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Od Redaktora

N

umer lutowy jest wyjątkowy. Planując go myśleliśmy, że w całości poświęcony będzie dziennikarstwu i temu, jaka jest kondycja tego zawodu w Polsce. Okazało się jednak, że musieliśmy dokonać modyfikacji naszych planów, ponieważ Jan Grabowski pozwał Redutę do sądu.
Stało się to po półtora roku od momentu, gdy opublikowaliśmy „Stanowisko”, pod którym podpisało się 134 polskich naukowców, wzywając Jana Grabowskiego do zachowania rzetelności badacza. Proces Grabowskiego przeciwko nam jest dla Reduty wyzwaniem, ponieważ do już i tak dużej
ilości zadań, doszła obsługa tej sprawy. A trzeba pamiętać – co stale powtarzam – to nie tylko jest
proces Grabowskiego przeciwko Reducie, ale jest to proces Grabowskiego przeciwko polskiej
polityce historycznej, której bronimy. Przygotowaliśmy zatem odpowiedź na pozew, złożyliśmy ją
w sądzie, czekamy na pierwszą rozprawę. O dalszym ciągu będziemy naszych Czytelników informować, tymczasem zapraszam do lektury fragmentów odpowiedzi na pozew, w której przedstawiamy błędy metodologiczne Grabowskiego.
Ponieważ numer jest jednak poświęcony przede wszystkim dziennikarstwu, polecam lekturę
wywiadu z prezesem Polskiej Agencji Prasowej - Wojciechem Surmaczem. Mówi on o standardach
dziennikarskich, sytuacji tego zawodu obecnie, o swoich doświadczeniach dziennikarza śledczego
– przypominam, że mój rozmówca jest autorem tekstu „Kadisz za milin dolarów”, zamieszczonego
w Forbsie, który miał wielorakie reperkusje.
Innym rodzajem dziennikarstwa jest „dziennikarstwo gończe”, jak nazwałem związek fake
newsów i organizowania nagonek medialnych na przeciwników politycznych przez media mainstreamu w moim tekście poświęconym temu zjawisku.
Kontynuacją tematu dziennikarskiego jest także tekst założycieli portalu Salon24 (którego
blogerem byłem niegdyś), przypominający o roli tego portalu w historii polskiego dziennikarstwa
obywatelskiego. Jest to niejako kontrapunkt do wywiadu z Wojciechem Surmaczem.

Maciej Świrski
Prezes
Reduty Dobrego Imienia
Redaktor naczelny

Zamieszczamy też dwa teksty z okazji Dnia Żołnierzy wyklętych – Stanisława Płużańskiego
o rozmowach z Żołnierzami Wyklętymi i moje opowiadanie, będące tak naprawdę zapisem pewnego spotkania.
Część analityczną numeru lutowego stanowi tekst na temat niemieckich sił zbrojnych –
współczesnych, trzeba dodać na wszelki wypadek.
Jak co miesiąc polecam tekst Thasunke Witkó, tym razem o dziennikarzach, oraz Andrzeja
Zdzitowieckiego o broni – w ujęciu mesjanistycznym ;)
Numer zamykają dwie obszerne analizy doniesień medialnych niemieckich i amerykańskich na
temat konferencji bliskowschodnich – w Warszawie i Monachium, które odbyły się prawie jednocześnie, co świadczy o pewnej tendencji przesuwania się środka ciężkości geopolityki europejskiej
w kierunku Polski.
Numer zamyka sprawozdanie z działań Reduty w lutym 2019 roku.
Proszę zauważyć, że w ogóle nie odnosimy się do wypowiedzi Katza. Świadomie. To jest polityk państwa, z którymi Polska ma bardzo delikatne stosunki. Polska dyplomacja musi sobie
poradzić z tą sprawą. Reduta działa tam, gdzie nie może działać rząd. Ta sprawa jest do załatwienia przez MSZ.
Zapraszam do lektury.
Maciej Świrski
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Niezależność i wiarygodność
z Prezesem PAP Wojciechem Surmaczem
rozmawia Maciej Świrski

Świrski: Tematem lutowego numeru jest
IwMaciej
dziennikarstwo, żurnalistyka mówiąc ogólnie. Jak
perspektywie swojej wieloletniej pracy dziennikarza

ocenia Pan aktualny stan mediów w porównaniu z tym, co
było jeszcze 20 lat temu. Zmieniło się na lepsze czy na
gorsze?

Wojciech Surmacz: „Washington Post” promuje się dziś hasłem: "Democracy
dies in darkness". Moim zdaniem: "Journalism dies in darkness..
Świrski: W polskiej żurnalistyce
IMaciej
jest tak ciemno?
Wojciech Surmacz: Na całym świecie w dziennikarstwo pogrążyło się
w mroku po erupcji Internetu – armii domorosłych blogerów i tej całej masy
informacyjnej w mediach społecznościowych, która zaowocowała fake newsami.
Przetrwały tylko redakcje, które nie cięły kosztów zwalniając dziennikarzy i relatywnie
szybko wyczuły rynek i wprowadziły paywall - zaczęły realnie zarabiać na sprzedaży
informacji w sieci. Najlepszymi przykładami są „New York Times” i „Financial Times”.

I

MŚ:
A z konserwatywnych?

WS: : Na przykład „Time”, który - w porównaniu z „Newsweekiem” - świetnie
sobie poradził. Pamiętam moment, gdy amerykański „Newsweek” zrezygnował
z wydań papierowych. To był szok dla całego rynku medialnego. Potem co prawda
nowy właściciel wrócił do papieru, ale „Newsweek” stracił na jakości raz na zawsze.

IMŚ:
Jak było, zanim nastał mrok?
WS: Pierwszy etat dostałem w "Pulsie Biznesu". Dokładnie w 1998 roku.
Wtedy po wejściu do redakcji musiałem zapomnieć o prywatnym życiu i poglądach
politycznych. Tak pracowałem prawie 10 lat. Przez "Puls" przewijali się wtedy
redaktorzy ze starych redakcji „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Super
Expresu”, „Newsweeka”, „Przekroju” czy „Gazety Wyborczej”. Miałem szczęście
trafiając na Jacka Ziarno, który uczył mnie klasycznego reportażu. W „Pulsie”
obowiązywała stara, polska szkoła dziennikarska z domieszką szwedzkiego sznytu
apolitycznego. Stamtąd trafiłem do „Newsweeka”, wydawanego przez niemiecki
"Axel Springer”. Tam już poczułem ciśnienie, również polityczne. W "Pulsie
Biznesu" spadł mi tylko jeden tekst. W "Newsweeku" w ciągu roku spadło mi
kilkadziesiąt.

IMŚ:
Dlaczego spadały?
WS: Słyszałem od redaktorów, że teksty są źle napisane, że brak podstaw, by
je opublikować - krótko mówiąc, że opisywane przeze mnie fakty nie są poparte
dowodami. Ale takie same teksty publikowałem w "Pulsie Biznesu" i w ciągu 10 lat
miałem tylko jeden pozew, który – tak na marginesie - został wycofany. Nie miałem
ani jednego procesu. Takie same teksty pisałem w "Newsweeku", ale to już była
zupełnie inna „zabawa”.

fot. Maciej Świrski

Na czym polegała różnica?
IMŚ:
Z czego wynikała?
WS: Pojawiła się nowa jakość i ciśnienie polityczne. Ale trzeba przyznać, że
dość subtelne i wyrafinowane. Dzisiejszy "Newsweek" pod wodzą Tomasza Lisa
prezentuje się jak biuletyn partyjny w porównaniu z tym, w którym kiedyś pracowałem.
To był amerykański tytuł, anglosaski styl pisania, który jest dramatycznie różny od
polskiego dziennikarstwa. Z jednej strony rzeczywiście mi ten styl amerykański na
początku nie leżał, nie potrafiłem tak pisać. I zapewne z tego powodu część moich
tekstów nie została opublikowana. Struktura tekstu pisanego w stylu anglosaskim
jest teoretycznie prosta.

