiętamy słowa Jana 
Pawła II, wypowiedziane pod-
czas ostatniej pielgrzymki do 

Polski, kiedy mówił o iskrze, która ma 
wyjść z Polski. Zapewne chodziło mu 
nie tylko o iskrę miłosierdzia Bożego, 
ale też o świadectwo wiary, tak bardzo 
potrzebne w dzisiejszym świecie. 

Można zadać sobie pytanie: czy Pol-
ska może być światłem dla innych? Na 
pewno tak, to zależy też od każdego 
z nas. Od czasu do czasu odnawiane jest 
stwierdzenie, że „Polska winna być me-
sjaszem narodów”. Być może jest to zbyt 
pyszne zawołanie, ale przecież także 
w naszej trudnej rzeczywistości podzi-

wiamy ludzi świeckich, którzy publicz-
nie bronią zasad, nie boją się z trybuny 
sejmowej czy trybun instytucji Unii Eu-
ropejskiej bronić życia poczętego, czy 
też działają w duchu polskiego patrio-
tyzmu. Ich postawa jest zachętą i wzo-
rem dla nas. Poprzez takie świadectwa, 
obecne w mediach ziarno Dobrej Nowi-
ny może trafić do mieszkańców wielu 
krajów Europy zachodniej. Myślę, że na-
sze świadectwo może wyzwolić reflek-
sję u współczesnych Europejczyków, że 
nie wolno im tracić swojej tożsamości 
narodowej i kulturowej, wywodzącej się 
z tradycji chrześcijańskiej.

Można zadać sobie pytanie: czy Polska może być światłem 
dla innych? Na pewno tak, to zależy też od każdego 
z nas. Od czasu do czasu odnawiane jest stwierdzenie, 
że „Polska winna być mesjaszem narodów”.

religie i SDPreligie i SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·  02(141) 2021 7170

swoje lęki, samego siebie. Nie po to, aby 
było dobrze, wygodnie, lecz aby stać się 
lepszym. 

Ważne postanowienia

Wiele osób w Wielkim Po-
ście podejmuje różnego ro-
dzaju wyzwania: rezygnu-

je z jedzenia słodyczy, 
picia alkoholu, prze-
chodzi na potrawy wa-
rzywne…, uczestniczy 
w rekolekcjach, najróż-
niejszych rozważaniach, 
modlitwach, gdyż chce 
się przygotować na wiel-
ką uroczystość, jaką jest 
Zmartwychwstanie Chry-
stusa. W dawnych cza-
sach praktykowano nawet 
samobiczowanie, nosze-
nie szorstkiej, włosianej 
koszuli, aby chociaż tro-
chę poczuć trud drogi, ja-
ką Jezus musiał pokonać 
od momentu skazania 
Go  na śmierć do ukrzy-
żowania. A potem jesz-
cze męka i przejście przez 
śmierć do innego życia. 

Dla chrześcijan na całym świe-
cie, nie tylko katolików, Wielkanoc jest 
najważniejszym świętem w roku li-
turgicznym. Czekają na to nowe życie, 
więc owe postanowienia, połączone ze 
sprzątaniem domów, a także przygo-
towywaniem smakowitych potraw, są 
dla nich niezwykle ważne. Jest to trud-
ne, ale w efekcie końcowym się opłaca.

Pierwsze grupy pielgrzymów wy-
ruszyły 19 marca, w dzień św.  Józefa 

– radosne święto. A jednak, tak jak 
w  życiu tego patrona rodzin i robot-
ników, potrzebna jest pokora. Kolej-
ne grupy startowały tydzień później, 
26 marca. Na każdą trasę, tylko w wo-
jewództwie pomorskim o długości od 
30 do 55 km, zgłaszało się po minimum 
100 osób. Były trasy, zwłaszcza te krót-
sze, po których wędrowało 500, a nawet 

800 osób. To i tak mniej 
niż w latach poprzednich, 
przed pandemią. Nikt jed-
nak nie szedł w tłumie, 
gdyż założeniem EDK jest 
wędrówka w samotności. 
Często wędrowano z mę-
żem, żoną, całą rodziną, 
z najbliższą koleżanką, 
kolegą. Zdarzały się też 
osoby wędrujące całko-
wicie samotnie. Zresztą 
towarzystwo potrzebne 
jest głównie dla bezpie-
czeństwa, gdyż uczestni-
ków obowiązuje milcze-
nie. Tak, nie ma gadania 
– idzie się w ciszy. Można 
się w tym czasie modlić, 
zastanawiać nad wła-
snym życiem, wsłuchiwać 

w szum drzew, a o poranku w śpiew 
ptaków. Byłam zdziwiona, ale pomi-
mo mrozu ptaki śpiewały, jeszcze tro-
chę słabo, ale już zapowiadały wiosnę. 
Nikt nie robi pikników, bo i warunki te-
mu nie sprzyjają. Za to są stacje – ra-
zem czternaście. Są to przystanki przed 
krzyżem czy kapliczką i rozważania 
rozpisane na tę drogę – też w samot-
ności, indywidualnie. A przez wszyst-
kie przewija się myśl, że „nie warto żyć 
normalnie – warto żyć ekstremalnie”.

Tajemnicze litery i cyfry wyglądają 
niczym szyfr. Wpisane w Google, 
ukazują hasło: „Rewolucja pięknych 
ludzi”. Poniżej umieszczono 
zdanie: „Podejmij wyzwanie EDK 
i stań się pięknym człowiekiem”. 
Każdy chce być piękny i młody, 
więc szukam dalej. EDK oznacza 
Ekstremalną Drogę Krzyżową, 
AD jest skrótem łacińskich słów 
„Roku Pańskiego”, a cyfry oznaczają 
datę – konkretny rok. Nadal jednak 
brakuje recepty na przysłowiowy 
eliksir życia. A to przecież proste: 
wystarczy nie narzekać, nie mówić, 
że się coś nie podoba, tylko jak 
to powiedział papież Franciszek 
podczas Światowych Dni Młodzieży 
w 2016 r. w Krakowie: „Nie podoba 
się wam świat dookoła? Zamiast 
narzekać, wstańcie z kanapy 
i zacznijcie go zmieniać. Napełnijcie 
go wartościami, zarażając innych 
optymizmem i radością, która rodzi 
się z miłości Boga”.

EDK

Ekstremalne drogi krzyżowe wy-
tyczono z 420 miejscowości 1002 
trasami na terenie wszystkich wo-

jewództw w Polsce, w niektórych pań-
stwach Europy, w Ameryce Północnej, 
a nawet w Azji, a dokładnie w Kazachsta-
nie, w tym teoretycznie muzułmańskim 
kraju. Przejście owymi szlakami propo-
nuje się nocą z piątku na sobotę w okre-
sie Wielkiego Postu. Poprzedza je uczest-
nictwo we mszy św. Zazwyczaj odbywa 
się to tydzień lub dwa tygodnie przed 
świętami Wielkiej Nocy. Nie chodzi w tym 
jedynie o przejście trasy kilkudziesięciu 
kilometrów, jak to się czyni na marszach 
na orientację, „Harpaganach”, „Mamu-
tach”, „Setkach” i wielu innych. Tu chodzi 
o pokonanie trasy kilkudziesięciu kilo-
metrów po to, aby stać się pięknym czło-
wiekiem. Trochę to skomplikowane, bo 
taka wędrówka to przecież zwykły sport. 
Nie chodzi jednak o wyczyn, lecz o odna-
lezienie własnej drogi życia, nowego ży-
cia. Aby tę drogę odnaleźć, należy zrezy-
gnować z dotychczasowej, czyli pokonać 

Pierwsze grupy 
pielgrzymów 
wyruszyły 19 
marca, w dzień 
św. Józefa 
– radosne 
święto. 
A jednak, 
tak jak 
w życiu tego 
patrona rodzin 
i robotników, 
potrzebna jest 
pokora.
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Na przekór trudnościom 
i własnym słabościom

Istotą tej drogi jest zmaganie się 
z przeciwnościami. Wybrałam tra-
sę prostą, najkrótszą, kółeczko wo-

kół kaszubskiej wsi Półczno, w śre-
dniowieczu rybackiej osady – długości 
30 kilometrów. Tereny przepiękne – la-
sy, torfowiska, liczne jeziora, tylko że 
nic nie było widać, bo sypało śniegiem, 
a nawet jak przestawało, to księżyc 
i  gwiazdy wychodzące zza chmur je-
dynie delikatnie oświetlały zasypa-
ną białą i śliską drogę. Idąc samotnie, 
rzadko widziałam światełka czołówek 
innych pielgrzymów. Czasem przebi-
jały się przez gąszcz drzew. A czasem 
ogarniał mnie strach, że się zgubiłam, 
pomyliłam skrzyżowanie, zwłaszcza 
wówczas, gdy księżyc zasłoniły chmu-
ry, baterie w latarce padły i zrobiło się 
bardzo ciemno, doskwierała niska tem-
peratura – było poniżej minus 10 st. C., 
a ja tylko w sweterku i cienkiej kurtecz-
ce, bo przecież gdy się idzie, to człowiek 
się poci. Na dodatek oczy niemal same 
się zamykały i sen ogarniał całe ciało, 
a tu trzeba było iść.

