Niech nastanie
rok zgody
Każdy kolejny rok ma swojego patrona lub też jest
poświęcony konkretnej idei. Warto zatem podjąć
inicjatywę i nieoficjalnie dołączyć do rocznej wyliczanki jeszcze jedną dedykację. Ogłośmy nowy
rok 2022 czasem zgody dziennikarskiej, wbrew
planom i oczekiwaniom polityków, wydawców
i właścicieli mediów.

Andrzej Klimczak

O

statnie lata uświadomiły nam, jak bardzo skonfliktowane jest nasze środowisko. Powody bywały różne: walka o pieniądze – czasem
o wielkie, czasem o takie, które pozwalają przetrwać. Różnią nas poglądy i fałszywa pewność, że tylko jedna opcja ma rację, a pozostali błądzą
w ciemnościach. Antagonizują środowisko również zwykłe ambicje i ambicyjki, i chęć bycia kimś znacznym lub przynajmniej wyróżniającym się.
W tej pogoni za iluzją wiele naszych koleżanek i kolegów zapominało
o podstawowym obowiązku dziennikarzy – świadczeniu prawdy, wbrew
trendom, oczekiwaniom politycznym i własnym prywatnym interesom.
Zwykłe kłótnie pomiędzy redakcyjnymi frakcjami i pojedynczymi
dziennikarzami przeradzają się często w prawdziwą walkę na śmierć i życie, tak jakby zapomnieli oni o profesjonalnym poszukiwaniu drogi do
prawdy i tolerancji dla odmiennych poglądów. Górę często biorą emocje,
inspirując działania pełne kłamstw i manipulacji.
Takie zachowanie przedstawicieli czwartej władzy nie pozostaje bez
echa wśród odbiorców, dla których przecież istniejemy. To część środowiska dziennikarskiego jest dzisiaj jednym z głównych winowajców polaryzacji społecznej. To Ci dziennikarze odpowiadają za przekaz informacji, która
zamiast łączyć, dzieli.
Zwracam się zatem z apelem do tej części świata mediów, która zapomniała o pryncypiach: czas zacząć myśleć samodzielnie i racjonalnie. Czas
na poszukiwanie zgody i empatię. Pokażmy społeczeństwu i udowodnijmy sobie samym, że prawdziwa satysfakcja wynika nie z tworzenia konfliktów, a z umiejętnej sztuki ich zażegnywania. Poszukiwanie zgody, tolerancji i wzajemnego szacunku jest ważnym zadaniem dla ludzi mediów
w trudnych czasach pandemii i narastającego zagrożenia wojną.
Niech służenie prawdzie i zgodzie będzie naszym hasłem na rok 2022.
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Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów SDP
widziany z dwóch krańców Polski

Trudne
obrady

Tekst: Maria Giedz (Gdańsk),
Jaromir Kwiatkowski (Rzeszów).
Zdjęcia: Maria Giedz
6

wydarzenie SDP
„Z wielkiej chmury mały
deszcz” – to kuluarowe, ale
najtrafniejsze podsumowanie
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, który odbył się
w dniach 16-17 października
2021 r. w Kazimierzu Dolnym.
Krzysztof Skowroński
został ponownie wybrany
na prezesa Stowarzyszenia.
Swoją funkcję będzie pełnił
już czwartą kadencję.
Wybrano także skład Zarządu
Głównego oraz pozostałych
ciał statutowych, ale na
tym nie koniec. Delegaci
już wiedzą, że niedługo do
Kazimierza powrócą, gdyż
konieczny jest zjazd, który
dokona zmian w statucie,
a zwłaszcza usprawni
procedury głosowań
ciągnących się przez
wiele godzin.

W

Zjeździe miało uczestniczyć 173
delegatów. Do Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu dotarło
122, chociaż w głosowaniach zazwyczaj brało udział o około 10 osób mniej. Zgodnie ze
statutem Zjazd miał się odbyć w ubiegłym
roku, ale pandemia koronawirusa spowodowała, że przeniesiono go na jesień tego roku, przez co kadencja, zamiast statutowych
3 lat, trwała o rok dłużej. Obrady toczyły się
w reżimie pandemicznym (deklaracje pisemne poświadczające brak objawów covida, mierzenie temperatury etc.).
Prezydium, które objęło prowadzenie
obrad, składało się z czterech osób. Przewodniczącą została Krystyna Mokrosińska,
prezes honorowa SDP, jej zastępczynią Anna Pakuła-Sacharczuk, a sekretarzami Sonia Kwaśny i Zbigniew Natkański.
Obrady poprzedziło uczczenie minutą ciszy pamięci 72 dziennikarzy, którzy
zmarli w trakcie upływającej kadencji stowarzyszenia; ich nazwiska odczytał prezes
Krzysztof Skowroński.

Krzysztof Skowroński, dziękując Bożennie Dobrzyńskiej
za 26 lat prowadzenia biura Zarządu Głównego SDP,
wręczył jej pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominek.
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W prezydium zjazdowym zasiedli (od lewej): Sonia Kwaśny, Anna Pakuła-Sacharczuk,
Krystyna Mokrosińska, honorowy prezes SDP, oraz Zbigniew Natkański.

M

iała też miejsce wzruszająca
chwila – prezes SDP wręczył
pamiątkowy dyplom, kwiaty
i upominek powszechnie cenionej i lubianej Bożennie Dobrzyńskiej, dyrektor Biura Zarządu Głównego, która po
26 latach pełnej poświęcenia pracy na
rzecz SDP przeszła na emeryturę.

Niepotrzebne emocje
Jeszcze przed zjazdem w kilku mediach ukazały się materiały oskarżające głównie prezesa SDP, ale i członków
Zarządu o nadużycia i nieprawidłowości w prowadzeniu Stowarzyszenia.
Kampania przedwyborcza toczyła się
w atmosferze zawiści. Zapowiadało
się więc, że na sali obrad będzie ostro,
bowiem tajemnicą poliszynela był
trwający od kilku miesięcy konflikt
w Zarządzie Głównym pomiędzy prezesem Krzysztofem Skowrońskim
a sekretarzem generalnym – Jadwigą
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Chmielowską i skarbnikiem – Aleksandrą Rybińską-Wróbel, dotyczący domniemanych nieprawidłowości
w zarządzaniu Stowarzyszeniem. Do
owego konfliktu czynnie włączyli się
tacy członkowie Zarządu (skądinąd
świetni dziennikarze) jak: Zbigniew
Rytel, Stefan Truszczyński i Witold Gadowski, który w poprzedniej kadencji
niezbyt często uczestniczył w posiedzeniach Zarządu. To z inicjatywy tej
opozycji wobec prezesa, ale i pozostałych członków Zarządu, wprowadzono
nieoficjalne, a nawet potajemne (tylko
na jednym posiedzeniu udzielono zgody) nagrywanie toczących się rozmów
podczas posiedzeń ustępującego Zarządu i publikowanie ich, co prawda
w formie opisowej i wybiórczej, ale bez
autoryzacji.
Napiętą sytuację na sali podgrzały dodatkowo wnioski o dopuszczenie
do przysłuchiwania się obradom niezależnych prawników zaproszonych i

W wyborach o funkcję prezesa SDP ubiegało się trzech kandydatów: Aleksandra Rybińska-Wróbel,
Zbigniew Rytel i Krzysztof Skowroński.

tak przedstawionych przez Chmielowską i Rybińską-Wróbel. Próbowano też
przeforsować możliwość głosowania
przez pełnomocników. Wnioski te jednak nie przeszły. Bębenek podbijało
także nagrywanie całości obrad kamerą oraz na telefony komórkowe przez
delegatów z Warszawy, o których nikt
spoza stolicy nie słyszał, a i w internecie trudno o ich działalności dziennikarskiej znaleźć jakieś informacje.
Doszło do utarczek słownych z uczestnikami nie życzącymi sobie utrwalania
ich wizerunku w ten sposób, zwłaszcza
że całość była rejestrowana przez wynajętą firmę, po czym dołączona do dokumentów zjazdowych SDP.
Żadne prośby o zaniechanie filmowania nie pomagały. Trzech panów
z uporem maniaka nie reagowało na
nie, a jeden filmował twarze niektórych dziennikarzy z bardzo bliskiej
odległości, podkładając im telefon komórkowy niemal pod nos i twierdząc
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przy tym, że ma do tego prawo. Zaznaczał, że Zjazd SDP jest forum publicznym, mimo że głosowania odbywały się
w trybie tajnym, a i na salę obrad mieli prawo wejść tylko delegaci i organizatorzy. Panowie ci odmówili podania
informacji, gdzie owe nagrania zostaną
opublikowane. Twierdzili jedynie, że reprezentują niezależną telewizję. Dwudziestu trzech delegatów złożyło pisemny sprzeciw wobec filmowania ich,
co zostało zaprotokółowane.

Zarzuty wobec prezesa
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad wśród delegatów kolportowano
list Jadwigi Chmielowskiej z zarzutami wobec prezesa Skowrońskiego. Załącznikiem było sprawozdanie byłego
skarbnika Aleksandry Rybińskiej-Wróbel. Zarzuty dotyczyły dwóch spraw.
Pierwsza to sposób wyboru firmy, która za pieniądze z grantu Ministerstwa
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Pracy Twórczej w Kazimierzu na naśrodki na utrzymanie budynku przy
stępne 15 lat, i to na bardzo korzystFoksal. Pozostałe firmy, proponowane
nych dla SDP warunkach. Obecna umoprzez Chmielowską, były znacznie tańwa dzierżawy wygasa w 2022 r.
sze, ale nie podejmowały się kompleksowych działań. Czyli wymagało to dodatkowego wynajęcia innych firm, co
Walka o absolutorium
w konsekwencji dawało cenę znacznie
wyższą od proponowanej.
Główna Komisja Rewizyjna (sprawozdanie zreferował przewodnicząatomiast jeśli chodzi o rozmocy Janusz Wikowski) nie dopatrzyła się
wy z Michałem S., to Skownaruszenia prawa przez Zarząd. Jedroński podjął je w obawie, że
nak uwagę delegatów zwróciła trudna
ewentualny proces sądowy mógłby się
sytuacja Domu Dziennikarza, na któzakończyć utratą przez SDP budynku
rą – oprócz sporu z Michałem S. – skłaprzy ulicy Foksal. Sprawa Michała S.
da się także dług wobec Urzędu Miasta
jest bardzo skomplikowana, ponieważ
Stołecznego Warszawy
ów mecenas, twierdząza użytkowanie wieczycy, że wywodzi się z roste budynku przy Foksal
du arystokratycznego,
Źródłem
wynoszący ok. 700 tys. zł.
w dość niejasny sposób
konfliktów,
Na obowiązek uiszczania
nabył prawo własności do
oprócz
bardzo wysokich opłat na
budynku mieszczącego
oczywistych
poczet magistratu Zarząd
się przy ul. Foksal w Warkorzyści dla
nie ma wpływu, gdyż jest
szawie, który dzienniSDP, na co
to decyzja stołecznych
karze własnymi rękozwróciła uwagę
urzędników patrzących
ma odbudowali, a raczej
GKR w swoich
nieprzychylnie na SDP,
wybudowali po II wojnie
rekomendacjach
którzy chętnie widzieliby
światowej, gdyż budynek
innego użytkownika dow 75 proc. został zniszpokontrolnych,
mu przy Foksal.
czony. Nieruchomość ta
stały się
Źródłem konflikznajduje się w niezwypieniądze
tów,
oprócz oczywikle atrakcyjnym miejscu
pozyskiwane
stych
korzyści
dla SDP,
stolicy i w ramach repryze środków
na co zwróciła uwagę
watyzacji, nie do końpublicznych
GKR w swoich rekomenca zgodnej z prawem,
(grantów).
dacjach pokontrolnych,
wzbudza ogromne zainstały się pieniądze poteresowanie wielu osób.
zyskiwane ze środków
Zapewne tej kwestii napublicznych (grantów). Właśnie ten
leżałoby poświęcić osobny materiał.
aspekt ma ogromny wpływ na wizeAtmosferę częściowo, ale nie do
runek Stowarzyszenia, co podkreślokońca, rozładowała podana przez preno w sprawozdaniu GKR. Należałoby
zesa Skowrońskiego informacja o możwięc, zdaniem Komisji, wprowadzić
liwości przedłużenia dzierżawy Domu

N
Krystyna Mokrosińska, honorowa prezes SDP, w podziękowaniu za przewodniczenie obradom
Zjazdu otrzymała od delegatów bukiet kwiatów.

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
miała dostarczyć sprzęt audiowizualny
do Centrum Prasowego Foksal. Chmielowska podkreślała, że nie powstała komisja ds. wyłonienia takiej firmy w postępowaniu ofertowym, nie złożono też
zapytań ofertowych do firm liczących
się na rynku, za to wybrano firmę, która oferowała znacznie zawyżone ceny.
Druga sprawa wiązała się z podjęciem
przez prezesa negocjacji z Michałem
S. (adwokatem przetrzymywanym we
wrocławskim areszcie) w sprawie jego
roszczeń do Domu Dziennikarza przy
Foksal 3/5 w Warszawie i wycofaniem
spraw z sądów i prokuratury.
Zarzuty ze swojego pisma Chmielowska powtórzyła w dyskusji nad
sprawozdaniem Zarządu Głównego mijającej kadencji, zreferowanym przez
Krzysztofa Skowrońskiego, nazywając
je sprawozdaniem prezesa, nie konsultowanym z członkami ZG. Nie jest to
prawdą, gdyż istnieje dokument, pod
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którym podpisali się niektórzy członkowie Zarządu (w kilku przypadkach
Zarząd obradował w niepełnym składzie, bo niektórzy członkowie, mimo
powiadomienia, nie byli zainteresowani uczestnictwem). W zjazdowej dyskusji pojawił się kontrargument, że nie
można tak stawiać sprawy, bowiem
sprawozdanie opisuje działania, które podjął Zarząd Główny, a nie jedynie
prezes.
rzysztof Skowroński odpierając zarzuty w kwestii sprzętu
dla Centrum Prasowego Foksal
tłumaczył, że cena dotyczyła nie tylko samych urządzeń, ale również „wiedzy i technologii”. Stąd wziął się wybór
konkretnej firmy, która gwarantowała
montaż, instalację, ale i kompatybilność
nowych urządzeń z już istniejącymi. Ponadto obiecywała realizację w terminie
na tyle szybkim, że umożliwiało to udostępnianie sali konferencyjnej instytucjom z zewnątrz, a to pozwala uzyskać

K
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oni udzielenie absolutorium Zarządoprzejrzyste i jasne procedury wykorzywi, choć decyzji tej nie podjęli jednogłostywania grantów. GKR stwierdziła też,
śnie. W głosowaniu ogólnym ustępujący
że nowy Zarząd powinien na początku
Zarząd otrzymał absolutorium (za głokadencji dokonać precyzyjnego podziasowało 51,7 proc. delegatów, przeciwko
łu zadań, obszarów kompetencji i odopowiedziało się 40,5 proc.; byli też tacy,
powiedzialności członków Zarządu, by
którzy nie mogli się zdecydować).
jego praca nie rodziła konfliktów weCo do sprawozdań z działalności
wnętrznych i oskarżeń o przekraczanie
pozostałych organów SDP (Naczelny
kompetencji przez funkcyjnych członSąd Dziennikarski, Komisja Interwenków Zarządu. Zdaniem GKR, konieczcyjna, Rzecznik Dyscyna jest jawność i przejplinarny), nikt nie zgłarzystość działań władz
W wyborcze
szał zastrzeżeń. Przeszły
Stowarzyszenia, by nie
niemal niezauważalnie.
szranki o fotel
stwarzać pola do podejrzeń o nierzetelność
prezesa
i nadużycia.
Stowarzyszenia
Kandydaci
Po przedstawieniu
na prezesa
stanęli – obok
sprawozdania okazało
Krzysztofa
się, że GKR nie podjęła
W wyborcze szranSkowrońskiego
decyzji w kwestii rekoki o fotel prezesa Stowa– Aleksandra
mendacji udzielenia lub
rzyszenia stanęli – obok
Rybińska-Wróbel
nieudzielenia absolutoKrzysztofa Skowrońi nie ukrywający
rium Zarządowi. Jadwiskiego – Aleksandra Ryswojego
ga Chmielowska i Alekbińska-Wróbel i nie
opozycyjnego
sandra Rybińska-Wróbel
ukrywający swojego oponastawienia
proponowały, aby udziezycyjnego nastawienia
do szefa SDP
lić absolutorium każdedo szefa SDP przewodnimu członkowi Zarządu
czący Oddziału Warszawprzewodniczący
osobno. Same wchodząc
skiego Zbigniew Rytel.
Oddziału
w skład Zarządu, odciPodczas autoprezenWarszawskiego
nały się od niego. Z zetacji
kandydatów na preZbigniew Rytel.
wnątrz wyglądało to tak,
zesa Rybińska-Wróbel
że dobra jest jedynie
stwierdziła, że do wie„opozycja”, a pozostali
dzy o nieprawidłowoczłonkowie są źli. Jednak nie można byściach w Stowarzyszeniu doszły z Jało tych „złych” potraktować en bloc, bo
dwigą Chmielowską same.
wśród nich byli mniej i bardziej źli. Su– Zaczęłam tracić zaufanie do
mma summarum przerwano obrady, aby
Krzysztofa Skowrońskiego w momencie,
dać członkom Komisji Rewizyjnej możkiedy była sprawa Michała S. – mówiła
liwość dodatkowego spotkania się i wyRybińska-Wróbel. – Wcale nie dlatego,
pracowania wspólnego stanowiska w tej
że uważałam, iż to jest aż takie konsprawie. Po przerwie zarekomendowali
trowersyjne, tylko dlatego, że Krzysztof

ich zdaniem tak zarządzane stowarzymnie wtedy okłamał. Powiedział mi, że
szenie pociągnie jeszcze rok, może dwa
nie wie, dlaczego Michał S. przysłał nam
jak dobrze pójdzie.
tę propozycję (chodzi o propozycję ugoSwoją prezentację zakończyła słody dotyczącą domu przy Foksal – przyp.
wami: – Ja jestem tu jedną kadencję,
aut.), a później na Zarządzie przyznał,
prezes jest 3,5 kadencji. Moim zdaże sam o nią prosił. To uruchomiło moje
niem to wystarczy. Na pewno potrzewątpliwości.
bujemy zmiany. Ja jestem gotowa się
łumaczyła też, że zdecydowała
tego podjąć i nie będzie to ani miłe,
się ubiegać o stanowisko prezeani przyjemne, ani łatwe – mam tesa nie dla władzy, ale z poczucia
go świadomość. Ale nie
odpowiedzialności, że
chcę zostawiać tego Stopełniąc funkcję skarbniwarzyszenia w potrzebie,
ka w ustępującym Zarzą– Obiecuję,
uważam, że warto o nie
dzie zbyt późno zauważe zrobię
zawalczyć, warto zawalżyła nieprawidłowości.
wszystko, żeby
czyć o to, by Stowarzy– Jestem gotowa podnie dopuścić
szenie się rozwinęło.
jąć działania naprawcze
do upadku
Kolejny kandydat
i wziąć na siebie odpoZbigniew Rytel przypowiedzialność za to, żeStowarzyszenia
mniał, że już od dawna
by wyprowadzić StowaDziennikarzy
informował o możliwych
rzyszenie z finansowego
Polskich.
n i ep raw i d ł owo ś c i a ch
marazmu, w jakim się
Obiecuję,
w funkcjonowaniu Stoznalazło – podkreśliła.
że wszystkie
warzyszenia, m.in. na
– Mamy bardzo podstawątpliwości,
stronie Oddziału Warwowe kwestie do przektóre się dzisiaj
szawskiego SDP. Swój
dyskutowania: na czym
i wcześniej
program wyborczy zawłaściwie polega dziś ten
pojawiły, zostaną
warł w kilku obietnicach:
zawód (chodzi o zawód
wyjaśnione
– Obiecuję, że zrobię
dziennikarza – przyp.
przez niezależny
wszystko, żeby nie doaut.), czy rzeczywiście
audyt...
puścić do upadku Stomamy w Polsce media
warzyszenia Dziennikaniezależne i jak one porzy Polskich. Obiecuję, że
winny wyglądać? Media
wszystkie wątpliwości, które się dzisię zmieniają, mamy „media workerów”
siaj i wcześniej pojawiły, zostaną wyjazamiast dziennikarzy. To wszystko pośnione przez niezależny audyt, a inforwinniśmy w otwartych debatach przemacje i wyniki zostaną opublikowane,
dyskutować. Ale najważniejszą rzeczą
żeby nie było podejrzeń, że to jest jajest rozwiązanie problemu zadłużenia
kiś spór personalny. Niech to wszystfinansowego Stowarzyszenia, bo kiedy
ko zostanie wyjaśnione. Nie mam żadaudytorki robiły audyt (SDP zleciło firnej firmy, więc obiecuję, że pracownicy
mie zewnętrznej przeprowadzenie aumojej firmy nie będą beneficjentami
dytu – przyp. aut.), powiedziały mi, że
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wydarzenie SDP
Skowroński podkreślił też, że stowarzyszenie powinno wypracować
własną refleksję na temat funkcjonowania mediów publicznych oraz określić miejsce SDP na mapie medialnej
i mapie stowarzyszeń. Polemizując
z kontrkandydatami stwierdził:
– SDP nie trzeba chronić przed
upadkiem, bo naprawdę prężnie działa, a to, że ma zawirowania finansowe,
wynika przede wszystkim z pandemii,
a nie z czego innego.
W drugiej turze głosowania odpadł
Rytel. W finale Skowroński pokonał
Rybińską-Wróbel stosunkiem głosów
64:50.
W sobotę wybrano jeszcze członków Zarządu Głównego (głosowanie zakończyło się około godz. 2 nad ranem),
a w niedzielę – członków pozostałych
ciał statutowych (patrz ramka).

Głosowanie na kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej SDP trwało ponad dwie godziny – spośród
dwunastu zgłoszonych kandydatów wybrano, zgodnie z regulaminem, pięciu członków.

żadnych grantów, programów, które SDP miałoby realizować. Na koniec
obiecuję solennie jedną rzecz: nie będę
sprzeniewierzał publicznych pieniędzy.

Ponownie Skowroński
Krzysztof Skowroński stwierdził,
że ta kadencja, o którą się ubiega, już
się rozpoczęła i powinna trwać jeszcze
dwa lata. Zaproponował, by zwłaszcza
pierwszy rok przeznaczyć na intensywne prace związane ze zmianą statutu
Stowarzyszenia.
– W ciągu roku powinniśmy wypracować nowy statut SDP – stwierdził
Skowroński. – Kolejny rok jest potrzebny
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na to, żeby przeprowadzić rejestrację
nowego statutu, w którym powinny być
zapisane dwie kadencje władz. Po tych
dwóch latach powinniśmy się spotkać
na kolejnym zjeździe wyborczym i dokonać nowych wyborów.
wrócił też uwagę na potrzebę
pozyskiwania nowych członków,
zwłaszcza z młodszego pokolenia, oraz integracji centrali z oddziałami. Na przykładzie projektu SDP Café
stwierdził, że takie wspólne działania
sprzyjają integracji, a kiedy członkowie
Stowarzyszenia zaczną wspólnie wykonywać jakieś dzieło, będą lepiej widzialni w domenie publicznej, a przez
to bardziej atrakcyjni.