IMŚ:
Na czym polega?
WS: Dobry tytuł, ciekawy lead, wjazd np. w formie anegdoty i tzw. bilboard – klucz
do wszystkiego. Dobrze napisany billboard ustawiał cały artykuł. To esencja historii, którą
dziennikarz chce opowiedzieć. Obrazek, który później jest rozwijany i podbijany faktami,
wypowiedziami głównych bohaterów i ekspertów. Napisanie takiego tekstu wymaga
naprawdę ogromnego nakładu pracy. Przechodząc z dziennika do tygodnika wyobrażałem
sobie, że idę na plażę, bo przecież taki tygodnik raz w tygodniu się pojawia, a w dzienniku
miałem robotę dzień w dzień. Ale nie odpocząłem, bo po pierwsze, napisanie takiego
tekstu było mega wyzwaniem. Po drugie, moim szefem był Piotr Aleksandrowicz –
perfekcjonista, który piłował do bólu. Do dzisiaj, gdy wchodzę do sieci sprawdzić
cokolwiek, robię podświadomie deep search. Szukam informacji po 3 - 4 godziny. On nam
tak „zrył psyche”, że do każdego tematu trzeba robić najpierw bardzo głęboki research.
Nie tylko w sieci, ale dzwonić do ludzi, spotykać się, rozmawiać, pytać. Dopiero potem
zgłaszać temat i po zaakceptowaniu pisać. Po napisaniu kolejna runda, bo tekst zawsze
wracał do autora z poprawkami redaktora. Bywało, że tekst wracał po kilkanaście razy tu dodzwoń, tam dopytaj. Jak już doszedł do wniosku, że jest w porządku, to puszczał dalej
ciąg dalszy str. 4 ✒
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w obieg. Kolejne sito było na etapie redaktora prowadzącego wydanie, trzecie na poziomie
sekretariatu redakcji. Na ostatniej prostej artykuł trafiał do redaktora naczelnego, który
naprawdę czytał i potrafił wyrzucić wszystko do kosza albo stwierdzić, że to trzeba
napisać od nowa. Tak wyglądała praca w "Newsweeku", a potem - w ramach tego samego
wydawnictwa - w "Forbesie". Przechodząc tam też myślałem, że sobie odpocznę. Ale
okazało się, że w miesięczniku jest jeszcze więcej roboty niż w tygodniku, bo teksty
dłuższe, bardziej przekrojowe.
MŚ: Pański tekst w "Forbesie" - “Kadisz za milion dolarów”
Inapisany?
o restytucji mienia żydowskiego właśnie był w ten sposób
WS: Tak.

Czyli dogłębny research,
IMŚ:
krzyżowe sprawdzanie...
WS: Nad tym tekstem pracowałem wiele miesięcy. Oczywiście równolegle pisząc
normalne teksty do cyklicznych wydań "Forbesa". Nie miałem komfortu, żeby 8-9
miesięcy posiedzieć tylko nad jednym tematem i później go opublikować. Regularnie do
każdego wydania pisałem 3-4 teksty na zupełnie inne tematy i równolegle pracowałem
nad restytucją.
Wydaje się, że metoda dziennikarska, którą Pan opisuje, jest
InieMŚ:
w tej chwili w polskich mediach kompletnie zrzucona albo w ogóle
znana. Sam, na własnej skórze to odczułem. Pojawiło się ileś
tekstów na mój temat...

WS: Z góry zakładam, że 90 proc. tych tekstów była pozbawiona Pańskiego
komentarza i punktu odniesienia, bo nikt się z Panem nawet nie próbował kontaktować.
Dokładnie tak. Więc czym wytłumaczyć tego rodzaju działanie,
ItoMŚ:
tego rodzaju postawę? Czy ci dziennikarze są po prostu leniwi, czy
taka metoda? Jak to oceniać?
WS: Oczywiście jest pewna grupa dziennikarzy leniwych. W każdej grupie
zawodowej tacy się znajdą. Mam kolegę, który pracuje w "Newsweeku" i za moich czasów
miał ksywę „tak nie wolno”, bo wszystko pisał zza biurka. Rzadko jeździł do miasta, nie
spotykał się z ludźmi, głównie dzwonił i pisał maile. A dla mnie dobra redakcja, to pusta
redakcja. Dziennikarz nie powinien siedzieć za biurkiem tylko spotykać się z ludźmi,
rozmawiać, patrzeć w oczy, obserwować reakcje na zadawane pytania.

Niestety, czasy mamy takie, że teraz mój kolega „tak nie wolno” z „Newsweeka” jawi
się jako ultra profesjonalista, bo przynajmniej zadzwoni lup napisze wiadomość do
swojego „bohatera” tekstu. Większość po prostu pisze "z palca" i to już nie wynika
z lenistwa. W tym przypadku najwięcej krzywdy środowisku dziennikarskiemu zrobili tzw.
blogerzy i media społecznościowe, bo nagle wszyscy poczuli się dziennikarzami. Uznali, że
tworzenie informacji jest banalnie proste. Wystarczy wziąć do ręki smartfona, odpalić
konto na Twitterze lub na Facebooku, coś napisać, puścić w obieg i błyskawicznie zaczyna
się lajkowanie, podawanie dalej, komentarze. Sęk w tym, że 90 proc. tych procesów to
przetwarzanie informacji, nie tworzenie.
Podobnie z blogerami. Ludzie zawsze mieli jakieś przemyślenia i jeśli czuli taką
potrzebę, to przelewali je na papier. Najczęściej pisali do szuflady, czasem wysyłali do
różnych redakcji. Z reguły nikt tego nie publikował, bo było albo kiepsko napisane, albo
historią zmyśloną. Tacy grafomani mogli podzielić się swoimi dokonaniami z sąsiadem lub
kolegą z pracy. Aż tu nagle w sieci pojawiła się możliwość pisania i publikowania bez
ograniczeń. Bez bariery w postaci redakcji.
MŚ: Polska blogosfera - a sam byłem jej uczestnikiem i tam
Iświecie
zacząłem publicznie się pojawiać - miała tę specyfikę, że o ile na
pisano o kotach, ciastkach albo swoich pasjach, o tyle
w Polsce, ze względu na ograniczenia cenzuralne istniejące
w oficjalnym obiegu, blogosfera stała się miejscem publicznej
wymiany bez cenzury.

WS: Ale przecież jak nie było sieci i blogosfery, to istniał tzw. drugi obieg, bez
cenzury politycznej. Zgadzam się, że intelektualiści walczący z systemem po wejściu do
Internetu zwiększyli zasięg dotarcia do opinii publicznej. Ale mówiąc o „grafomanach”
miałem na myśli ludzi, którzy nie wprowadzili poważnej debaty do sieci.

IMŚ:
To co wprowadzili?
WS: Chaos informacyjny. Ale szeroko pojęci blogerzy to pierwsza część
informacyjnego dramatu, druga to portale społecznościowe - głównie Twitter i Facebook.
To zwykły magiel, winkiel, plac, bazar, rynek żyjący plotką. Za młodu pracowałem na
rynku, sprzedawałem „mydło i powidło”, widziałem to od środka. Ludzie przychodzili coś
kupić i przy okazji, a może przede wszystkim, pogadać. Uwielbiamy plotkować, dzielić się
spostrzeżeniami, wymieniać poglądy.
To w takim razie, dlaczego Twitter jest tak ważnym miejscem
IwMŚ:
wymiany informacji w Polsce, dlaczego wpływa na życie publiczne
Polsce?
WS: Nie tylko w Polsce. Donald Trump komunikuje się ze światem zewnętrznym
głównie za pomocą Twittera. W starożytnym Rzymie było Forum Romanum, dziś jest
Twitter. Z tą różnicą, że do Twittera mają dostęp wszyscy. To z jednej strony daje dużą siłę
rażenia takim osobom jak Donald Trump, Mateusz Morawiecki, czy Angela Merkel, ale
z drugiej strony jest sprzężenie zwrotne, bo wszyscy odbiorcy też mają prawo
partycypować w tym całym przedsięwzięciu, zwanym komunikacją.
Plus oczywiście cała
IMŚ:
fabryka fake newsów.
WS: Oczywiście. To pokłosie wielkiej, internetowej wolności, którą dały media
społecznościowe. Z jednej strony mają one pozytywny wpływ na społeczeństwo
obywatelskie, umożliwiając swobodną wymianę informacji. Pamiętajmy, że "wiosna
ludów" w krajach arabskich to był efekt właśnie mediów społecznościowych. Dzięki nim
ludzie mogli się ze sobą komunikować, walczyć o wolność. Ale z drugiej strony jest to
również doskonałe miejsce do działania różnego rodzaju służb i dezinformacji. Fake news
wyrafinowanym kłamstwem.

fot. Maciej Świrski

ciąg dalszy str. 5 ✒

REDUTA ONLINE
MŚ: Jak się przenika fake news z prawdziwą informacją, gdzie jest
Idoświadczenia?
linia przenikania? Jak to można zdiagnozować z Pana
WS: Fake news polega na modyfikowaniu informacji prawdziwych. System nerwowy
rynku medialnego, rynku informacyjnego na całym świecie, nie tylko w Polsce, tworzą
agencje informacji. Tak bym je nazwał. Nie prasowe, bo określenie „prasowe” to
anachronizm. Nasz produkt od dawna jest cyfrowy. Ale dzisiaj Polska Agencja Prasowa,
Reuters, Associated Press czy Agence France Presse nie tylko produkują informacje, ale
również je archiwizują, przetwarzają, analizują. Agencje tworzą fundament szeroko
pojętego rynku medialnego, wciąż nadają ton. Podam przykład. Kilka miesięcy temu
Associated Press puściło w obieg informację o tym, że w Polsce Marsz Niepodległości
będzie marszem faszystów (“60 tysięcy faszystów na ulicach w Warszawie"). Ta
wiadomość lotem błyskawicy obiegła największe amerykańskie media – CNN, Fox News,
Washington Post, New York Times, a potem wbiła się na poziom globalny. Kilka godzin
później, po Marszu, opublikowaliśmy prawdziwą informację. Wtedy w serwisie Associated
Press pojawiła się nowa informacja, oparta na naszej depeszy i narracja się odwróciła.
I dzięki Bogu, bo to świadczy o tym, że ktoś w Associated Press czyta PAP.
Pierwsza informacja była wzięta z "The Independent", który już
IwMŚ:
dzień wcześniej napisał, że "jutro 60 tysięcy faszystów zbiera się
Polsce". A "The Independent" należy do syna pułkownika KGB
Lebiediewa...