Dogoniłam grupkę młodych ludzi. 
Była wśród nich osoba niepełnospraw-
na. Szła z balkonikiem. Czasem na nim 
siadała, a osoby jej towarzyszące pcha-
ły balkonik, jakby jechała na wózku. 
Przypomniałam sobie wówczas, że ktoś 
mi kiedyś powiedział, iż życie można 
przeżyć pięknie, cieszyć się jego bogac-
twem, przyciągać do niego innych, na-
wet jeśli jest się niepełnosprawnym. 

Wybraną przeze mnie trasę chyba 
wytyczono po raz pierwszy, bo nie była 
najlepiej opisana, nie miała mapy, więc 
kilka osób się pogubiło. Kiedy zapyta-
łam grupkę młodych o drogę, zapropo-
nowali, abym szła z nimi. Ale oni byli 
szybcy, a ja wędrowałam powoli. Mieli 
bardzo silne czołówki. Co pewien czas 
oglądali się, sprawdzali, czy jeszcze 
idę, a gdy doszłam do końca, ucieszy-
li się, że wytrwałam. Spotkałam też po 
drodze pewnego człowieka. Jego latar-
ki przypominały reflektory samocho-
du. Mijając mnie zapytał, czy wszystko 
w porządku, czy nie potrzebuję pomo-
cy. Ot, taka zwykła ludzka solidarność. 
Ruszył szybciej, ale po chwili zwolnił. 
W ciszy i sporej odległości, oświetlając 
ciemne odcinki drogi, towarzyszył mi 

do VI stacji we wsi Zdunowice, gdzie 
nieopodal znajdowała się wiata, pło-
nęło ognisko i można było odpocząć. 
Miejscowe gospodynie częstowały go-
rącą herbatą i pysznymi kuchami. 

W jednym z rozważań wyczytałam, 
że „aby przemienić się w pięknego czło-
wieka, trzeba borykać się z trudnościa-
mi”. Poszłam więc dalej, mimo że ciepło 
kusiło do podrzemania przy ognisku. 

Wszystko zależy ode mnie

Droga wiodła nad jeziorem – jed-
nym, drugim. Ciemno, głucho, nikogo 
nie widać. Kolejne skrzyżowanie, po-
tem wioska. Spotkałam młode mał-
żeństwo. Dziwili się, że 
idę sama. Oni by tak nie 
potrafili. Samotność ich 
przeraża. Wzruszyłam ra-
mionami, uśmiechnęłam 
się, ale na mrozie bardziej 
przypominało to grymas. 
Oni poszli w swoją stro-
nę, ja w swoją. Chyba się 
zgubili, bo mieli iść innym 
szlakiem, ale przyjęli to ze 
spokojem. A ja ponownie 
zostałam sama. Wlokłam 
się coraz wolniej. Było co-
raz zimniej. To moje wę-
drowanie nie wpisywało 
się w logikę normalności. 
Zaczęłam odmawiać ró-
żaniec. Łatwiej się wtedy 
idzie. Przypomniało mi się 
doświadczenie ze święta 
Corpus Christi w Cusco, gdzie podczas 
chrystologicznych uroczystości Laty-
nosi odmawiają różaniec i siłą rzeczy 
przerabiają je na święto maryjne. Ale 

tak lepiej się wędruje. Myślałam, że ta 
droga już nigdy się nie skończy i w tym 
wędrowaniu będę trwać.

Tablica drogowa poinformowa-
ła, że dochodzę do wioski Nakla. 
Wzrosła nadzieja, że droga mię-

dzy pustymi polami, bez drzew i osło-
ny przed wiatrem, wreszcie się skoń-
czy. Kolejny krzyż za płotem czyjegoś 
gospodarstwa. Kilka zniczy, ozdobne 
kamienie, krzaczki – widać rękę gospo-
darza. To już była jedenasta stacja. Po 
krótkiej modlitwie zamierzałam ruszyć 
dalej, ale zauważyłam przyczepioną do 
płotu niedużą kartkę z napisem: toa-
leta. Była też strzałka. Otwarta furtka. 
W podcieniu budynku gospodarczego 

paliło się światło. Drew-
niane drzwi zamknięte na 
metalowy skobel łatwo się 
otworzyły. Weszłam do ja-
snego, ciepłego pomiesz-
czenia. Przy ścianie duży 
termos z wrzątkiem, na 
stole blachy z przepyszny-
mi kuchami. Drożdżówka, 
babka, sernik, miska z cu-
kierkami. Obok słoiczki 
z kawą i herbatą. I wokół 
żywego ducha. 

Usiadłam, wypiłam 
trochę gorącej wody, zja-
dłam kucha, chwilę odpo-
częłam. Ruszyłam z  no-
wymi siłami. Już nie było 
daleko do końca, może 
5-6 km. Niemal całą tę 
trasę rozmyślałam – jacy 

w tym domu muszą mieszkać dobrzy 
ludzie? Ile muszą mieć w sobie miłości 
i zaufania do obcych? Ja bym chyba tak 
nie potrafiła!

Spotkałam 
młode 
małżeństwo. 
Dziwili się, 
że idę sama. 
Oni by tak 
nie potrafili. 
Samotność 
ich przeraża. 
Wzruszyłam 
ramionami, 
uśmiechnęłam 
się, ale na 
mrozie bardziej 
przypominało 
to grymas. 
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Pozamykane w pandemii instytu-
cje kultury, sanatoria, kawiarnie 
i restauracje. Opustoszałe stoki 

narciarskie, pijalnie wód ze słynnych 
krynickich zdrojów, hotele i pensjona-
ty, sklepy i kramy z pamiątkami. Na wy-
marłych ulicach kurortu nad Kryniczan-
ką wołają tylko hasła: „Dania na wynos”, 
„Wolne pokoje”, „Oscypki u nas najlep-
sze”, „Wieża widokowa już czynna”! Ale 
kuracjuszy, turystów i narciarzy w „per-
le uzdrowisk polskich” jak na lekarstwo. 

Za to w sali koncertowej Pijalni Głów-
nej gra Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. 
Adama Wrońskiego. Mimo że widzów 
można policzyć na palcach.

– Krynicka Orkiestra Zdrojowa nie 
miała długich przerw w pandemii. Na-
wet gdy obowiązywał zakaz koncerto-
wania, to muzycy codziennie odbywa-
li próby. Kiedy w sierpniu 2020 r. rząd 
ogłosił u nas czerwoną strefę i nie mógł 
odbyć się 54. Festiwal im. Jana Kiepu-
ry, Orkiestra jeździła do uzdrowiska 
Wysowa-Zdrój koło Gorlic, które było 
w strefie żółtej. I dała tam osiem kon-
certów, czyli tyle, ile dni trwa Festiwal 
Kiepury. Nagraliśmy te koncerty i za-
prezentowaliśmy online – mówi Julia 
Dubec-Dudycz, dyrektorka Centrum 
Kultury w Krynicy-Zdroju, które utrzy-
muje Krynicką Orkiestrę Zdrojową i jest 
głównym organizatorem Festiwalu im. 
Jana Kiepury.

Kierująca dziś Krynicką Orkie-
strą Zdrojową Halina Walter, 
pierwszy jej skrzypek, pamięta, 

że w sierpniu 2020 r. panowały w Polsce 
niezwykłe upały i że codzienne dojaz-
dy do Wysowej-Zdroju były mordercze. 

– Koncertowaliśmy tam w mu-
szli, w  zabójczej temperaturze ponad 
30 stopni C. Ale nie narzekaliśmy. I nikt 
nie zachorował. Do dziś koronawirus 
nie dosięgnął nikogo z muzyków Orkie-
stry – mówi Halina Walter, rocznik 1954. 
Na co dzień mieszka w Nowym Sączu, 
gdzie w Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II st. uczyła do emerytury w klasie 
skrzypiec. Do Krynicy-Zdroju dojeżdża 

blisko 40 kilometrów już od 21 lat. Przez 
pięć dni w tygodniu, gdyż Orkiestra kon-
certuje w środy, czwartki i piątki o godz. 
15.30, zaś w soboty i niedziele o godz. 
10.30. Przez cały rok, tylko z miesięczną 
przerwą na czas trwania Festiwalu im. 
Jana Kiepury oraz Forum Ekonomiczne-
go (15 sierpnia-15 września). 

– Niełatwo pozyskać tak dyspozy-
cyjnych muzyków. Zwłaszcza, że za-
zwyczaj pracują w szkołach muzycz-
nych, gdyż u nas nie mają etatów, 
zatrudniani są na umowy cywilno-
-prawne – zauważa Julia Dubec-Dudycz. 
– Stworzyliśmy im w jednej z krynic-
kich szkół dobre warunki do odbywa-
nia prób. Koszt utrzymania Orkiestry 
wynosi rocznie ok. 250 tys. zł.