Z

Dziwne przypadki

D

wie główne opozycjonistki prezesa: Jadwiga Chmielowska
i Aleksandra Rybińska-Wróbel,
nie zostały wybrane do Zarządu Głównego. Wystartowały więc w wyborach
do Komisji Rewizyjnej. Już po wynikach
pierwszej tury głosowania widać było,
że Rybińska-Wróbel ma szansę wejścia
do GKR, ale Chmielowska nie. Kiedy ta
druga przepadła w kolejnej turze, Rybińska-Wróbel zrezygnowała z kandydowania i opuściła obrady.
Sporo kontrowersji wywołał wybór
do Zarządu Głównego SDP Agnieszki Borowskiej, „osobistego rzecznika prasowego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro” (tak Borowska
przedstawiła się 14 września 2021 r.
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podczas konferencji „W obronie dziennikarzy”, zorganizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy).
Borowską promowała grupa dziennikarzy utożsamiających się z przeciwnikami Krzysztofa Skowrońskiego. To
oni w większości głosowali za jej kandydaturą. W relacjach pozjazdowych
media broniące opozycji wobec prezesa wytknęły delegatom błąd w wyborze
Borowskiej niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami: nie powinna była zostać wybrana, a przede wszystkim nie
powinna kandydować, skoro piastuje
wysoką funkcję w instytucji państwowej. Nie oznacza to oczywiście rezygnacji z członkostwa w SDP. Zaraz po
pierwszym posiedzeniu Zarządu w nowej kadencji, kiedy to zaproponowano
Borowskiej zawieszenie członkostwa
w Zarządzie, te same media stanęły
w jej obronie.
Przyjęta procedura głosowania podczas Zjazdu, przy użyciu elektronicznych paneli, była nie tylko żmudna
i długotrwała, ale także wzbudziła wiele wątpliwości. Zastanawiano się, dlaczego głosowanie na członków danego
ciała statutowego nie jest jednym glosowaniem, tylko ciągiem kilkunastu głosowań na każdego kandydata osobno,
w których przy każdej osobie trzeba oddać głos na „tak” lub „nie”. Pojawiło się
też pytanie, czy przy równej liczbie głosów powinny liczyć się głosy, czy procenty. Po takim „maratonie” delegaci nie
mieli wątpliwości, że koniecznym jest
uproszczenie procedury wyborczej. Ma
się to stać przedmiotem prac komisji
statutowo-programowej, o której powołanie wnioskował w swojej prezentacji
przedwyborczej Krzysztof Skowroński.
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wydarzenie SDP
Wanda Nadobnik nazwała to demagogią. Wiceprezes Jolanta Hajdasz wyraziła zdziwienie, że SDP miałoby się pozbawić własnego pisma i wyjaśniła, że
„Forum” może być potrzebną wizytówką naszego środowiska. W końcu sami
wnioskodawcy wycofali swój wniosek.
Kolejna propozycja tego samego auDyskusja programowa
torstwa dotyczyła likwidacji Centrum
Monitoringu Wolności Prasy, bo po co
Po wyborach sala obrad opustowalczyć o dziennikarzy, kiedy zarówszała. Ci, którzy mieli sporo do powieno medialne korporacje, jak i sędziodzenia kiedy kandydowali lub popiewie doskonale wiedzą co
rali swoich kandydatów,
należy zrobić z niepokornie byli zainteresowani
nymi dziennikarzami, i to
wytyczeniem kierunków
Po wyborach
różnych opcji. Wniosek
działania Stowarzyszenia
sala obrad
upadł. Zaproponowano
na okres nowej kadencji.
opustoszała.
też, celem poprawy konDo nich można zaliczyć,
Ci, którzy mieli
dycji finansowej Stowai to w znacznym procensporo do powierzyszenia, podniesienie
cie, delegatów „opozycji”.
dzenia kiedy
składek członkowskich.
Natomiast opozycjonikandydowali
W tym przypadku sprawę
ści, którzy pozostali, zaodesłano do rozpatrzenia
proponowali daleko idące
lub popierali
przez Zarząd.
zmiany w funkcjonowaswoich kandyPonadto pojawiły się
niu SDP. Stefan Zubczewdatów, nie byli
dwie
propozycje uchwał
ski i jego żona wnioskozainteresowani
do przegłosowania. Pierwwali o likwidację „Forum
wytyczeniem
sza, niemal żądająca wyDziennikarzy”, pisma
kierunków
kreślenia przez władze
wydawanego przez Stodziałania StoSDP paragrafu 2 z artykuwarzyszenie, ukazująwarzyszenia
łu 212 Kodeksu Karnego
cego nie tylko problemy
na okres nowej
(chodzi o karę za zniesłazwiązane z dziennikarkadencji.
wienie; dotyczy to głównie
stwem, ale i różne formy
dziennikarzy). SDP zgoddziałalności dziennikanie z prawem samodzielrzy. Jednym z argumennie takiej czynności nie może dokonać.
tów były koszty wydawania magazynu
Jednak od lat prowadzi rozmowy z pow obliczu trudnej sytuacji finansowej
litykami w tej kwestii, ale ci ostatni zaStowarzyszenia. Pojawiły się też zasiadając w ławach sejmowych nie są
rzuty odnośnie do treści. Witold Gatym zainteresowani i wszelkie rozmowy
dowski stwierdził, że „Forum” to gazekończą się na obietnicach. Druga propota „nudna i dla nikogo” i zapytał „po co
zycja dotyczyła zatwierdzenia uchwały
wydawać tak niewspółczesną gazetę”.

mówiącej o umożliwieniu dziennikarzom pracy w strefie stanu wyjątkowego
na polsko-białoruskiej granicy. Pomysł
nie przeszedł, gdyż tego typu tematyką
nie zajmuje się Zjazd, ale może – a nawet powinien – zająć się nią Zarząd
Główny SDP. Jednak sprawa jest niezwykle delikatna i trzeba ją rozegrać mądrze. Na żadnej wojnie dziennikarz, a raczej korespondent wojenny, nie biega po
linii frontu według własnego widzimisię. Dziennikarzy, tak samo jak wojskowych, obowiązują pewne zasady. Ma to
związek z bezpieczeństwem dziennikarza, ale też ludności cywilnej i żołnierzy,
partyzantów czy innych służb pilnujących porządku, a w przypadku granicy
polsko-białoruskiej – Straży Granicznej.
Z tego powodu delegaci przytłaczającą
większością głosów przyjęli propozycję
Michała Karnowskiego, by Zjazd nie procedował projektu tej uchwały.
prawa ma ciąg dalszy. Na pierwszym posiedzeniu po ukonstytuowaniu się Zarząd taką uchwałę podjął i zwrócił się z apelem do
władz RP o umożliwienie akredytowanym dziennikarzom obecności w strefie stanu wyjątkowego. Przypomniał,
że „umożliwienie pracy dziennikarzom w miejscach wszelkich wydarzeń
i konfliktów, w tym konfliktów o charakterze wojennym, jest obowiązkiem
przedstawicieli władz demokratycznego państwa zgodnie z aktami prawa międzynarodowego, w tym z Europejską Konwencją Praw Człowieka, do
których przestrzegania zobowiązała się
państwo polskie”.
Pomysłów było wiele. Te dotyczące spraw statutowych zostały przekazane komisji statutowej. Zgłoszono też
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Do niej trafi też część wniosków w celu przygotowania propozycji złożonych
przez delegatów przed kolejnym zjazdem, w tym przypadku statutowo-programowym, zapowiedzianym na przyszły rok.

S

Nowe władze SDP
Prezes
Krzysztof Skowroński
Zarząd Główny
Hubert Bekrycht, Agnieszka Borowska, Maria Giedz,
Witold Gadowski, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak,
Sonia Kwaśny, Wanda Nadobnik, Mariusz Pilis,
Wojciech Pokora, Grzegorz Radzicki,
Aleksandra Tabaczyńska
Piątka z nich – Maria Giedz, Witold Gadowski,
Jolanta Hajdasz, Wanda Nadobnik i Mariusz Pilis
– byli w składzie Zarządu poprzedniej kadencji.
Główna Komisja Rewizyjna
Małgorzata Cebulska, Zbigniew Natkański, Maria
Przełomiec, Andrzej Tomczak, Janusz Wikowski
Naczelny Sąd Dziennikarski
Piotr Boroń, Alina Bosak, Piotr Górski, Piotr Hlebowicz,
Krzysztof Kurkiewicz, Grzegorz Mika, Anna PakułaSacharczuk, Andrzej Radomiński, Jacek Stroka
Komisja Interwencyjna
Bożenna Dobrzyńska, Magdalena Drahomirecka,
Dawid Kaczmarczyk, Jan Poniatowski,
Krystyna Różańska-Gorgolewska
Rzecznik dyscyplinarny
Barbara Ziółkowska

projekt uchwały, aby SDP powołało niezależne profesjonalne eksperckie centrum analiz i opracowań medialnych.
Ogromną większością głosów delegaci
zdecydowali, by również i tym projektem Zjazd się nie zajmował.
Kończąc obrady, Krzysztof Skowroński podziękował wszystkim uczestnikom, mówiąc:
– Chciałbym, abyśmy się nauczyli
ze sobą rozmawiać. Rozmawiać językiem dziennikarskim, a nie politycznym, tak jak rozmawiają dziennikarze,
a nie politycy – powiedział.
Miłym akcentem było wręczenie
bukietu kwiatów Krystynie Mokrosińskiej i podziękowanie jej za przewodniczenie obradom.
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współczesność i SDP
W polskich realiach od
pewnego czasu ważnym
narzędziem polityki
historycznej stało się (jako
najtańsze) ogłaszanie przez
Sejm i Senat, że kolejny
rok ma być poświęcony
szczególnemu wspominaniu
jakiejś wybitnej postaci,
wydarzenia itd. Wpisując się
w tę konwencję, nie mamy
innego wyjścia, jak już
zacząć przygotowywać się na
fundamentalne rozważania
na temat całości polskich
dziejów. Okazją ku temu jest
250. rocznica pierwszego
rozbioru z 1772 roku – trudno
poruszyć Polaków do refleksji
bez rocznicy, więc mamy
okrągłą jak rzadko…

Rok 2022
Tekst Piotr Boroń

ogłosił się rokiem

refleksji
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I

owszem, prawdą jest, że ok. 150 lat
temu już mieliśmy takie wielkie
rozważanie i wielki spór krakowsko-warszawski, czyli pesymistyczno-optymistyczny, gdzie grupa krakowskich
historyków, z młodziutkim Michałem
Bobrzyńskim na czele, całą winą za
rozbiory obarczała nas samych, a szkoła
warszawska swój optymizm w nazwie
zawdzięczała – przy tym samym
efekcie – szukaniu winy w państwach
zaborczych. Tamten spór był twórczy
i przygasł dopiero po półwieczu
wobec odzyskania państwowości,
a tym bardziej wobec jeszcze gorszego
doświadczenia zbiorowego, jakim była
II wojna światowa. XX-wieczni oprawcy,
wyciągając wnioski z nieudanej XIXwiecznej rusyfikacji i germanizacji,
posunęli się do eksterminacji jako
sposobu na Polaków. Koniec XIX wieku zaowocował też fundamentalnym
sporem endecko-piłsudczykowskim,
czy – jak kto woli – narodowo-federalistycznym. Naówczas nowoczesne myślenie Dmowskiego zderzyło się z tradycją Rzeczypospolitej wielonarodowej
– w tamtym okresie nieaktualnej, a dziś
do przypomnienia, bo wcielonej w Unię
Europejską. Hekatomba II wojny światowej i komunistyczny antrakt w sporze narodowców z państwowcami postawiły nas – wydawało by się – wobec
zupełnie nowych wyzwań. Tymczasem
wykwitł dylemat: ojczyzna czy Bruksela, którego znaczenie może jeszcze
okazać się przeceniane, a może padniemy ofiarą niedoceniania faktów dokonanych…
Czy zatem wobec coraz nowszych
alternatyw powrót do dylematu szukania winy za porażki w sobie lub
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wrogach ma w ogóle sens? Pomińmy
tu bez żalu populistyczne aż do absurdu hasła w rodzaju „wybierzmy przyszłość” lub „świętujmy tylko zwycięstwa”, bo mamy przeszłość, jaka nam
się zdarzyła i nie usypiajmy się bajkami do chocholego snu, ale wyciągajmy
wnioski z minionej, a skutkującej rzeczywistości.
I oto odnotować należy, że spór
o winy Polaków powrócił niedawno. Co
ciekawe, znów w postaci sporu szkoły
warszawskiej i krakowskiej – które tylko (a może przede wszystkim) zamieniły się stanowiskami. Kraków, z prof.
Andrzejem Nowakiem na czele – przemawia bardziej naukowo, a Warszawa
piórami dziennikarzy. Warszawa rozlicza naszych przywódców z II wojny
światowej, a Kraków spłaca wobec bohaterów dług przetrwania w swej historycznej tkance materialnej i duchowej.
Warszawscy publicyści odwołują się do
osądów młodzieżowych metodą historii alternatywnej, zapominając, że nie
poruszają się w przestrzeni metod nauk ścisłych, gdzie jest możliwa podmiana jednej zmiennej i eksperyment da
się skrupulatnie opisać z wywołanymi
przez nią zmianami. Ale przecież humanistyka to wiele zmiennych, więc
jak się bawić, to na całego: sojusz z Hitlerem okraśmy zrzuceniem bomby
atomowej na Warszawę… No i jeszcze
jedno przeciw realistom warszawskim:
realizm nie polega na tym, by zarzucać naszym przodkom walkę na dwa
fronty z dwoma totalitaryzmami, ale
na tym, by dziś wyciągać z tego korzyści, a nie kalać własne gniazdo. Bo gdy
już raz zapłaciliśmy drogo za odrzucenie ofert Hitlera (które raczej były
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podpuszczaniem), to teraz nie płaćmy
po raz drugi za niewczesne pomysły
aliansów z nim, gdy nawet kolaborująca z Niemcami na całego Francja kręci więcej filmów o oporze niż go było
w rzeczywistości.
raków widzi całość dziejów
w Bożym planie „neomesjanizmu”. Kadłubek i Miechowita
to symboliści. Największe spory pod
pomnikiem Adasia toczą się wokół
kwestii, kto jest godny leżeć obok kogo po śmierci. Tu nawet lokalna wkładka do „Gazety Wyborczej” musi odwoływać się do naszych dziejów inaczej
niż w Kongresówce. Kraków koniecznie chciałby świętować jak najhuczniej
rocznice odsieczy wiedeńskiej, oferując Wiedniowi za darmo coraz to nowsze wersje pomnika, które nawet tureccy gastarbeiterzy by zaakceptowali,
a Urząd Miasta Wiednia blokuje pod
najmniejszymi pozorami. Pogadajmy,
bo przecież nie zniknęły jeszcze zupełnie różnice międzyzaborowe i Śląsk
z Wielkopolską mogłyby dodać coś
bardzo ciekawego do tego dyskursu.
Słowem, jest o czym dyskutować
w 2022 roku.
I może wreszcie wspomnimy wszyscy konfederację barską, która traktowana per non est nawet w swym 250-leciu wybuchu i długiego trwania, może
zostać przypomniana w wielką rocznicę jej upadku! A jest co wspominać, bo
sposób, w jaki konfederaci barscy zdobyli Wawel rankiem 2 lutego 1772 roku, zasługuje na przypomnienie. Zacznę dla zachęty tak oto: Ludwik XV,
życzliwy konfederatom, przysłał do
Polski oficerów, by pomagali swym doświadczeniem. Był wśród nich Karol

K
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Franciszek Dumouriez, który przyłączył do Francji Korsykę tuż przed 15
sierpnia 1769 r. (i dlatego Bonaparte,
z pochodzenia Włoch, urodził się już
Francuzem), a w 1793 r., zdradziwszy
rewolucję francuską, a udając przyjaciela Tadeusza Kościuszki, tenże
Dumouriez wyciągnął od niego plany insurekcji i przekazał naszym zaborcom… Pomagając jednak w 1770 r.
konfederacji, wymyślił, że powinno się
opanować kilka zamków w Małopolsce, a gdyby się tak udało, to z Krakowa
uczynić stolicę powstania. Tak to klasztor w Tyńcu pozostawał długo w rękach
konfederacji, a jego dowódca Klaudiusz
Gabriel de Choisy postanowił zająć Wawel i wziąwszy 1 lutego ok. 600 zbrojnych, pomaszerował wzdłuż Wisły,
przeprawił się łódkami pod Wawelem
i podjął próbę szturmu. Ale jakoś nie
szło, więc zawrócił do Tyńca, nie mogąc
doliczyć się 180 ludzi. W Tyńcu dogonili
go posłańcy wawelscy z wieścią, że owi
„zagubieni w akcji” zdobyli Wawel,
wchodząc jakimś tajnym kanałem (może kloacznym) i ponosząc straty trzech
rannych. Straty zaskoczonych Rosjan
przekroczyły 120 zabitych i 90 rannych!
Zawrócił więc i trzymał zamek królewski w swych rękach przez następne blisko trzy miesiące. Angielski podróżnik,
dyplomata i znawca wojny Nathaniel
William Wraxall skomentował to tak:
„Niewiele jest zaiste prób przewyższających tę pod względem śmiałości, organizacji i skuteczności”.
laczego skąpi się czytelnikom
i słuchaczom takich narracji? A ciekawszych znajdziemy o wiele więcej. Dlaczego nie pogadać o pierwszym naszym powstaniu

D

To, nota bene, fascynujące, jak możnarodowym, które stało się wraz z konna ignorować wydarzenia, których
stytucją 3 Maja i Insurekcją kościuszechem były wszystkie nasze kolejne pokowską testamentem Rzeczypospoliwstania! To fenomenalne, jak można
tej dla jej wnuków i prawnuków, którzy
rozprawiać o duchu narodowym, nie siębędą musieli przetrwać pod zaborami
gając do źródeł naszej tożsamości! Może
i w 150-lecie wybuchu konfederacji odzatem podyskutujmy – i to właśnie barzyskać państwo. I to prawda, że zabordziej felietoniści niż archicy użyli konfederacji jako
wiści! – nad samymi sobą
pretekstu do pierwszejako epigonami konfedego rozbioru, że państwo
Nie porozmaratów barskich.
się mocno zachwiało, ale
wiamy? A to
przecież zjeżdżaliśmy
la podsunięcia
szkoda…
w objęcia Rosji już od
tematów roczniI w końcu nie
1709 roku! Teraz wreszcowych na 2022
ma się co dziwić,
cie nastąpiło przesilenie.
rok proponuję: 17 lutego
bo łatwiej
Straciliśmy państwo…
– podpisanie w Petersrozemocjonować
Ale ocaliliśmy naród szlaburgu przez Rosję i Prusy
czytelnika
checki, do którego dołąkonwencji rozbiorowej,
czali mieszczanie i chło14 maja – wkroczenie
pyskówką
pi tak dalece, że wojnę
wojsk austriackich w gramiędzy posłami
1920 roku zatytułowano
nice Rzeczpospolitej celub aktorskimi
w drukowanej w Moskwie
lem zagarnięcia Galicji,
celebrytkami,
w 1945 roku superpropa5 sierpnia – pierwszy rozznanymi z tego,
gandowej „Krótkiej histobiór Polski, 18 sierpnia –
że są znane, niż
rii WKP(b)” znamiennie:
kapitulacja Jasnej Góry,
zaglądaniem
„Najazd Jaśniepańskiej
29 listopada – kapitulaw nasze dzieje
Polski na Kraj Rad…”. Tak
cja klasztoru w Zagórzu,
w poszukiwaniu
to w oczach XX-wieczostatniej twierdzy konfekamienia
nych bolszewików wszyderatów barskich…
filozoficznego
scy Polacy zostali uznani
Nie porozmawiamy?
i sposobu na
za „Jaśniepanów”. Toż to
A to szkoda… I w końcu
historyczna pychotka!
nie ma się co dziwić, bo
przyszłość.
łatwiej rozemocjonotratę państwa ocawać czytelnika pyskówką
lały naród mógł
między posłami lub aknaprawić, ale utratorskimi celebrytkami, znanymi z tego,
cony naród nawet w jakimś tam pańże są znane, niż zaglądaniem w nasze
stwie ze swymi granicami i „symboliczdzieje w poszukiwaniu kamienia filozoką” to nieodwracalna klęska! Pytanie,
ficznego i sposobu na przyszłość. Proczy w dzisiejszych czasach właśnie to
fesjonalizm polega przecież na takim
nam nie grozi? Czy dlatego nie mówi się
urabianiu odbiorcy, by więcej się emoo konfederacji barskiej, bo są w niej odcjonował niż zamyślał…
powiedzi na dzisiejsze pytania?

D
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Z zaufaniem
do polskich
dziennikarzy
nie jest tak źle
22

Słysząc argumenty
przeciw
dopuszczeniu
dziennikarzy na
polsko-białoruską
granicę, nawet
pod pewnymi
rygorami, można
mieć wrażenie,
że tej grupie
zawodowej
w Polsce już nikt
nie ufa. Co może
prowadzić do
kuriozalnego
wniosku, że
lepiej skazać
się na relacje
korespondentów
CNN i BBC
stojących po
wschodniej
stronie granicy,
niż pozwolić
żurnaliście znad
Wisły wkroczyć
w strefę stanu
wyjątkowego.
Tymczasem,
jak pokazują
najnowsze
badania,
z zaufaniem
Polaków do
dziennikarzy
wcale nie jest
tak źle.
Jeśli chodzi o zaufanie do dziennikarzy, niewiele lepiej
od Polski wypadają Stany Zjednoczone. Archiwalne zdjęcie
redakcji New York Times. Fot. Janeb13/Pixabay.
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O

wo stwierdzenie, że nie jest tak
źle, też może spotkać się z zarzutem, iż jest to subiektywna
ocena, zgodna z zasadą, że optymista
widzi szklankę do połowy pełną, a pesymista – od połowy pustą. Wyniki badań, które tu przytoczę, uprawniają
jednak do optymistycznych wniosków
ze względu na międzynarodowy kontekst – otóż, nie wypadamy tak źle na
tle innych krajów.

media i SDP
pod uwagę także wyniki ankiet przeprowadzonych w październiku 2018
roku (w 24 krajach). Po drodze mamy
zatem pandemię SARS-CoV-2 i wielką
próbę zaufania, jakiej poddanych zostało sporo grup zawodowych. Z badań widać na przykład, że sprostali jej
lekarze, do których zaufanie na świecie, a także w Polsce, zdecydowanie
wzrosło. Jak natomiast poradzili sobie
dziennikarze?

Pod ręką mam najnowszą publikację Ipsos pt. Global
Trustworthiness Index 2021 – Globalny Indeks Wiarygodności
2021. Badanie przeprowadzono między 23 kwietnia a 7 maja
2021 roku w 28 krajach na całym świecie.
Pod ręką mam najnowszą publikację Ipsos pt. Global Trustworthiness Index 2021 – Globalny Indeks Wiarygodności 2021. Badanie przeprowadzono
między 23 kwietnia a 7 maja 2021 roku
w 28 krajach na całym świecie. Ankiety drogą internetową wypełniło 19 570
respondentów. Od Argentyny i Chile
po Chiny. W Europie byli to mieszkańcy
Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Węgier, Włoch, Polski, Hiszpanii i Szwecji. Z Polski około 500 osób.
Ipsos, międzynarodowe przedsiębiorstwo z siedzibą w Paryżu, jest
trzecią co do wielkości firmą w branży badań rynku na świecie. Indeksy
wiarygodności publikuje regularnie,
co pozwala porównywać wyniki badań
prowadzonych w oparciu o tę samą
metodologię i z różnic wyciągać wnioski. Dlatego, przyglądając się ocenie
wiarygodności dziennikarzy, wzięłam
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Coraz więcej Polaków
ufa mediom

J

uż pierwsze tablice z wynikami
w Global Trustworthiness Index 2019
(ten na podstawie ankiet z października 2018) i Global Trustworthiness Index
2021, prowadzą do wniosku, że w ostatnich trzech latach na świecie wzrosła
liczba osób, które uważają dziennikarzy
za godnych zaufania. W 2018 roku myślało tak 21 proc., a w 2021 – 23 proc. pytanych. Jednocześnie spadła liczba osób,
które dziennikarzy mają za niewiarygodnych – z 38 do 34 proc. Globalnie
nie jest zatem tak źle. Wielu socjologów
i psychologów społecznych rozumie to
właśnie jako efekt pandemii. Uciążliwy
szum informacyjny, wysyp teorii spiskowych spowodował, że więcej osób
zaczęło szukać też wiarygodnych informacji w profesjonalnych serwisach

medialnych, przedkładając wiedzę zawodowców nad amatorów tworzących
blogi i podcasty.
en mechanizm zadziałał także
w Polsce, a być może wzmocniły go również inne zjawiska, bo
efekt jest jeszcze silniejszy. Nad Wisłą wiarygodność dziennikarzy wzrosła z 17 do 25 proc., przeskakując średni wynik wszystkich krajów w badaniu
Ipsos. To nie koniec – za niewiarygodnych uznaje obecnie dziennikarzy tylko 28 proc. Polaków, a trzy lata temu takich osób było aż 35 proc. Branża w obu
przypadkach poprawiła zatem wynik
na korzyść o co najmniej 7 punktów
proc. Środek, czyli ci, którzy nie oceniają dziennikarzy jako wielce wiarygodnych, ani wielce niewiarygodnych,
to grupa licząca około 40 proc.
No dobrze, powie ktoś, ale czy można cieszyć się z tego, że dziennikarzom
ufa tylko co czwarty Polak? Otóż, kiedy
porównać ten wynik z innymi krajami,
to jak najbardziej można.