WS: Tak. Ale jednak amerykańska dziennikarka czyta serwis PAP, który podał czystą
informację źródłową. Associated Press wzięła naszą depeszę de facto jeden do jednego
i to zadziałało. Poszło w tych samych mediach. Wszyscy powtórzyli naszą informację i to
w pewien sposób zneutralizowało fake news.
Inny przykład z podwórka agencji informacyjnych. Rumunia, podobnie do Polski,
niedawno obchodziła stulecie odzyskania niepodległości. Agerpress - rumuńska agencja
informacyjna - podała informację o obchodach stulecia niepodległości. Tymczasem dpa
- niemiecka agencja informacyjna - tego samego dnia podała informację o tym, że
Rumunia obchodzi... stulecie aneksji Transylwanii. To samo, tylko trochę inaczej. Byłem
świadkiem tego, jak reagowali Rumuni, bo akurat byliśmy na spotkaniu europejskich
agencji...

I

MŚ:
A Niemcy też byli?

WS: Niemców akurat nie było. Rumuni byli wściekli, bo złośliwie zmodyfikowano ich
informację. Agencja dpa zachowała się nie fair.

I

MŚ: Jak to się ma do
standardów agencyjnych?

WS: W sumie każda agencja ma swoje. O wspólnych standardach zaczęliśmy realnie
rozmawiać po tym, jak Alex Giboi z Rumunii wygrał wybory na sekretarza generalnego
European Asscociation of News Agencies (EANA), zrzeszającej agencje prasowe z całej
Europy. Wybory odbyły się we wrześniu zeszłego roku w Warszawie. Jednym głosem
wygrał kandydat z bloku byłych państw socjalistycznych. Po raz pierwszy w historii EANA.
To był przełom i szok dla Niemców, Francuzów, Szwedów, Anglików. Nie potrafili
zrozumieć, dlaczego tak się stało? A to wynika z tego, że media z krajów
postkomunistycznych, a także po prostu kraje takie jak Polska, Rumunia, Bułgaria czy
Chorwacja, mają coraz większy wpływ na to, co się dzieje w Europie. Państwom tzw. starej
Unii to nie pasuje, ale takie jest życie. My się rozwijamy szybciej od nich, gonimy ich. Cały
obszar tzw. Trójmorza to jest bardzo atrakcyjne miejsce dla nas wszystkich. Porozumienie
w ramach Trójmorza sprawiło, że Rumun został sekretarzem generalnym tej organizacji.
Do przełomu doszło nie tylko na poziomie organizacyjnym. Na forum EANA zaczęliśmy
otwarcie dyskutować o takich problemach jak fake news. Pod koniec grudnia w Tiranie 14
agencji informacyjnych z Trójmorza - wszystkie bałkańskie agencje, Grecy, Cypryjczycy,
Polacy, Słowacy, Ukraińcy, Turcy - podpisały porozumienie o walce z fake newsami.
Przyczyną były właśnie takie sytuacje, jak przytoczone wyżej, bo wszyscy doskonale
wiemy, z czego to wynika.
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Może warto by do tego porozumienia dołożyć także kwestię
IMŚ:
prawdy historycznej, chociażby "polskie obozy"...
WS: Oczywiście. Podczas tej konferencji w Tiranie zaproponowałem, żeby nie
wychodzić z niej z niczym, tylko żebyśmy stworzyli konkretny dokument i go podpisali.
Szef greckiej agencji informacyjnej zaapelował o stworzenie aktów prawnych w krajach
do walki z fake news. W czasie dyskusji, która się wywiązała, powiedziałem, że nie jestem
przekonany, czy to dobre rozwiązanie. I podałem przykład: "Chyba wszyscy pamiętają
nowelizację ustawy o IPN. To była właśnie walka z fake newsami - to była walka ze
stwierdzeniem <<polskie obozy koncentracyjne>> i zauważcie, jaką furię to wywołało
w mediach zagranicznych. Wszyscy to odebrali jako ograniczenie wolności słowa". Może
powinniśmy rozwiązywać te problemy na poziomie stylebooków (zespół zasad, według
których agencja redaguje depesze). Jeśli wszystkie agencje umówiłyby się między sobą,
że nie będą używały określenia "polskie obozy koncentracyjne", to 90 proc. informacji
newsowych w sieci będzie pozbawionych tego zwrotu.
MŚ: Agencja Ansa (włoska agencja prasowa) dwukrotnie w zeszłym
Izmieniła.
roku użyła tego sformułowania, mimo protestów ambasadora nie
Dopiero kiedy Reduta Dobrego Imienia "zbombardowała"
Ansę 20 czy 30 tysiącami maili, to zmienili.

WS: W Ansa z tego co wiem, miesiąc temu zmienił się szef. Myślę, że niebawem
również podejście włoskiej agencji do tego typu spraw się diametralnie zmieni. Ale
przypominam sobie sytuację z grudnia, gdzie Press Association czyli brytyjska agencja
informacyjna, również użyła zwrotu "polskie obozy koncentracyjne" i tam nasz ambasador
Arkady Rzegocki interweniował. Przeprosili. Press Association jest w EANA, często
spotykam szefa tej agencji. Arogancki, lewicujący Anglik. Zapewniam Pana, że publikacja
przeprosin i sprostowania po interwencji polskiego ambasadora, były dla niego niezwykle
traumatycznym przeżyciem.
MŚ: Ostatnio pojawił się w niemieckiej prasie "polski obóz
Iniemiecka
Buchenwald"... Myślę, że stylebooki to istotna kwestia; dpa agencja prasowa - ma na koncie co najmniej kilka takich
"newsów".

WS: Z naszych badań wynika, że największym problemem dla Polski jest określenie
"Polish Holocaust".
MŚ: W Reducie Dobrego Imienia prowadzimy cały czas monitoring
Iinterwencję
tego typu sformułowań w Internecie. W zeszłym roku podjęliśmy
262 razy, to się dzieje na dużą skalę. Ale wracając do
fake newsów i prawdy...

WS: Fake news to sztucznie zmodyfikowana prawda. Takie informacyjne GMO.

MŚ: Natomiast prawda pisana przez dziennikarza czasem się nie
Idolarów”.
podoba. Tak było w przypadku Pana tekstu “Kadisz za milion
Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało. Jaka była reakcja
właściciela, bo nasi czytelnicy mogą tego nie pamiętać.
Przypomnijmy, że był to tekst śledczy na temat zwrotów
nieruchomości dla gmin żydowskich...

WS: Nad tym tekstem pracowałem około 9 miesięcy. Dlatego najpierw to były
reakcje bohaterów tego tekstu. Po 9 miesiącach pracy i oddaniu pierwszej wersji tekstu
wszyscy w redakcji wiedzieli, że publikacja wywoła kontrowersje, że to będzie trudne dla
nas wszystkich. Wszyscy mieliśmy pełną świadomość tego, co robimy, łącznie
z redaktorem naczelnym, jego zastępcą, sekretarzem redakcji i całym zespołem
zaangażowanym w projekt. My z pełną świadomością opublikowaliśmy ten tekst, mając
dwa audyty prawne w języku angielskim, przygotowane do tego tekstu, plus jeden
niezależny audyt w innej kancelarii, która nie współpracowała z Axel Springer. Te analizy
wskazywały, że tekst jest procesowy, ale w sądzie wygramy, bo mamy pełny magazynek
ciąg dalszy str. 6 ✒
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udokumentowanych faktów. Współautorem tekstu był Żyd, Nissan Tzur, który pracował
wtedy dla Jerusalem Post i Maariv. Można powiedzieć, że byliśmy uzbrojeni po zęby
i bardzo dobrze przygotowani do publikacji.
Ale po publikacji wszystkie polskie media milczały. Nikt w dniu publikacji nie
reagował. Pamiętam jak jeden z dziennikarzy „Forbesa” zadzwonił przy mnie do swojego
kolegi w Radiu ZET i powiedział: "Słuchaj, mamy mocny tekst...". Tamten mówi: "No tak,
czytałem". "I co, dacie to u siebie, powiecie o tym?" – zapytał i wtedy usłyszał krótką,
dosadną odpowiedź: "Pojebało cię?!". Wykonywaliśmy telefony do wszystkich znajomych
dziennikarzy z różnych redakcji. Wszyscy pukali się w głowę i albo twierdzili, że to temat
nie do ruszenia, albo milczeli. Nikt nie chciał ryzykować.