Koncerty Krynickiej Orkiestry 
Zdrojowej odbywają się w sali koncer-
towej Pijalni Głównej (podczas pande-
mii przemeblowanej, stoi w niej kilka-
dziesiąt krzeseł), a latem w muszli na 
deptaku. Orkiestra ma w repertuarze 
walce, tanga, marsze, przeboje mu-
zyki klasycznej, wiązanki melodii, ale 
gra też przeboje filmowe, taneczne, 
folkowe. W jej skład wchodzi obecnie 
11 profesjonalnych muzyków: czworo 
w wieku senioralnym, troje w średnim 
i czworo młodych. Większość stanowią 
nauczyciele szkół muzycznych. Są to 
obecnie: Halina Walter (kierownik Or-
kiestry, pierwsze skrzypce), Alicja Bo-

gucka (drugie pierwsze skrzypce), Ewa 
Więcek (fortepian), Antoni Gazda (or-
gany), Dariusz Hadała (trąbka), Andrzej 
Klinkowski (perkusja), Tadeusz Hutek 
(drugie skrzypce), Jerzy Repel (gitara 
basowa), Kamila Stawiarska (flet), Li-
dia Steczowicz (wiolonczela), Marcin 
Steczowicz (klarnet). 

Najdłużej w Orkiestrze gra Antoni 
Gazda, rocznik 1953. Jest emerytowa-
nym nauczycielem w klasie akordeonu 
w krynickiej filii PSM I i II st. w Nowym 
Sączu. W orkiestrze gra od 1973 r., czyli 
już od 48 lat! Pamięta jeszcze koncer-
ty w starej Pijalni. – Tam był lepszy na-
strój, obecne miejsce w nowej Pijalni 
bardziej przypomina salę konferencyj-
ną niż koncertową – porównuje.

Początek marca 2021 r. 
Opustoszała w pandemii 
Krynica-Zdrój. Gra jednak 
Krynicka Orkiestra 
Zdrojowa. Już od 145 lat!

A Orkiestra 
Zdrojowa gra...

kultura SDP

Orkiestra ma w repertuarze walce, tanga, marsze, 
przeboje muzyki klasycznej, wiązanki melodii, ale gra 
też przeboje filmowe, taneczne, folkowe.

Tekst i zdjęcia  
Teresa Kaczorowska
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Podczas dwóch lockdownów 
w pandemii zakazano Orkiestrze 
grać od 9 marca do 15 czerwca 

2020 oraz od 15 września 2020 do 18 
lutego 2021. W marcu 2021 r. Orkiestra 
gra, ale nie wie, jak długo jeszcze ko-
ronawirus na to pozwoli. Trzecia fala 
pandemii zbiera bowiem coraz więk-
sze żniwo. 

– Nawet podczas pandemii nie mo-
żemy przestać grać. Musimy mieć pró-
by, doskonalić umiejętności. W orkie-
strze nie da się nic zrobić w pojedynkę, 
musimy się wzajemnie słyszeć, zgrać. 
Mamy w repertuarze już blisko 200 
utworów, stąd każdy nasz koncert jest 
odmienny – mówi Halina Walter, która 
nie tylko kieruje Orkiestrą i jest pierw-
szym skrzypkiem, ale także prowadzi 
koncerty. Na stojąco, jako jedyna z Or-
kiestry. Jak to wytrzymuje? – Nie jest mi 
łatwo, bo grając muszę już myśleć, co 
za chwilę powiem. Ale do wszystkiego 
można się przyzwyczaić – uśmiecha się. 

Muzycy z Krynicy kochają muzy-
kę i… publiczność. – Zawsze lepiej nam 
się gra, jak jest pełna sala. Ta pandemia 
nas przytłacza, odbiera energię. Całe 
szczęście, że mamy przyjaciół niemal 
na całym świecie, piszą do nas i cze-
kają na normalne koncerty w Krynicy 
– dorzuca Halina Walter. 

Krynicka Orkiestra Zdrojowa po-
wstała w roku 1875, jej założycielem 
i  dyrygentem był Adam Wroński. Do 
dziś miała wielu szefów. Halina Wal-
ter kieruje nią od grudnia 2019 r. Już od 
początku istnienia była atrakcją letnie-
go sezonu w kurorcie nad Kryniczan-
ką i doskonałą formą terapii. Po 145 
latach stała się też wizytówką i atrak-
cją uzdrowiska. Uczestniczy również 
w  ważnych wydarzeniach w mieście, 
jak Festiwal im. Jana Kiepury czy Fo-
rum Ekonomiczne.

Człowiek 
wobec 
katastrof 
i technologicznej 
inwazji

2021 – Rok Lema 

Co to za traf, że stulecie urodzin 
Stanisława Lema przypada akurat 
w momencie, gdy obwieszczono 
nieodwracalną zmianę świata 
po pandemii. Znaczna część 
ludzkiego życia toczy się już 
w wirtualnej rzeczywistości, 
inwazja technologiczna 
i informacyjne przeładowanie są 
faktem. To, co kiedyś było fantastyką 
naukową, wkracza do historii nauki. 
A jednak dzieło najsłynniejszego 
polskiego pisarza futurologa wciąż 
fascynuje. Co więcej, może być 
kołem ratunkowym dla tonącego 
humanizmu. W kostiumie 
gwiezdnych podróży i bajek 
robotów Lem przecież snuje 
aktualną opowieść – o człowieku, 
który z całym arsenałem swoich 
emocji, pragnień i snów, wciąż 
pozostaje ten sam. 

Tekst Alina Bosak

Fot. Wikimedia, 
archiwum Pawła 
Pasterza, archiwum 
Jana Wolskiego

SDP i wielcy twórcykultura SDP

Stanisław Lem 
w roku 1966, zdjęcie 
udostępnione przez 
Wojciecha Zemka, 
sekretarza autora. 
Fot. Wikimedia
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W 2000 roku – symbolicz-
nym, bo przełomu tysiącleci 
–  w  Wydawnictwie Literac-

kim ukazał się wywiad-rzeka Tomasza 
Fijałkowskiego ze Stanisławem Lemem 
– „Świat na krawędzi”. „O Internecie nic 
specjalnie dobrego nie mam do powie-
dzenia”, stwierdził Lem, dzieląc się wie-
loma obawami związanymi z rozwojem 
globalnej sieci. Niepokoiły go skutki 
absurdalnie nieograniczonej wolności 
słowa i odgrywania ról w wirtualnych 
kontaktach między ludźmi; rozwój bio-
metryki i zapamiętywania każdej ludz-
kiej twarzy w jakiejś centrali; niemoż-
liwość skutecznego zabezpieczenia się 
przed inwigilacją. Nie przypuszczał 
wtedy jeszcze, że maszynowe uczenie 
się tak szybko nabierze gigantycznego 
rozpędu i już za 16 lat komputer poko-
na mistrza chińskiej gry go. Sądził, że 
trzeba będzie na to dziesięcioleci. Ale 
w wielu rzeczach w tym wywiadzie się 
nie myli. Mówi o rozwoju medycyny 
i biotechnologii; o małych urządzeniach, 
które będą monitorować na bieżąco 
stan zdrowia człowieka; o „nanizacji”, 

a więc technologii w skali coraz mniej-
szej; o tym, że nadmiar informacji sta-
nie się niebezpieczeństwem epoki, 
a inżynieria genetyczna coraz bardziej 
będzie majstrować w  żywych komór-
kach. W książce wydanej sześć lat przed 
jego śmiercią (zmarł 27 marca 2006 ro-
ku), 80-letni Lem jest równie przewidu-
jący jak w latach 50., kiedy debiutował 
(„Astronauci”, 1951). W tamtym czasie, 
w powieści „Obłok Magellana”, opisał 
Bibliotekę Trionów – ogromną wirtualną 
bazę danych, w której informacje, tak-
że dźwięki i zapachy, magazynowane są 
w kryształkach kwarcu zwanych triona-
mi. Pendrive’y czytelnikom się jeszcze 
wtedy nie śniły. 

Ustanowienie przez Sejm RP roku 
2021 rokiem Stanisława Lema jest do-
brą okazją, by zadbać o interes człowie-
ka w szaleńczym biegu ku przyszłości 
– mając za sobą miesiące zmagań z pan-
demią, informacyjną kakofonię, wy-
syp teorii spiskowych, atak na Kapitol 
i lot na Marsa. W takich czasach trudno 
wymarzyć sobie lepszego patrona niż 
Lem – pisarz, który swojego kultowego 

bohatera Ijona Tichy’ego już czterdzieści 
lat temu wysłał na Światowy Kongres 
Futurologiczny, gdzie porządek dzien-
ny wyglądał następująco: „Punkt pierw-
szy dotyczył katastrofy urbanistycznej 
świata, drugi – ekologicznej, trzeci – at-
mosferycznej, czwarty – energetycznej, 
piąty – żywnościowej, po czym miała 
nastąpić przerwa. Katastrofę techno-
logiczną, militarystyczną i polityczną 
przeniesiono na dzień następny razem 
z wolnymi wnioskami”. W tym wyobra-
żonym przez Lema świecie prawdziwy 
obraz znika za masowymi halucynacja-
mi, którym wszyscy ulegają.

Przyszłość jak u Lema

– Lem się nie starzeje, ale z czasem 
nabiera mocy – nie ma wątpliwości dr 
Jan Wolski, literaturoznawca z Insty-
tutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Zauważa, jak 
w miarę upływu lat jego zainteresowa-
nie Lemem wzrasta. – Być może to jest 
kwestia doświadczenia. Im więcej go 
czytam, im więcej wiem o literaturze 

i rzeczywistości, tym lepiej Lem sma-
kuje. Oczywiście, poznałem go bardzo 
wcześnie. Już w latach 60., nawet jeśli 
ktoś nie interesował się fantastyką na-
ukową, to o nim wiedział. Był autorem 
medialnym, o którym wszędzie się mó-
wiło. Pojawiał się w gazetach, w radiu. 
Wydaje mi się jednak, że był obecny 
bardziej jako futurolog, który opowia-
da, jak wyobraża sobie świat przyszło-
ści, niż jako pisarz. I do dziś trochę tak 
jest. Lema wszyscy kojarzymy, ale nie-
koniecznie czytamy. 