T

strażak. Trudno się dziwić, wszak media to miejsce ciągłego ścierania się
różnych racji i wyrazistych poglądów,
gdzie każdy materiał i relacja są poddawane publicznej ocenie. W innych krajach europejskich sytuacja wcale nie
jest lepsza. W 2021 roku nieco gorzej
niż w Polsce dziennikarze byli oceniani w Szwecji (wiarygodność 24 proc.),
Niemczech (21 proc.) i Belgii (21 proc.)
Znacząca różnica wystąpiła w przypadku Włoch (18 proc.), Francji i Hiszpanii
(po 16 proc.) Dno zaufania osiągnięto
w Wielkiej Brytanii (13 proc.) i na Węgrzech (zaledwie 11 proc.) To wszystko
przy również większym niż w Polsce
poziomie nieufności do tego zawodu.
Poza kontynentem europejskim gorzej
wypada również Turcja, Argentyna,
Chile, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa i Peru.
Co ciekawe, niewiele lepiej od Polski wypadają Stany Zjednoczone. Tam
wprawdzie zaufanie do dziennikarzy
jest o punkt większe niż nad Wisłą, za

Nad Wisłą wiarygodność dziennikarzy wzrosła z 17 do
25 proc., przeskakując średni wynik wszystkich krajów
w badaniu Ipsos. To nie koniec – za niewiarygodnych uznaje
obecnie dziennikarzy tylko 28 proc. Polaków, a trzy lata temu
takich osób było aż 35 proc.
Dziennikarz to nie strażak
Generalnie, nie tylko w badaniach
Ipsos, ale i innych, dziennikarze wypadają gorzej niż lekarze, nauczyciele czy robotnicy wykwalifikowani. Palmę pierwszeństwa od lat dzierży zaś
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to poziom nieufności poszybował do
41 proc. I – tu uwaga na to, jak interpretujemy liczby – podobnie jak Stany Zjednoczone wypada Rosja, z zaufaniem na
poziomie 27 proc. (a więc większym
niż w Polsce) i nieufnością – 36 proc.
(również większą niż w Polsce).
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kiedy obowiązywała cenzura, niż
w 2019. Trudno oprzeć się wrażeniu, że
prestiż wiązał się z pozycją materialną,
wykształceniem i uprzywilejowaniem
w dostępie do różnych usług. Oczywiście, prestiż zawodu to nie to samo co
wiarygodność.
to, i wcześniejsze badania zaufania do poszczególnych zawodów,
uświadamiają, że w demokratycznych i krytycznych społeczeństwach
dziennikarze tracą przewagę władztwa, stają w roli bardziej służebnej i nie
mają szans dogonić strażaków, lekarzy,
pielęgniarek czy nauczycieli, których
pomoc dla większości osób w końcu
okazuje się nieodzowna. A mimo to
znaczna część społeczeństwa docenia
wysiłki wkładane w przekazywanie informacji w tym trudnym zawodzie. Bez
wątpienia, silna polaryzacja sceny politycznej i idąca za nią polaryzacja społeczeństwa, sprawia, że ci sami dziennikarze dla pewnych grup będą wydawać
się kompletnie niewiarygodni, a dla innych jak najbardziej godni zaufania. To
jednak bynajmniej nie oznacza relatywizacji ocen tych, którzy potrafią krytycznie myśleć i dostrzec rzetelność
warsztatu dziennikarza bez względu na
miejsce zatrudnienia. I potrafią docenić
uczciwego autora, nawet jeśli pracuje
on w mediach o linii programowej zupełnie sprzecznej z ich poglądami.

I

Co czwarty Polak darzy dziennikarzy sporym zaufaniem.
Fot. Engin_Akyurt/Pixabay

Aby nie popadać w samozachwyt,
spójrzmy jeszcze na górę stawki. Okazuje się, że z największym zaufaniem do
dziennikarzy mamy do czynienia w Chinach, gdzie sięgnęło ono aż 45 proc.,
przy jednocześnie najmniejszej nieufności – 19 proc. I tu zapala się czerwona
lampka – czy ankietowani z kraju słynącego z permanentnej inwigilacji, wypełniając internetowe formularze nie
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poddali się autocenzurze? Chiński ewenement z hiperzaufaniem jako skrajny,
możemy z ostrożności pominąć.

Demokracja lubi wielogłos
Trzymający się środka stawki w badaniach Ipsos polscy dziennikarze nie
mają powodu do narzekań. Tym bardziej, że wynik ów osiągnęli w kraju,

w którym od dawna panuje kultura
nieufności. Ponadto, zbyt wysoki wynik musiałby budzić nieufność. Przypomina się przy okazji inne badanie
– na temat prestiżu i uznania dla poszczególnych grup zawodowych. Prowadzi je od dziesiątek już lat polski
CBOS. W tym to rankingu znacznie
większym uznaniem cieszyli się dziennikarze w 1975 roku, a więc czasach,
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***
W artykule wykorzystałam badania Ipsos: Global trust in professions.
Who do global citizens trust (2019),
oraz Global trustworthiness Index
2021, i CBOS (2019). 
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Podczas tegorocznego
XIII Festiwalu
Niepokorni Niezłomni
Wyklęci w Gdyni
(29 września-2 października
2021) sporo miejsca
poświęcono
40. rocznicy
wprowadzenia stanu
wojennego
w Polsce.
28
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Dwunastu na Trzynastego
Na Festiwalu miałam przyjemność
przypomnienia swojej książki „Dwunastu na Trzynastego” (2011), w której pokazałam jak stan wojenny, ogłoszony
13 grudnia 1981 roku i trwający niemal
dwa lata, wpłynął na życie setek tysięcy Polaków (niektórzy oceniają, że miliona) wygnanych ze swojej ojczyzny.
Na przykładzie losów 12 emigrantów
z siedmiu państw: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Belgii, Włoch,
Szwajcarii i Węgier, zaprezentowałam
jak stan wojenny doprowadził do rozbicia ich rodzin, utraty przyjaciół, domów, profesji; spowodował poniewierkę po całym świecie. Są wśród nich
intelektualiści, naukowcy i biznesmeni, którym stan wojenny pokrzyżował

plany, skomplikował rozwój i przeważnie uniemożliwił pełną karierę. Są
artyści, którzy z mozołem i od nowa
musieli w obcych państwach budować
swoją twórczość. Są aktywni bojownicy
o wolną Polskę, głównie robotnicy – i to
oni zapłacili najwyższą cenę za walkę
o Niepodległą.
oje badania w IPN, które uzupełniają opowieści bohaterów
tej książki, oddanych działaczy NSZZ „Solidarność”, pokazują
okrucieństwo aparatu przemocy PRL
wobec nich, mechanizmy funkcjonowania państwa totalitarnego, ujawniają
oblicze Polski Ludowej jako kraju walczącego z własnym narodem. Podczas
rozmów z nimi przewijał się żal, że Polska utraciła rzeszę zdolnych i cennych, wykształconych i operatywnych

M
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obywateli, którzy dziś pracują na imię
oraz sukces innych krajów. I – że stan
wojenny nie został do dziś rozliczony, że odpowiedzialnych za jego wprowadzenie nie tylko nie osądzono i nie
ukarano, ale często stają się oni ludźmi
honoru… Natomiast zasłużeni w walce
z reżimem komunistycznym o wolną
Polskę są wymazywani z szerszej świadomości narodowej, często wegetują
w nędzy, albo – jak w przypadku emigrantów stanu wojennego – są całkowicie skazani na zapomnienie.

Wspomnienia stoczniowca
Jako żywy przykład emigranta,
który za walkę o wolność kraju zapłacił
wysoką cenę i został wygnany z ojczyzny otrzymując bilet w jedną stronę,
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przedstawiłam obecnego na tym Festiwalu
NNW Bogdana Żurka,
redaktora naczelnego
wydawanego od 10 lat
w Bawarii polonijnego dwumiesięcznika
„Moje Miasto”. Po prezentacji mojej książki
poprowadziłam z nim
2 października 2021 r.
spotkanie w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni, gdzie
przybliżył swoje losy
na podstawie wydanej niedawno książki
„Wspomnienia stoczniowca”. Z tej świetnie, z nerwem napisanej i edytorsko ładnie
wydanej publikacji,
wyłania się niezwykła
postać autora – niezłomnego stoczniowca,
antykomunisty, obrońcy praw człowieka, publicysty (członka Oddziału Warszawskiego
SDP), działacza niepodległościowego i społecznego, dziennikarza RWE, który do
dziś mieszka w Niemczech. Warto go
nieco poznać…
Bogdan Żurek pochodzi z Warmii i Mazur. Urodził się 17 lipca 1949 r.
w Bartoszycach, w patriotycznej rodzinie: ojciec Paweł Żurek wywodził
się z wielkopolskich chłopów; matka
Felicja Żurek, z domu Surdeko, urodziła się na Litwie (była mistrzem fryzjerstwa). Ich syn Bogdan ukończył
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technicznego na stalowe
płyty), później mistrz produkcji na wydziale obróbki kadłuba K-1. Uczestniczył w strajkach w Stoczni
Gdańskiej: w czerwcu 1976
i sierpniu 1980 r., zakończonym powstaniem NSZZ
„Solidarność”. Był jednym z pierwszych w kraju członków „Solidarności”. Na jego K-1 w Stoczni
Gdańskiej wycinano i gięto
część elementów pomnika
Poległych Stoczniowców,
który odsłonięto 16 grudnia 1981 r. (z jego aktywnym udziałem).

Od lewej: Jacek Pawłowicz, Zofia Pilecka, Bogdan Żurek,
Arkadiusz Gołębiewski.

W
w Bartoszycach szkołę podstawową,
maturę zdał w 1968 r. w Technikum
Kolejowym w Olsztynie (specjalność
budowa dróg i mostów) i zaczął tam
pracować w przedsiębiorstwach drogowych. W grudniu 1970 r., na wieść
o tragicznych wydarzeniach na Wybrzeżu, wyjechał do Gdańska. Już w lutym 1971 r. rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej – najpierw jako traser
(przenoszenie wymiarów z rysunku

Bogdan Żurek ze statuetką i dyrektor
Festiwalu NNW w Gdyni Arkadiusz
Gołębiewski.
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1981 r. założył Komitet Więzionych i Represjonowanych
za Przekonania przy Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni
Gdańskiej, któremu przewodniczył. Był
także współzałożycielem Klubu Niezależnej Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku (1981). W Akademii Medycznej w Gdańsku brał udział
w głodówce protestacyjnej na rzecz
uwolnienia więźniów politycznych,
w tym braci Kowalczyków (w maju
1981). Udzielał się też w mediach, organizował pomoc finansową i prawną dla
aresztowanych.

31

wspomnienie SDP

K

iedy nocą z 12 na 13 grudnia
1981 r. wprowadzano w Polsce
stan wojenny, Żurek przebywał
na południu Polski – w Prudniku, na
czele delegacji stoczniowców, z okazji poświęcenia tam sztandaru i tablicy pamiątkowej w hołdzie zabitym na
Wybrzeżu w grudniu 1970 r. I w Prudniku został tej nocy aresztowany. Więziono go tam w KW MO i w areszcie
śledczym (do połowy stycznia 1982 r.),

wspomnienie SDP
Z paszportami „w jedną stronę”, wraz
z żoną Teresą i ośmioletnim synem
Maciejem 27 lipca 1982 r. o świcie wyjechał do Niemiec, gdzie otrzymał azyl
polityczny.
Początkowo mieszkał w Gelsenkirchen (Westfalia). W 1984 r. osiedlił się
w Monachium, gdzie nawiązał kontakt z Rozgłośnią Polską Radia Wolna
Europa. Udzielał w niej wywiadów, informując o sytuacji w Polsce. Na falach

Bogdan Żurek jest od 1982 r. aktywnym działaczem
polonijnym w Bawarii. W Monachium założył kilka
organizacji niepodległościowych, uczestniczył w wiecach
i demonstracjach, razem z żoną prowadzili spotkania
„U Żurków”.
potem przez sześć miesięcy był internowany w Zakładzie Karnym w Nysie.
– Było to najzwyczajniejsze więzienie,
razem z przestępcami, szczurami, ciągłymi przesłuchaniami i namowami do
współpracy – opowiadał.
W Nysie dowiedział się, że został
zwolniony z pracy w Stoczni Gdańskiej.
Równocześnie szykanowano jego żonę, strasząc ją pozbawieniem prawa do
wykonywania zawodu nauczycielskiego. Oskarżany o gotowość przeprowadzania akcji destrukcyjnych i sabotażowych, zagrożony prokuratorską sankcją
i procesem, postanowił opuścić kraj.
Zwolniono go z Zakładu Karnego
w Nysie 24 lipca 1982 r. – warunkiem
było jednak wcześniejsze wymeldowanie przez żonę całej rodziny z Gdańska,
zdanie mieszkania i przedłożenie dokumentów podróży. Miał niewiele ponad dwie doby na opuszczenie kraju.
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Rozgłośni Polskiej RWE nadano też,
w odcinkach, fragmenty jego „Wspomnień stoczniowca” (w 1983 r. zostały one nagrodzone w konkursie RWE
i paryskiej „Kultury). Z Rozgłośnią Polską RWE współpracował w latach 19821989, w tym przez dwa lata (1984-1985)
na pełnym etacie. Ponadto publikował
na łamach prasy emigracyjnej – w londyńskim „Dzienniku Polskim”, „Tygodniu Polskim ” i w paryskiej „Kulturze”.
ogdan Żurek jest od 1982 r. aktywnym działaczem polonijnym
w Bawarii. W Monachium założył
kilka organizacji niepodległościowych,
uczestniczył w wiecach i demonstracjach, razem z żoną prowadzili spotkania „U Żurków”. Działał też w emigracyjnej PPS, jednym z filarów Rządu
RP w Londynie – w 1986 r. został nawet w Niemczech sekretarzem Oddziału emigracyjnego parlamentu, tj. Rady

B

Narodowej RP, stąd często bywał
w siedzibie rządu w Londynie „na
Zamku”.
Za pracę na rzecz rodaków
poza granicami kraju i zasługi w przemianach demokratycznych w Polsce został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności
i Solidarności. Uznano go też za
osobę represjonowaną z powodów
politycznych.

Drzwi do Wolności

W

Gdyni Bogdan Żurek
przeżył miłą niespodziankę. Zaraz po spotkaniu z nim dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski
uhonorował go bowiem statuetką
„Drzwi do Wolności”. W jego obecności zawarł także historyczną
umowę o współpracy z Muzeum
Żołnierzy Wyklętych w Warszawie.
Obok Zofii Pileckiej (córki zamordowanego przez komunistów rotmistrza Witolda Pileckiego) oraz
dyrektorów: Jacka Pawłowicza i Arkadiusza Gołębiewskiego, podpisał
ją również Bogdan Żurek.
– Jestem niezwykle szczęśliwy, nie
spodziewałem się takiego wyróżnienia
– powiedział wzruszony stoczniowiec.
Do dziś ma tylko obywatelstwo polskie,
a ostatnio coraz więcej czasu spędza
w Sopocie.
Obydwie zaprezentowane na Festiwalu NNW książki, a także dwa
spotkania z ich autorami, były doskonałym uzupełnieniem głębszych
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badań naukowych i dyskursu nad
najnowszą historią Polski, w tym nad
wprowadzonym 40 lat temu stanem
wojennym. Problematyka polskiej
emigracji stanu wojennego jest niezmiernie interesująca i do tej pory
mało przebadana. Mimo iż była skutkiem kolejnego zrywu niepodległościowego narodu, wpisując się w długą
tradycję polskich emigracji.
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nad Donbasem
Tekst i zdjęcia Michal Lebduška

wojna i SDP
W ukraińskim mieście
Krasnohoriwka w obwodzie
donieckim, znajdującym się
bezpośrednio przy linii frontu,
zatrzymujemy się przed
jednym z czteropiętrowych
bloków. Od początku wojny
pociski trafiły w dom aż
dziewięć razy. Ostatnio
5 sierpnia tego roku. Pocisk
z granatnika wpadł do salonu
jednego z mieszkań, ciężko
raniąc męża pani Łarysy.
Z samej twarzy wyciągnięto
mu aż dwadzieścia dwa
odłamki, a uratowano go
także dzięki interwencji byłej
dyrektor miejscowej fabryki,
w której Łarysa wcześniej
pracowała. Ta bowiem
załatwiła przewiezienie
męża do szpitala w Dnieprze.
O zdarzeniu przypomina
zdemolowany balkon, rozbite
okno zakryte plandeką,
i sterta zniszczonego
wyposażenia mieszkania,
leżąca pod nim.

Ł

arysa opowiada nam o wszystkim
ze łzami w oczach razem z córką,
przy wynajętym domu, niedaleko
od ostrzelanego bloku. Nad nami w koronie drzewa wszystkiemu przysłuchuje się jej wnuczka. „W tym momencie
byłam w toalecie i mój mąż przeszedł
z kuchni do salonu, chciał po prostu
zapalić papierosa na balkonie”, opisuje tamto wydarzenie. Przykrym dopełnieniem tego nieszczęśliwego zdarzenia jest to, że państwo ukraińskie
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zawiodło, gdyż odmówiło wypłacenia
odszkodowania za zniszczone mieszkanie z tego powodu, że nie było ono
sprywatyzowane. Historia Łarysy jest
jedną z wielu, które w pierwszej połowie września udokumentowała międzynarodowa misja obserwacyjna
w ukraińskim Donbasie, zrealizowana
przez organizację „Wostok-SOS” i niemiecką DRA, ze wsparciem niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych.
Dla zrozumienia sytuacji w Donbasie kluczowym jest uświadomienie
sobie tego, o jak różnorodny region
chodzi. Oprócz tego, że zdecydowanie
nie zauważamy tutaj wyłącznie przemysłowego krajobrazu, wypełnionego
szybami kopalń i hałdami, istnieje zasadnicza różnica pomiędzy obszarami
przyfrontowymi i tymi bardziej oddalonymi. Już kilka kilometrów od linii
frontu wojnę przypominają w zasadzie
jedynie punkty kontrolne na drogach,
których pilnuje nie armia, a policja
oraz gwardia narodowa. W odróżnieniu od wielu depresyjnych przyfrontowych miejsc, miasta takie jak Mariupol,
Bachmut czy Siewierodonieck rozwijają się bardzo dynamicznie i zaczynają wyglądać całkiem nieźle. Co więcej,
wzdłuż dróg nieustannie natrafiamy
na plakaty ogólnoukraińskiego programu prezydenta Zełenskiego pn. „Welyke budiwnyctwo” (Wielka budowa),
w ramach którego, oprócz wielu innych
projektów, prowadzi się masowe remonty infrastruktury drogowej. Przejazd do strefy przyfrontowej sprawia
więc często wrażenie surrealistycznego przejścia między dwoma absolutnie odmiennymi światami. Miejscowe problemy, o których w Mariupolu
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i Żenię z „Wostok-SOS”, którzy również
opowiada nam aktywista i radny miejbędą naszymi przewodnikami. Obyski Maksym Borodin, nie mają z wojną
dwaj pochodzą z okupowanego Ługańabsolutnie nic wspólnego. „Problemem
ska, z którego w 2014 roku uciekli do
numer jeden Mariupola pozostaKijowa. Poznali się na łuje ekologia”, tłumaczy
gańskim Majdanie, z któw przyjemnej angielskiej
Żenia zaczął
rego wywodzi się także
kawiarni. „Drugim, nieprzychodzić
„Wostok-SOS”. Żenia zamniej istotnym probleczął przychodzić na Majmem, jest monopolizacja
na Majdan
dan w styczniu 2014, gdy
władzy, to wszystko co
w styczniu 2014,
przypadkiem dowiedział
tu robi Achmetow (najgdy przypadkiem
się o nim z miejscowej
bogatszy ukraiński olidowiedział
telewizji. W tym czasie
garcha – przyp. aut.). On
się o nim
spotykało się tu każdego
faktycznie buduje sobie
z miejscowej
dnia tylko kilkadziesiąt
tutaj nowe miejsce potelewizji. W tym
osób. Aczkolwiek liczkazowe, tak jak było to
czasie spotykało
ba protestujących sukw Doniecku”.
się tu każdego
cesywnie wzrastała, to
asza podróż po
dnia tylko
w półmilionowym mieDonbasie zaczykilkadziesiąt
ście tylko raz zebrało się
na się w mieście
ich około tysiąca. „Wczeosób.
Konstantynówka, które
śniej nie wiedziałem,
obecnie z powodu wojże w Ługańsku jest ktoś
ny jest stacją końcową
przeciwko Janukowyczowi. Najpierw
pociągów z Kijowa. Z zaniedbanym,
chciałem jechać na kijowski Majdan,
przykurzonym placem dworcowym
ale rodzina powiedziała mi <<nie>>”,
kontrastuje nowoczesny supermarket
opowiada Żenia w samochodzie. Nie
i kawiarnia, w której czekamy na Kostię

N

Jeden z domów trafionych pociskiem artyleryjskim.
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Samochód trafiony rakietą.

chodziło bynajmniej o to, że rodzina
Żeni wspierała ówczesnego prezydenta Janukowycza, ale po prostu bali się
o jego bezpieczeństwo. I może właśnie
dlatego, że jego rodzina nigdy nie głosowała na partię prezydenta, Żenia ideowo miał do Majdanu blisko. Nawet gdy
wcześniej nie angażował się w podobne ruchy i przez kilka lat żył w Rosji,
gdzie chciał pozostać.
Konstantynówki wyruszamy
w stronę naszych pierwszych
przystanków. W międzyczasie
przewodnicy zapoznają nas z kilkoma prostymi zasadami, które mamy
wpoić sobie podczas podróży wzdłuż
linii frontu. Najpierw zatrzymujemy
się w miasteczkach Zalizne i Niu Jork
(Nowy Jork), który w tym roku powrócił do swojej historycznej nazwy. Tę
nadali mu niemieccy koloniści, którzy
osiedlili się tutaj w XIX wieku. Na miejscu spotykamy pierwszych aktywistów
i świadków niedawnych ostrzałów celów cywilnych. O ile inne ślady wojny

Z
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są relatywnie stare, to właśnie w Niu
Jorku oglądamy dom, który został
zniszczony 15 sierpnia tego roku. Warto dodać, że blisko miejsca wybuchu
nie ma żadnych obiektów wojskowych.
Dowiadujemy się od mieszkanki, pani
Luby, że tak samo jak w wielu innych
miejscowościach, tutaj był przez długi
czas spokój i dopiero w ostatnim czasie rozpoczęły się bardziej intensywne
ostrzały miasta, do których przez kilka
lat nie dochodziło.

Zasada nr 1: w pobliżu
frontu w aucie nigdy
nie używajcie pasów
bezpieczeństwa, abyście
go mogli w razie nagłego
ostrzału szybciej opuścić.
Do najbardziej znanych przyfrontowych miast należy Awdijiwka, dominantą której jest ogromny dymiący kombinat koksochemiczny, który
chcąc nie chcąc przypomina krajobraz
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z apokaliptycznego filmu. Podobnie jak
w Niu Jorku, i tutaj dowiadujemy się,
że po kilku spokojnych latach miasto
zostało 28 sierpnia dwukrotnie intensywnie ostrzelane przez separatystów.
Bez względu na to Awdijiwka sprawia
w miarę przyzwoite wrażenie. Państwo
ukraińskie praktycznie na każdym kroku za pomocą żółtoniebieskich flag na
lampach i wielu innych symboli „zaznacza swoje terytorium”. Ślady wojny widoczne są głównie na obrzeżach miasta,
gdzie znajdują się zniszczone pociskami domy mieszkalne, w których, mimo
wielkich uszkodzeń, wciąż mieszkają ludzie. Za ostatnią ulicą w kierunku Doniecka widzimy tabliczki ostrzegające przed minami, a przy domach
jednorodzinnych, za którymi położona
jest strefa przemysłowa, gdzie toczono
ostre walki jeszcze w 2016 roku, widzimy przedziurawione pociskami płoty.

wojna i SDP
W drodze, pomiędzy domami jednorodzinnymi spotykamy na ulicy starszego pana, który na nasze pytanie, bez
względu na wszelkie dowody i logikę,
gwałtownie odpowiada, że Awdijiwkę
ostrzeliwali sami Ukraińcy. „W Internecie pokazują nam, że strzela DNR (Doniecka republika ludowa – przyp. aut.),
ale co, nie widzimy, skąd się strzela?
Strzelają po swoich!”, komentuje sytuację wzdłuż linii frontu. I takie poglądy
nie są w Donbasie odosobnione. Drugi
raz spotykamy się z czymś podobnym
w szpitalu w Krasnohoriwce. Nieprzyjazne nastroje miejscowych wspomina
także żołnierz pochodzący z centralnej
Ukrainy, który we wsi Triochizbenka
pokazuje nam dom uszkodzony ostrzałem z 8 września. Z drugiej strony gdzie
indziej mieszkaniec ulicy, na której regularnie się strzela, dumnie pokazuje
w telewizorze ukraińskie kanały, które

Odprawa przed wyjazdem na linię frontu.

ogląda i nie raz słyszymy, że zamiast
tradycyjnie do Rosji, ludzie wyjeżdżają
za pracą do Polski.

Zasada nr 2: W obszarach
blisko frontu nigdy
nie schodźcie z drogi;
mogą tu być miny.