IMŚ:
Czego ryzykować?
WS: Dotykania tabu. Dotknąłem tematu, który był już wcześniej poruszany. Żeby
była jasność, jako pierwszy opisał to redaktor Pytlakowski w "Polityce" i też to się
spotkało z bardzo dużym atakiem ze strony środowiska gminy żydowskich w Polsce.
Podobne problemy miał Tomasz Wróblewski, który jako redaktor naczelny polskiej edycji
"Newsweeka", również dotykał problemów zwrotu mienia Żydom. Wiedzieliśmy o tym, ale
nie przypuszczaliśmy, że zderzymy się w Polsce ze ścianą milczenia.
Jednak za granicą ten tekst się przebił. Jako pierwszy napisał o nim dziennik "Die
Welt", którego właścicielem był ten sam wydawca co "Forbesa" w Polsce, czyli "Axel
Springer". Potem to się przeniosło na media środowiskowe żydowskie, niemieckie.
Natomiast erupcja tematu nastąpiła po tym, jak izraelski "Forbes" przedrukował jeden do
jednego mój tekst w języku hebrajskim. I żeby była jasność, nikt w tej sprawie nie
interweniował w izraelskim „Forbesie”. Ale właśnie wtedy wybuchła bomba. Uderzył
w nas Haaretz, pisząc o skandalicznym tekście w polskim "Forbesie". Zostaliśmy oskarżeni
o "antysemityzm". Równolegle zrobiła to Jewish Telegraphic Agency. Zaraz potem
przewodniczący Światowego Kongresu Żydów - Ronald Lauder wystąpił publicznie
mówiąc o tym, jak to w polskim "Forbesie" opublikowano antysemicki tekst –
niesprawiedliwy, nieprawdziwy, wręcz nazistowski. Padło moje nazwisko, przypisano mi
słowa, których nigdy nie napisałem. Oświadczenie Laudera zostało opublikowane na
stronach Światowego Kongresu Żydów. Wtedy sprawa zrobiła się poważna.
Natychmiast dostaliśmy pytania od Steve’a Forbesa z amerykańskiej centrali: "O co
chodzi? Co się dzieje? Dlaczego Lauder atakuje „Forbesa?”. Byliśmy dobrze przygotowani.
Mieliśmy audyty prawne i raport w języku angielskim o tym, jak powstawał artykuł.
Odpowiedzieliśmy Amerykanom błyskawicznie. Po dwudziestu czterech godzinach
dostaliśmy odpowiedź od Katji Soldak, która zajmuje się w amerykańskiej centrali naszą
częścią Europy (licencja na wydawanie "Forbesa" w Polsce jest w rękach Ringier Axel
Springer). Katja przysłała odpowiedź - w imieniu amerykańskiego właściciela tytułu stwierdzającą, że wykonaliśmy dobrą robotę a
dziennikarstwo śledcze generalnie charakteryzuje się tym, że jest kontrowersyjne.
My napisaliśmy swoje, Ronald Lauder powiedział i sprawa jest zamknięta, bo na tym
polega wolność słowa.
W międzyczasie zareagowali oczywiście również Niemcy. Nasz wydawca z Berlina też
chciał wiedzieć, co się dzieje? Wysłaliśmy taką samą paczkę informacji, jak do Stanów.
Niestety, ludzie z Berlina mieli zupełnie inny pogląd na wolność słowa niż Amerykanie.
Tłumaczenie się z każdego zdania napisanego w „Kadiszu” zajęło mi kilka miesięcy. W tym
czasie przychodziły do nas kolejne sprostowania i listy od bohaterów mojego tekstu. Co
ciekawe, nie były wysyłane do Warszawy tylko bezpośrednio do Berlina i stamtąd trafiały
do nas. Byłem ścigany przez ADL (Anti Defamation League). Abraham Foxmann, ówczesny
szef ADL napisał specjalny list w mojej sprawie bezpośrednio do Mathiasa Doepfnera,
szefa Axel Springer. Efektem tego ciśnienia było opublikowanie sprostowania i przeprosin
na łamach polskiego „Forbesa”. Co ważne, bez mojego podpisu.
Po czym wydarzyło się coś, czego chyba nie przewidywali ani bohaterowie mojego
tekstu ani właściciela wydawnictwa, w którym wówczas pracowałem. Mój tekst został
zgłoszony w konkursie Grand Press i otrzymał nominację w kategorii „dziennikarstwo
śledcze”. Równocześnie został zgłoszony i nominowany do nagrody w kategorii

dziennikarstwo śledcze „Watergate” Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. „Kadisz za
milion dolarów” został uznany przez dwa skrajnie różne środowiska dziennikarskie za
tekst wiarygodny, skoro został zakwalifikowany do obu konkursów i nominowany do
nagród. Grand Pressa nie dostaliśmy, ale jeden z członków kapituły konkursu sam do mnie
zadzwonił tłumacząc, że pojawiły się wątpliwości natury politycznej, bo tekst był
niezwykle kontrowersyjny. Kapituła Grand Press uznała, że nominacja to wystarczające
wyróżnienie, a nagroda byłaby niepotrzebnym podgrzewaniem politycznych emocji.
Natomiast Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie miało takiego problemu i razem
z Nisanem Tzurem dostaliśmy nagrodę „Watergate”. To miało dla mnie kolosalne
znaczenie. Napisaliśmy ważny tekst dla Polski i Izraela. To było bardzo ważne dla nas - dla
mnie - Polaka i dla Nissana - Żyda. Żeby było ciekawiej, to myśmy dostali nagrodę
Watergate, a przewodniczący rady nadzorczej Ringier Axel Springer Polska, Szwajcar
Ralph Buchi dostał tytuł Hieny Roku, bo naciskał na publikację przeprosin.
Po nominowaniu do Grand Pressa i otrzymaniu nagrody Watergate, w branżowym
magazynie „Press” ukazał się bardzo obszerny artykuł Małgorzaty Wyszyńskiej pt.
"W imię tabu". Świetny tekst. Autorka opisała historię dotykania tematu restytucji mienia
żydowskiego przez polskich dziennikarzy. Znacząca cześć artykułu poświęcona była
"Kadiszowi za milion dolarów" i wszystkiemu, czego doświadczyliśmy przed i po publikacji.
Dopiero wtedy odezwali się do mnie dziennikarze. Ze wszystkich stron. Z prawa, lewa i ze
środka. Pisali, że współczują, że przepraszają za brak reakcji, że teraz są do dyspozycji
i tak dalej. Nie chcę ich wymieniać z imienia i nazwiska, bo wielu w przypływie szczerości
ujawniało swoje żydowskie korzenie. Być może oficjalnie nie chcą tym mówić, chociaż
osobiście uważam, że nie mają się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie. Nagła fala
środowiskowej sympatii była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo nigdy nie byłem
związany z żadną korporacją dziennikarską, nie chodziłem na żadne bale, zawsze starałem
się być apolityczny, chciałem robić swoje. Dla mnie nieważne było, czy ktoś jest czerwony,
czarny czy zielony – gdy ktoś kradł, to po prostu opisywałem. Inna sprawa, że zazwyczaj
więcej pewnego koloru pojawiało się w moim tekstach. Ale tak była ukształtowana nasza
rzeczywistość. To wynikało z czystej faktografii, którą prowadziłem. Z tego też pewnie
wynikał brak wsparcia po publikacji tego tekstu, bo wszyscy pomyśleli pewnie "a co tam
taki, napisał tekst, no to niech się teraz martwi". Nigdy nie należałem do żadnej
organizacji i wciąż nie należę.

IMŚ:
Do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich też nie?
WS: Nie należę. Tak też postrzegam swoją rolę. Oczywiście sympatyzuję,
szczególnie po publikacji „Kadiszu” gdy się okazało, komu naprawdę zależy na wolności
słowa. Trzeba powiedzieć otwarcie - największe wsparcie otrzymałem wtedy od
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wiktor Świetlik, Krzysztof Skowroński, Tomasz
Szymborski, Błażej Torański. Pomagali bezinteresownie, nie znaliśmy się. Wyciągnęli do
mnie rękę, dzięki nim przeżyłem.