Jego literatura nie należy do gatun-
ku rozrywkowej. Odwołuje się do 
nauki i techniki, z których osiągnię-

ciami był na bieżąco. Już jako dziecko 
nieustannie eksperymentował, podczas 
chemicznych prób spalił częściowo pa-
rapet w lwowskim mieszkaniu, gdzie się 
urodził i mieszkał z rodzicami do 1945 
roku. Zgłębiał historię techniki i miał 
ambicję być wynalazcą nie tylko rze-
czy, ale i słów – jego opowiadania kipią 
od dowcipnych neologizmów i wymyśl-
nych określeń: elektrycerzy, libiscytów, 
cudzaków, symkretynów i desymuli.

SDP i wielcy twórcy

Jan Wolski. Książki Stanisława Lema w różnych językach. Fot. David Rimeš/Wikimedia.
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– Lem to erudyta. Do te-
go stopnia, że Philip K. Dick, 
amerykański pisarz science 
fiction, uważał, że Lem nie ist-
nieje i powiadomił FBI, że „Sta-
nisław Lem” to komunistyczny 
spisek. Koronnym dowodem 
miało być to, że jego kolejne 
utwory literackie są w tak róż-
nych stylach, że to niemożli-
we, aby jeden człowiek posłu-
giwał się nimi tak swobodnie 
– przypomina dr Wolski. – Był 
obeznany z różnymi dziedzi-
nami wiedzy. Prenumerował 
zagraniczne czasopisma, spro-
wadzał fachową literaturę, 
swobodnie czytał w kilku ję-
zykach. Za sprawą ojca – leka-
rza przez pewien czas studio-
wał medycynę. Starał się być 
na bieżąco z tym, co się dzie-
je w nauce, i to tej najbardziej 
zaawansowanej. Jednocześnie 
jego literatura, mimo odnie-
sień do tej wiedzy, była zrozu-
miała i atrakcyjna dla czytelni-
ka. Umiejętnie to łączył. Przy 
czym, mówiąc o przyszłości, 
osiągnięciach technologicz-
nych, przyspieszonym rozwoju 
cywilizacji, trafiał w problemy 
ludzkości w ogóle. Stawiał py-
tania o jej przyszłość. Kiedy by-
łem w podstawówce, w latach 
70. nieustannie to rozważano. 
W szkole powtarzały się zada-
nia: jak sobie wyobrażasz świat 
w roku 2000 – napisz, namaluj. 
Motywem przewodnim bywa-
ły lemowskie „Bajki robotów”, 
„Opowieści o pilocie Pirxie”. 

Nie mogło być inaczej. Przecież 
człowiek dopiero co poleciał 
w kosmos, po raz pierwszy sta-

nął na Księżycu. Przekroczył kolejną 
granicę i zmienił przyszłość na zawsze. 
Paweł Pasterz, popularyzator nauki, au-
tor programu Radiolatorium, kolekcjo-
ner i pasjonat „Gwiezd-
nych wojen”, był wtedy 
dzieckiem, ale dobrze pa-
mięta tamtą atmosferę. 
– Pod koniec lat 60., kie-
dy lądowaliśmy na Księ-
życu, na świecie nastą-
piła gloryfikacja techniki, 
technologii, a wraz z  nią 
pewność, że ruszymy da-
lej. W latach 70. progno-
zowano, że za dwadzie-
ścia lat polecimy za Uran, 
a po roku 2000 – nawet 
poza Układ Słoneczny. 
Tymczasem dziś statki 
kosmiczne mają problem, 
by dolecieć na orbitę, wa-
hadłowców nie ma, a na-
dzieją ludzkości jest Elon 
Musk. O osiedlaniu się 
gdzieś daleko w kosmosie 
nie ma już mowy. Najda-
lej to na razie byliśmy na 
Księżycu. Przecież to zale-
dwie 400 tys. kilometrów, gdy tymcza-
sem od najbliższej gwiazdy dzielą nas 
cztery lata świetlne. Tymczasem Lem 
pisał o podróżach międzygwiezdnych. 
Pod koniec życia przyznał się jednak do 
tego, że nie bardzo wierzy w to, że po-
lecimy w gwiazdy. On, człowiek, który 
„przebywał w gwiazdach” – nawet Ha-
lina Frąckowiak śpiewała: „w gwiaz-
dach jak Lem” – sądził, że dalej niż 

na Księżyc nie dotrzemy. Dla mnie to 
brzmiało jak dla małego dziecka odkry-
cie, że nie ma św. Mikołaja – stwierdza 
Paweł Pasterz. Do Lema mu blisko. Od 
małego fascynuje się techniką i historią 
nauki, eksperymentuje, konstruuje de-
monstratory zjawisk. – Pierwsze zwar-

cie elektryczne? Rodzi-
ce twierdzili, że w wieku 
czterech lat – śmieje się. 

Lema uważa za wybit-
ną jednostkę w literaturze 
fantastyczno-naukowej 
i  naukowej. – Zacząłem 
poznawać go bardzo wcze-
śnie, w latach 70. Chociaż 
trzeba dodać, że w 1978 
roku zaraziłem się „na 
amen” „Gwiezdnymi woj-
nami” i to przesłoniło mi 
całą fantastykę. Inaczej 
niż mojemu koledze, który 
synowi dał na imię Ijon, na 
cześć Ijona Tichego. Wtedy 
literatura fantastyczno-
-naukowa nie była tak ła-
two dostępna jak dziś. Mo-
ją pierwszą książką Lema, 
którą dopadłem, a potem 
wielokrotnie do niej wra-
całem, był „Eden”, napisa-
ny w 1958 roku. Opowiada 

o grupie astronautów, którzy podczas 
kosmicznej podróży lądują awaryjnie na 
nieznanej planecie. Statek jest napra-
wiany, a załoga przy okazji rozpoznaje 
otoczenie. Trafia na niezwykłą cywiliza-
cję, w której fabryki produkują urządze-
nia tylko po to, żeby je potem zniszczyć 
i produkować od nowa, a za pomocą in-
żynierii genetycznej próbuje się stwo-
rzyć idealną rasę – humanoida. Kiedy 

W latach 70. 
prognozowano, 
że za 
dwadzieścia 
lat polecimy za 
Uran, a po roku 
2000 – nawet 
poza Układ 
Słoneczny. 
Tymczasem 
dziś statki 
kosmiczne 
mają problem, 
by dolecieć 
na orbitę, 
wahadłowców 
nie ma, 
a nadzieją 
ludzkości jest 
Elon Musk.

SDP i wielcy twórcySDP i wielcy twórcy

Stanisław Lem w roku 
1966, zdjęcie udostępnione 
przez Wojciecha Zemka, 
sekretarza autora. 
Fot. Wikimedia
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eksperyment nie wychodzi, humanoid 
zostaje zabity. Wszystkimi zaś rządzi 
niezidentyfikowany tyran. W tej książce 
bohaterowie nie mają imion, tylko funk-
cje – Cybernetyk, Fizyk, Doktor. To jed-
na z tych prognoz, które się sprawdziły. 
Lem przewidział obecną dziś w świe-
cie anonimowość. Mamy pseudonimy, 
awatary – funkcje zamiast twarzy – za-
uważa Pasterz.

W „Dialogach” 
z 1957 roku 
pisarz roz-

ważał możliwość łą-
czenia komputerów 
w celu zwiększenia ich 
mocy obliczeniowych 
– tworzenie sieci. Sło-
wem – dzisiejszy In-
ternet. A jakąż to moc 
mogły mieć kompu-
tery za jego czasów? 
Komputer, z  którym 
lądował Apollo 11 na 
powierzchni Księży-
ca, miał pamięć o po-
jemności współcze-
snego kalkulatora. 
Tymczasem autor „Ob-
łoku Magellana” mówił 
o sieciach międzykon-
tynentalnych, mię-
dzyplanetarnych. Paweł Pasterz może 
tak wymienić wiele rzeczy, które Lem 
przewidział już w latach 50. i 60.: – Stąd 
bierze się mój wielki szacunek do nie-
go. Owszem, kiedy Apollo usiadł w 1969 
roku na Srebrnym Globie, był to wielki 
skok ludzkości, choć jeden mały krok 
człowieka. Ale jakąż trzeba było mieć 
wyobraźnię i wiedzę, aby opowiadać 
o smartfonach, wirtualnych światach, 

o matriksie – bo takie rzeczy Lem opi-
sywał, chociaż nazywał je inaczej. 