Z

Dom kultury im Karola Marksa.
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decydowanie najbardziej depresyjnym miejscem naszej podróży jest wioska Opytne, blisko
Awdijiwki, w której pozostało tylko 36
z 700 mieszkańców. W drodze do niej
przejeżdżamy bezpośrednio przed pozycjami separatystów i w oddali mamy
możliwość zobaczenia smutno wyrastającego ponad horyzont szkieletu donieckiego lotniska, które na początku
wojny przez długie 242 dni bronili ukraińscy „cyborgowie”. Mieszkańcy, którymi są głównie emeryci, żyją w koszmarnych warunkach: w podziurawionych
domach, bez wody i gazu. Prąd został
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podłączony dopiero w kwietniu tego
roku, po siedmiu latach oczekiwania,
dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii,
o czym oznajmiają stosowne tabliczki
na domach. Według szefa awdijiwskiej
administracji wojskowo-cywilnej Witalija Barabasza, prąd pomagali przywrócić i Ukraińcy, o czym jednak miejscowi
nie wiedzą i nigdzie nie ma o tych staraniach żadnej wzmianki. Właśnie to, że
Ukraina nie zawsze potrafi „pochwalić”
się tym, co w regionie robi, jest jednym
z istotnych problemów. W niektórych
miejscach sytuacja wygląda tak, jakby
państwo nie potrafiło wypełniać swoich podstawowych funkcji. Szczególnie widoczne jest to w szpitalu w Krasnohoriwce, gdzie dosłownie wszystko,
od toalety po dozowniki do dezynfekcji umieszczone przy drzwiach, oznaczone jest naklejkami informującymi
o wsparciu rządów i organizacji pozarządowych z całego świata.
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W

nie chciał, a w końcu udało się przekoOpytnem oglądamy ciemnać do tego zaledwie dwie osoby.
ne, brudne i wilgotne piwnice, w których ludzie mieszkali podczas intensywnych walk przez
Zasada nr 3: Jeżeli nagle
długie miesiące, oraz mieszkanie, bezzacznie się ostrzał z ciężkiej
pośrednio do którego wpadł granat.
broni, natychmiast połóżcie
„To jest takie samo mieszkanie jak
się na ziemię, najlepiej do
u mnie”, opowiada mieszkaniec, „tutaj
jakiegoś zagłębienia albo za
to spadło, z trzech pomieszczeń zrobiło
zbocze. Zdecydowanie nie
jedno”. Ludzie przeżywają tu więc tylprzy domach, żebyście nie
ko dzięki pomocy humanitarnej. Ta jest
ucierpieli od spadającego
dostępna w dużej ilości, ale widoczszkła lub kawałków murów.
ne jest to, że ludzie nie są w stanie jej
w pełni spożytkować. Barabasz zwraO tym, że konflikt wciąż nie wygaca uwagę, a potwierdzają to aktywistki
sa, przekonujemy się na własnej skóz organizacji „Proliska”, że w Opytnem
rze. We wsi Zolote 4 specjalnie zostajest też problem z alkoholizmem i tym,
jemy na noc, tylko około 350 metrów
że ludzie przywykli do życia z pomocy
od ukraińskich pozycji, abyśmy mogli
humanitarnej i nie chcą
usłyszeć, jak się tu każwcale pracować. „Przed
dego dnia strzela. Zakwakilkoma tygodniami przyterowujemy się w maSłyszymy
wieźliśmy im cztery tony
łym domku wynajętym
regularny
zboża dla kur. Ledwo co
od starszej pani. Na pohuk z broni
zaczęliśmy wyładowywać
dwórku znajdują się ruiny
automatycznej,
worki, dwaj tacy już się
większej budowy, zniszktóry czasem
umawiają – ja to zabioczonej na początku wojwzmacniany
rę na rowerze i wymienię
ny, należącej do rodziny
jest eksplozjami
na wódkę. Bezpośrednio
jej syna. Po zmroku, kiedy
granatów
przy nas”, mówi Bararozmawiamy z miejscomoździebasz. W rzeczywistości
wą aktywistką i znajomą
rzowych.
ludzie przebywają w tych
naszych przewodników,
koszmarnych warunkach
panią Maryną, rzeczywiw dużym stopniu z właście w okolicy rozpoczysnej woli. Przenieść się chociażby do
na się strzelanina. Słyszymy regularny
Awdijiwki mogliby bez większych prohuk z broni automatycznej, który czablemów, otrzymaliby również wsparsem wzmacniany jest eksplozjami gracie od państwa. Dla tych, którzy nie są
natów moździerzowych. Warto wspona emeryturze, na pewno znalazłaby
mnieć, że Zolote jest też przy okazji
się też praca. Miejsca pracy miejscowa
przykładem innych problemów Donbaadministracja próbowała zresztą stwosu. W sąsiednim Zolote 3, nazywanym
rzyć bezpośrednio we wsi, ale przez
również Stachanowiec, oglądamy zrujdługi czas tu po prostu nikt pracować
nowane domy mieszkalne zbudowane
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Typowu krajobraz Doinbasu.

– jak to w „idealnej radzieckiej miejscowości” – symetrycznie dookoła centralnego placu. Tutaj nie zbierała swojego
żniwa wojna, ale ekonomiczny upadek,
który trapił Ukrainę po rozpadzie ZSRR.
To właśnie braki w podstawowych
usługach i infrastrukturze oraz niedobór miejsc pracy z powodu zamykania
miejscowych kopalń są, oprócz wojny,
kolejnym wyjaśnieniem, dlaczego ludzie stąd wyjeżdżają. Szczególnie, gdy
mamy świadomość tego, że do regionu
dotkniętego wojną żadni inwestorzy
przybywać nie będą.
Następnego dnia po noclegu w Zolotym 4 próbujemy przedostać się do
wsi Werchniotorecke, gdzie chcemy
zobaczyć skutki ostrzału z 9 września.
Jednak ukraińscy żołnierze przez kilka
godzin, nawet mimo oficjalnego pozwolenia od dowództwa armii, nie wpuszczają nas do wsi. Według Kosti prawdopodobnie nie chcą, żebyśmy na miejscu
zobaczyli coś dla nich niewygodnego – może ukraińskie pozycje blisko
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cywilnych domów. Właśnie tutaj o szóstej wieczorem, jeszcze przed zapadnięciem zmroku, zaczyna się intensywny
ostrzał i silne eksplozje, przed którymi
musimy się schować. Według Żeni i Kostii, wybuchy nie były znowu aż tak blisko, ale dla pewności odjeżdżamy z wsi
i z oddali obserwujemy chmurki dymu,
zdradzające miejsca wybuchów.

Zasada nr 4: Nigdy nie róbcie
zdjęć żołnierzy, punktów
kontrolnych i pozycji
wojskowych, a jeżeli już,
to niech was nie zobaczą.

O

ddzielnym problemem są przejścia pomiędzy Ukrainą a tak
zwanymi republikami ludowymi, kontrolowanymi przez separatystów. Mimo że Ukraina ma otwarte
wszystkie siedem przejść, to separatyści przepuszczają ludzi tylko przez dwa
z nich – po jednym w każdym z obwodów, i to jeszcze w porównaniu
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pomagają ludziom załatwić wszystko
przedstawiające Ukrainę w jak najlepco niezbędne, łącznie z testami na coszym świetle, do którego należy cenvid, które są w oficjalnym, ale mało witrum świadczenia usług administracyjdocznym punkcie darmowe. Tu, jak winych, posterunek policji, sklep i punkt
dać, Ukraina ma jeszcze dużo pracy do
lekarski.
wykonania.
Jednak największą bolączką, która
psuje ogólnie dobre wrażenie z ukraińwstępnych wyników misji obserskiego przejścia, są obostrzenia antycowacyjnej wynika, że zawieszenie
vidowe. Dla przekroczenia granicy niebroni zawarte w zeszłym roku jest
zbędny jest test, którego wynik można
absolutną fikcją i w większości miejsc,
w prosty sposób sprawdzić przez aplikawzdłuż frontu nieustannie, każdego
cję mobilną. Tyle że nie każdy ma nowodnia słychać strzały. W ostatnim czasie
czesny telefon i dlatego niektórzy ludzie
zdecydowanie zwiększyła się również
nie mogą przejść ze „strefy niczyjej” na
liczba ostrzałów z broni ciężkiej, której
stronę ukraińską. Wielkim
używanie jest na mocy zaproblemem jest również
wieszenia broni i porozuto, że Ukraina nie zawsze
mienia z Mińska zabronioW ostatnim
potrafi efektywnie poszene. Prorosyjscy separatyści
czasie
rzać informacje o prawach
ewidentnie zmienili też
zdecydowanie
osób na okupowanych tetaktykę i obecnie ostrzezwiększyła się
rytoriach, których wciąż
liwują wojskowe cele darównież liczba
uważa za swoich obywatelej od linii frontu, z powoostrzałów
li. Nasza kolejna rozmówdu czego, niestety, bardziej
z broni ciężkiej,
czyni na przejściu opocierpią osoby cywilne.
której używanie
wiada o tym, że jej wnuki
Warto jednak zaznaczyć,
jest na mocy
mają już rosyjskie paszże ogólna sytuacja humazawieszenia
porty. „Dla nich droga tutaj
nitarna w regionie zdecyjuż jest zamknięta”, mówi.
dowanie się poprawiła, ale
broni
Mimo że otrzymanie ukrawciąż istnieje wiele miejsc
i porozumienia
ińskiego paszportu nie byz bardzo poważnymi proz Mińska
łoby dla nich żadnym problemami. Czym innym jest
zabronione.
blemem.
sytuacja w miejscach odStanycja Luhanska,
dalonych od frontu, gdzie
blisko granicy z Rosją, która jest nawidoczna jest pozytywna dynamika
szym ostatnim przystankiem na drozmian i spokój, a wojny nic praktyczdze, robi zdecydowanie gorsze wrażenie nie przypomina. Co ciekawe, nawet
nie. Niezbędne zaplecze jest dopiero
języka ukraińskiego i symboliki ukraińw budowie, ludzie muszą pokonywać
skiej jest zadziwiająco dużo i zdaje się,
sporą odległość na piechotę, co jest dla
że Ukraina powoli pozyskuje miejscową
wielu męczące. Oprócz tego na życie tuludność, która zaczyna brać jej stronę.
taj zarabiają różnego rodzaju oszuści,
Jednakże do osiągnięcia tego celu trzeba
którzy na miejscu za stosowną opłatą
jeszcze dołożyć bardzo wielu starań.

Z

Po drugiej stronie są już separatyści.

z minionymi latami w ograniczonych
ilościach. Formalnym powodem są
środki przeciwko covid, ale w rzeczywistości separatyści ewidentnie dążą do
jak największego ograniczenia kontaktów pomiędzy ludźmi po obydwu stronach frontu. Niektórym – na przykład
naszym współtowarzyszom podróży z przedziału pociągu relacji Kijów-Konstantynówka – nie pozostaje nic
innego, jak jechać długie godziny drogim transportem przez Rosję. Bowiem
jeżeli Ukraina stara się jak najbardziej
ułatwić przejście przez granicę, to po
drugiej stronie potrzebnych jest o wiele więcej dokumentów i dodatkowo
granicę przekroczyć można tylko raz
w miesiącu.
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L

udzie przychodzący z drugiej strony ewidentnie boją się i nie są za
bardzo rozmowni. „Donieck to takie piękne miasto, takie piękne i takie
czyste”, zachwyca się starsza kobieta na przejściu. Na pytanie, czy dzisiaj
sytuacja jest lepsza niż przed rokiem
2014, odpowiada wymijająco: „zawsze
był piękny”. W końcu jednak zabrzmi
i lekka nuta krytyki obecnych władz Doniecka. Za poprzedniego „wodza” Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandra
Zacharczenki podobno wszystko było
o wiele lepsze. Przy odwiedzanym przez
nas przejściu Nowotrojicke w obwodzie
donieckim zauważamy, że Ukraina naprawdę „błysnęła”. Przybyszów z drugiej strony wita nowoczesne zaplecze,
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J

Boże

Narodzenie

w sztuce

Tekst i zdjęcia
Maria Giedz

Grudzień jest miesiącem, w którym wiele osób oczekuje
na najbardziej radosne, barwne, a przede wszystkim rodzinne
święto jakim jest Boże Narodzenie. Dla chrześcijan jest to najstarsze
i najbardziej wyczekiwane święto. Wiąże się z nim wiele zwyczajów,
nadziei, opowieści… Wielkie misterium wcielenia Syna Bożego,
tak obrazowo opisane w Nowym Testamencie, jest wyjątkowo
wdzięcznym tematem dla artystów, którzy od stuleci chętnie je
wykorzystują w swojej twórczości. Są to malowidła, rzeźby, witraże,
rysunki, wyroby ceramiczne, ilustracje do książek pokazujące
scenę Bożego Narodzenia. Każdy artysta przedstawia je inaczej:
Madonna adorująca Dzieciątko, Święta Rodzina, pokłon pasterzy,
pokłon Trzech Króli. Niektóre kompozycje są rozbudowanymi
opowieściami, inne to skromne, dwu-, trzypostaciowe sceny.
44

uż w sztuce średniowiecza występują rozbudowane kompozycje, ale
postacie są milczące, pełne ubóstwa, pokory, a Dzieciątko leży na ziemi. Do wyjątkowych dzieł zalicza się
„Mistyczne narodziny” (1500 r.) Sandro
Botticellego, włoskiego malarza doby
odrodzenia, gdzie wszystkie postacie są
uduchowione, nierzeczywiste. Ukryty
we własnych myślach Józef, Maryja adorująca i wesołe Dzieciątko wyciągające
do Niej ręce. Wspaniały taniec aniołów
trzymających w rękach oliwne gałązki,
ludzie jednający się z aniołami i demony chowające się w czeluściach ziemskich. Ten obraz emanujący radością
obraz z powodu triumfu
dobra nad złem, to chętnie
oglądany eksponat w londyńskiej National Gallery.

realnego ojcostwa. Czasem w tle znajdowała się scena zwiastowania pasterzom. Pojawiały się też pokłony pasterzy nawiązujące do ludowego folkloru.
dobie baroku artyści na jednym obrazie łączyli kilka
wydarzeń, sceny rozgrywające się w różnym czasie. I tak, mamy Józefa podchodzącego do żłóbka
z lampą czy świecą, jest też górski pejzaż i zlatujący z nieba anioł ogłaszający wielką nowinę, są pasące się owce,
drzemiący pasterz, anioł odwiedzający
pasterzy i oczywiście scena główna

W

Zgodnie z Ewangelią
Nie wszyscy artyści
przedstawiali Boże Narodzenie w sposób mistyczny. Najczęściej malowano
zgodnie z opisem Ewangelii św. Łukasza, który prezentuje noc betlejemską
jako czas bogaty w wydarzenia. Na niektórych obrazach powracający z bezowocnych poszukiwań
kwatery noclegowej św. Józef oddaje pokłon Chrystusowi, innym razem ogrzewa nad ogniem nogi, nie
zwracając uwagi na Chrystusa, co miało symbolizować wykluczenie jego
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– Maria, która odchyla chustkę i pokazuje narodzonego Chrystusa. A pasterze? Jeden oddaje pokłon, drugi patrzy
ze zdziwieniem na Dzieciątko.
Polsce wyobrażenia z Bożym
Narodzeniem pojawiły się
już w dobie wczesnego średniowiecza, najpierw jako ilustracje do
rękopiśmiennych ksiąg liturgicznych.
W okresie romańskim znalazły się na
witrażach, gdzie ułożono je w ustawianych obok siebie scenach ze Starego i Nowego Testamentu. Scenę Bożego
Narodzenia najczęściej umieszczano
obok przedstawienia gorejącego krzewu
Mojżesza i różdżki Aarona, symbolizujących cudowne narodzenie Chrystusa.
W gotyku pojawiły się różne kompozycje, zarówno w malarstwie tablicowym
(obrazy), jak i ściennym. Często są to
tylko dwie postacie: Maria w pozycji
klęczącej, wielbiąca małego, nagiego

W
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Chrystusa, ułożonego na promieniach
w formie Świętej Hostii. Artysta w taki sposób podkreślał dziewicze narodzenie Jezusa. Maryja była sama w stajence, bo Józef poszedł szukać kwatery.
I właśnie wtedy nadszedł czas narodzenia. Chrystus w cudowny sposób przeniknął ciało Marii, nie naruszając Jej
dziewictwa, czyli nie została Ona poddana fizjologicznemu procesowi rodzenia. Pozostała w pozycji klęczącej i jako
pierwsza oddała pokłon Boskiemu Synowi. W średniowieczu występują też
bardziej rozbudowane kompozycje, ale
postacie są milczące, pełne ubóstwa,
pokory, a Dzieciątko leży na ziemi.

na szkle rozpowszechnionych od poIzajasz, który zapowiedział, że Dziewica
czątku XIX w. Aczkolwiek nie jest to
porodzi Dziecię. Na koniach siedzą trzej
temat zarezerwowany
królowie w różnym wieku,
wyłącznie dla Kościouosabiający wszystkie nała katolickiego. W szturody ziemi i wszystkie laScena
ce prawosławnej narota człowieka. Poniżej trzy
narodzenia jest
dzenie Chrystusa pisano
akuszerki myją Dzieciątwielokrotnie
na ikonach bardzo symko. Św. Józef siedzi z boku,
kopiowana
bolicznie. To nie są żyopierając głowę na lewej
i w XVII, i w XX
we sceny pełne radości,
dłoni – to gest zwątpienia,
wieku, bo taki
lecz mistyczne schemazdziwienia, niezrozumiejest kanon
ty, uduchowione, piękne,
nia sytuacji, która właśnie
prawosławia
trochę nierealne, jak casię wydarzyła. Scena na– celem
ła sztuka Wschodu. Klarodzenia jest wielokrotikony jest
sycznym przykładem jest
nie kopiowana i w XVII,
wprowadzenie
XV-wieczna ruska ikona
i w XX wieku, bo taki jest
świadomości
wyobrażająca Dziewicę lekanon prawosławia – ceżącą na czerwonym płaszlem ikony jest wprowaoglądającego
czu, rozłożonym w formie
dzenie świadomości ogląw świat ducha...
mandorli. Za jej plecami
dającego w świat ducha,
znajduje się grota, a w niej
ukazanie „tajemnych
żłóbek z Dzieciątkiem, nad którym poi nadprzyrodzonych zjawisk”, a nie machylają się wół i osioł (jest to koń, bo tak
lowanie dla malowania. Zwłaszcza, że
na Rusi wyobrażano sobie osła). Są też
takim niezwykłym zjawiskiem jest Bopasterze i stojący, oparty o laskę prorok
że Narodzenie.

Uduchowione ikony
Tematy związane z Bożym Narodzeniem wykorzystywano również
w sztuce ludowej, głównie w obrazkach
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Na Pomorzu

Pelplin, Fragment rzeźbionego, neogotyckiego
tryptyku ze sceną wyobrażającą Boże
Narodzenie.

48

Wbrew opinii, że niemal w każdym
kościele znajduje się przedstawienie
z Bożym Narodzeniem, na Pomorzu nie
ma ich wiele. Jako ewenement należy
potraktować katedrę w Pelplinie, gdzie
znajdują się one aż w czterech miejscach, ale o tym za chwilę.
Listę pomorskich bożonarodzeniowych przedstawień powinno się zacząć
od wyobrażenia zapowiadającego narodziny Jezusa, czyli od Matki Boskiej
Brzemiennej, tej z Matemblewa. Jest to
drewniana rzeźba, wykonana w gdańskim warsztacie około 2 połowy XVIII
w. przez nieznanego artystę. Wizerunek tego typu Madonny jest niezwykle rzadki, a jeszcze rzadsze są sanktuaria Maryi Brzemiennej. Tacy artyści,
jak Hiszpan Bartolomeo Murillo czy
Włoch Giovanni Battista Tiepolo, ukazują Maryję w błogosławionym stanie,
ale chodzi im o podkreślenie Niepokalanego Poczęcia i odniesienie go do
apokaliptycznego tekstu z objawienia

św. Jana (Ap 12, 1-3). Natomiast Matka Boska Matemblewska jest po prostu
kobietą brzemienną, która za chwilę
urodzi.
Na Pomorzu do najpiękniejszych
przedstawień bożonarodzeniowych
zalicza się Pokłon Pasterzy z predelli
ołtarza Wniebowzięcia Matki Boskiej
(zwanego ołtarzem Mariackim) katedry pelplińskiej. Jego autorem jest Herman Han (1574-1628), mistrz polskiego
malarstwa doby baroku. Dzieło to powstało ponad sto lat wcześniej od rzeźby matemblewskiej, bo w 1618 r., i podobnie jak owa rzeźba jest utrzymane
w bardzo prawdziwym świecie. Dzieciątko spoczywa w żłóbku pełnym siana. Madonna podtrzymuje je, pokazuje
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pasterzom. To nie jest mistyczna scena,
tylko oparta na realiach życia codziennego. Obok samego narodzenia występuje przedstawienie chłopa karmiącego osła, jakby artysta chciał pokazać,
że Bóg się rodzi w normalnej rzeczywistości. Postacie na obrazie Hana to
prości ludzie, żona pasterza przypomina wieśniaczkę idącą na targ do Gdańska. A pasterze? – to murarze pracujący
przy budowie gdańskiej świątyni.
W pelplińskiej katedrze znajdują
się również trzy inne kompozycje ukazujące Boże Narodzenie. W północnej
części ambitu (obejście wokół prezbiterium) na tylnej części XVII-wiecznych
stalli umieszczono malowane tablice tworzące Biblię Pauperum (Biblia dla
Ubogich), powstałe po 1620 r. Na jednej
z nich widać Pokłon Trzech Mędrców
przekazujących dary Jezusowi. Również
w północnej nawie, w kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje się rzeźbiony neogotycki tryptyk, gdzie wewnętrzna scena wyobraża Boże Narodzenie.
Natomiast w nawie południowej, w górnej partii umieszczono dość zniszczony obraz malowany na płótnie, zapewne przeniesiony do wnętrza świątyni
z klasztoru. Jest to XVIII-wieczne przedstawienie ukazujące moment narodzin
połączony z pokłonem pasterzy.