IMŚ:
Grożono procesami?
WS: Unikali sądu jak ognia, bo dysponowałem materiałem dowodowym, którego
opisywani przeze mnie bohaterowie nie mieli. Na tym polegał cały paradoks. Miałem
umowy, faktury, akty notarialne - dokumenty z warszawskiej gminy żydowskiej. Nie
ukradłem tego, żeby była jasność.
Jak teraz ta sprawa wygląda?
IMŚ:
Coś się zmieniło?
WS: Z tego co pamiętam, to kilka miesięcy po tej sytuacji Ralph Buechi przestał być
przewodniczącym rady nadzorczej Axel Springer w Niemczech. Bohaterowie „Kadiszu”
nie zasiadają już we władzach gmin żydowskich. A ja odszedłem z „Forbesa” - z własnej
woli, za porozumieniem stron. Doszedłem do wniosku, że moja praca tam nie ma sensu.
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IMŚ:
Dlaczego?
WS: Dlatego, że miałem świadomość, że być może następny tekst spotka się
z podobnymi problemami. Byłem strasznie zmęczony tą sytuacją. Po odejściu
z „Forbesa” poleciałem do Nowego Jorku, bo chciałem się spotkać z panem
Ronaldem Lauderem. Chciałem, żeby patrząc mi prosto w oczy powiedział, że
jestem antysemitą, a potem to uzasadnił. Bo ja jego zarzutów kompletnie nie
rozumiałem. W moim przekonaniu w tym tekście nie było nawet jednego zdania
antysemickiego. Pisałem tekst w interesie Żydów, a nie przeciwko nim.
Skontaktowałem się ze światowym Kongresem Żydów, z sekretarką pana Ronalda
Laudera, poinformowałem, że chciałbym się spotkać. Czekałem cierpliwie na
odpowiedź. W końcu otrzymałem wiadomość, że ktoś się ze mną na pewno spotka,
ale nie wiadomo czy Lauder, bo on ma dużo obowiązków.
Spotkałem się Michaelem Schneiderem, ówczesnym sekretarzem generalnym
WJC, który przywitał mnie w towarzystwie dwóch adwokatów. Schneider zastrzegł,
że rozmowa jest poufna, nie do publikacji i tylko pod takim warunkiem mogą ze
mną porozmawiać. Zgodziłem się. Rozmawialiśmy około dwóch godzin i to
wszystko, co mogę powiedzieć. Ale dzisiaj efekt jest taki, że we władzach
organizacji, które wymieniłem w tym tekście, nie ma już większości negatywnych
bohaterów.
Czyli to jest to, o co dziennikarz
IMŚ:
śledczy walczy?
WS: Dziennikarz walczy o prawdę. Gdy w 2013 roku opisywałem aferę autostradową
(doliczyliśmy się w "Forbesie", że państwo polskie straciło na autostradach ponad 1 mld
euro) albo mało znaną wtedy aferę reprywatyzacyjną, to nie wierzyłem, że ktokolwiek te
afery będzie kiedyś rozliczał. Podobnie, gdy opisywałem afery giełdowe w "Pulsie
Biznesu". To tak nie działa i jest strasznie deprymujące. Prawda jest bardzo niewygodna,
uwiera. Gdy wpuszczasz prawdę w obieg, to ona nie działa jak fake news. Prawda działa
bardzo powoli. Ona wchodzi pod skórę systemu i zaczyna żyć, czasami przebija się całymi
latami, ale zawsze wychodzi na wierzch. Sprawiedliwość istnieje. Dziś o tym wiem. Kiedyś
bardzo mi się spieszyło. Myślałem, że po publikacji tekstu o tym, że ktoś coś ukradł,
prokurator zajmuje się sprawą z urzędu i po kilku tygodniach podejrzany trafia przed sąd.
Tak to zawsze wyglądało na amerykańskich filmach. Ale tak nie jest.
Szczególnie w Polsce musiało dużo wody w Wiśle upłynąć, żeby doszło do
politycznego przesilenia i do władzy doszli ludzie, którym zależy na dociekaniu prawdy,
wyjaśnianiu spraw, rozliczaniu. Oczywiście, nie zawsze można tego dokonać. Tak było
w przypadku afery autostradowej. Moim zdaniem to jedna z największych afer w Polsce
po 1989 roku. Jej rozpracowanie było jak do tej pory największym przedsięwzięciem
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podsłuchiwano kilkanaście zarządów
największych koncernów budowlanych w Europie. Ustawianie przetargów trwało kilka lat.
Zgromadzony w tym czasie materiał dowodowy trafił do prokuratury. Tam „dojrzewał”
ponad rok. W końcu komuś puściły nerwy i doszło do przecieku. Pracowałem wtedy
w „Forbesie”. Przyszła z tym do mnie wściekła dziennikarka. Wracała z redakcji pewnego
tygodnika. Tam jeden z redaktorów - po zapoznaniu się z dokumentami, które przyniosła
na ten temat – stwierdził, że nic interesującego w nich nie ma poza slangiem, którym
posługiwali się „drogowcy”. Prezesi koncernów budowlanych w pewnym momencie się
zorientowali, że są podsłuchiwani przez polskie służby i zaczęli rozmawiać ze sobą
specjalnym żargonem o zabarwieniu seksualnym. Na przykład tekst “zdejmij gacie”
oznaczał żądanie ujawnienia warunków złożonej oferty.

IMŚ:
To była zmowa przetargowa?
WS: I to nie jedna. Tymczasem w jednym z największych, polskich tygodników - na
bazie przecieku z prokuratury - opublikowano w sumie satyryczny tekst, opisujący aferę
„o zabarwieniu seksualnym" na polskich drogach. A sprawa była przecież absolutnie
poważna.
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IMŚ:
W jakich to czasach było?
WS: Apogeum rządów Platformy. Zajmowałem się wtedy reprywatyzacją. Byłem
zawalony robotą, zgrałem „autostradowe” pliki na pendrive i zapomniałem o nich. Kilka
miesięcy później, oglądając jakąś telewizję informacyjną przeczytałem na pasku, że
Komisja Europejska zablokowała część dotacji na infrastrukturę w Polsce.

IMŚ:
Czyli to był początek 2013 roku...
WS: : Chyba tak. No więc najpierw przeczytałem komunikat na pasku,
a potem usłyszałem jakiś mętny przekaz. W stylu: „minister Nowak udaje się do
Brukseli na negocjacje, a premier Tusk zapewnia, że wszystko w porządku, etap
przejściowy, w sumie drobiazg”. Wtedy sobie przypomniałem, że przecież mam te
pliki z przecieku. Otworzyłem je i włosy mi dęba stanęły. Tam były stenogramy
z podsłuchów zakładanych przez ABW szefom największych koncernów
budowlanych w Europie. Zrozumiałem, że KE zablokowała dotacje ze względu na
przekręty na polskich drogach, które miałem przed oczami rozłożone na części
pierwsze. Wziąłem fragment pierwszy z brzegu, opisałem i wrzuciłem na forbes.
pl. W ciągu kilku godzin w portal uderzyło prawdziwe tsunami, serwery rozgrzały
się do czerwoności. Przez cały tydzień publikowaliśmy kolejne fragmenty
stenogramów. TVP, Polsat, TVN – wszyscy to dawali za nami. Tak wybuchła afera
autostradowa.
Skończyło się na tym, że wiceprezesi firm, które się pojawiły w stenogramach,
stanęli przed Sądem Rejonowym na Woli, dostali jakieś wyroki w zawieszeniu
i jakieś w sumie niewielkie kary do zapłacenia. W 2015 roku wszystkie zmowy
były już przedawnione, bez szans na rozliczenie. Ale w sumie sprawiedliwości
stało się zadość, bo Platforma przegrała wybory. Ludzie zapamiętali, że miały być
piękne autostrady, a były piękne ustawki.
W przypadku autostrad nie było interwencji właściciela,
ItakąMŚ:
żeby przepraszać, a cała historia z majątkiem gminy żydowskiej
reakcję spowodowała. O co chodziło?
WS: W przypadku autostrad nie było interwencji, bo nikt nie naciskał na
opublikowanie sprostowania i przeprosin. Po „Kadiszu” ciśnienie było potężne,
międzynarodowe. Ciśnienie czysto polityczne. Dużo silniejsze i dużo bardziej
toksyczne od ciśnienia komercyjnego, z którym niejednokrotnie miałem do
czynienia.
W polskich mediach istnieje w ogóle takie zjawisko jak tzw.
IwMŚ:
"mur ogniowy"? Zapora pomiędzy redakcją i biurem reklamy? Czy
Polsce reklamodawcy mają wpływ na treści redakcyjne?
WS: Myślę, że generalnie w mediach komercyjnych nie istnieje taki mur. Za
to w mediach publicznych – tak, a przynajmniej powinien istnieć. Inna sprawa, że
każda redakcja – bez względu na proweniencję – powinna mieć sztywno ustalone
zasady współpracy z reklamodawcami. Zdarzają się bowiem sytuacje, jak
w przypadku Amber Gold, że reklamodawcy opłacają media, by te im pobłażały,
gdy okazuje się, że weszli w konflikt z prawem.