Lemowi nie podobały się adapta-
cje filmowe jego książek. – Podobno 
jedyną, jaką szanował, był „Przekłada-
niec”, komedia fantastyczno-naukowa 
z 1968 roku w reżyserii Andrzeja Waj-
dy, z Bogumiłem Kobielą w roli głów-
nej – wspomina Paweł Pasterz. – Film 

powstał na podstawie 
scenariusza „Czy pan 
istnieje, Mr Johns?”. 
To historia rajdowe-
go kierowcy, który na 
skutek wypadków ma 
wymieniane kolejne 
części ciała i powoli 
zamienia się w robo-
ta. Te „części zamien-
ne” pochodzą od ofiar 
wypadków, w których 
brał udział. Historia 
mnie zainteresowała, 
bo bohater przypomi-
nał lorda Dartha Vade-
ra z „Gwiezdnych wo-
jen”. Vader jest takim 
właśnie przekładań-
cem. Z tymi wymia-
nami – Lem trafił. Dziś 
też idziemy w kierun-
ku „naprawiania” czło-

wieka, tworzenia części wymiennych 
dla ludzi. I pewnie z czasem czeka nas 
kwestia ustalenia statusu prawnego 
istoty, która po przejściu przez takie 
operacje staje się jakimś zupełnie no-
wym organizmem. Jeśli pewnego dnia 
wszystkie nasze części zostaną wymie-
nione, łącznie z mózgiem, na syntetycz-
ne, to czy my jeszcze będziemy ludźmi? 
– zastanawia się pasjonat nauki.

Fantastyka tu i teraz

Pod koniec lat 60. Lem był już po-
stacią dobrze znaną poza gra-
nicami Polski. – Pamiętam, jak 

w latach 70. czytałem niemiecką książ-
kę o autorach z Europy Wschodniej roz-
poznawalnych na świecie i byłem dość 
zdziwiony – wspomina dr Jan Wolski. 
–  Z każdego kraju podawano maksy-
malnie trzy nazwiska, które funkcjo-
nują w obiegu czytelni-
czym na Zachodzie. Na 
pierwszym był Stanisław 
Lem, na drugim Sławomir 
Mrożek, a na trzecim Je-
rzy Kosiński, którego na-
zwisko zaskoczyło mnie 
najbardziej, ponieważ 
wcale go nie znałem. Ten 
ranking przygotowano 
jeszcze przed Noblem dla 
Miłosza. Po kilku latach 
sytuacja się zmieniła. Na 
liście był już Miłosz. Ale 
Lema nie wypchnął. Lema 
tłumaczono na wiele języ-
ków, wydawano na całym 
świecie. 

W jednym z ostatnich 
wywiadów pisarz sam wyliczył, że tych 
wydań było około tysiąca.

– Lem nabiera mocy w miarę upły-
wu lat – powtarza dr Jan Wolski. – Daw-
ne czytania – te szkolne i studenckie 
– szły w stronę fantastyki naukowej. 
Zawsze chcemy wiedzieć, jak będzie 
wyglądała przyszłość i to była jed-
na z motywacji do sięgania po Lema. 
Ale to nie tylko te wątki decydowały 
o atrakcyjności jego książek. Lem z ła-
twością posługiwał się różnymi stylami 

i gatunkami. Wykracza poza defini-
cję pisarza i twórcy literatury pięknej, 
jest także filozofem. To, co tworzył, jest 
i powieścią fantastyczną, i kryminalną, 
groteską, filozoficznym esejem. Katego-
ria obecna w jego twórczości to przypa-
dek, który być może rządzi naszym ży-
ciem. Śledził go w książkach w sposób, 
który jest w stanie zadowolić bardzo 
różnych czytelników – od miłośników 
dobrej opowieści, po wymagających 

myślicieli. Niezależnie od 
naszej świadomości, u Le-
ma zawsze coś znajdzie-
my. Swobodnie posługiwał 
się różnymi konwencjami. 
Pisząc o odległym kosmo-
sie i zdarzeniach, które 
nie wiadomo kiedy na-
stąpią, używał np. formy 
gawędy szlacheckiej. Wy-
myślał fikcyjne światy, 
tworzył do nich fikcyjną 
literaturę i biblioteki, całe 
słowniki nowego języka. 

Dr Wolski zwraca 
uwagę, że Lem, zaliczany 
do nurtu fantastyki na-
ukowej, pisał jednocze-
śnie o człowieku tu i teraz: 

–  Rozpoznawał przyszłość w rzeczy-
wistości. Technologia jest nie do koń-
ca przewidywalna, ale ludzie w swoich 
odruchach, zachowaniach wydają się 
niezmienni. Powieści Lema wcale nie 
są utopijne, ponieważ okazuje się on 
doskonałym znawcą ludzkiej natury. 
W wymyślonym świecie, jak z „Solaris”, 
pojawiają się bohaterowie z krwi i kości. 
Towarzyszy temu pytanie, czy jesteśmy 
sami we Wszechświecie, czy jest moż-
liwe, że gdzieś są jeszcze formy życia 

Dr Wolski 
zwraca uwagę, 
że Lem, 
zaliczany 
do nurtu 
fantastyki 
naukowej, pisał 
jednocześnie 
o człowieku 
tu i teraz: 
– Rozpoznawał 
przyszłość w 
rzeczywistości.

SDP i wielcy twórcySDP i wielcy twórcy

Tablica na budynku przy ulicy 
Bonerowskiej 11 w Krakowie.  
Fot. Koruzie/Wikimedia.
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zdolne do wygenerowania ta-
kiej techniki, tak inteligentne 
jak ludzkość? Lem pisze też 
bardzo realistyczne powieści, 
jak „Szpital przemienienia”, 
w której mamy świadomość 
człowieka chorego psychicznie 
i pytanie, kto jest tak napraw-
dę chory – on czy ci normalni, 
którzy go leczą. 

Lem jest antyutopijny. Nie 
wyczytamy u niego, że 
będzie nowy, wspaniały 

świat. Taki, o jakim na począt-
ku XX wieku pisał Jerzy Żuław-
ski w pierwszej polskiej po-
wieści nurtu science-fiction pt. 
„Na srebrnym globie”, w której 
ludzkość przenosi się na Księ-
życ, tworzy tam idealne społe-
czeństwo i wszyscy żyją dłu-
go i szczęśliwie. U Lema wizje 
przyszłości są krytyczne. Nie 
są fascynacjami, w których 
wystarczy przenieść się na in-
ną planetę, aby wszystkie problemy zo-
stały rozwiązane. 

U autora „Summy technologiae” 
człowiek jest jaki jest, genialny w two-
rzeniu wynalazków, sam jednocześnie 
stanowi największe zagrożenie dla sie-
bie, i tę swoją naturę zabierze wszędzie. 

Kto uwierzy w człowieka

Lem to dla roku 2021 patron wręcz 
symboliczny. – Z wiarą w naukę, która 
według niego wiele może, ale i z oba-
wą, że jej rozwój też podlega pewnemu 
przypadkowi. Rozwijamy sztuczną in-
teligencję, do końca nie wiedząc, gdzie 
to nas zaprowadzi – uważa dr Wolski. 

Nieżyjącego już pisarza futu-
rologa zapewne zaskoczyła-
by prędkość rozwoju sztucz-

nej inteligencji. Pisał o niej w różnych 
wariantach i raczej miał niepokojące 
przekonanie, że może ona nad czło-
wiekiem zapanować. Dziś pytanie, czy 
ludzie mogą sprowadzić się do życia 
w  świecie nierzeczywistym, wirtual-
nym, zdani na łaskę obsługujących ich 
maszyn, nie wydaje się już irracjonal-
ną fantazją. 

– Wydaje się, że Lem nie był zbyt 
wielkim optymistą – sądzi dr Jan Wol-
ski. – Kiedy spojrzeć na jego teorię 
przypadku, człowiek był tylko jed-
ną z form, która może wymyślić coś, 

co  doprowadzi albo do chwilowego 
szczęścia ludzkości, albo do zagłady. 
Tak jest z każdym ludzkim wynalaz-
kiem, którego można użyć na skrajnie 
różne sposoby. Człowiek może zatem 
zostać zepchnięty na margines. Jedno-
cześnie Lema fascynuje to, co potrafi 
mózg człowieka. Lem nie był religijny, 
ale uważał, że dla człowieka jako ga-
tunku jest to bardzo ważna sfera do-
świadczeń, związana z psychologią, 
która może też nim kierować, wpływać 
na jego decyzje i wybory. 
Człowiek, nawet udając 
się na odległe galaktyki, 
podejmuje jak najbardziej 
ludzkie decyzje. Lem 
twardo stąpał tu po zie-
mi. Dlatego wydaje mi się, 
że to literatura, która ni-
gdy się nie zestarzeje. Ta 
przyszłość, technologia, 
to tylko kostium, by pi-
sać o tym, o czym mówić 
chce każdy pisarz – o czło-
wieku. Jest antropologiem 
pełną gębą, prawdziwym 
humanistą, który łączy 
wiedzę z bardzo wielu 
dziedzin. Kiedy jego boha-
ter leci w kosmos, to waż-
ne jest, po co tam leci, co tam spotyka, 
z czym wraca. U Lema człowiek stano-
wi centrum, ze swoimi dobrymi i złymi 
cechami. Lem próbuje go przyszpilić, 
zdiagnozować, wiedząc też, że ludzkiej 
istoty do końca „przyszpilić” się nie da. 