Archikatedra oliwska
Herman Han, a więc ten sam malarz, który namalował pelpliński Pokłon
Pasterzy, jest autorem głównego obrazu w Ołtarzu Czterech Ewangelistów
archikatedry oliwskiej. Warto tu wspomnieć, że Han był malarzem przynależnym do cechu gdańskiego i jako
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katolik otrzymywał zlecenia dla kościołów katolickich
(Oliwa, Pelplin), a takich na
Pomorzu było niewiele, gdyż
większość świątyń, w ramach
reformacji, po 1517 r. przejęli
protestanci.
łtarz Czterech Ewangelistów znajduje
się w północnej partii ambitu. Główny obraz (lata 20. XVII w.) przedstawia
Pokłon Pasterzy, gdzie na
pierwszym planie widać Maryję tulącą małego Jezusa
owiniętego tkaniną barwy cynobrowej, tak jak to czyniono na Pomorzu, niosąc dzieci
do chrztu. Dalej widać
grupę pięciu starców
i dwóch aniołów. WarPierwszy król
to tu zwrócić uwagę na
symbolizuje
zespolenie trzech warEuropę i przybył
tości współzależnych
z naczyniem
od siebie: koloru, cienia
Gdańsk Oliwa, obraz główny w ołtarzu Trzech
pełnym
Króli z 1647 r. z przedstawieniem Pokłonu
i światła. Tym źródłem
złotych monet.
Trzech Króli nieznanego artysty.
światła jest płomień
Kolejni dwaj
świecy trzymanej przez
reprezentują
św. Józefa. Ciekawostką
czyli obraz główny, przedAzję i Afrykę.
jest to, że płomień jest
stawia pokłon Trzech Króli.
Ich służący
wydrążony w desce,
Pierwszy król symbolizuje
niosą
która służy jako podEuropę i przybył z naczykadzielnicę oraz
kład obrazu, a został
niem pełnym złotych monet.
pokryty płatkami złota.
Kolejni dwaj reprezentuzłotą szkatułkę
W tej samej części
ją Azję i Afrykę. Ich służący
z mirrą.
ambitu oliwskiej archiniosą kadzielnicę oraz złotą
katedry znajdują się
szkatułkę z mirrą. Drugi objeszcze dwa przedstawienia bożonaraz, znacznie mniejszy, umieszczony
rodzeniowe. Jest to Ołtarz Trzech Króli
w zwieńczeniu tego samego ołtarza,
z 1647 r. z dwoma obrazami. Niestety,
jest ilustracją do tekstu: „Leży w żłobie
twórcy zarówno ołtarza, jak i obu obi panuje w niebie”. Wyobraża Chrystusa
razów są nieznani. Ten w retabulum,
tronującego w niebie, który znad chmur

spogląda w dół na ziemię, gdzie
na sianie leży Dzieciątko, któremu przygląda się zdziwiona krowa. W predelli owego ołtarza widnieje łaciński napis zaczerpnięty
z Księgi Psalmów: „Adorabunt Eum
Omnes Reges Terrae Omnes Gentes
Servient Ei” (I oddadzą mu pokłon
wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły).
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Gdańsk Oliwa,
obraz Leży w żłobie
i panuje w niebie
ze zwieńczenia ołtarza
Trzech Króli z 1647 r.

symbolice prawd wiary
niż na życiu codziennym
małego Jezusa. Chociaż,
poza Oliwą i Pelplinem,
zdarzają się wyjątki.
Takim wyjątkiem
jest niewielkie Żukowo
i tamtejszy gotycki kościół ponorbertański p.w.
Wniebowzięcia NMP, który uchodzi za najstarszy
zabytek architektoniczny
na Kaszubach (o ile do architektury nie będzie się
zaliczać kamiennych

W tak zwanym terenie

W

Polsce istnieje tylko
jedna parafia pod wezwaniem Bożego Narodzenia. Jest ona usytuowana na
Śląsku, a dokładnie w Rudzie Śląskiej, niedaleko kopalni Halemba.
Na Pomorzu o takim wezwaniu
można jedynie pomarzyć. Nawet
niewiele znajduje się kościołów,
w których można znaleźć przedstawienie Bożego Narodzenia, bo
w dawnych czasach artyści Pomorza bardziej skupiali się na

Oliwa, Pokłon Pasterzy autorstwa Hermana Hana,
lata 20. XVII w., stanowi główny obraz w ołtarzu
Czterech Ewangelistów.
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Innym, zupełnie nieznanym „inkręgów czy kurhanów). Znajdują się
cydentem” bożonarodzeniowym,
w nim dwa bożonarodzeniowe przedjest kościół p.w. św. Marii Magdaleny
stawienia. Oba rzeźbione. Pierwszym
w miasteczku Czersk, usytuowanym
jest spora alabastrowa płaskorzeźba,
w sercu Borów Tucholskich. Oprócz inwykonana przez angielskiego artyteresującego wyposażenia świątynia
stę z XIII/XIV w. Została wmurowana
kryje w swoim wnętrzu bogato zdobiow ścianę kaplicy kościoła. Przedstawia
ny malowidłami strop. Polichromię tę
Marię w pozycji półleżącej, trzymającą
wykonał w 1912 r. znany niemiecki masiedzące na łożu Dzieciątko, któremu
larz Otto Linnemann z Frankfurtu nad
trzej królowie wręczają dary. W tle wiMenem. Umieścił on na stropie malodać postać kobiecą, zapewne akuszerwidła przedstawiające sceny ze Starekę, a w górze wirującą gwiazdę. Postago i Nowego Testamentu,
cie zostały przedstawione
a także alegorie. W nabardzo realistycznie, aczwie poprzecznej, a więc
kolwiek bez zbędnych
Innym,
w transepcie, artysta
szczegółów. Maria z Jezuzupełnie
umieścił scenę narodzesem odpowiada bardzo
nieznanym
nia Jezusa, Jego mękę oraz
realnej scenie kobiety po
„incydentem”
zmartwychwstanie. Inteporodzie, przed którą pobożonaresującym jest to, że najawili się magowie.
rodzeniowym,
rodziny, czyli Boże Naroupełnie inaczej wyjest kościół
dzenie, ze Świętą Rodziną,
glądają późnogop.w. św. Marii
pasterzami, aniołkami,
tyckie, czy raczej
Magdaleny
a nawet barankiem, na
w c z e s n o re n e s a n s owe,
w miasteczku
które niewiele osób zwradrewniane rzeźby Marii
ca uwagę, zostało otoczoi Józefa, klęczące i adoruCzersk,
ne wizerunkami czterech
jące leżącego przed nimi
usytuowanym
ewangelistów. Czyżby nana sianie małego Jezusa.
w sercu Borów
wiązanie do idei ołtarza
Umieszczono je w dolnej,
Tucholskich.
Czterech Ewangelistów
prawej kwaterze Tryptyku
w oliwskiej katedrze?
Antwerpskiego, znakomitego dzieła datowanego na lata 1515iekawostką jest też niemal mi1525, poświęconego rozbudowanej Pasji
kroskopijne przedstawienie BoChrystusa. Interesująca jest kompozyżego Narodzenia, usytuowane
cja dolnej partii ołtarza, gdzie centralgdzieś w tle, na horyzoncie, prawie niene, starotestamentowe przedstawienie
zauważalne przy sporej postaci Sybilwyobrażające Jessego z czterema ojcali, z kolekcji dwunastu Sybilli umieszmi Kościoła, zostało otoczone kwateczonych na stropie Sali Mieszczańskiej
rami opowiadającymi o Zwiastowaniu
Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. Ta
Marii, Nawiedzeniu Elżbiety, Bożym
z Bożym Narodzeniem nazywa się SyNarodzeniu i ofiarowaniu (moment obbillą Tyburtyńską. Przedstawiane przy
rzezania) Dzieciątka w świątyni.
owej Sybilli sceny Bożego Narodzenia

Z
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wieszczki i scen w tle dotyczących życia Chrystusa i Marii.
Obrazy nie są datowane, ale autorstwo przypisuje się Adolfowi
Boyowi (żył w latach 1612-1680),
cenionemu gdańskiemu mistrzowi połowy XVII w.
ista przykładów pomorskich przedstawień Bożego Narodzenia jest znacznie dłuższa i trudno ją w całości
zaprezentować w niniejszej publikacji. Warto jeszcze wspomnieć o Pokłonie Trzech Króli z 1675 r., autorstwa Andrzeja
Stecha, gdańskiego artysty doby baroku, który znajduje się
w Sieni Gdańskiej, gdzie obok
trzech mędrców składających
dary Świętej Rodzinie pojawia
się Indianin – symbol Nowego
Świata, czyli Ameryki.
Nie można też nie napomknąć o konkursach na szopki, organizowanych w okresie
Bożego Narodzenia na Kociewiu, rejonie zamieszkałym przez jedną z grup
etnicznych, których „mowa”, stroje,
kolorystyka, wzornictwo, a także zwyczaje różnią się od pozostałych „części” Pomorza. Kociewiacy, w tym również dzieci i młodzież, przygotowujący
bożonarodzeniową szopkę, bardzo się
starają, aby pokazać charakterystyczne cechy swojego regionu. Zwłaszcza,
że ich sąsiedzi, Kaszubi, mogą poszczycić się ciekawymi bożonarodzeniowymi zwyczajami. Boże Narodzenie po
kaszubsku to Gòde i obchodzi się je nieco inaczej niż w pozostałych regionach
Pomorza i Polski, ale to już całkiem inna opowieść.

L

Boże Narodzenie, malowidło na stropie kościoła
w Czersku.

są wynikiem spotkania cezara Augusta
z Sybillą. August chciał się dowiedzieć,
czy powinien być czczony jako bóg. Sybilla pokazała mu wówczas wizję młodej kobiety z małym chłopcem i dochodzący z nieba głos, który powiedział:
„To jest Dziewica, która pocznie Zbawiciela
świata, a on przyćmi wszystkich rzymskich
bogów”. Epizod ten uznano za prefigurację wizyty Trzech Króli u nowonarodzonego Jezusa.
we malowidła pierwotnie znajdowały się w kaplicy domu
Fichtlów przy ul. Podwale Staromiejskie 69/70 w Gdańsku. Wyobrażenie Sybilli, każdej z dwunastu, składa się z właściwej postaci starożytnej

O
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beatyfikacja i SDP
Jan Franciszek Macha urodził się
18 stycznia 1914 r. w Chorzowie Starym. Po maturze zamierzał wstąpić do
seminarium duchownego, jednak ze
względu na zbyt dużą ilość zgłoszeń
jego podanie zostało odrzucone. Postanowił więc zapisać się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a za rok ponowić próbę. Tym
razem jego podanie do seminarium zostało rozpatrzone pozytywnie. Świę-

Ks. Jan Macha.
Fot. Wikipedia – domena
publiczna

Błogosławiony

ks. Jan Macha
śląski męczennik
II wojny światowej

20 listopada 2021 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
odbyła się beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy, śląskiego
kapłana i męczennika. Został on ścięty na gilotynie w katowickim
więzieniu przy ul. Mikołowskiej w nocy z 2 na 3 grudnia 1942 r.
Jego ciało zostało prawdopodobnie przewiezione do KL Auschwitz
i tam spalone w krematorium. „Umieram z czystym sumieniem,
żyłem krótko ale uważam, że cel swój osiągnąłem…”
– napisał w pożegnalnym liście. Miał zaledwie 28 lat.
54

Tekst Jaromir Kwiatkowski

Ostatnie spotkanie „u Kubiny”

Z

ostał aresztowany 5 września
1941 r. po konspiracyjnym spotkaniu w Katowicach, w kawiarni zwanej zwyczajowo w czasie wojny „u Kubiny” (zapewne od nazwiska
właściciela lub prowadzącego lokal).
Jak ustaliła prokurator Ewa Koj z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciw Narodowi Polskiemu w Kato-

Od początku niemieckiej okupacji Górnego Śląska mocno
przeżywał prześladowania byłych powstańców śląskich,
aresztowanych, więzionych, skazywanych na śmierć i pobyt
w obozie koncentracyjnym. Ich rodziny pozostawały bez
środków do życia. Zaczął organizować pomoc materialną
i duchową dla tych rodzin.
cenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 r. w katedralnym kościele św.
apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
Został skierowany do pracy w parafii
św. Józefa w Rudzie Śląskiej.
Od początku niemieckiej okupacji
Górnego Śląska mocno przeżywał prześladowania byłych powstańców śląskich, aresztowanych, więzionych, skazywanych na śmierć i pobyt w obozie
koncentracyjnym. Ich rodziny pozostawały bez środków do życia. Zaczął organizować pomoc materialną i duchową dla tych rodzin. Przez kilkanaście
miesięcy kierował organizacją dobroczynną, która z biegiem czasu, pod nazwą „Opieka Społeczna”, została włączona w struktury Siły Zbrojnej Polski,
stanowiącej Okręg Śląski ZWZ.
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wicach, chodzi o lokal przy skrzyżowaniu ul. Mariackiej z ulicami Dworcową i Mielęckiego, powstały pod koniec
XIX w.; wówczas nazywał się Kaiser
Cafe. W okresie PRL mieściła się tu
Karczma Słupska.
W akcie oskarżenia z 14 lutego
1942 r. przeciwko ks. Janowi Masze,
Joachimowi Gürtlerowi i Leonowi Rydrychowi, pozyskanym przez prokuratorów IPN do śledztwa o sygnaturze
S 29.2014.Zn. w 2014 r. i udostępnionym
mi przez prowadzącą to śledztwo prokurator Koj, czytamy: „Oskarżony Macha był komendantem placówki S[łużby] Z[wycięstwu] P[olski] w Rudzie,
a później komendantem powiatowym
na Rudę i okolice. Wraz z Gürtlerem
stworzył on polski ruch oporu w Rudzie
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beatyfikacja i SDP
i dzięki całej serii spotkań z Lazarem
i innymi wiodącymi funkcjonariuszami SZP utrzymywał łączność z najwyższym dowództwem SZP. Troszczył się
on o szeroki werbunek członków i ich
zaopatrywanie w polskie podburzające pisma „Świt”, „Zryw” oraz „Dobosz”.
Wiosną 1940 r. na polecenie funkcjonariusza Lazara objął on w Rudzie kierownictwo powołanej przezeń do życia

beatyfikacja i SDP
„Skrzek” to Józef Skrzek „Gromek”,
harcerz, nauczyciel, od końca 1940 r. dowódca katowickiego inspektoratu ZWZ,
stryj słynnego śląskiego muzyka, lidera
grupy SBB. Po ciężkim śledztwie w więzieniu w Mysłowicach, w którym był
poddawany torturom, został 3 grudnia
1941 r. powieszony przez gestapowców
na topoli w centrum Bytkowa (obecnie
dzielnica Siemianowic Śląskich).

„Skrzek” to Józef Skrzek „Gromek”, harcerz, nauczyciel, od
końca 1940 r. dowódca katowickiego inspektoratu ZWZ, stryj
słynnego śląskiego muzyka, lidera grupy SBB.
organizacji „Opieka Społeczna”, która
jako organizacja afiliowana w referacie
cywilnym SZP zbudowana była według
systemu piątkowego i wspierała polskich uciekinierów politycznych i ich
rodziny”.
Tu małe wyjaśnienie: dowódca Siły Zbrojnej Polski (SZP) Józef Korol
ps. „Hajducki” i „Król” w styczniu 1940
r. otrzymał od kierownictwa Obszaru Południe ZWZ zadanie scalenia ruchu oporu na Śląsku. W realizacji tego
zadania pomagał mu szwagier Ksawery Lazar ps. „Baltazar”, który otrzymał
polecenie tworzenia struktur organizacji w rejonie Chorzowa. Jego działania
zakończyły się sukcesem, m.in. dzięki
wchłonięciu przez SZP „Opieki Społecznej”, zainicjowanej przez ks. Jana Machę
z parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej.
Z cytowanego aktu oskarżenia
wynika, że ks. Jan Macha spotkał się
5 września 1941 r. „z Julką, Skrzekiem
i niejakim Kulawikiem”.
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kwestii „niejakiego Kulawika”
Ewa Koj podkreśla, że Niemcy go nie ujęli. Żeby mieć porządek w papierach, przypisali pseudonim „Kulawik” Gürtlerowi, co jest
jednak mało prawdopodobne. Pani prokurator stawia hipotezę, że Kulawik nie
został ujęty przez gestapo, ale nie przeżył wojny. Być może był to Józef Kulawik,
rocznik 1913, urodzony w Szopienicach,
w 1942 r. powołany do wojska niemieckiego jako posiadacz volkslisty (IIIDVL),
który poległ 5 lutego 1944 r. Być może
nie bronił się przed tym powołaniem, by
ukryć się przed gestapowcami. To by tłumaczyło, dlaczego po wojnie nie złożył
zeznań jako ważny świadek aresztowania Skrzeka i ks. Machy.
Julka to łączniczka Helena Mathea
(Mateja), zwana także Matejanką, której rola w całej tej sprawie jest mocno
dwuznaczna. W strukturach konspiracji była ona uważana za zdrajczynię
współpracującą z gestapo, lecz czy to

ona „sypnęła”, zdania na ten temat są
podzielone. Po wojnie Helena Mathea
wróciła do Katowic i próbowała przekonywać o swojej niewinności, ale bezskutecznie. W przebraniu siostry PCK
uciekła do Wielkiej Brytanii i tam się
osiedliła.

Aresztowany w kawiarni
czy na dworcu

W

dniu aresztowania ks. Jan
Macha przyjechał pociągiem
z Rudy Śląskiej do Katowic
w towarzystwie dwóch ministrantów:
Bernarda Łukaszczyka i Jana Hajdugi.
Mieli odebrać katechizmy zamówione
w księgarni katolickiej. Być może była to tylko przykrywka, a rzeczywistym
celem przyjazdu ks. Machy do Katowic
było to właśnie konspiracyjne spotkanie
„u Kubiny”. Po odebraniu katechizmów
ks. Macha zostawił chłopców z książkami na dworcu i kazał im czekać mówiąc,
że ma jeszcze jedno spotkanie.
I tu pojawia się znak zapytania. We
wspomnianym akcie oskarżenia ks. Jana Machy czytamy, że „po spotkaniu
w dniu 5 września 1941 r. ze Skrzekiem
i Kulawikiem oskarżony i Skrzek zostali
aresztowani w kawiarni Kubiny”. Tymczasem we wszelkich tekstach biograficznych o ks. Janie Masze jako miejsce
aresztowania go przez gestapo podawany jest dworzec kolejowy (ten stary,
przy ulicy Dworcowej).
– Myślę, że Niemcy wiedzieli, gdzie
go aresztowali – nie ma wątpliwości prokurator Ewa Koj. – Jeden z tych
chłopaków, którzy mu wtedy towarzyszyli, zeznał, że ks. Macha zostawił ich
na dworcu i już nie wrócił. Drugi – że

FORUM DZIENNIKARZY · 05(144) 2021

wrócił na dworzec i wtedy został aresztowany.
Pani prokurator uważa, że należy
raczej dać wiarę dokumentom, a nie
zeznaniom świadków, składanym najczęściej wiele lat po wojnie.
– Ks. Macha prawdopodobnie nie
został jednak aresztowany na dworcu,
tylko w kawiarni „u Kubiny”. Natomiast
proszę wziąć pod uwagę, że stary dworzec jest położony dosłownie kilkadziesiąt metrów od tej kawiarni – podkreśla
Ewa Koj.

Bez jednego drzewa
las lasem zostanie
Ks. Machę więziono w Mysłowicach, a następnie w Katowicach. Podczas licznych przesłuchań był torturowany, ale się nie załamał. 17 lipca
1942 r. zakończył się w Katowicach
proces sądowy, podczas którego kapłan
został skazany na karę śmierci. Wyrok
przyjął spokojnie.
Na jego wykonanie czekał przez
ponad cztery miesiące w celi śmierci. W wieczór poprzedzający wykonanie wyroku przyjął sakramenty i napisał list pożegnalny do swojej rodziny:
„Umieram z czystym sumieniem, żyłem krótko ale uważam, że cel swój
osiągnąłem…(…) Nie rozpaczajcie! Idę
teraz do Wszechmocnego, On mnie
osądzi. Wszystko będzie dobrze. Bez
jednego drzewa las lasem zostanie. Bez
jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez
jednego człowieka świat się nie zawali. (…) Pozostało mi bardzo mało czasu.
Może jeszcze jakie trzy godziny, a więc
do widzenia! Pozostańcie z Bogiem.
Módlcie się za Waszego Hanika”. 
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Maron ici
podróże SDP

Kościół, naród,
państwo?
Tekst i zdjęcia Maria Giedz
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Bkerke, Wnętrze
kościoła wzniesionego
wspólcześnie na terenie
FORUM DZIENNIKARZY · 05(144) 2021
Maronickiego Watykanu.

Niemal w każdej
miejscowości znajduje
się przynajmniej jeden
nieduży, kamienny kościół.
Najciekawsze, najbardziej
malownicze, „wypełnione”
niezwykłą atmosferą są
te w małych wioseczkach
położonych wysoko w górach.
Niektóre z nich to obudowane
groty – w środku skała, a na
zewnątrz murowana fasada.
Są tak proste i skromne,
że aż niezwykle piękne.
Większość tych budowli
przynależy do społeczności
zwanej Maronitami, wiernych
Kościoła maronickiego,
których najczęściej zapisuje
się z dużej litery, gdyż
niektórzy utożsamiają
ich z narodem Maronitów,
tworzących państwo
maronickie, chociaż takiego
nie ma na mapie świata.
Maronici żyją głównie
w Libanie, ale ich korzenie
wywodzą się z północno-zachodniej Syrii. Dzisiaj
mieszkają również
w innych państwach
Bliskiego Wschodu, np.
w Izraelu, Egipcie, ale i na
Cyprze, w Brazylii, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie,
Australii, RPA, we Francji,
a nawet w Polsce. Nazwa
Kościoła wzięła się od owianej
tajemnicą postaci zwanej
Marun, albo Maron, świętego
żyjącego na przełomie
IV i V w. Pomimo nietypowej
nazwy Kościół maronicki
jest Kościołem katolickim,
który nigdy nie odłączył się
od Rzymu.
59

podróże SDP
„Dzieje Apostolskie”. Natomiast św. Maron jest
tylko, ale i aż patronem
Maronitów. W pewnym
sensie można go przyrównać do św. Wojciecha, który został patronem Polski. W dawnych
czasach nawet mówiło
się: Kościół Wojciechowy
w Polsce.

Syryjski mnich

Wadi Kadisza, klasztor
św. Antoniego Qozhaya.

W

Libanie już w I w. n.e. istniały gminy chrześcijańskie.
Skąd się wzięły? Założył je
sam Chrystus, bo to On jest założycielem chrześcijaństwa i to On ewangelizował m.in. Tyr i Sydon. A potem
z Dobrą Nowiną na tereny dzisiejszego
Libanu dotarli św. Piotr, św. Paweł, św.
Marek Ewangelista. Wspominają o tym
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Zacznijmy od Maruna – po syriacku w transkrypcji łacińskiej powinno się pisać Mārūn
i wymawiać Marun. Tak
przyjęli to również Francuzi (Maroun), którzy
przez długie lata funkcjonowali na terenach
dzisiejszego Libanu, ale
i Syrii. Jednak po polsku
mówi się Maron. Jeśli
chodzi o żywot świętego, to nie ma o nim wielu informacji. Maron nie
występuje w publikowanych w Polsce hagiografiach. Nawet nie wiemy,
dlaczego został świętym.
Wiemy jedynie, że urodził się w IV w.
(zapewne ok. 350 r.) na terenach dzisiejszej Syrii, pomiędzy Aleppo a Antiochią
(obecnie znajduje się w Turcji). Prawdopodobnie w starożytnym mieście Cyrrhus (leży tuż przy granicy z Turcją),
albo w jego okolicy, gdzie już w IV w.
istniało biskupstwo. Tamtejszy biskup
Teodoret w 440 r. opublikował „Historię

Widok na Morze Śródziemne z tarasu
klasztoru św. Józefa Al-Dahr w Jrabta.

Kościoła”, w której kilka zdań poświęcił
Maronowi, jak zaznaczył: „znanemu pustelnikowi, zmarłemu w 410 r”.
innych źródeł dowiadujemy się,
że św. Maron mieszkał wyłącznie na „powietrzu”, czyli nie pod
dachem (na tych terenach zimą potrafi być chłodno, ale nie są to temperatury minusowe). Jego życie składało się
z wyrzeczenia się niemal wszystkiego.
Pościł i modlił się. W podobnym stylu
żył o kilkadziesiąt lat młodszy od Marona Szymon Słupnik (Starszy) w miejscowości Samaan (Telanissus, albo
Qalat Samaan), również na terenie dzisiejszej Syrii. Wokół słupa, na którym
wiódł ascetyczny żywot przez prawie
40 lat, powstała pod koniec V w. piękna,
trójnawowa bazylika w kształcie krzyża
greckiego; dzisiaj jest w ruinie.
Wspomniany wcześniej Teodoret
pisał, że św. Maron miał dar uzdrawiania wszystkich, i to zarówno chorych

Z
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fizycznie, jak i psychicznie. Nawet
św. Jan Chryzostom, rówieśnik Marona, biskup Konstantynopola, będąc na
wygnaniu na Kaukazie (w Armenii)
w listach do Marona prosił o błogosławieństwa i modlitwy.
Wiadomo też, że Maron był kapłanem, a dopiero po jakimś czasie zamieszkał w pustelni na górze niedaleko
miasta Cyrrhus. Dzisiaj w tym miejscu,
tak mówi tradycja, znajduje się wieżyczka z niegdyś kaplicą, a od czasów
dotarcia na te tereny muzułmanów
mini meczetem, czy raczej pustelnią
sufity. Miejscowi Kurdowie twierdzą,
że przy wieżyczce zawsze mieszkał pustelnik. Chętnie więc przychodzą do tego miejsca, trochę z ciekawości, z potrzeby pobycia w innej atmosferze, aby
się pomodlić i spędzić wolny czas na
świeżym powietrzu. Robią sobie zdjęcia przy malowniczej studni na tle wieżyczki – pustelni.
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Skomplikowana historia

K

ilku uczniów św. Marona z klasztoru w Apamea wyruszyło na południe, docierając w rejony dzisiejszego Batroun, aby mieszkającym
tam ludom głosić Ewangelię. Natomiast
jeśli chodzi o klasztor w Apamea, to
zaczął on odgrywać ważną rolę wśród
okolicznych mieszkańców. Wielu z nich
starało się wręcz naśladować życie mnichów. I nie chodziło tu tylko o poświęcanie sporej ilości czasu na modlitwę
czy zagłębianie się w sferę duchową co-

Fotografia maronickich mniszek. Pod nr 1 jest św. Rafka.