IMŚ:
A jak jest w Polskiej Agencji Prasowej?
WS: PAP jest niezależna komercyjnie i politycznie. Naszymi klientami są
największe media w Polsce. Za serwis płacą nam zarówno TVP, TVN jaki i Polsat.
Nasze informacje nie mogą być i nie są nacechowane ani komercyjnie, ani politycznie.
Nie świadczymy takich usług. W Centralnym Serwisie Informacyjnym PAP nie ma
miejsca na reklamę i nie będzie. Niezależność i wiarygodność stanowią esencję naszej
działalności.
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Fejkniusy

i kradzież semantyczna, czyli dziennikarstwo gończe

R

eduta Dobrego Imienia pracuje
w świecie informacji. Do naszych
podstawowych zadań należy prostowanie fałszywych informacji dotyczących historii Polski. Siłą rzeczy wyszukujemy takie informacje, analizujemy
różne źródła, skanujemy Internet, czytamy teksty dziennikarskie – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Dlatego po ponad
6 latach pracy możemy w sposób odpowiedzialny wypowiadać się o jakości
pracy dziennikarzy. I wniosek jest jeden
– w naszej ocenie - nastąpił upadek tego
zawodu. Według nas można raczej mówić
o „media workerach”, a nie o dziennikarzach.

Przede wszystkim w ciągu ostatnich 3 lat
na pierwszy plan wybija się zjawisko „fake
newsa” a obok tego – tzw. „kradzież semantyczna”, obecna – w mojej ocenie - w przekazie propagandowym „totalnej opozycji”
i mediów ją popierających. Samo zjawisko,
jak to nazywam, „kradzieży semantycznej”
nie jest nowe. Znamy je – może w nieco innej, ostrzejszej wersji - od 1944 roku, a ci,
których rodziny mieszkały na terenach zajętych przez Sowietów - nawet od 1939 roku.
W Polsce centralnej kłamstwo sowieckie
pojawiło się wraz z nadejściem Armii Czerwonej, sporadycznie wcześniej spotykane
było w ulotkach PPR czy innej sowieckiej
jaczejki.
To, co nazywam obecnie „kradzieżą semantyczną” istnieje także i teraz w życiu
publicznym IIIRP co może być wytłumaczalne, skoro korzenie IIIRP to komunizm
i decyzje Biura Politycznego PZPR. W najogólniejszym zarysie kradzież semantyczna
polega na nazywaniu dyktatury - demokracją, kłamstwa - prawdą, a zdrady - patriotyzmem i jest głęboko zakorzenione w umysłach i sercach ludzi, dla których IIIRP jest
ich ojczyzną, ich Tenkrajem, który według
nich jest zwieńczeniem historii Polski.
Trzeba pamiętać, że kradzież semantyczna odwraca znaczenie pojęć i zamienia
je. I tak w swojej akcji propagandowej i hejterskiej wrogowie wolności nazywają demokrację - dyktaturą, a dyktaturę - demokracją.
Uzdrowienie chorego systemu sądownictwa
- „zamachem na sądy”, a system sądowniczy

Maciej Świrski
IIIRP - wolnymi sądami. Zaiste, wolne to
były sądy, nawet bardzo wolne, skoro sprawy ciągną się po 5, 10 czy więcej lat, wracając np. z Sądu Najwyższego do powtórnego
rozpoznania przez sądy niższych instancji.
Kradzieżą semantyczną według mnie
jest też nazywanie „fake newsami” po prostu
faktów na temat działalności partii kiedyś
rządzącej, ludzi z nią związanych albo działań „totalnej opozycji”, jak sami się nazwali.
W dniu 2 sierpnia 2018 kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił,
że otwiera „biuro do walki z fake newsami”.
Tak się przestraszył przypomnienia swojego
spotu wyborczego, w którym wykpiwa polską tradycję i patriotyzm, że musiał położyć
zasłonę dymną, przypominając publiczności, że istnieją „fake newsy” jako nieodłączny element krajobrazu medialnego. Fake
newsy przed erą internetu Bronisław Geremek nazwał „faktami medialnymi”, ale to
określenie jakoś się to nie przyjęło.
Kradzież semantyczną – w mojej ocenie
- uprawiają wrogowie wolności i weszła im
już tak w krew, że sami przestali odróżniać
prawdę od kłamstwa, zaś nie mając narzędzia do analizy rzeczywistości - popadają
w aberrację. Jak bowiem można rozumieć
dziwaczne zachowanie niektórych „autorytetów”, rozpaczających w telewizyjnym
prime time nad „cenzurą wprowadzoną
przez PiS”? Słowo „cenzura” oznacza ograniczenie dostępności jakichś treści poprzez
ingerencję jakiegoś „urzędu cenzorskiego”,
formalnego albo nieformalnego. Dla wszystkich, którzy jako tako znają rynek medialny
w Polsce oczywistym jest, że nic takiego nie
istnieje ze strony czynników PiS czy rządowych, natomiast po stronie mainstreamowej istnieją ściśle przestrzegane zasady: jak
o kimś pisać, z kim przeprowadzić wywiad,
kogo przemilczeć, jak formułować klikbajty,
żeby osiągnąć pożądany efekt. Dziś o tych
mechanizmach wiemy dużo więcej, a wiedza ta przekazywana jest nie tylko przez
zwolenników tzw. „spiskowej teorii dziejów”, ale również przez naukowców, badaczy mediów, dziennikarzy czy publicystów,
którzy coraz częściej o tym mówią.
Czy to jest forma jakiegoś rodzaju spisku, nie wiem . Wiem atomiast, że pokaźna część środowiska medialnego - teraz już

w drugim pokoleniu - wywodzi się z komunistycznej lewicy albo jej paputczików
i środowisko to bym nazwał – z uwagi na
ich działalność - współczesną komuną, mainstreamową komuną, neokomuną lub też
szeroko „mainstreamem”. Nie przeszkadza
temu fakt, że ludzie z tego środowiska pracują teraz np. dla „demokratycznego wydawcy”.
Jak to może wyglądać w praktyce można się przekonać obserwując dziennikarstwo i dziennikarzy, którzy przedstawiają
tylko jedną stronę (tę której sprzyjają) i jej
wersję wydarzeń. To jest właśnie według
mnie standard tego „dziennikarstwa” mainstreamu, i świadomie tu używam cudzysłowu. Gdyby redakcje mainstreamowych mediów składały się z rzetelnych dziennikarzy,
to utrzymane byłyby w nich przynajmniej
podstawowe standardy pracy dziennikarskiej, takie jak „druga noga”, czyli podanie informacji o punkcie widzenia drugiej
strony, podawanie sprawdzonych informacji, powoływanie się na wiarogodne źródła
a nie na anonimowych „ekspertów”. Jedną z podstawowych zasad jest udzielenie
głosu osobie, której poświęcony jest tekst.
I nie chodzi tu o autoryzację - wynalazek
nieznany w USA, ojczyźnie prawdziwego
dziennikarstwa, ale przynajmniej zapytanie
o komentarz. Osoba opisywana może odmówić tego komentarza (stąd słynne: „No
comments”) ale poproszenie o niego jest
obowiązkowe. Zaniechanie tego jest w szanującej się redakcji powodem do zwolnienia
dziennikarza. Nie mówiąc już o tym, że informacje podawane na łamach czy portalu
muszą opierać się na prawdzie.
Tego nie przestrzegają „dziennikarze”,
czego wielokrotnie doświadczyłem na własnej skórze. Od początku 2017 roku pojawiło się co najmniej kilkanaście tekstów na
mój temat, w tym dwa duże „coverowe” teksty w GW i DGP, nie mówiąc już o tekstach
na portalach, takich jak Onet. Żaden z autorów nie spytał mnie o komentarz, o ustosunkowanie się do tych tekstów i “rewelacji”
w nich zawartych na mój temat. Gdy opowiadam o tym w Stanach Zjednoczonych
ludziom znającym się na dziennikarstwie
ciąg dalszy str. 9 ✒
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i mediach, to nie są wprost w stanie uwierzyć w to wszystko. Niektórzy z nich idą
jeszcze dalej konkludując to jednym wyrażeniem: „Soviet’s mechanism!”.
Kradzież semantyczna w mojej ocenie to
także przeinaczanie i podstawianie pod formy dziennikarskie zupełnie czego innego,
tak aby publiczność nieobeznana ze zwyczajami i standardami krajów wolnego świata
(pamiętajmy, że IIIRP dopiero wyzwala się
z okowów neokomunizmu) myślała, że to co
czytają albo oglądają jest wywiadem czy publicystyką, felietonem, podczas gdy jest to
albo jakiegoś rodzaju forma hejtu, oszczerstwa czy też oszukańczego ośmieszania rozmówcy. Dzieje się to nagminnie – i dopóki
media, które to robią, będą oglądane i kupowane – będzie dalej się pojawiało.
W polskich mediach nagminne jest mieszanie faktów z komentarzami, co w konsekwencji doprowadza do regularnych nagonek medialnych. Jednym z narzędzi nagonek
jest „hejt”
Obserwatorzy życia politycznego IIIRP
znają ten anglicyzm. A właściwie spolszczone słowo angielskie, które przeszło
dzięki internetowi do codziennego języka
właściwie wszystkich Polaków. Angielskie
słowo „hate”, rzeczownik „nienawiść” w języku polskim pisany „hejt”, jest także czasownikiem - „hejtować kogoś” jest bardzo
precyzyjnym określeniem tego, co ludzie
w Polsce obserwują i odczuwają na własnej
skórze. Co ciekawe, wydaje się, że słowo to
pojawiło się najpierw wśród gimnazjalistów,
którzy na co dzień obcowali w mediach społecznościowych z tym zjawiskiem - prześladowaniami na Facebooku (Twittera jeszcze
nie było). Zresztą formą hejtu w tamtych
czasach były także wpisy na rozmaitych forach internetowych, także lokalnych. W czasach pierwszych rządów PiS w latach 20052007 głośna była sprawa uczennicy gdzieś
na Pomorzu, która popełniła z tego powodu
samobójstwo. Ówczesny minister edukacji,
Roman Giertych, miał mnóstwo wystąpień
i podjął ponoć dyscyplinujące działania
w szkolnictwie.
Zjawisko hejtu przeszło z młodzieżowej subkultury do świata dorosłych wraz
rozwojem mediów społecznościowych oraz
dorastaniem ówczesnych gimnazjalistów.
Pojawienie się Twittera jako medium dominującego w Polskim internecie, zwłaszcza
wśród polityków i dziennikarzy, zdecydowanie wzmocniło to zjawisko. Stało się
tak ze względu na to, że Twitter jest wprost
fot. Archiwum RDI