Paweł Pasterz dostrzega w Lemie 
optymizm. – Owszem, był wyjątkowo 
świadomy ciemnej strony mocy. I tych 
potencjalnych zagrożeń dla ludzkości 
spowodowanych technologią. Bardzo 

wcześnie o tym mówił. Pamiętam 
z  wywiadów i artykułów – ostrzegał, 
że inwazja technologiczna na nas jako 
byty jest tylko kwestią czasu. Może nie 
nazwał jeszcze smartfonów smartfo-
nami, a sieci komputerów Internetem, 
ale przewidział to, co najważniejsze – 
że nastąpi inwazja technologiczna na 
ludzi. Moim zdaniem, miał jednak za-
ufanie do człowieka. W swoich książ-
kach powierzał ludzkości poważne 
zadania. Dla mnie jako miłośnika tech-

nologii, fantastyki i histo-
rii techniki, intrygujące 
jest także to, co się z prze-
widywań Lema wciąż nie 
sprawdziło i niekoniecz-
nie przecież sprawdzi. 
Tak się odżegnywał od 
gwiazd, a  w  sumie jest 
wśród nich. Lemem na-
zwano odkrytą w 1979 ro-
ku planetoidę, a w 2013 
roku wystrzelono pierw-
szego polskiego sateli-
tę naukowego „Lema”. 
Co ciekawe, każdy lądow-
nik księżycowy używa-
ny w programie Apollo 
– w skrócie nazywa się LM 
(od Lunar Module), a czy-

ta się właśnie „lem”. Więc można po-
wiedzieć, że „lem” lądował na Księży-
cu. Lubię o tym tak myśleć. Z drugiej 
strony, nawet nie ruszając się z Ziemi, 
i Lem, i my już jesteśmy między gwiaz-
dami. Na jednej z planet maleńkiego 
Układu Słonecznego, krążącej wokół 
maleńkiej gwiazdy, na rubieżach Drogi 
Mlecznej. I tu rozwinęła się cywilizacja 
– przypomina Paweł Pasterz, bo Lem 
skłania do niejednej refleksji.

Może nie 
nazwał jeszcze 
smartfonów 
smartfonami, 
a sieci 
komputerów 
Internetem, 
ale przewidział 
to, co 
najważniejsze 
– że nastąpi 
inwazja 
technologiczna 
na ludzi.

SDP i wielcy twórcySDP i wielcy twórcy

Paweł Pasterz.
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Ludzie lubią być przyjemnie zaskakiwani, ja też, szczególnie  
na wyprawach. Jedziesz i nie spodziewasz się, jakie rewelacje zobaczysz. 

Tak było podczas podróży kamperem po Alasce. Celem wyprawy 
ze stolicy stanu, Anchorage, był Park Narodowy Denali. Denali, najwyższy 

szczyt Ameryki Północnej, jeszcze do niedawna nazywany Mc Kinley 
(6190 m n.p.m.), ukazał się nam w pełnej krasie. Po drodze mogliśmy 

obserwować niedźwiedzie, łosie i inne zwierzęta. Lipiec, pogoda dopisała, 
pełnia szczęścia. Na koniec padło pytanie: wracamy tą samą drogą, 

czy jedziemy dalej. Rzecz jasna nikt z nas nie chciał wracać, a ponieważ 
mieliśmy trochę czasu, padła komenda: jedziemy dalej! I tak 22 lipca 
2018 r. drogą stanową nr 3 Parks Highway dotarliśmy do Fairbanks.

Weterani
na czterech kołach

Tekst i zdjęcia Jolanta Danak-Gajda

historia i SDP

Nieco ponad 30-ty-
sięczne miastecz-
ko leży w cen-

trum Alaski, nad rzeką 
Chena, dopływem rze-
ki Tanana. Fairbanks zo-
stało założone przez po-
szukiwaczy złota w  1902 
roku. To był czas, kiedy 
gorączka złota opanowa-
ła Amerykanów i tysiące 
śmiałków przybywało na 
nieprzyjazne tereny Ala-
ski, by szukać szczęścia. 
Nie mijało ogólnonarodo-
we szaleństwo związane 
z odkryciem samorodków 
złota nad rzeką Klondike 
w 1896 roku, choć tamtej-
sze złoża były już na wy-
czerpaniu. Tłumy szaleńców żądnych 
zdobycia bogactwa podążały na północ 
w głąb Alaski, pozostawiając po dro-
dze tysiące ofiar mrozu, lawin śnież-
nych i  błotnych. Nie było dróg takich 

jak dziś. Alaska Highway, 
czyli droga stanowa nr 2 
z kanadyjskiego Dawson 
Creek do Junction Delta 
w  pobliżu Fairbanks, zo-
stała wybudowana dopie-
ro w 1942 roku! Poruszano 
się pieszo, konno, woza-
mi, spływano tratwami 
i  robionymi naprędce ło-
dziami. Pod koniec XIX 
wieku, kiedy świat na do-
bre zafascynował się no-
wym wynalazkiem, jakim 
był automobil, na Alasce 
konne pojazdy wciąż to-
nęły w błocie.

Pionierem alaskań-
skiej motoryzacji był mło-
dzieniec, który nazywał 

się Robert „Bobby” Sheldon. Zakochał 
się w młodej damie ze Skagway i – że-
by ją olśnić – w 1905 roku własnoręcz-
nie zbudował auto. Miał wyobraźnię, 
bowiem nigdy wcześniej nie widział  

Gorączka złota i unikatowe automobile w jednym z najbardziej niezwykłych muzeów świata

Pionierem 
alaskańskiej 
motoryzacji był 
młodzieniec, 
który nazywał 
się Robert 
„Bobby” 
Sheldon. 
Zakochał się 
w młodej damie 
ze Skagway i – 
żeby ją olśnić 
– w 1905 roku 
własnoręcznie 
zbudował auto.
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Museum. To jedna z naj-
ważniejszych ekspozycji 
zabytkowych samocho-
dów na świecie. Gdy wstą-
pimy w jego progi, zabie-
ra nas w barwną podróż 
przez epokę motoryza-
cji, od czasów wiktoriań-
skich po epokę art deco. 
Pokazuje również historię 
transportu samochodo-
wego na Alasce z począt-
ku XX wieku do czasów 
tuż przed II wojną świato-
wą. Muzeum znajduje się 
w Wedgewood Resort, kil-
ka minut od centrum Fair-
banks. Na terenie ośrodka 
mieści się hotel, sezono-
wa restauracja, sale kon-

ferencyjne i bankietowe oraz przyległy 
rezerwat przyrody.

Cały kompleks jest własnością 
przedsiębiorcy z Fairbanks – Tima Cer-
ny, prezydenta Fountainhead Develop-
ment Inc. (FDI), zajmującej się nieru-
chomościami, i powiązanej z nią firmy 

samochodu. Pojazd typu buggy był na-
pędzany silnikiem okrętowym, a za sie-
dzenia służyły stołki barowe! Mógł po-
ruszać się z zawrotną prędkością 15 mil 
na godzinę. Dama była oczarowana 
i kilkakrotnie pozwoliła się nim wozić. 
Co było dalej – kroniki milczą.

Pierwsze wyprodukowane samo-
chody dotarły na Alaskę parowcem 
w  1908 roku. Nie wiadomo, czy był 
wśród nich Ford T, pierwsze dziecko 

fabryki z Detroit, model, który dał po-
czątek masowej motoryzacji. A może 
Oldsmobil, który już w pierwszych la-
tach XX wieku był produkowany na sze-
roką skalę w Stanach Zjednoczonych, 
albo Rambler, drugie masowo produko-
wane auto w USA. Pierwsze automobile, 
które dotarły na Alaskę, nazywano „dia-
belskimi wagonami”. U jednych budzi-
ły zachwyt, u innych przerażenie – tym 
bardziej, że kierowcy nie posiadali 

umiejętności prowadzenia 
takich wehikułów. Często 
dochodziło więc do kata-
strof, a co bardziej bojaź-
liwi pasażerowie chcieli 
niemalże w biegu wyska-
kiwać z pojazdów. Proble-
mem było, gdy automo-
bil zepsuł się w  drodze, 
bowiem nie było jeszcze 
warsztatów naprawczych, 
kierowcy musieli więc sa-
mi nauczyć się usuwać 
usterki. Wymagało to od 
nich ogromnej pomysło-
wości i zaradności.

Tak się spełnia 
marzenia

Ale co ta cała historia ma wspól-
nego z Fairbanks? To jest wła-
śnie ta niewiarygodna niespo-

dzianka, która mnie spotkała 22 lipca 
2018 roku. Otóż w Fairbanks znajdu-
je się jedno z najbardziej niezwykłych 
muzeów – Fountainhead Antique Auto 

historia i SDP

Historia mody.Packard 1934.

Problemem 
było, gdy 
automobil 
zepsuł się 
w drodze, 
bowiem nie 
było jeszcze 
warsztatów 
naprawczych, 
kierowcy 
musieli więc 
sami nauczyć 
się usuwać 
usterki.

Stutz 1927.
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Equipment Source Inc. (ESI), która pro-
dukuje sprzęt, używany w ekstre-
malnych arktycznych 
warunkach. Muzeum za-
bytkowych samochodów 
jest spełnieniem marzeń 
Tima, który interesował 
się historią motoryzacji od 
dzieciństwa.