W

okół Marona zaczęło się
zbierać wielu jego naśladowców i uczniów, których
potocznie nazywano Maronitami od
imienia nauczyciela. Uczniowie ci stali się zaczynem wspólnoty maronickiej,
silnie oddziałującej na życie religijne
w całym regionie. Byli prawdziwymi
misjonarzami, jak twierdzi Kazimierz
Gajowy, współautor przewodnika po
Libanie. Maron zmarł zapewne w 410 r.
Został pochowany na terenie Syrii
w miejscowości Brad (Barad) niedaleko
Afrin, gdzie przed rokiem 400 znajdowało się kilka chrześcijańskich kościołów. Największa i najpiękniejsza była
katedra św. Julianosa (Juliana, męczennika z III w.). Do dzisiaj, pomimo tureckich bombardowań w 2018 r., zachowały się niewielkie fragmenty tej katedry,
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a także fragmenty grobu św. Marona.
Obecnie nikt o te budowle nie dba. Pasą się tam kozy, owce, czasem można
spotkać osła.
Po śmierci Marona bizantyński cesarz Marcjan w 452 r. zlecił w okolicach
starożytnego miasta Apamea (stolica
i arcybiskupstwo w późnorzymskiej
prowincji w Syrii, leży w odległości 55
km na północny zachód od miasta Hama; obecna nazwa Afamia) wybudowanie dużego klasztoru dla uczniów
Marona pod wezwaniem tego świętego. Usytuowano go w osadzie Khribet
Mejrun i nazwano Bajt (Mar) Marun
(Dom Marona). Klasztor ten stał się kolebką Kościoła maronickiego. Podlegało
mu w Syrii północnej (w prowincji Antiochia) 50 klasztorów. Dzisiaj prawie
wszystkie są zniszczone.

dociekając istoty wiary, zaczęli dzielić
się na różne grupy, przez biskupa Rzymu uznawane za heretyckie. Takimi
heretykami byli np. monofizyci (według
ich doktryny Chrystus miał tylko jedną
naturę: bosko-ludzką, a nie dwie: boską
i ludzką), którzy stali się wrogami Maronitów przez to, że podpisali postanowienia owego soboru, uznające w Chrystusie zarówno Boga, jak i człowieka.
Na to nałożyła się inwazja islamu.
Rozpoczęły się prześladowania. Dochodziło nawet do takich absurdów, że monofizyci popierali muzułmanów w wal-

Lata pomiędzy V a VII wiekiem zaliczają się do okresu
licznych konfliktów pomiędzy chrześcijanami. Spierano się
między innymi o naturę Chrystusa. Teoretycznie spór ten
miał rozstrzygnąć Sobór Chalcedoński w 451 r. Stało się
jednak inaczej.
dziennego życia. Po prostu przejmowali
oni zwyczaje mnichów, a więc podobnie
odżywiali się, odpoczywali, pracowali,
a nawet ubierali się jak mnisi, co jednak nie znaczy, że od razu stawali się
mnichami. Przełożonego klasztoru p.w.
św. Marona z Apamea traktowano jak
zwierzchnika nie tylko życia duchowego, ale i świeckiego. Wokół klasztoru zaczęły powstawać wspólnoty skupiające
całe rodziny. Owe wspólnoty zaczęto
nazywać „Ludem Marona”.
Lata pomiędzy V a VII wiekiem zaliczają się do okresu licznych konfliktów
pomiędzy chrześcijanami. Spierano
się między innymi o naturę Chrystusa. Teoretycznie spór ten miał rozstrzygnąć Sobór Chalcedoński w 451 r. Stało się jednak inaczej. Chrześcijanie,
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ce z Maronitami, których zmuszano do
przejścia na islam. Ta trudna sytuacja
doprowadziła do decyzji o migracji niemal całej społeczności maronickiej na
południe wzdłuż rzeki Orontes aż do
Gór Libanu, gdzie istniała już wspólnota Chrześcijan Fenickich. W obronie przed prześladowcami, jak podaje
Kazimierz Gajowy, doszło do połączenia wspólnot maronickich z ludnością
tubylczą nazywaną Libańczykami. Ich
zwierzchnikiem, aprobowanym przez
papieża Sergiusza I, został święty Jan
Maron (żył w latach 628-707), syryjski
mnich i pierwszy maronicki patriarcha
Antiochii.
Dokładnie nie wiadomo kiedy, ale
na pewno w czasach prześladowań, zapewne pod koniec VII albo na początku
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Fasada kościoła
wkomponowanego
w skalną grotę
przy klasztorze
św. Antoniego
Qozhaya w Dolinie
Świętych.

VIII wieku, Maronici ogłosili swoją niezależność. Założyli autonomiczny Kościół maronitów w ramach Kościoła
antiocheńskiego, czyli pozostali w jedności z Rzymem, bo przecież za tę nierozłączność byli prześladowani. Jednak
zachowali swoje formy obrzędowości (nieco różniące się od łacińskiego
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rytu w liturgii), a ich
zwierzchnik zaczął używać tytułu „Patriarcha
Antiocheński” – i tak jest
do dzisiaj.
Pierwszy patriarcha,
czyli święty Jan Maron,
około roku 694 przyczynił się do odbudowy klasztoru Kfar Hay
położonego niedaleko
Batroun (założyli go na
przełomie V i VI w. mnisi
przybyli z Apamea), który muzułmanie zniszczyli, a mnichów pozabijali. Jan Maron umieścił
w tym odbudowanym
klasztorze relikwie św.
Marona; była to czaszka
świętego przeniesiona
z Brad. Od tego momentu klasztor Kfar Hay stał
się siedzibą patriarchatu maronickiego. Niestety, kolejne prześladowania spowodowały,
że w 1130 r. relikwie św.
Marona wywieziono do
opactwa Sassovivo w Foligno we Włoszech (do
Libanu powróciły dopiero w styczniu 2000 r.).
Klasztor został zniszczony i splądrowany, tym razem przez
Turków osmańskich w ramach osmańskiej okupacji. Odbudowano go dopiero pod koniec XVIII w., a w 1812 r. przekształcono w seminarium kształcące
duchownych. Ponownie zamknięto go
dopiero w latach 70. ubiegłego stulecia,
ale do dzisiaj funkcjonuje tam kościół.

Brad, grób św. Marona.

Warto też wspomnieć, że od 1584 r. duchowni maroniccy mogli się kształcić
w Rzymie w Kolegium Maronickim założonym przez papieża Grzegorza XIII.
jednoczenie się przybyłych z Syrii Maronitów z miejscowymi
chrześcijanami było tak silne,
że kolejne prześladowania (egipskich
Mameluków, Turków osmańskich, a nawet czterokrotne najazdy Mongołów)
oraz wieloletnie ukrywanie się górach
umocniły w tej społeczności przekonanie, że tworzą wspólnotę nie tylko religijną, ale i narodową. Do dzisiaj bycie
Maronitą oznacza bycie Libańczykiem.
Przez kilkaset lat żyjący w górach
Maronici byli odcięci od kontaktów ze
Stolicą Apostolską. Panowało ogólne

Z
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przekonanie, że Kościół maronicki uległ
prześladowaniom i przestał istnieć. Jakież było zaskoczenie, kiedy w XI w. do
przybywających na tereny dzisiejszego Libanu krzyżowców zaczęli wychodzić z ukrycia Maronici. To oni stali się
głównymi sprzymierzeńcami zachodniego rycerstwa. Okazało się, że byli
znakomitymi łucznikami, świetnymi
żołnierzami, a przede wszystkim znali doskonale ziemię, na której mieszkali. Byli więc dobrymi przewodnikami.
Przy tym byli bardzo aktywni w niesieniu Ewangelii nawet do plemion arabskich. Ponoć św. Charbel (pisaliśmy już
o nim w poprzednim numerze „FD”),
najważniejszy święty maronicki, żyjący
w XIX w., przepowiedział, że w 2047 r.
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Bkerke, współcześnie wybudowany kościół przy
zimowej rezydencji patriarchy maronickiego.

islamu nie będzie na świecie. Tak twierdził jeden z mnichów w rozmowie
z Dariuszem Rosiakiem, autorem publikacji „Ziarno i krew”.
arówno krzyżowcy, jak i duchowni Zachodu zastanawiali
się, dlaczego Maronitom udało
się przetrwać, zachować swoją wiarę,
wolność i tożsamość. Właśnie dlatego,
że dla Maronitów Kościół i naród to jedno. Tworzyli na tyle silną społeczność,
że nie tylko nie podporządkowali się
muzułmanom, ale nawet przez prawie
sto lat za czasów dynastii Umajjadów
to kalifowie płacili Maronitom daninę.
Dopiero w 1860 r. Turcy osmańscy namówili, a raczej zmusili Druzów (dość
tajemnicza grupa wyznaniowa, ale i etniczna), aby dokonali masakry Maronitów. Po tej tragedii Maronici otoczeni

Z
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Kfifan, grób bł. Estepana.

opieką Francuzów uzyskali autonomię
w Imperium Osmańskim. Po I wojnie
światowej, w 1920 r. zarządzający tymi terenami Francuzi zaproponowali utworzenie oddzielnego państwa
chrześcijańskiego. Nie zgodził się na to
ówczesny patriarcha, argumentując, że
ziemia libańska jest domem dla kilku
religii. Przecież to na Bliskim Wschodzie narodziły się trzy z pięciu głównych religii świata.

Język, liturgia,
obrzędowość, zwyczaje
Kościoły przynależne do Kościoła antiocheńskiego, a takim jest m.in.
Kościół maronicki, w dawnych czasach
miały własną liturgię syro-antiocheńską. Maronici posługiwali się językiem

aramejskim. Język ten był powszechnie używany do końca XIX w. Do dzisiaj
fragmenty liturgii wypowiadane są po
aramejsku. Natomiast nikt już nie używa tego języka na co dzień, poza – i to
tylko szczątkowo – miejscowością Maalula oraz dwiema okolicznymi muzułmańskimi wioskami (Bakha i Jubbadin),
położonymi na terenie Syrii u podnóża
Gór Antylibanu, kilkadziesiąt kilometrów od Damaszku. Ponoć starzy mieszkańcy Saidnaya (miasteczko w Syrii)
też używają aramejskiego. Zachował
się za to neoaramejski, którego można
nauczyć się na kilku bliskowschodnich
uniwersytetach, a nawet w Centrum
Kultury Chaldejskiej w Duhok (Irak).
Słowa konsekracji podczas maronickiej eucharystii są niemal identyczne
z tymi, jakie wypowiadał Jezus podczas
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Ostatniej Wieczerzy. W tłumaczeniu na
język polski kapłan wypowiada takie
słowa: „Bierzcie i jedzcie wszyscy; to jest
moje ciało, połamane i ofiarowane dla was
i dla wielu dla odpuszczenia grzechów i dla
życia wiecznego”. A także: „Bierzcie i pijcie
wszyscy, to jest moja krew, krew nowego
przymierza, wylana za was i za wielu, dla
odpuszczenia grzechów i dla życia wiecznego. Za każdym razem, kiedy będziecie spożywać ten chleb i pić ten kielich, czyńcie to
na moją pamiątkę, aż do mojego przyjścia”.
Pozostałe części liturgii, jeśli są po aramejsku, to w dialekcie syriackim (neoaramejskim). Jednak większość mszy
św. odprawia się po arabsku.
Do XVI w. liturgia maronicka zachowała swój oryginalny charakter
antiocheńsko-jerozolimski. Potem zaczęła się jej latynizacja i tak było aż
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do Soboru Watykańskiego II (lata 19621965). Ta latynizacja prowadziła do
zaniku maronickiej tożsamości. Dopiero po soborze powrócono do antiocheńskiego charakteru liturgii eucharystycznej (trzecia część mszy św., po
części wstępnej i liturgii słowa), czyli
do korzeni. Zlatynizowane pozostały
natomiast szaty liturgiczne, naczynia
liturgiczne, śpiewy, a nawet wystrój kościołów. Mszę św. odprawia się twarzą

podróże SDP
prowadzi mediacje pomiędzy zwaśnionymi klanami, politykami, ugrupowaniami…
aronicki ksiądz może mieć żonę, ziemię, ale musi sam pracować na rodzinę. Inaczej mówiąc, rodzina duchownego nie może
być utrzymywana ze środków kościelnych. Może być proboszczem, wówczas
przez całe życie mieszka w jednym
miejscu. Jednak nie może zostać bisku-

M

Jeśli chodzi o hierarchię, to Kościół maronicki uznaje
prymat papieża. Jednak głową Kościoła jest patriarcha,
który jest jednocześnie kardynałem Kościoła powszechnego
i nawet może zostać wybrany na papieża.
do wiernych przy wolnostojącej mensie ołtarzowej. Dla Europejczyków zauważalną różnicą podczas liturgii jest
brak pozycji klęczącej. Na przykład na
Podniesienie wierni przyjmują pozycję
stojącą, a nie jak w Polsce klęczącą. Ponadto znaczne partie mszy św. są śpiewane. Inną zasadą jest też przyjmowanie sakramentów chrztu, komunii
i bierzmowania jednocześnie. Te trzy
sakramenty są połączone ze sobą tak,
jak w Kościołach wschodnich.
Jeśli chodzi o hierarchię, to Kościół
maronicki uznaje prymat papieża. Jednak głową Kościoła jest patriarcha, który jest jednocześnie kardynałem Kościoła powszechnego i nawet może
zostać wybrany na papieża. Patriarcha
przez stulecia był nie tylko głową Kościoła, ale i przywódcą politycznym dla
społeczności maronickiej. Współcześnie też aktywnie uczestniczy w sprawach państwowych. Między innymi
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pem, patriarchą; tych wybiera się spośród duchownych żyjących w celibacie.
Obecnie 49 proc. maronickich duchownych posiada rodziny, czyli ma żonę
i dzieci, a 51 proc. żyje w celibacie.
Ciekawostką jest również to, że Kościół maronicki, pod wpływem Rzymu,
w 1606 r. przyjął kalendarz gregoriański, czyli taki sam, jakim posługuje się
Kościół katolicki. W Kościołach Wschodu, np. w Kościele prawosławnym, używa się kalendarza juliańskiego (wprowadził go w 46 r. p.n.e. Juliusz Cezar).

Święci maroniccy

O

Maronitach powinno się mówić, że „stworzyli” krainę,
w której świętość czuje się na
co dzień i w której niemal codziennie zdarzają się cuda. Brzmi to naiwnie, ale ta stosunkowo nieduża społeczność, szacowana na jakieś 3,5 mln

Maronicki Patriarcha Antiochi Béchara Boutros Raï
podczas sprawowania Mszy św. w obrządku maronickim.

osób, mieszkająca w większości w Libanie (ok. 2 mln osób), niezwykle doświadczana przez koleje losu, od setek
lat żyje w wyjątkowej relacji z Bogiem.
Zauważają to zarówno pielgrzymi, jak
i turyści odwiedzający tę krainę, i to
niezależnie od ich światopoglądu.
Do grobu św. Charbela przychodzą
wszyscy: wierzący, niewierzący, chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi… Po co?
Przecież nie wszyscy wierzą w Boga,
a tym bardziej w cuda, a jednak cuda
się zdarzają, i to również wśród tych
niewierzących, wątpiących. Pewien
maronicki mnich twierdzi, że dzieje się
to za sprawą miejsca, bo na tej ziemi
narodziło się chrześcijaństwo, a Maronici są tymi, którzy trwają w tym rejonie od najdawniejszych czasów. Może
dlatego z ich wspólnoty wywodzi się
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tylu świętych, a my w Europie o ich
istnieniu nic nie wiemy, oprócz św.
Charbela. Lista jest spora. Alfabetycznie zaczyna ją św. Akwilina, żyjąca
pod koniec III n.e. w Byblos. Ta 12-letnia męczennica została najpierw brutalnie wychłostana, poddana torturom,
a następnie ścięta za to, że głosiła wiarę w Chrystusa. Z Byblos związany jest
też św. Nohra (po polsku św. Lucjusz,
nie mylić z papieżem o tym samym
imieniu). Co prawda urodził się w Egipcie, ale za głoszenie Ewangelii został
wygnany na banicję. Żył w III w. Upowszechniał kult Matki Boskiej. Tak samo jak Akwilina, zginął okrutną śmiercią męczeńską; najpierw pozbawiono
go oczu, a następnie zabito. Do dzisiaj
istnieje studnia Mar Nohra, do której
wrzucono jego ciało. Nad tą studnią
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Jego mottem życiowym było powiedzenie: „Mistrzem jest ten, kto ratuje swoją
duszę”. Uczniem Hardiniego w klasztorze Kfifan był przyszły święty o imieniu
Charbel. Swoją świętością inspirował
innych. Jan Paweł II najpierw beatyfikował go, a po sześciu latach, w 2004 r.,
ogłosił świętym.
aronici mają też kilku błogosławionych. Jednym z nich jest
bł. Estefan. Jego życie składało
się z pracy i posługiwania potrzebującym. Kiedy pytano go, dlaczego pracuje
więcej niż inni, i dodawano, że przecież
tego i tak nikt nie widzi, odpowiadał:
„Bóg mnie widzi”. Zmarł w 1938 r. Kiedy
w 1951 r. otworzono jego trumnę, zobaczono, że ciało tego pokornego mnicha
nie uległo rozkładowi. Innym błogosławionym, aczkolwiek nie maronickim,
chociaż urodził się w rodzinie maronic-

M
Grupa polskich pielgrzymów wraz z Maronickim
Patriarchą Bécharą Boutrosem Raï.

w IV w. wzniesiono niewielką kaplicę.
Obecnie otacza ją nowoczesne osiedle
mieszkaniowe. Miejsce to odwiedzają
głównie ci pielgrzymi, którzy cierpią na
choroby oczu, bowiem Nohra w języku aramejskim oznacza światło. Został
więc patronem ociemniałych.
Do panteonu świętych maronickich,
czy raczej świętych libańskich, wpisała
się jeszcze jedna kobieta: św. Rafka, czasem nazywana Rebeką, orędowniczka
osób cierpiących. Żyła 82 lata na przełomie XIX i XX w. Jednak ostatnie 29 lat jej
życie było pełne cierpienia, które wymodliła. Chciała wspólnie z Jezusem nieść
Jego krzyż. Jej grób znajduje się w klasztorze św. Józefa w Jrebta. Po śmierci
widziano nad jej trumną tajemnicze
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światło, a potem następowały uzdrowienia. Świętą została ogłoszona w 2001 r.
przez Jana Pawła II. Mniszki z klasztoru, w którym św. Rafka jest pochowana,
ofiarowują pielgrzymom grudki ziemi z
jej grobu, bo sporo osób dzięki tej ziemi
zostało uzdrowionych.
ażną postacią, po św. Maronie i św. Charbelu, jest
św. Nimatullah (po arabsku
łaska Boga) Kassab Al-Hardini, żyjący w XIX w. Był znany z prowadzenia
„Szkoły pod dębem”, gdzie bezpłatnie
uczył różnych przedmiotów dzieci ubogich wieśniaków. Za jego życia mówiono o nim „święty z Kfifan”. Mówiło się
też o nim „cudotwórca”, bo dokonywał
rzeczy niemożliwych, jeszcze kiedy żył.

W

W kolejce do listy świętych i błogosławionych czeka maronicki eremita Antonios Tarabay, który dla umęczonych wojną ludzi (chodzi o wojnę
w latach 1975-1990) był duchowym pocieszycielem.

Kościoły i klasztory
Pierwotne świątynie, wznoszone
jeszcze na terenie północnej Syrii, były kamienne, pięknie zdobione, ale niewiele z nich pozostało. Te najstarsze,
do dzisiaj czynne, znajdują się na południu, w Libanie. Najciekawsze z nich
zachowały się w górskim centrum libańskich katolików, czyli w Wadi Kadisza (Qadicha), tłumacząc z aramejskiego – w Dolinie Świętych. To w tej dolinie
od VII w., a więc od najazdu arabskiego, przez prawie tysiąc lat chronili się

Uczniem Hardiniego w klasztorze Kfifan był przyszły
święty o imieniu Charbel. Swoją świętością inspirował
innych. Jan Paweł II najpierw beatyfikował go,
a po sześciu latach, w 2004 r., ogłosił świętym.
kiej, jest Jakub z Ghaziru, miasta z ormiańskim klasztorem (obecnie jest to
klasztor Zakonu Libańskich Maronitów
p.w. św. Antoniego Padewskiego; mieści się tam również patriarchalne seminarium maronickie), w którym niemal
40 lat przed jego urodzeniem przebywał
polski wieszcz Juliusz Słowacki. Błogosławiony Jakub wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a więc został
łacinnikiem. Znany był z pomocy najuboższym; założył jadłodajnię, żeński
sierociniec, szpital, hospicjum.
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chrześcijanie, i to tam ukształtował się
Kościół maronicki. UNESCO wpisało całą tę dolinę na Listę Światowego Dziedzictwa.
Wadi Kadisza znajduje się
9 klasztorów. Są to groty,
w których modlono się, inne
przeznaczano na posiłki, a jeszcze inne na spanie. Potem obudowywano je
kamiennymi elewacjami, a nawet dostawiano do nich, albo obok nich, spore budowle. Do większości tych klasztorów można dotrzeć jedynie pieszo,

W
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i to dosyć wąskimi ścieżkami. Rozrzucone są na długości 20 km, chociaż sama dolina jest jeszcze dłuższa i ma sporo niewykorzystanych grot, do których
trzeba się wspinać. W dobie paleolitu
skalne groty służyły za miejsce pochówku. Potem przez wieki mieszkali w nich
pustelnicy. Aż wreszcie powstały przy

podróże SDP
patriarchów maronickich w Dimane
znakomicie widać Dolinę Świętych. Zimowa rezydencja patriarchy maronickiego została usytuowana w dawnym
klasztorze, założonym w 1703 r. przez
Szejka Khattara El-Khazena. Leży bliżej
Bejrutu, stolicy Libanu, w miejscowości
Bkerke, gdzie od września do czerwca

Dopiero w XIX w., kiedy zmieniła się sytuacja polityczna
(dzięki ochronie Francji i Rzymu), patriarcha mógł wyjść
z ukrycia. Wówczas wzniesiono pałac oraz kościół
w Dimane, miejscowości położonej nad urwiskiem...
nich klasztory i kościoły. Wokół owych
grot znajdują się tarasowe pola, na których uprawiano zboże, winogrona, oliwki. Do dzisiaj niektóre z tych tarasów
nadal są zagospodarowywane.
ajstarszy, usytuowany niemal
w samym środku doliny, jest
klasztor Qannubin, powstały w IV w. Przez kilka stuleci znajdował się w nim patriarchat maronicki. Dopiero w XIX w., kiedy zmieniła
się sytuacja polityczna (dzięki ochronie Francji i Rzymu), patriarcha mógł
wyjść z ukrycia. Wówczas wzniesiono
pałac oraz kościół w Dimane, miejscowości położonej nad urwiskiem schodzącym do Doliny Świętych. Mieści
się tam letnia rezydencja patriarchy.
Interesujący jest kościół p.w. św. Jana,
wkomponowany w kompleks rezydencji. Jego wnętrze zostało udekorowane malowidłami maronickiego artysty
Saliby Douaihy’ego, najsłynniejszego malarza libańskiego w XX w., który
obok scen biblijnych namalował „Dolinę Świętych”. Warto też dodać, że z
tarasu ogrodu przy letniej siedzibie

N
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tętni życie religijne i polityczne Maronitów. Mówi się wręcz, że Bkerke jest
miejscem narodowego dialogu.
Wróćmy jeszcze do Wadi Kadisza
i do mieszczącego się tam interesującego klasztoru św. Antoniego Qozhaya
(po syriacku oznacza to „skarb życia”;
skarbem jest Chrystus, a życiem woda). Oczywiście chodzi o św. Antoniego
Pustelnika, zwanego również Wielkim,
koptyjskiego mnicha, twórcę ruchu monastycznego. Przydomek Qozhaya wiąże
się z nazwą góry, u stóp której spędził
wiele lat swojego życia. Według tradycji,
to św. Antoni Pustelnik przebywał w jednej z grot przynależnych do dzisiejszego
klasztoru św. Antoniego Qozhaya w Wadi Kadisza, gdzie mieszkał, nauczał
i uzdrawiał z opętania. Mówi się więc, że
pierwsze groty w Wadi Kadisza wyżłobili w skałach przybyli z Egiptu uczniowie
św. Antoniego Pustelnika. To oni kontynuowali leczenie szaleńców. Metoda
była prosta. Uderzano szaleńca specjalnym kamieniem w głowę, a następnie
przywiązywano go łańcuchami do skały. Po nocy spędzonej w grocie chory

wychodził zdrowy. W owych czasach do
chorób psychicznych również zaliczano
niepłodność. Kobiety cierpiące na niepłodność często nawiedzają ten klasztor prosząc Świętego o potomstwo. Te,
którym uda się urodzić dziecko, mimo orzeczeń lekarskich o niepłodności, przynoszą do klasztoru w ramach
podziękowania garnki, gdyż w lokalnej
kulturze garnek symbolizuje łono kobiety; jest miejscem, w którym tworzy się
nowe życie.
czasach mameluckich (lata 1250-1517) i tureckich
w klasztorze św. Antoniego
Qozhaya mieściła się siedziba patriarchy maronickiego. W 1585 r. powstała tam pierwsza drukarnia na Bliskim
Wschodzie, a w 1610 r. wydrukowano
pierwszą książkę w Azji i na Bliskim
Wschodzie. Była to Księga Psalmów,
również pierwsza książka w języku syriackim.