ciąg dalszy str. 10 ✒
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idealnym narzędziem do generowania hejtu
- wpisy 140 - 270 znakowe wymagają lapidarnych określeń a równocześnie działa się
pod wpływem impulsu. Ponieważ większość
publiczności twitterowej w Polsce pisze bez
głębszego namysłu, to generowanie kampanii nienawiści przeciwko poszczególnym
osobom czy instytucjom jest niezwykle łatwe. Bezmyślność połączona z chęcią szybkiej reakcji i zaistnienia w cyberprzestrzeni
jest wykorzystywana przez tych, którzy są
„mastermind” tego, co w Polsce stało się
uznanym i tolerowanym przynajmniej przez
niektórych narzędziem walki politycznej
z konserwatystami. Niestety - przeszło to
także do konserwatywnej części polskiego
milieu politycznego.
Zjawisko to wpływa zabójczo na dyskurs
polityczny, a nawet więcej - na jakąkolwiek
sensowną rozmowę opartą o sokratejskie
zasady myślenia. W Polsce niestety tak się
stało w ciągu istnienia tak zwanej IIIRP, że
resztki dyskursu, które były obecne w czasach PRL zostały wyparte przez ordynarną
agresję, nie mającą nic wspólnego z myśleniem. Nawet jeśli ktoś chciałby wyrwać
się z tego zaczadzenia nienawiścią, choćby
w odruchu samozachowawczym, to znajdując się w zaklętym kręgu reakcji na cudze reakcje zwykle nie potrafi z tego kręgu wyjść.
O nabraniu dystansu i spojrzeniu z zewnątrz
nie ma w ogóle mowy.
Wydaje się bowiem, że nienawiść i frustracja są jednymi z głównych motywatorów
zabierania głosu oraz wymiany poglądów
w polskim internecie i mediach. Przy tym
słowo „poglądy” należy traktować umownie
- nie chodzi tu bowiem o zestaw przekonań
na jakiś temat, ale raczej o niemal odruchowo wyrzucane przez użytkownika portali
społecznościowych pod wpływem impulsu
zestawy zdań i fraz, mające wyrazić stosunek emocjonalny piszącego do sprawy czy
osoby. Dotyczy to szczególnie polskiej części Twittera. Twitter bowiem stał się głównym rozsadnikiem zarazy nienawiści, generującym konflikty społeczne w Polsce, co
jest wykorzystywane przez sowieckie trolle
do osłabiania wschodniej flanki NATO.
A ponieważ wynalazek ukierunkowanego i zorganizowanego trollingu jest sowiecki
(Sowieci w nowej odsłonie są prekursorami
w walce elektronicznej i wojnie hybrydowej) – można, jak się wydaje, przyjąć, że
to, co w tym aspekcie dzieje się w polskim
internecie ma zdecydowanie sowiecką inspirację. Sowieci jako główni wrogowie Polski
mają interes w tym, żeby generować konflikty społeczne i eliminować poprzez ukierunkowane kampanie nienawiści swoich prze-