Unikatową kolekcję 
ponad stu zabyt-
kowych pojazdów 

kompletował od 2007 ro-
ku, starannie wybierając 
każdy z nich ze względu 
na jego historyczne zna-
czenie, innowacje technologiczne lub 
rzadkość. Kolekcja obejmuje bezkonne 
powozy, parowce, pierwsze samocho-
dy elektryczne, sportowe i turystyczne 
z początku ubiegłego wieku po klasyki 
z lat 30.

Te wspaniałe samochody są przy-
kładem jednych z najbardziej fascynu-
jących osiągnięć w historii motoryzacji 
Stanów Zjednoczonych. Wszystkie auta 

(z wyjątkiem trzech) są sprawne, a wie-
le z nich – jeśli pozwala na to pogoda 

– jeździ po terenie ośrodka 
Wedgewood.

Najstarszy pojazd po-
chodzi z 1898 roku – to 
tzw. powóz bez konia fir-
my Hay Motor Vehicle, je-
dyny taki egzemplarz na 
świecie.

Fountainhead An-
tique Auto Museum jest 
niezwykłym miejscem, 
w  którym można zoba-
czyć takie unikaty jak 
np. Compound z 1906 ro-

ku, Rambler z 1904 roku, czy Argonne, 
Argo Limousine, Columbia Mark XIX 
lub McFarlan Type 125. Wszystkie one 
są jedyne w swoim rodzaju na świecie. 
Jest też pojazd zbudowany własnoręcz-
nie przez Roberta „Bobby” Sheldona 
w 1905 roku.

Kolekcja olśniewa nie tylko praw-
dziwych miłośników samochodów, 
ale także przypadkowych turystów. 

Wszystkie auta wyglądają tak, jakby 
wyjechały właśnie z salonu – kolorowe, 
błyszczące. W wielu z nich maski są od-
kryte i można podziwiać silniki, które 
na owe czasy były szczytem myśli tech-
nicznej twórców motoryzacji.

Każde auto ma swoją historię

Zatrzymuję się na chwilę przy Ram-
blerze z 1904 roku. Rambler był drugim 
po Oldsmobilu masowo produkowa-
nym autem w Stanach Zjednoczonych 
i pierwszym wyposażonym w zamonto-
wane koło zapasowe. Jego producentem 
była Thomas B. Jeffery Company z Ke-
nosha w stanie Wisconsin. Do seryjnej 
produkcji Rambler wszedł w marcu 1902 
roku i tego roku wyprodukowano półto-
ra tysiąca egzemplarzy.

W muzeum jest model L. Czte-
roosobowy, kryty dachem 
w kształcie baldachimu, po-

siada uchylną przednią szybę, boczne 
zasłony wodoodporne oraz kosze wikli-
nowe po bokach. Posiada dwucylindro-
wy silnik o mocy 16 koni mechanicz-
nych, skrzynię dwubiegową, kierownicę 
z lewej strony i charakterystyczną kwa-
dratową chłodnicę. Mógł jechać z za-
wrotną prędkością 40 mil na godzinę.

Ten egzemplarz jest jednym z czte-
rech modeli Ls, o jakich wiadomo, 
że przetrwały do naszych czasów. Ma 
oryginalne nadwozie, mosiężne lampy 
i wykończenia.

Auto brało udział w kilku wyścigach 
weteranów samochodowych z Londy-
nu do Brighton w Wielkiej Brytanii, zali-
czanych do najbardziej prestiżowych 

historia i SDP

Cadillac 1932.

Najstarszy 
pojazd pochodzi 
z 1898 roku 
– to tzw. powóz 
bez konia firmy 
Hay Motor 
Vehicle, jedyny 
taki egzemplarz 
na świecie.
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wydarzeń motoryzacyjnych przezna-
czonych dla samochodów wyproduko-
wanych przed 1905 rokiem.

Z kolei Compound z 1906 roku to 
jeden z najdroższych samochodów 
tamtej epoki i jedyny zachowany do 
dziś egzemplarz tej marki. Nazwany 
tak ze względu na swój niekonwen-
cjonalny silnik benzynowy. Trzycylin-
drowy, trzybiegowy, o mocy 16 koni 
mechanicznych, osiągał maksymalną 
prędkość 28 mil na godzinę. Samochód 

został wyprodukowany w Middletown 
w stanie Connecticut przez Eisenhuth 
Vehicle Company. Był produkowany od 
1904 do 1908 roku.

Widoczny na zdjęciu z otwartą 
maską Franklin został wyprodukowa-
ny w 1905 roku przez H. H. Franklin 
Manufacturing Co. w Syracuse w sta-
nie Nowy Jork.

To typ A z odczepianą skrzy-
nią ładunkową z tyłu, który mógł po-
mieścić cztery osoby. Było to bardzo 

innowacyjne auto, a jego cechą charak-
terystyczną był  czterocylindrowy sil-
nik górnozaworowy, chłodzony powie-
trzem. Zaletą była też jego lekkość oraz 
szybkość w porównaniu z innymi luk-
susowymi autami. Silnik o mocy 12 ko-
ni mechanicznych montowany był po-
przecznie pod maską. Auto posiadało 
dwubiegową przekładnię i mogło poru-
szać się z maksymalną prędkością do 
35 mil na godzinę.

W 1904 roku dwaj śmiałkowie 
przetestowali Franklina typ 
A na trasie z San Francisco 

do Nowego Jorku. Pokona-
li pozbawione dróg pusty-
nie i prerie w niespełna 33 
dni, bijąc dotychczasowe 
rekordy.

Moim faworytem jest 
sportowy Premier z 1912 
roku. Urzekła mnie przede 
wszystkim jego atrakcyj-
na, lekka linia oraz mo-
siężne wykończenie deta-
li, m.in. lamp i chłodnicy. 
Producentem auta była 
Premier Motor Manufac-
turing Co. z Indianapolis 
w  stanie Indiana. Firma 
reklamowała je jako sa-
mochód, który miał „moc-
ny silnik, łatwe, ale solidne 
sprzęgło, sprężyny wypornościowe i luk-
susową tapicerkę”. Charakterystyczny 
jest duży zielony liść dębu na plakietce 
chłodnicy. Uważa się, że jest to pierwsze 
użycie emblematu jako samochodowe-
go znaku towarowego.

Model Premiera 6-60, prezentowa-
ny w Muzeum, jest dwuosobowy, napę-
dzany 6-cylindrowym silnikiem T-Head 

o pojemności 501 cali sześciennych 
i mocy 60 koni mechanicznych. Posia-
da trzybiegową selektywną przekładnię 
przesuwną. Jak czytamy w opisie auta, 
nowatorskie było zastosowanie w nim 
rozrusznika pneumatycznego, który 
składa się z pompy ciśnieniowej i cylin-
dra pneumatycznego. Gdy samochód 
miał się zatrzymać, kierowca włączał 
pompę powietrza i szczelnie zakręcał 
wszystkie zawory. Aby ponownie uru-
chomić samochód, wystarczyło otwo-
rzyć odpowiednie zawory, a dystrybu-
tor powietrza wtłaczał je przez małe 

rurki do komory spalania. 
Samochód ruszał prak-
tycznie nie robiąc hałasu.

Luksusowe 
auta z lat 30.

Któż nie zna marki 
Cadillac? Ale Packard ko-
jarzy się nam raczej z dru-
karkami komputerowymi, 
nieprawdaż?

Tymczasem Packard 
to była amerykańska mar-
ka luksusowych samo-
chodów, zbudowana przez 
Packard Motor Car Com-
pany z Detroit w stanie 
Michigan. Packardy pro-

dukowane były od 1899 do 1956 roku.
Posiadanie Packarda było presti-

żowym wyróżnieniem, popularnym 
wśród europejskich członków rodziny 
królewskiej, celebrytów i korporacyj-
nej Ameryki. Prezydent Franklin D. Ro-
osevelt znany był z tego, że kilkakrot-
nie dawał te limuzyny jako prezenty, 
a zachowane modele można znaleźć 
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Ford T 1923.

Posiadanie 
Packarda było 
prestiżowym 
wyróżnieniem, 
popularnym 
wśród 
europejskich 
członków 
rodziny 
królewskiej, 
celebrytów 
i korporacyjnej 
Ameryki. 

Packard 1930.



FORUM DZIENNIKARZY ·  02(141) 2021 9594

Ściany muzeum 
motoryzacji  
zdobi 
ponad 100 
historycznych 
fotografii. 
Oglądając je, 
przenosimy 
się oczami 
wyobraźni 
w pionierskie 
czasy gorączki 
złota na Alasce.

w muzeach i kolekcjach oraz na poka-
zach samochodów na całym świecie. 
Gdy pojawiają się na aukcjach, zazwy-
czaj osiągają kosmiczne ceny. Ale dro-
gie były zawsze. Ich wartość była wyni-
kiem dążenia producenta do perfekcji 
bez zwracania uwagi na koszty, z wy-
korzystaniem wszystkiego, co było naj-
lepsze w jego produktach. Luksusem 
była przede wszystkim jakość mecha-
niczna, wyrafinowana linia i niezawod-
ność. W muzeum można podziwiać 
model Packarda z 1934 roku. 