W

w Libanie. Niemniej Maronici nie stanowią większości, gdyż Liban jest krajem wieloreligijnym i wielowyznaniowym. Mieszkają tam również Melchici
(Melchicki Kościół Katolicki w łączności
z Rzymem oraz Melchicki Kościół Prawosławny), Jakobici (Syryjski Kościół
Prawosławny; ale jest też Kościół syryjsko-katolicki), Asyryjczycy – Asyryjski
Kościół Wschodu (Święty Apostolski,
Katolicki, Asyryjski Kościół Wschodu),
Chaldejczycy (Chaldejski Kościół Katolicki), Ormianie (Ormiański Kościół
Katolicki i Ormiański Kościół Apostolski). Są też łacinnicy, a więc katolicy związani z rytem łacińskim, czyli rzymskim. Niewielką grupę tworzą
protestanci. Ponadto znaczny procent
mieszkańców Libanu stanowią muzułmanie, i to zarówno sunnici, jak i szyici.
Mieszkają też Alewici, Ismaelici, Druzowie, Żydzi, bahaici, buddyści, hinduiści. Na podstawie 9 art. Konstytucji

W czasach mameluckich (lata 1250-1517) i tureckich
w klasztorze św. Antoniego Qozhaya mieściła się siedziba
patriarchy maronickiego. W 1585 r. powstała tam pierwsza
drukarnia na Bliskim Wschodzie, a w 1610 r. wydrukowano
pierwszą książkę w Azji i na Bliskim Wschodzie.
Pisząc o Maronitach i ich kościołach, trudno nie wspomnieć o Harissie, odpowiedniku polskiej Częstochowy, ale to już inna historia związana
z ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.
***
Maronicki Kościół Katolicki jest największym Kościołem chrześcijańskim
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z 23 maja 1926 r. „wolność sumienia jest
absolutna”. Oznacza to, że państwo respektuje wszystkie wyznania, gwarantując wszystkim mieszkańcom poszanowanie ich statusu osobowego oraz
interesów religijnych.
Nic dziwnego, że Jan Paweł II w Orędziu do zwierzchników chrześcijańskich Kościołów w Libanie z 1990 r. użył
takiego sformułowania: „Liban to więcej
niż kraj, to wręcz orędzie”. 
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Armenia

Po ponad 40 latach pojechałam do Armenii na nowo
odkrywać ten uroczy zakątek
świata. Chciałam zobaczyć
zmiany, jakie zaszły po odzyskaniu przez Armenię niepodległości. Jest ich wiele, np. ruble i kopiejki zastąpiły dramy
i lumy, plac Lenina w Erywaniu jest teraz placem Republiki, a w monumentalnych budynkach dawnej sowieckiej
władzy mieści się teraz rząd
Republiki Armenii. Stolica nabrała światowego szlifu: szerokie ulice, nowoczesne budynki, mnóstwo przytulnych
knajpek. Na próżno szukałam
miejsc zapamiętanych przed
laty, nie dotarłam do „Domu
Młodzieży”, wówczas luksusowego hotelu dla cudzoziemców, wbudowanego w zbocze
góry. I tylko pomnik Matki Armenii stoi jak stał.
Pamięć jest bardzo zawodna. Z mojego pierwszego pobytu w Armenii najwyraźniej
zapamiętałam Matenadaran
– archiwum rękopisów i starodruków ormiańskich, oraz katedrę w Eczmiadzynie i pogańską świątynię w Garni, a także
jezioro Sewan. A byłam jeszcze w innych znaczących dla
historii tego kraju miejscach,
np. w monastyrze Geghard.
Eczmiadzyn, Garni i Geghard
znajdują się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Nie bez powodu,
ale o tym za chwilę.

kolebka
chrześcijaństwa
Tekst i zdjęcia
Jolanta Danak-Gajda

To był mój drugi wyjazd do Armenii. Pierwszy
miał miejsce 41 lat temu, w jakże innych
warunkach politycznych i gospodarczych.
W 1980 roku, kiedy w Polsce Lech Wałęsa
podpisywał Porozumienia Sierpniowe, Związek
Radziecki mocno trzymał w ryzach wszystkie
zniewolone republiki rad. Ale Armenia, ojczyzna
dumnych i gościnnych Ormian, była mentalnie
podobna do Polski, czuło się tam większą
swobodę, czego przykładem były otwarte kościoły
i monastyry z rzeszą wiernych. Napotkani ludzie
z nadzieją patrzyli na nasz kraj. Nie zapomnę
słów pewnego Ormianina o imieniu Garik,
muzyka, który zaprosił mnie i jeszcze kilkoro osób
z naszej grupy do swojego domu. Ten mężczyzna,
którego nazwisko uleciało z mej pamięci,
powiedział wówczas: „Dzisiaj Polska, potem
my – Zakaukazie i Pribałtika, i Sojuz runie”. Nie
wierzyłam wówczas, że za dekadę tak się stanie,
ale jak prorocze to były słowa!
74
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Matenadaran.
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Najpierw kilka słów
o historii Armenii

misjonarzowi. Przez 15 lat był więziony
w nieludzkich warunkach przez władcę
Armenii, zaciekłego wroga chrześcijaństwa – Tyrytedesa III. Jak głosi legenda,
egenda głosi, że na świętej dla
król po kilku latach ciężko zachorował
Ormian górze Ararat, dziś niei gdy nie pomagały żadne lekarstwa,
stety w granicach Turcji, osiadła
siostrze władcy przyśnił się piękny
po potopie Arka Noego. Na tę lokalizamężczyzna, który nakację wskazuje również Bizał królowi zaprzestania
blia. Ormianie twierdzą,
Armenia jest
prześladowań chrześciże protoplastą ich naronajstarszym
jan. Tyrytedes spełnił żądu był Haika, praprawnuk
danie Grzegorza, bo to on
Noego. Początki państwopaństwem
ukazał się we śnie, a ten
wości na tych ziemiach
chrześcigo uzdrowił. Potem władsięgają IX-VII wieku p.n.e.
jańskim,
ca przyjął chrzest wraz
Istniało tu wówczas krówedług
ze swoim otoczeniem,
lestwo Urartu, zamiesztradycji była
a chrześcijaństwo ogłosił
kałe głównie przez Araewangelizoreligią państwową. Pierwmejczyków. Erywań jest
wana przez
szym biskupem Ormian
najstarszym miastem teApostołów,
zaś został Grzegorz, któgo regionu, został założodlatego Kościół
ry stworzył zręby Kościony w 782 roku p.n.e. Dziormiański
ła w Armenii. Na początku
siejsza Republika Armenii
nazywa się
V wieku powstał alfabet
jest zaledwie niewielką
Apostolskim.
ormiański, utworzył go
częścią dawnego państwa
mnich Mesrop Masztoc.
Ormian, które w I wieku
Zaczęły pojawiać się przep.n.e. było najpotężniejkłady Biblii i ksiąg liturgicznych na jęszym w Azji Mniejszej, rozciągało się
zyk ormiański i dzięki własnej liturgii
od Morza Śródziemnego po Kaspijskie.
wyodrębnił się osobny Kościół chrzeArmenia jest najstarszym państwem
ścijański.
chrześcijańskim, według tradycji była
ewangelizowana przez Apostołów, dlatego Kościół ormiański nazywa się ApoChor Wirap – klasztor
stolskim. Misje w Armenii prowadzili
na królewskiej cytadeli
św. Juda Tadeusz i św. Bartłomiej, którzy
mieli tam zginąć śmiercią męczeńską.
iejscem, gdzie dokonał się cud,
Najbardziej skutecznym misjonarzem
a potem ofiara i prześladowca
Ormian był św. Grzegorz Oświeciciel,
zostali świętymi Kościoła ornazwany apostołem tego narodu, dzięmiańskiego, jest Chor Wirap. Klasztor
ki któremu na początku IV wieku, dopowstał w miejscu dawnej cytadeli gókładnie w 301 roku, chrześcijaństwo
rującej nad ówczesną stolicą kraju – Arzostało uznane za religię państwową.
taszat. Dzisiaj jest najdalej na zachód
Nie było łatwo charyzmatycznemu
wysuniętą świątynią Armenii, leży na
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Chor Wirap w tle Mały i Wielki Ararat.

rozleglej i żyznej równinie Araratu, tuż
przy granicy z Turcją. Klasztor jest najczęściej fotografowanym monastyrem
Armenii. Zdjęcia monastyru w tle zawsze mają nieodległą, choć leżącą po
tureckiej stronie, górę Ararat. Oba miejsca mają szczególne znaczenie dla Ormian. Ararat – bo jak chce tradycja, tu
osiadła Arka Noego, a Chor Wirap – bo
tu narodziła się historia ormiańskiego
chrześcijaństwa. Chor Wirap, tłumacząc na polski, znaczy „głębokie lochy”.
Studnia, gdzie kilkanaście lat więziony
był św. Grzegorz Oświeciciel, jest wyjątkowym sanktuarium, dostępnym dla
wiernych i turystów, pod warunkiem,
że nie mają klaustrofobii. Trzeba bowiem pokonać wąskie zejście po drabinie sześć metrów w dół, by móc przez
chwilę pomodlić się i zapalić świecę
wotywną w celi świętego. Wejście znajduje się w niewielkiej kamiennej kaplicy świętego Grzegorza.
Klasztor Chor Wirap jest najczęściej odwiedzanym monastyrem
w Armenii. We wrześniu 2001 roku pielgrzymował tu papież Jan Paweł II, a w czerwcu 2016 roku papież
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Franciszek. Monastyr jest ulubionym
miejscem nowożeńców, którzy pragną właśnie tu zawrzeć związek małżeński. Turyści muszą uważać przed
wejściem na wzgórze na miejscowych,
którzy zbyt nachalnie proponują wynajęcie pary gołębi, by je później wypuścić z tarasu klasztoru „na szczęście”.
Szczęście przynosi to raczej właścicielom gołębi, bo ptaki do nich wracają, a turysta musi słono zapłacić za tę
przyjemność. Mnisi tłumaczą ten gest
inaczej – gołębica jest symbolem zesłania Ducha Świętego, który w Chor
Wirap zmienił bieg dziejów Armenii.

Eczmiadzyn – święte miejsce
narodu ormiańskiego

Ż

ycie religijne i kulturowe Armenii kwitło w licznie powstających
monastyrach. Najstarszą świątynią jest katedra w Eczmiadzynie, około
18 kilometrów od Erywania, w pobliżu
dawnej stolicy Artaszar. Została wybudowana na miejscu kultu pogańskiego,
tuż po przyjęciu chrześcijaństwa. Według tradycji miejsce, gdzie powstał

77

podróże SDP

Geghard.

emocje, skoro zapamiętałam wiele
monastyr, wskazał sam Chrystus, któszczegółów z tamtej wizyty: mnichów
ry objawił się św. Grzegorzowi w pow czarnych habitach, tłustaci zstępującego ognia.
my pielgrzymów, samą
Eczmiadzyn to potężbryłę katedry z czterema
ny kompleks klasztorny,
W skarbcu
rotundami w rogach, dość
ośrodek naukowy i serce
katedralnym
surowy wystrój jej wnęreligijnej Armenii – sieznajduje się
trza, ale też fantastyczne
dziba katolikosa Apostolrelikwia Męki
ozdoby w kopule głównej.
skiego Kościoła OrmiańPańskiej – grot
W skarbcu katedralnym
skiego. To święte miejsce
z włóczni, którą
znajduje się relikwia Mędla Ormian, niszczone
przebito ciało
ki Pańskiej – grot z włóczprzez Persów, Mongołów,
Chrystusa
ni, którą przebito ciało
Turków i Tatarów, odraprzed zdjęciem
Chrystusa przed zdjęciem
dzało się jak Feniks z poz Krzyża.
z Krzyża. W jednym ze
piołów i promieniowało
średniowiecznych manuswoim światłem na całą
skryptów znajduje się inArmenię. Trzeba dodać, że
formacja, że grot do Armenii przywiózł
w okresach braku własnej państwowośw. Juda Tadeusz.
ści, to Kościół Ormiański strzegł wartoW Eczmiadzynie powstała biblioteści kulturowych, cywilizacyjnych i relika, gdzie przez wiele stuleci gromadzogijnych tego narodu.
ne były bezcenne rękopisy, misternie
W Eczmiadzynie, zwanym też orzdobione iluminacjami, których orymiańskim Watykanem, byłam w 1980
ginalne kolory przetrwały do naszych
roku. Musiały mi towarzyszyć ogromne
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czasów. Kolekcja została upaństwowiona przez Sowietów i przeniesiona
do Instytutu Matenadaran w Erywaniu,
noszącego imię św. Mesropa Masztoca, twórcy alfabetu ormiańskiego. Jednym z najcenniejszych rękopisów jest
Kodeks Eczmiadzyński z VI-VII wieku,
traktowany przez Ormian jako świętość
narodowa. Matenadaran trzeba zwiedzić koniecznie, by docenić wielkość
i starożytność dziedzictwa Ormian. Ja
miałam okazję dwukrotnie odwiedzić
i zachwycić się pokazywanymi tam unikatowymi manuskryptami. Tym razem
zakupiłam również drobne kosmetyki
wykonane ręcznie na podstawie wiekowych receptur zawartych w rękopisach.

Monastyr Geghard
– zapomniałam,
że tu już byłam

P

odczas ostatniego pobytu miałam
okazję zobaczyć wiele świątyń
i zachwycać się ormiańską architekturą sakralną. Nie pamiętałam jednak. że ponad 40 lat temu odwiedziłam
monastyr Geghard, również jak Eczmiadzyn wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
Przypomniał mi o tym niewysłany
list do mojej przyjaciółki, który znalazłam w pamiątkach z tamtej podróży. W pożółkłym dziś rękopisie opisałam wrażenia, jakie wywarł na mnie

Geghard – wejście do świątyni.
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w górę wzdłuż kramów z rękodziełem
i ormiańskimi smakołykami. Najpierw
witają nas chaczkary – kamienne płyty
wotywne, na których wyryte są ozdobne krzyże. Taki widok będzie nam towarzyszył w każdym odwiedzanym
monastyrze. Dziedziniec otoczony jest
kamiennym murem, do wnętrza kościoła wchodzi się przez drewniane
drzwi z ozdobnym portalem. Wewnątrz
panuje półmrok rozświetlony jedynie
przez otwór w kopule i licznie palące
się świece wotywne. Wąskie przejście
prowadzi do najstarszej części kościoła i dwóch skalnych kaplic na piętrze.
Zaskakuje mnie niesamowita akustyka miejsca. Próbujemy śpiewać jakąś
pieśń, a dźwięk roznosi się na wszystkie wnętrza. Jest oczywiście wspomniane już źródełko, ale wody w nim jakby
mniej i nikt już cały się nie zanurza.

Symfonia kamieni.

klasztor z IV wieku naszej ery: „W Gegard jest wspaniały w skale wykuty monastyr – czynny, mieszkają tam
zakonnicy, przychodzi mnóstwo pielgrzymek. W środku świątyni wypływa
źródełko, w którym kąpią się grzesznicy i obmywają się z grzechów. Kto ma
dużo grzechów, ten cały się zanurza. Ja
umoczyłam tylko ręce. Obok świątyni
wszystkie krzewy są obwiązane mnóstwem chusteczek. Zawiązane są tam
marzenia pielgrzymów. Ja również zawiązałam sznureczek….”.
Monastyr Geghard położony jest
w górach na wschód od Erywania. Jest
kolejnym miejscem kultu, według tradycji założonym w IV wieku przez
św. Grzegorza Oświeciciela. Pierwotna
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świątynia częściowo wykuta była
w skale. Jej rozkwit przypada na XIII
wiek, wówczas wybudowano przylegający do niej kościół. Przyciągała rzesze pielgrzymów ze względu na przechowywane tu szczątki św. Andrzeja
i św. Jana oraz relikwie Włóczni Przeznaczenia. Stąd nazwa kompleksu Geghard – włócznia.
onastyr Geghard nadal odwiedzają tysiące pielgrzymów
i turystów z całego świata. Jak
mówią, jest najpiękniejszym monastyrem w całej Armenii. Położony w malowniczym kanionie w górnym biegu
rzeki Azat, z drogi wygląda jak ptasie
gniazdo umieszczone na skałach. Zostawiamy samochody i idziemy pieszo

Pielgrzymi nabierają wodę do butelek,
albo symbolicznie się przemywają. Jadąc do Geghard, mijamy tzw. symfonię
kamieni, cud natury, niewyobrażalne
formacje skalne przypominające olbrzymie organy z tysiącem piszczałek.
Znajdują się one tuż przed Garni, gdzie
warto zatrzymać się, by podziwiać pogańską świątynię boga słońca. Klasycystyczna budowla w stylu greckim
została zbudowana w I wieku n.e., później służyła ormiańskim królom jako
rezydencja letnia. Nie jest oryginalnym
obiektem, została zburzona przez trzęsienie ziemi w XII wieku i odbudowana dopiero w czasach sowieckich. Obok
zachowały się ruiny części mieszkalnej.
Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przyciąga setki turystów.
My byliśmy świadkami sesji zdjęciowej
nowożeńców.

M

Noravank.
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zdobią misternie rzeźbione chaczkary i nagrobki z inskrypcją w posadzce. Znajduje się tu mauzoleum księcia
Smbata Orbeliana, a w przylegającej
doń kaplicy św. Grzegorza grobowce
innych przedstawicieli tego rodu, który był fundatorem monastyru. Półokrągły tympanon drzwi wejściowych do
kościoła wypełniony jest ornamentem
i wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem siedzącej na dywanie, otoczonej
przez dwóch świętych.
eszłam do świątyni zachęcona dochodzącymi z wnętrza
odgłosami modlitwy. Kapłan w czarnym habicie z głową nakrytą kapturem trzymał w ręku długą laskę w rodzaju pastorału. Modlił się nad
skupioną wokół niego grupą wiernych.
Stanęłam z boku i przysłuchiwałam się
melodyjnej modlitwie. Potem duchowny wyjął nieduży krzyż i pobłogosławił każdą ze stojących przed nim osób.
Gdy wierni się rozeszli, w kaplicy pozostało kilka osób z naszej grupy. Byliśmy
w charakterystycznych żółtych koszulkach z nadrukiem monastyru i napisem Armenia kolebka chrześcijaństwa. Zapewne to spowodowało, że duchowny
zwrócił na nas uwagę. Zwracając się do
mnie, zapytał, skąd jesteśmy. Odpowiedziałam, że z Polski i tak rozpoczęła się
sympatyczna rozmowa. Oczywiście nie
zabrakło wspomnień na temat wizyty
papieża Jana Pawła II w Armenii, podczas której nasz rozmówca miał okazję
bezpośrednio rozmawiać z Ojcem Świętym. Wyraził też wdzięczność, że św. Jan
Paweł II we wrześniu 2001 roku odważył
się powiedzieć o ludobójstwie Ormian
w Turcji na początku XX wieku. Na koniec naszej rozmowy duchowny

W
Jezioro w kraterze wulkanu Azhdahak 3597 m n.p.m.

Mistyczne przeżycia
w Noravank
Jedziemy na południe. Zmienia się
krajobraz, znów wjeżdżamy w góry. Naszym celem jest monastyr Noravank
z XIII wieku. Położony w głębokim wąwozie rzeki Amaghu kompleks religijny, otoczony jest stromymi ceglastoczerwonymi klifami. Składa się z dwóch
kościołów. Niezwykły jest jeden z nich
– pod wezwaniem Matki Bożej – ponieważ jest piętrowy. Na piętro prowadzą
wbudowane w ścianę frontową wąskie schody wspornikowe, które dodają świątyni niezwykłego uroku. Parter
budowli ma dość surowy wygląd, jest
rodzinnym grobowcem z chaczkarami
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na ścianach i płytami nagrobnymi na
posadzce. Piętro ma charakter oratorium, na planie kwadratu z kolumnami, na których wspiera się centralnie
rotunda, pokryta stożkowatym dachem.
Fronton świątyni jest misternie zdobiony, a na uwagę zasługują tympanony.
Nad drzwiami na parterze płaskorzeźby
przedstawiają Madonnę z Dzieciątkiem
w otoczeniu Archaniołów Gabriela i Michała, a na piętrze jest Chrystus z Apostołami Piotrem i Pawłem po bokach.
rugi kościół jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Pochodzi również z XIII wieku. Był
burzony wielokrotnie przez trzęsienia
ziemi i za każdym razem odbudowywany. Przedsionek tej świątyni także

D
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bardzo ważną rolę religijną, naukową
zaproponował, że pobłogosławi nas,
i kulturalną. Był siedzibą biskupstwa,
skoro przybyliśmy do Armenii z kraw średniowieczu mieścił się tu słynny
ju Jana Pawła II, do którego ma wielna cały kraj Uniwersytet Tatewski, któki szacunek. Miałam łzy w oczach ze
ry przyczynił się do rozwoju m.in. mawzruszenia, gdy po ormiańsku wymólarstwa miniaturowego,
wił słowa błogosławieńreprodukcji książek, filostwa i krzyżem dotknął
Dziedzictwo
zofii. Obecnie cały kommojej głowy. Tak piękkulturowe
pleks jest restaurowany.
nie spędziłam niedzielę
Kościół główny jest pod
19 września 2021 roku.
Armenii jest
wezwaniem Piotra i Pawniezwykle
ła, i jak większość świąMonastyr Tatev
bogate, ale
tyń w Armenii, posiada
i Wings of Tatev
zachwycająca
solidną konstrukcję, lecz
jest również
surowy wystój. Ozdobna
Na trasie naszej wynatura.
jest jedynie elewacja zaprawy do Armenii znalazł
Zdecydowana
chodnia z wejściem główsię jeszcze jeden klasztor
większość
nym do świątyni. Istnie– Tatev w pobliżu granicy
kraju położona
je legenda opowiadająca
z Azerbejdżanem. Wybujest powyżej
o wydarzeniu związanym
dowany został w IX weku
tysiąca metrów
z budową kościoła. Uczeń
n.e. w trudno dostępnych
nad poziomem
potajemnie wspiął się na
górach, na klifie głęboszczyt wieży, by postawić
kiego wąwozu rzeki Womorza.
tam krzyż własnego prorotan. Otoczony murami,
jektu. Zauważony przez
był prawdziwą twierdzą.
mistrza, w szoku stracił równowagę
Aby dojechać autem, trzeba pokonać
i wpadł w otchłań wzywając Boga, by
długą drogę niezliczonymi serpentyobdarzył go skrzydłami, co po ormiańnami pod stromą górę. Od kilkunastu
sku brzmi „Ta Tev”.
lat jest jeszcze inna możliwość, i to
bardzo atrakcyjna, dotarcia do klasztoru. Wybudowano fantastyczną koArmenia to kraj
lejkę gondolową Wings of Tatev, która
wygasłych wulkanów
dzięki parametrom technicznym trafiła
do Księgi Guinnessa. Liczy 5752 metry
ziedzictwo kulturowe Armenii
i jest najdłuższą dwutorową kolejką lijest niezwykle bogate, ale zanową non stop na świecie. Docieramy
chwycająca jest również natunią do klasztoru w kilkanaście minut,
ra. Zdecydowana większość kraju połopodziwiając z góry przepiękne widoki,
żona jest powyżej tysiąca metrów nad
a przede wszystkim Wielką Pustelnię
poziomem morza. Mimo że święta góTatewską, jeszcze bardziej niedostępra Ormian Ararat znajduje się poza grany kompleks religijny niż klasztor na
nicą kraju, w Armenii są szczyty pogórze. Klasztor pełnił przed wiekami
wyżej 3 i 4 tysięcy. W górach Geghama
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Kościół na krawędzi kaldery
wulkanu Armaghan.

stepowy krajobraz urozmaicają ścięte
stożki wulkaniczne oraz sterty mniejszych lub większych skał i kamieni wyrzuconych podczas erupcji tysiące lat
temu. W kalderach są jeziora lub zalegają jedynie kamienie zastygłej magmy
i rośnie trawa. Jezioro jest w kalderze
wulkanu Azhdahak, jednej z najwyższych gór w Armenii, liczącej 3597 m
n.p.m. W nocy spadł śnieg i dwuszczytowa góra wyglądała bajecznie. Spod
cienkiej warstwy śniegu przebijały czerwonawe skały, czarne zwały kamieni
i szare wyschnięte trawy. Powietrze było
już dość rozrzedzone na tej wysokości
i niełatwo było pokonać strome kamieniste podejście, ale było warto. Jezioro
mieniło się feerią barw w zależności od
tego, czy słońce pokazało się zza chmur,
czy nie. Nasze samochody u podnóża
wulkanu wyglądały jak kropeczki.
Z kolei na krawędzi kaldery wulkanu Armaghan na wysokości 2811 m

FORUM DZIENNIKARZY · 05(144) 2021

n.p.m postawiono kościół, do którego podążają pielgrzymki szczególnie
młodych ludzi. Wewnątrz kościoła jest
pochowana para kochanków, której
nie pozwolono wziąć ślubu i ich życie
– tak jak Romea i Julii z Werony – zakończyło się tragicznie. Czuwa nad
nimi na ścianie ołtarzowej wykuta
w skale płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem. W kalderze wulkanu jest ponoć ośrodek sportów wodnych, ale gdy
tam byliśmy, wody wcale nie było. Porośnięta trawą była też inna kaldera
wulkanu, gdzie zatrzymaliśmy się, by
przygotować obiad. Zjechaliśmy wąską i dość stromą ścieżką po ścianie
kaldery i na samym dnie rozbiliśmy
tymczasowy biwak. Posiłek w takich
okolicznościach przyrody smakował
wyśmienicie. Choć miałam świadomość, że to wygasły wulkan, dreszczyk
trudnych do opisania emocji towarzyszył mi cały czas. 
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Z

Tadeusz Dołęga-Mostowicz, nim
zasłynął jako
autor poczytnych
powieści,
z wielkim
powodzeniem
i narażeniem
życia parał się
dziennikarstwem.
Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1898-1939).
Fot. Wikipedia/domena publiczna

Dołęga-Mostowicz:
od korektora
				do pisarza
Tekst Piotr Samolewicz
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amach na młodego korektora
i felietonistę chadeckiego dziennika „Rzeczpospolita”, jakim
był Mostowicz, przeszedł do legendy II Rzeczypospolitej. Jego przebieg
drobiazgowo opisuje Jarosław Górski
w książce „Parweniusz z rodowodem.
Biografia Tadeusza Dołęgi-Mostowicza” (Warszawa 2021). Do zamachu doszło 8 września 1927 roku, gdy Tadeusz
Mostowicz wracał wieczorem do domu z długiego dyżuru w „Rzeczpospo-

świadków szybko odkrył, że niepokorny
dziennikarz został porwany czarnym
buickiem o typie nadwozia torpedo z
dużym kufrem, z rejestracją świadczącą o tym, że należy do wojewody poleskiego. Potem okazało się, że rejestracja
została zdjęta z wozu wojewody i przykręcona do samochodu należącego do
komendanta głównego policji, pułkownika Janusza Jagryma-Maleszewskiego. Z książki wyjazdów w garażu MSW
prokurator dowiedział się, że w czasie

Napastników było pięciu z kierowcą. Znęcali się nad
Mostowiczem niemiłosiernie...
litej”. Gdy wysiadł z tramwaju na placu Narutowicza, zajechały mu drogę
dwa auta, wyskoczyło z nich siedmiu
rosłych mężczyzn i obiło go pałkami.
Następnie napastnicy zaciągnęli nieprzytomną ofiarę ataku do auta, skuli
i zakneblowali, i wywieźli do sękocińskiego lasu (drugi wóz odjechał z miejsca zdarzenia). Po pół godzinie jazdy
Mostowicz został wywleczony z samochodu i zepchnięty do rowu. I znów
musiał przyjąć na ciało mocne uderzenia pałkami. Napastników było pięciu
z kierowcą. Znęcali się nad Mostowiczem niemiłosiernie i krzyczeli, że biją
go „za pisanie o Marszałku”. Potem zostawili go w lesie, ukontentowani dobrze wykonaną robotą, i odjechali. Mostowiczowi udało się dowlec do szosy
krakowskiej i wrócić do stolicy zatrzymaną chłopską furmanką.
Prowadzący śledztwo prokurator Świątkowski dzięki zeznaniom
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porwania i napadu z czarnego buicka
korzystał porucznik Bolesław Kusiński,
były żołnierz POW i Legionów, bohater
wojny z bolszewikami, były oficer Korpusu Ochrony Pogranicza, oddany piłsudczyk. Kusiński przyznał się do tego,
że wypożyczył samochód komendanta policji, ale zasłonił się honorem oficerskim przed wyjawieniem, w jakim
celu to uczynił. Nie przyznał się natomiast do zamiany rejestracji i zamachu na Mostowicza. Do końca nie wiadomo, kim byli pozostali pałkarze. Po
Warszawie krążyły plotki, że należeli
oni do milicji PPS i że w napaści mógł
wziąć udział jej szef Józef Łokieć, mający powiązania z półświatkiem i policją. Sprawę Kusińskiego rozstrzygał
sąd wojskowy i jak można się domyślać, został on uniewinniony. O okolicznościach zamachu został szczegółowo poinformowany przez szefa MSW
marszałek Piłsudski.
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Jarosław Górski w obliczu wielu błędów popełnionych przez napastników
wysuwa hipotezę, że mogły być elementem jakiegoś planu, może nie do
końca udanego, ale jednak planu, zakładającego wiedzę, kto pobił Mostowicza dla postrachu innych pismaków
i wytworzenia sugestii, że na zlecenie
jakiejś „góry”. Czas w Polsce po przewrocie majowym był gorący, dochodziło

historia i SDP
podczas zamachu majowego opowiedzieli się po stronie legalnych władz,
i wyjaśnienia zaginięcia gen. Włodzimierza Zagórskiego.
le najważniejsze, że Dołęga-Mostowicz nie przestraszył
się i nie zrezygnował ze swojej
odważnej felietonistyki i komentowania życia codziennego, obyczajowego
i politycznego Polski. Jego dziennikar-

A

Zamach na popularnego dziennikarza był szeroko
komentowany przez ówczesną prasę. Choć podpisywał on
swoje felietony inicjałem T.M i pseudonimem C. Hr. Zan,
był rozpoznawany jako autor odważnych politycznych
tekstów krytykujących sanację...
do częstych ulicznych awantur i ataków
na dziennikarzy i inne znane osoby. Kilka miesięcy po zamachu na Mostowicza został dotkliwie pobity przez dwóch
podwładnych Józefa Łokcia, Franciszka
Sieczko i Jędrzeja Kowalskiego, prawicowy pisarz i publicysta Adolf Nowaczyński. Niewykluczone, że ci dwaj brali też
udział w pobiciu Mostowicza.
amach na popularnego dziennikarza był szeroko komentowany przez ówczesną prasę. Choć
podpisywał on swoje felietony inicjałem T.M i pseudonimem C. Hr. Zan, był
rozpoznawany jako autor odważnych
politycznych tekstów krytykujących sanację za tworzenie koterii, za powstanie tzw. czwartej brygady, czyli nowej
elity niewywodzącej się z kręgów dawnych legionistów, wreszcie domagał
się uwolnienia generałów WP, którzy

Z
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ską i wczesną nowelistyczną twórczość
przypominają: antologia „Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Pechowy literat i inne opowiadania, nowele, humoreski”
(Warszawa 2021) w wyborze wspomnianego już Jarosława Górskiego,
oraz pięć tomów Wydawnictwa Akademickiego Dialog, jeden nich nosi tytuł „Dwór polski. Kresy i polityka wewnętrzna”.
Nie polecałbym tych książek Czytelnikom bez świadomości ich dużej
wartości. Lekturze małych, użytecznych form Mostowicza towarzyszy
uczucie satysfakcji z obcowania z inteligentnym autorem. Niektóre z nich są
oczywiście obciążone publicystyczną
doraźnością, ale mimo tego nie tracą
na wartości. Inne są w większym stopniu ponadczasowe. Skrzą się humorem
i celnymi obserwacjami. W jednym

z zamieszczonych w „Dworze polskim” tekstów Mostowicz naśmiewa się z króla Afganistanu, który w Moskwie „schyla koronowaną głowę w hołdzie przed grobem twórcy
bolszewizmu, królobójcy, burzyciela tronów”,
czyli Lenina. A oto jak dziennikarz puentuje
swój krótki tekst o lwowskich oszustach, którzy urządzili płatny casting do filmu, kręcąc
zdjęcia nie kamerą, a maszynką do mielenia kawy: „Sanacja kręci korbą. Przed aparatem tajemniczo przykrytym czarną zasłoną
milczenia przesuwa się wąż krygujących się
i strojących miny adeptów polityki”. Mostowicz nie przebiera też w środkach w felietonie „Patrzaj, Basiu...”, w którym naśmiewa
się z nieszczerego świętowania 3 Maja, które
polega na „obchodzeniu Konstytucji 3 Maja”.
Mocny tekst napisany w 1928 roku, czyli już
po pobiciu Mostowicza, ale bez cienia nienawiści. W tomiku opracowanym przez Jarosława Górskiego znajdziemy teksty jeszcze bardziej smaczne literacko i wykraczające poza
ramy prasowego komentarza w stronę humoreski i satyrycznej nowelki. Boki można
zrywać czytając tekścik „Wywiad z nieboszczykiem”, w którym dziennikarz opisuje salonowe zabawy z wywoływaniem duchów. Jako niedowiarek prosi ducha o to, by wskazał,
gdzie jest gen. Zagórski. Ektoplazma mu odpowiada: „ – Panie, pan jest redaktorem, i zadaje mi pan takie pytanie?! Czy pan chce, żeby
mnie... skonfiskowano?”. „Wywiad z nieboszczykiem” należy do grupy tekstów opartych
na dialogu, wyrazistej anegdocie i puencie.
To właśnie po nich widać, że przyszły twórca „Kariery Nikodema Dyzmy” i „Znachora”
wprawiał się w literackie rzemiosło, że już
w latach 1925-1929, gdy regularnie pisał felietony, myślał o pisarskiej karierze.
Felietony wychodziły spod ręki dziennikarza bardzo szybko. Improwizował w nich
jak uliczny grajek. „Jego starsza siostra
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Tadeusz Dołęga-Mostowicz
jest bohaterem dwóch książek
wydawnictwa Iskry, opublikowanych
w 2021 roku, i pięciu nieco starszych
zbiorów Akademickiego
Wydawnictwa Dialog.

projekt SDP

historia i SDP
Janina wspominała w rodzinnych rozmowach, że redaktorzy potrafili wydzwonić Tadeusza w kawiarni hasłem:
>>brakuje tekstu<<, a on ołówkiem na
serwetce pisał felieton lub nowelę, zanim goniec zdążył dobiec z redakcji”
– pisze Jarosław Górski we wstępie do
„Pechowego literata”. Z tą samą sprawnością Dołęga-Mostowicz pisał też powieści w odcinkach na zamówienie.
Dzięki nim różne gazety, niekoniecznie endeckie, podnosiły swoje nakłady,
a sam pisarz zaczął coraz lepiej zarabiać.

świeciła już mocno na rynku literatury popularnej. Wtedy też zaczęła się
rodzić legenda „Kariery...” jako zemsty
pisarza za jego pobicie kilka lat wstecz.
Pisarz, żądny sławy i pieniędzy, podtrzymywał tę legendę. „Kariera Nikodema Dyzmy” jest ważną książką
w dorobku Mostowicza także dlatego,
że wprowadza do naszej literatury typ
silnego, ale jednocześnie niekoniecznie
moralnego człowieka, który w zderzeniu ze społeczną materią za wszelką
cenę chce odnieść zwycięstwo.

„SDP Cafe – podaj dalej…”

Dziennikarze,
którzy tworzą kulturę

Wzięty pisarz zginął 20 września 1939 roku w Kutach
(obecnie na terenie Ukrainy) jako kapral WP zastrzelony
przez patrol sowiecki.

M

ostowicz dziennikarz zaczął
znikać stopniowo z łam gazet w 1929 roku, by pojawić
się w nich w 1930 jako autor odcinkowej powieści „Ostatnia brygada” o polskim awanturniku Andrzeju Dowmuncie, który dorobił się fortuny w Afryce
(ale wedlug Górskiego i innego badacza
twórczości Mostowicza, Józefa Rurawskiego, prawdziwym jego powieściowym debiutem były napisane wcześniej, ale później wydane „Kiwony”).
W grudniu 1930 roku na łamach dziennika „ABC” zaczęła ukazywać się w odcinkach „Kariera Nikodema Dyzmy”,
przedstawiająca obraz wielkiego kryzysu gospodarczego w Polsce z aluzjami do ludzi ze świecznika. Kiedy 2 maja 1931 roku cenzor zatrzymał numer
„ABC” z kolejnym mocnym odcinkiem
„Kariery...”, gwiazda Dołęgi-Mostowicza
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I w tym miejscu wypada zakończyć opisywanie dziennikarskiego rozdziału w bogatym życiu Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Mostowicz do 1939
roku publikował kolejne powieści, natomiast rzadko już felietony, interesował się także kinem, pisał scenariuszowe adaptacje swoich powieści. W 1939
roku zaczął współpracę z Hollywood,
którą przerwał wybuch II wojny światowej. Wzięty pisarz zginął 20 września
1939 roku w Kutach (obecnie na terenie Ukrainy) jako kapral WP zastrzelony przez patrol sowiecki. Wykazał się
patriotyzmem, nie uciekając z kraju
przed wojenną nawałnicą. W Kutach
mocnym akcentem przypieczętował
swoją sensacyjno-melodramatyczną
twórczość, w której starał się oprócz
rozrywki przekazywać także poważne
moralne i społeczne treści.

Światy dziennikarzy i artystów, mediów i sztuki
przenikają się. Jakie mogą być tego efekty, pokazali
goście, których Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
zaprosiło do projektu „SDP Cafe – podaj dalej…”.
Tekst Jacek Karolonek
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ziennikarze najczęściej kojarzą
się z osobami, które zdobywają i przekazują informacje, komentują wydarzenia, opisują zjawiska
i trendy, aby ułatwić nam zrozumienie świata. I taka jest główna rola tego
zawodu. Bardzo często jednak, oprócz
pracy w mediach, dziennikarze piszą
książki, organizują wystawy, koncerty,
są animatorami kultury, showmanami. Z drugiej strony jest też spora grupa artystów, która w jakiś sposób otarła
się o dziennikarstwo, np. muzycy, którzy w radiowych audycjach dzielą się
ze słuchaczami swoimi fascynacjami,
plastycy opisujący sztukę i prowadzący programy kulturalne, pisarze, poeci
mający w swojej karierze okresy pracy redaktorskiej. Właśnie przybliżenie
osób z tych dwóch kręgów było główną
ideą projektu spotkań z dziennikarzami-twórcami kultury pod hasłem „SDP
Cafe – podaj dalej…”.
Wzajemne przenikanie się dziennikarstwa i kultury miała podkreślać
niecodzienna formuła – „podaj dalej”.
Rozmówca mógł w kolejnych odcinkach
zmienić swoją rolę, z gościa stać się

gospodarzem spotkania, zaprosić kolejną osobę i wcielić się w rolę przepytującego dziennikarza. Większość z tych,
którzy wzięli udział w projekcie, skorzystała z takiej możliwości. Hasło „SDP
Cafe” zakładało, że rozmowa będzie się
toczyła w atmosferze skłaniającej do
szczerości i zwierzeń, tak jak podczas
spotkania ze znajomym przy filiżance
dobrej kawy w klimatycznym lokalu.
Aby podkreślić naturalność i spontaniczność rozmów, emitowaliśmy je bez
cięć i jakichkolwiek zabiegów reżyserskich.

Z różnych stron Polski
Cykl „SDP Cafe – podaj dalej…” rozpoczął 6 września prezes SDP i redaktor
naczelny Radia Wnet Krzysztof Skowroński, który do pierwszego odcinka
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zaprosił popularną prezenterkę i dziennikarkę telewizyjną, ale też autorkę
książek Annę Popek. Następnego dnia
mogliśmy być świadkami jej rozmowy
z piosenkarką, aktorką i dziennikarką
Joanną Rawik. W pierwszym tygodniu
gościliśmy jeszcze Piotra Zubka, wokalistę i dziennikarza prowadzącego
w Radiu dla Ciebie audycję „Słowem,
piosenka”, oraz producenta muzycznego i dziennikarza Trójki, Mateusza
Krautwursta.
Do projektu szybko włączyli się
dziennikarze z oddziałów SDP, dzięki czemu mogliśmy poznać nie tylko
wiele ciekawych postaci, ale też szereg
interesujących inicjatyw, które podejmowane są w różnych regionach Polski. W spotkaniach zorganizowanych
przez Oddział SDP w Rzeszowie, redaktor naczelny „Forum Dziennikarzy”
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Andrzej Klimczak opowiadał zarówno
o tym piśmie, jak i o swojej fascynacji
kulturą regionalną, która zaowocowała
kilkoma książkami. Związki etnografii,
muzykologii i dziennikarstwa z pasją
opisywała Jolanta Danak-Gajda, laureatka prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga. Z Podkarpacia mieliśmy
jeszcze okazję poznać m.in. publicystę Jaromira Kwiatkowskiego, autora kilkudziesięciu książek, oraz poetę
Edwarda Bolca.
książce „Mazurów klucz tajemnic” opowiadała reportażystka
Joanna Wańkowska-Sobiesiak,
która rozpoczęła odcinki przygotowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP. Z tego regionu do „SDP Cafe
– podaj dalej…” zawitali jeszcze poeta
i działacz „Solidarności” Zenon Złakowski, animator imprez kulturalnych

O
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w Mrągowie i okolicach Zdzisław Piaskowski oraz medioznawca, specjalista
od komiksów Mateusz Kossakowski.
Dzięki Wielkopolskiemu Oddziałowi SDP mogliśmy poznać poetę, redaktora naczelnego „Zeszytów Poetyckich”,
a także muzyka, Dawida Junga. Oddział
Gdański reprezentowała dziennikarka,
podróżniczka, korespondentka wojenna Maria Giedz, a Oddział SDP w Łodzi
Błażej Torański, redaktor naczelny portalu sdp.pl, autor wstrząsającej książki
„Mały Oświęcim”, w której opisał jedyny niemiecki dziecięcy obóz koncentracyjny na terenach Polski.

asz cykl łączył pokolenia, różne gatunki dziennikarskiej
i artystycznej aktywności oraz
różne rodzaje mediów, za pomocą których jest ona przekazywana. Przy „kawiarnianym” stoliku gościła Barbara
Sułek-Kowalska, wychowawczyni wielu dziennikarzy, a w kolejnych odcinkach w ogniu pytań znaleźli się GrubSon, którego utwór „Na szczycie” był
pierwszym polskim hiphopowym kawałkiem z ponad 100 milionami wyświetleń na YouTube, i jego muzyczni
koledzy: Jarecki i DJ BRK. Co ciekawe,
cała trójka tych popularnych muzyków prowadzi swoje audycje w rozgłośniach radiowych.
Zaskakiwała rozpiętość tematów
spotkań. W skomplikowany świat odbioru i opisywania sztuki współczesnej wprowadzili widzów malarka,

krytyk sztuki i dziennikarka Radia Poznań Krystyna Różańska-Gorgolewska
oraz dyrektor warszawskiego Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Piotr Bernatowicz. Dzięki rozmowie
z Elżbietą Ruman mogliśmy poznać
tajniki medycyny św. Hildegardy, która
jest pasją tej dziennikarki radiowej i telewizyjnej.
Nie brakowało gwiazd. Zaproszenie do rozmowy przyjęli popularny telewizyjny dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz oraz podróżnik i autor
książek Wojciech Cejrowski.

Warto podawać dalej…
W „SDP Cafe – podaj dalej…”, mimo
iż cykl liczył aż 36 odcinków, okazję do
zaprezentowania się miało stosunkowo
niewielu dziennikarzy i artystów.

Barwne postacie,
wciągające tematy
Przez „SDP Cafe – podaj dalej…”
przewinęło się wiele osób, dla których
kolejnym etapem dziennikarskiej kariery było wejście na ścieżkę literatury.
W naszych rozmowach wzięły udział
m.in. Agata Puścikowska, dziennikarka
„Gościa Niedzielnego”, autorka popularnych „Wojennych sióstr”, czy Monika Odrobińska, która napisała poruszającą książkę „Dzieci wygnane. Tułacze
losy małych Polaków w czasie II wojny
światowej”.
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Cywilizacja
Zachodu na
rozdrożach
wartości

sób wartych poznania jest
z pewnością więcej, można je
znaleźć w różnych zakątkach
Polski, a ciekawe inicjatywy i projekty często powstają z dala od wielkich
aglomeracji i wielotysięcznej publiczności. Zwrócił na to uwagę prezes SDP
Krzysztof Skowroński podsumowując
akcję.
– Mam nadzieję, że projekt „SDP
Cafe – podaj dalej…” będzie jeszcze
kontynuowany i włączą się do niego
dziennikarze i twórcy kultury z całej
Polski – podkreślił.

Tekst
Andrzej Klimczak

Kolejne teksty uświadamiają nam,
jak daleko jeszcze jest Polska od krajów, które uniknęły wielodekadowej
niewoli komunizmu. Autorka uświadamia jednocześnie, że te same kraje dobrowolnie zmierzają w stronę
utopijnych, bardzo niebezpiecznych
dla demokracji rozwiązań systemowych i społecznych.

Wszystkie odcinki cyklu można obejrzeć na portalu sdp.pl i na kanale SDP
na YouTube.
Partnerzy:
Fundacja Kulturalna Polska, Fundacja
Solidarności Dziennikarskiej

Na tym tle Elżbieta Królikowska-Avis pokazuje również Polskę i to,
jak jest odbierana w krajach UE
i Wielkiej Brytanii. Z niezwykłą precyzją opisuje kolejne, ważne dla ojczyzny wydarzenia, i to, jak bardzo
jest zakłamywana prawda o naszym
kraju i żyjących w nim ludziach. Żeby zrozumieć Europę i rządzące nią
mechanizmy, a także aby zrozumieć
współczesną Polskę, moim zdaniem
koniecznie trzeba sięgnąć po tę niezwykle interesującą książkę.

Patroni medialni:
TV Republika, „Sieci”, wPolityce.pl,
„Do Rzeczy”, Radio Wnet, „Kurier
Wnet”, waw4free.pl, „Informator Stolicy”, kulturalni.pl, „Bez Wierszówki”,
„Forum Dziennikarzy”.
Projekt „Dziennikarze – twórcy kultury” finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszy Promocji Kultury.
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To niezwykle cenna na polskim
rynku wydawniczym książka, której treść powstawała na przestrzeni
lat. Czytelnik znajdzie w niej jednak
materiały niezwykle współczesne,
odnoszące się do relacji polsko-brytyjskich oraz opisujące zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni dekad
w polityce i pojmowaniu wartości
w Unii Europejskiej. Autorka, Elżbieta Królikowska-Avis, czasem zabiera nas w świat problemów azjatyckich i afrykańskich, zderzając
polską i brytyjską rzeczywistość
z wydarzeniami na tych odległych
kontynentach.
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Elżbieta Królikowska-Avis
Publicystka, pisarka, tłumaczka. Studia polonistyczne (specjalizacja filmowa) skończyła w Uniwersytecie Łódzkim. W 1970 roku została aresztowana
za udział w nielegalnej organizacji „RUCH” i otrzymała wyrok 2 lat więzienia.
W 1975 roku, po pięcioletniej przerwie, zaczyna publikować jako freelancer
w tygodnikach „KULTURA”, „EKRAN” i „TYGODNIK KULTURALNY” (stały felieton). Etat dziennikarski otrzymała wraz z zelżeniem komunistycznego systemu
w 1980 roku. W latach od 1980 do 1982 pracuje jako redaktor działu tygodnika
„FILM”. Zweryfikowana negatywnie w stanie wojennym za działalność na rzecz
Solidarności, traci pracę. Po ośmiu miesiącach bezrobocia zostaje zatrudniona w tygodniku „ANTENA”, wydawanym przez Telewizję Polską. W tym czasie pisuje także do tygodnika „FILM”, jest recenzentką filmową
magazynu radiowego „CZTERY PORY ROKU” oraz dziennika telewizyjnego „PANORAMA” Stypendystka polskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki do Hiszpanii (1978) oraz hiszpańskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki
do Madrytu (1989).
Od 1989 do 2016 roku mieszkała w Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat współpracowała z BBC i „DZIENNIKIEM
POLSKIM” („The Polish Daily”), ukazującym się w Londynie. Przez kilkanaście lat była korespondentką
miesięczników „KINO” i „FILM” (stały komentarz), następnie dzienników „ŻYCIE” (stały felieton) i „SUPER-EXPRESS”, dawnego tygodnika „WPROST” i obecnej „GAZETY POLSKIEJ”. Od 2016 do 2018 doradca ds. brytyjskich MSZ, dziś niezależny ekspert. Aktualnie współpracuje z portalami wpolityce.pl i Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, zamieszczając tam komentarze polityczne. A także z POLSKIM RADIEM PR 24 oraz
stacjami telewizyjnymi TVP, TVP INFO, POLSAT NEWS i REPUBLIKA.
Tłumaczka literatury z języka angielskiego, m.in. światowych bestsellerów „Diana: prawdziwa historia”
i „Monika Lewinsky: jej historia” Andrew Mortona. Napisała także kilka książek o tematyce filmowej: „Śladami Bunuela. Szkice o filmie hiszpańskim”, „Opowieści kina metyskiego. Kinematografie latynoamerykańskie” oraz pierwszą w Polsce encyklopedię filmu dla dzieci – „Seans magiczny czyli ABC młodego
kinomana”. W 2002 roku opublikowała, pod patronatem British Council, zbiór felietonów pt. „Prosto z Piccadilly”, opowiadających o brytyjskim kinie lat 90., a w 2015 roku – zbiór komentarzy nt. Wielkiej Brytanii
i jej miejsca we współczesnym świecie pt. „Róg Piccadilly i Nowego Światu”.
Zainteresowania i hobby: podróże po świecie, praca społeczna i charytatywna, m.in. na rzecz Polskiej
Wspólnoty Południowego Wybrzeża w Wielkiej Brytanii, Fundacji im. lady Sue Ryder, Fundacji Walczących o Niepodległość. Odbyła wiele podróży reporterskich: Maroko, Tunezja, Egipt, Jordania, Izrael, Emiraty
Arabskie, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal i Gambia, Kenia i Tanzania, Madagaskar, Mauritius, Indie,
Sri Lanka, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Singapur, Chiny, Indonezja, Filipiny, Sułtanat Brunei, Wyspy Karaibskie, Meksyk, Wenezuela.
Nagrody: laureatka nagrody im. Karola Irzykowskiego dla najlepszego krytyka filmowego 1989 roku za
książki „Sladami Bunuela” i „Opowieści kina metyskiego” oraz honorowego wyróżnienia im. Kazimierza
Dziewanowskiego w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za zbiór komentarzy politycznych
pt. „Róg Piccadilly i Nowego Swiatu”, 2015. W 2016 roku została przez Prezydenta RP odznaczona Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”. W 2019 roku - Krzyżem Wolności i Solidarności i Medalem Pro Patria „za zasługi na rzecz
wolności i suwerenności Polski oraz praw człowieka w PRL”.
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