Konkurencją dla Packarda był Ca-
dillac firmy General Motors z Detroit.  
W Fairbanks znajduje się model z 1932 
roku – 452 B V16 Imperial Limuzyna. 
To był czas kryzysu: wyprodukowano 
wówczas tylko niespełna 300 tych sa-
mochodów. Miały silniki 16-cylindro-
we i potężną moc, luksusowe wyposa-
żenie dopełniało całości i pozostawiało 

konkurencję w tyle. Marka przetrwała 
do naszych czasów, a posiadanie Cadil-
laca było i jest szczytem marzeń wielu 
amatorów motoryzacji. Warto dodać, że 
w 1935 roku Polska zakupiła ten model 
dla marszałka Józefa Piłsudskiego. Ca-
dillakiem jeździł również Edward Gierek.

Weterani alaskańskich 
bezdroży 

Znakomitą kolekcję starych samo-
chodów uzupełnia fantastycz-
na kolekcja mody z epoki. To był 

pomysł Barbary Cerny, żony założycie-
la muzeum. Od najwcześniejszych dni 
w motoryzacyjnej historii Alaski samo-
chody i  moda dominowały na rynku 
dóbr luksusowych. Muzeum prezentu-
je więc najobszerniejszą kolekcję mo-
dy vintage na północno-zachodnim Pa-
cyfiku. Obejmuje ona ponad 600 sztuk 

ubiorów z okresu od XVIII do połowy 
XX wieku. Oferuje szeroką gamę stylów, 
zarówno w modzie męskiej, jak i dam-
skiej – od jedwabnych sukienek i mo-
tocyklowych prochowców po lśniące 
klapki i eleganckie smokingi. Zabytkowe 
akcesoria, w  tym historyczne kapelu-
sze, buty, biżuteria i nie tylko, dopełnia-
ją ekspozycję elegancji w stylu vintage. 
Podziwiamy ekstrawagancję koronek 
edwardiańskich lub blichtru szalonych 
lat dwudziestych. I,  co 
ważne, co cztery miesiące 
zmienia się pewna liczba 
ubrań i eksponatów, dzię-
ki czemu można odkrywać 
nowe perełki z tej niezwy-
kłej kolekcji. 

Turyści mają też nie-
codzienną okazję ubrać 
się w historyczne stroje, 
wsiąść do zabytkowego 
samochodu i zrobić so-
bie zdjęcie własnym apa-
ratem na tle repliki ory-
ginalnego Sourdough 
Roadhouse, czyli słynne-
go zajazdu na trasie z Fa-
irbanks do Valdes.

Ściany muzeum mo-
toryzacji zdobi ponad 100 historycz-
nych fotografii. Oglądając je, przenosi-
my się oczami wyobraźni w pionierskie 
czasy gorączki złota na Alasce. Uświa-
damiamy sobie, jakie wyzwania czeka-
ły na zdobywców jej północnych tere-
nów. Jak wyglądał ówczesny transport 
ludzi i  towarów, a  przede wszystkim 
życie na Alasce na początku XX wie-
ku. Pokazują to zarówno zdjęcia, jak 
i filmy archiwalne. Widzimy auta grzę-
znące w  błocie i  zaspach śnieżnych, 

poruszające się po zamarzniętych 
potokach i  rzekach, wykorzystywa-
ne przez traperów do przewozu ludzi 
podczas polowań, przez drwali, ale też 
w wyścigach, turystyce i rekreacji na 
całym rozległym terytorium.

Na uwagę zasługują też liczne ar-
tefakty z Alaski, zgromadzone w Foun-
tainhead Antique Auto Museum. Jest 
tam np. zabytkowa pompa benzynowa 
Tokheim, tartak Ford Model A i działa-

jący silnik Fairbanks-Mor-
se, który niegdyś zasilał 
pierwszy system telegra-
ficzny Alaski.

W Muzeum znaj-
duje się rów-
nież specjal-

na wystawa poświęcona 
historycznemu szlakowi 
Valdez-Fairbanks. To by-
ła pierwsza główna dro-
ga zbudowana na Alasce, 
która  otworzyła dostęp 
do Fairbanks i wnętrza 
Alaski. Dziś to jest droga 
stanowa nr 4 – Richard-
son Higway, nazwana od 
imienia generała armii 
amerykańskiej Wildsa 

P. Richardsona, który przyczynił się do 
jej wybudowania na początku XX wie-
ku. Dopiero w latach 20. trakt ten przy-
sposobiono do przejazdu samocho-
dami. Autostrada została utwardzona 
dopiero w 1957 roku i od tego czasu jest 
przejezdna przez cały rok.

Po obejrzeniu Muzeum pełni wra-
żeń udaliśmy się tą właśnie Richard-
son Higway do portu Valdes w poszu-
kiwaniu kolejnych przygód. Ale o tym 
innym razem.

historia i SDP historia i SDP
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna już po raz 28. nagrody 
za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie, 
opublikowane lub wyemitowane w roku 2020. Konkurs ma charakter 
otwarty, mogą uczestniczyć w nim wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy 
i fotografowie. Termin składania prac minął 20 kwietnia.

Tak jak w roku ubiegłym, nagro-
dy i wyróżnienia przyznane będą 
w 14 kategoriach tematycznych. 

Najstarsza nagroda,  Główna Nagroda 
Wolności Słowa, ufundowana przez 
Zarząd Główny SDP, dotyczy publikacji 
w obronie demokracji i praworządno-
ści, demaskujących nadużycia władzy, 
korupcję, naruszanie praw obywatel-
skich, praw człowieka. Stowarzyszenie 
jest również fundatorem Nagrody Wa-
tergate, przyznawanej za najlepsze pra-
ce z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkurso-
we: Nagroda im. Kazimierza Dziewa-
nowskiego za publikacje o problemach 
i wydarzeniach na świecie,  Nagroda 
im. Krystyny Grzybowskiej  za publi-
cystykę o tematyce europejskiej,  Na-
groda im. Macieja Łukasiewicza  za 
publikacje na temat współczesnej cy-
wilizacji i kultury oraz mające na celu 
popularyzację wiedzy, Nagroda im. Ja-
nusza Kurtyki za publikacje o tematy-
ce historycznej, Nagroda im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo 

ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra 
Milskiego  dla redakcji mediów lokal-
nych za podejmowanie tematów waż-
nych dla ich społeczności,  Nagroda 
im. Stefana Żeromskiego  za publika-
cje o tematyce społecznej, Nagroda im.  
Adolfa Bocheńskiego  skierowana do 
młodych dziennikarzy (do 30. roku życia) 
za wyróżniające się dokonania dzienni-
karskie, Nagroda im. Kazimierza Wie-
rzyńskiego  za publikacje o tematyce 
sportowej. SDP zaprasza fotoreporte-
rów i fotografów do udziału w  dwóch 
kategoriach konkursowych:  Nagroda 
im. Eugeniusza Lokajskiego za fotogra-
fię o tematyce sportowej oraz Nagroda 
im.  Erazma Ciołka  za fotografię spo-
łecznie zaangażowaną.

W ramach konkursu SDP przyzna-
wana jest również nagroda Klubu Pu-
blicystów Ochrony Środowiska „Ekos” 
(afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. 
prof. Stefana Myczkowskiego za naj-
lepsze publikacje o problemach ochro-
ny środowiska.

Nagroda Specjalna Fundacji Soli-
darności Dziennikarskiej to piętnasta 
kategoria konkursowa. 

Nagradzane będą przede wszyst-
kim prace autorskie – indywidualne lub 
zespołowe, ale nagroda może być przy-
znana również redakcji.

Laureatów kategorii publicystycz-
nych wybierze Jury Główne Nagród SDP, 
natomiast nagrody za zdjęcia i fotore-
portaże przyzna odrębny skład jurorów 
– ekspertów fotografii prasowej. 

Laureatów Nagród SDP 2020 po-
znamy podczas uroczystej gali wrę-
czenia nagród w czerwcu, na którą 
zapraszamy do Domu Dziennikarza 
w Warszawie.

Komunikaty dotyczące przebiegu 
konkursu podawane są na bieżąco na 
portalu www.sdp.pl.

FUNDATORZY ORAZ SPONSORZY 
KONKURSU: BP Europa SE Oddział w Pol-
sce, FAKRO Sp. z o.o., Fundacja Agencji 
Rozwoju Przemysłu, Fundacja Macie-
ja Rybińskiego, Fundator Prywatny 

Nagrody SDP

konkurs SDP konkurs SDP

Tak wcześniej bywało. Fotografie z archiwum SDP
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Nagrody im. Erazma Ciołka, Polska 
Agencja Prasowa,   Stowarzyszenie 
Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, 
Zarząd Główny SDP.

PARTNERZY I PATRONI: Fundacja 
Solidarności Dziennikarskiej, Instytut 
Pamięci Narodowej, Lasy Państwowe, 
Narodowe Centrum Kultury, Totaliza-
tor Sportowy Sp. z o.o., Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS.

PATRONI MEDIALNI: Polska Agen-
cja Prasowa, Tygodnik „Do Rzeczy”, 
„Gazeta Polska”, Tygodnik „Sieci”, Tele-
wizja Polska, Polskie Radio, Portal wPo-
lityce.pl, Portal Niezalezna.pl, „Gazeta 
Polska Codziennie”, Telewizja Republi-
ka, TVP Historia, Amicus Media, „Forum 
Dziennikarzy”, „Bez Wierszówki”, Radio 
Wnet.

Projekt zrealizowany we współpracy 
z Narodowym Centrum Kultury (NCK).

konkurs SDP