ciwników. Jeśli z tego punktu spojrzymy na
rozmaite wydarzenia w Polsce, to zrozumiemy, dlaczego niektóre sprawy toczą się tak
a nie inaczej. Nie twierdzę bynajmniej, że
wszystko bez wyjątku ma inspirację sowiecką, ale lekceważenie tego zagrożenia jest
niewybaczalnym błędem, mszczącym się na
całym narodzie, a nie tylko na tych, którzy
„nie wierzą w teorie spiskowe”.
Według mnie Sowieci wytrwale, w sposób zaplanowany i z wykorzystaniem wielkich środków i najnowszych technologii
oraz osiągnięć nowoczesnej psychologii,
przeprowadzają operację przeciwko Polsce
wybijającej się na prawdziwą niepodległość
z neokomunistycznego tworu znanego pod
nazwą IIIRP. Nie wchodząc w to, jak to wyzwalanie wychodzi i czy wszystko się udaje
- trzeba powiedzieć, że już sam fakt podjęcia
przez naród polski takiej kolejnej próby wyrwania się z kleszczy ludobójczego komunizmu jest wystarczająco alarmujący dla Sowietów, żeby przeciwko Polsce prowadzić
działania hybrydowe - i one trwają na różnych polach, w tym na medialnym. Wojna
hybrydowa przeciwko Polsce trwa i - chcąc
nie chcąc - musimy jako naród brać udział
w tym narzuconym Polsce konflikcie, jeśli
chcemy utrzymać niepodległość. Nie możemy udawać, że nic się nie dzieje, a to, co pojawia się w przestrzeni publicznej to jakieś
przypadki.
Strategia i taktyka obecnych sowieckich działań wywodzi się z czasów istnienia
Związku Sowieckiego w swojej pierwotnej postaci. Warto sobie przypomnieć, że
w Sowietach i państwach strefy sowieckiej
jednym z narzędzi wykańczania oponentów politycznych i osób sprzeciwiających
się władzy (zarówno jednostek jak i grup
społecznych) były nagonki medialne - początkowo w prasie i radiu, a gdy technika
się rozwinęła - także w telewizji. W czasach
rewolucji bolszewickiej 1917 roku komuniści organizowali nagonki na kler, burżujów
czy interwentów. W czasach rządów Stalina
- wrogiem wskazywanym przez politbiuro
lub sekretariat prasy WKP(b) byli kułacy,
Polacy, inżynierowie - całe grupy społeczne przeznaczone do wyniszczenia. Trzeba
pamiętać, że w scentralizowanym systemie
bolszewickim, przy braku prywatnej prasy,
nie było mowy o tym, żeby któraś z redakcji
nie wzięła udziału w zorkiestrowanej akcji,
będącej wstępem do działań morderczych.
Tak jak to się stało w przypadku Polaków,
kiedy przygotowywano „operację polską
NKWD”. Analizując dzieje ZSRS i krajów
podbitych, rządzonych przez komunistów,
można zauważyć pewną prawidłowość: akcje eksterminacyjne i polityczne skierowane
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przeciwko wrogom systemu lub wewnątrz
partyjnym oponentom rozpoczynały się
akcjami prasowymi, które miały wskazać
wroga, otorbić go tak, aby nikt nie myślał
nawet o jakiejś pomocy, rozbić go psychicznie i w końcu unicestwić. W czasach nam
bliższych, gdy nie stosowano już tak często
jak wcześniej metod eksterminacyjnych (pamiętajmy, że po XX zjeździe KPZS po raz
pierwszy wymiana władzy w ZSRS zakończyła się nie wymordowaniem przegranych,
ale pójściem w odstawkę), kampanie nienawiści kończyły się pozbawieniem stanowisk
albo zmuszeniem do emigracji. Oczywiście,
były także sytuacje, gdy medialna kampania
nienawiści kończyła się śmiercią obiektu
kampanii - tak jak stało się to z Bł. księdzem
Jerzym Popiełuszką, gdy dyrygentem nagonki był niesławny Jerzy Urban (nota bene
także “dziennikarz”, niegdyś rzecznik prasowy rządu PRL, do dzisiaj w dobrym zdrowiu
żyjący w Polsce, a teraz popierający kolejną
formą przetrwalnikową komunistów). Stało
się to w okresie transformacyjnym komunizmu w stronę ustroju niesłusznie nazywanego postkomunizmem. Według mnie
jest to raczej neo-komunizm, a Polska jest
aktualnie w okresie zrzucania jego jarzma.
Jest to trudne zadanie, bo naszym przeciwnikom zależy na utrzymaniu obcych wpływów
w Polsce. Oraz utrzymania opinii publicznej kraju atakowanego i jego sojuszników
w przeświadczeniu, że żadnej wojny nie ma.
Że nie ma ataku.
Tak więc w kraju, jakim jest Polska,
przez lata pod komunizmem, a po 1989
roku pod przemożnym wpływem neo-komunizmu mamy utrwalone generacyjne doświadczenie ulegania przemocy medialnej,
ponieważ okupacja sowiecka wykształciła
mechanizm mimikry. Medialne kampanie
nienawiści organizowane przez ośrodek
dyspozycji politycznej przeciwnika nazywam na swój własny użytek rosyjskim
słowem травля, ponieważ oddaje ono najlepiej charakter zjawiska: jest ofiara, jest
grupa naganiaczy i są myśliwi. W języku
rosyjskim to słowo oznacza szczucie psami
ofiary. W życiu publicznym – ataki medialne
na ofiarę. To coś więcej niż po polsku “nagonka”. Wprawdzie w dzisiejszych czasach
nie chodzi o eksterminację (chociaż też są
wyjątki), to jednak skutki tego są mordercze
dla życia publicznego.
Przede wszystkim współcześni organizatorzy травля chcą doprowadzić do utraty
zaufania członków społeczności i szerzej obywateli - do osób czy instytucji państwa
demokratycznego. Do osób i instytucji zaciąg dalszy str. 11 ✒
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grażających interesom neokomunistów albo
wprost interesom Związku Sowieckiego
w jego współczesnej postaci. Elementami
istotnymi травля jest: osaczenie ofiary, eliminacja zwolenników, uderzenie w godność i poczucie człowieczeństwa ofiary,
poniżenie publiczne i na koniec doprowadzenie albo do wycofania się z życia
publicznego lub wprost eksterminacja
(zabójstwo lub samobójstwo). Aby травля
była skuteczna, współcześnie jej organizatorzy muszą dysponować mediami elektronicznymi lub kanałami informacyjnymi
w internecie. W czasach pierwotnego komunizmu, gdy nie było internetu, a komuniści
dysponowali scentralizowanym aparatem
medialnym, nakierowanie mediów na ofiarę
wystarczało do osiągnięcia celu. Obecnie,
gdy system medialny jest zdecentralizowany, z przewagą mediów prywatnych należących do obcego kapitału (w większości
niemieckiego), aby травля była udana, niezbędne jest uruchomienie hejtu internetowego w mediach społecznościowych. I to jest
właśnie główny kanał medialny używany
przez wrogów Polski. Jest to szczególnie
istotne od czasu, gdy okazało się, że polski
internet może być - jako zjawisko społeczne i polityczne - wykorzystywany w sposób
decydujący w kampaniach wyborczych - co
zobaczyliśmy w pełni podczas wyborów
2015 roku. Ale po kolei:

Osaczenie
W травля organizowanych w Polsce
przez wrogów nie tylko Dobrej Zmiany ale
i – w mojej ocenie - Polski w ogólności,
kwestia pierwszego etapu jest kluczowa, warunkująca powodzenie operacji. Osaczenie
polega na takim sformatowaniu wizerunku
ofiary w umysłach odbiorców, aby otoczenie
społeczne nie myślało nawet o rzeczowej
analizie zarzutów w stosunku do postaci, na
którą prowadzona jest травля. W jaki sposób dokonuje się osaczenie?
Są dwa podstawowe sposoby: spotwarzenie i insynuacje. Spotwarzenie jest takim
przedstawieniem osoby, aby nikt ze społeczności, do której jest adresowany przekaz,
nie chciał (ani próbował) solidaryzować
się z osaczanym. Samo słowo „osaczenie”
w języku polskim pochodzi od słowa „sak”
czyli rodzaj sieci. Sieć wyodrębnia łowioną rybę od otoczenia. I właśnie ta ilustracja
pokazuje dokładnie o co chodzi. Potwarz
albo insynuacja (czyli „pomiędzy wierszami” informowanie o jakichś negatywnych
przymiotach osoby, albo jej negatywnych
czynach) powodują, że jest ona „wyodrębniona” ze swojego otoczenia społecznego.
W gruncie rzeczy - samotna, bez pomocy.
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I wydana na łup nagonki. Otoczenie jedynie
się przygląda, co się z nią stanie, bez udzielania pomocy.

Eliminacja zwolenników
Oczywiście istotne dla życia publicznego osoby, przywódcy polityczni, działacze
społeczni czy duchowni, nie działają w próżni i mają swoich zwolenników. Zwolennicy
mogą występować w obronie ofiary nagonki. Do zapobieżenia tej interwencji służy
opisane powyżej osaczanie. Innym sposobem eliminacji zwolenników jest korupcja
polityczna - oferowanie jakichś beneficjów
zwolennikom osaczanego, tak aby utracił
ich poparcie. Również sama groźba zwrócenia się machiny propagandowej przeciwko
zwolennikom atakowanego jest skutecznym
narzędziem powstrzymania pomocy.

Uderzenie w godność
i człowieczeństwo ofiary
Ten etap травля ma na celu takie sformatowanie wizerunku ofiary w umysłach
odbiorców, aby później łatwiej i bez protestów można było ją wyeliminować z życia
- albo społecznego albo wprost spośród żywych. Uderzenie w godność jest oczywiście
kontynuacją osaczania i może przebiegać
w ten sam sposób. Mogą też dojść dodatkowe elementy, takie jak np. znane z propagandy komunistycznej i nazistowskiej
„odczłowieczanie”, przedstawianie ofiar
jako insektów, robactwa, lub też jako osoby
o jakichś odrażających w danej społeczności
przymiotach. Na tym etapie mogą być też
nadawane ofiarom uwłaczające przydomki,
ośmieszanie ofiar przez przypisywanie cech
uchodzących za zabawne, naigrawanie się
z nazwiska i inne. Ten etap nagonki ma też
na celu (w jeszcze bardziej diabolicznym
wymiarze) uznanie przez ofiarę, że rzeczywiście ma cechy, które przypisuje jej wrogi
przekaz. Nazywam to „efektem Grzesiuka”
- bo pierwszy raz z tym zjawiskiem zetknąłem się przed laty podczas lektury jego opowieści obozowych „5 lat kacetu”. Grzesiuk
opisuje co odkrył po kilku miesiącach spędzonych w niemieckim obozie koncentracyjnym - że zabójcze dla więźniów oprócz
samych warunków obozowych było także
psychiczne nastawienie ofiary. Jeśli więzień
zaczynał patrzeć na siebie oczami Niemców
i uwierzył w to, że jest „Untermenschem” podczłowiekiem, niewartym życia, to znacznie łatwiej popadał w „zmuzułmanienie”, co
w konsekwencji prowadziło do śmierci. Ten
efekt jest szczególnie pożądany przez organizatorów травля - nie ma dla nich nic lepszego, niż zaakceptowanie przez ofiarę tego,
jak jest przedstawiana w травля.
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Poniżenie publiczne ofiary
Ten etap травля (jeśli do niego dojdzie,
ponieważ często ofiary załamują się wcześniej i wycofują z aktywności publicznej)
ma na celu ostateczne załamanie atakowanego i doprowadzenie do jego wyjścia z życia - albo publicznego albo z życia w ogóle. Potem jest już tylko albo upokarzająca
deklaracja o zaprzestaniu działalności albo
samobójstwo.
Tравля są – w mojej ocenie - narzędziem wykorzystywanym przez Sowietów
do ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski za pomocą własnej agentury, lub przy
pomocy całej plejady tzw. „pożytecznych
idiotów” (useful idiots, Полезные идиоты).
Równocześnie musimy rozróżnić pomiędzy
krytyką prasową, zupełnie normalną w demokracji, a травля - które służą rozbiciu instytucji demokratycznych i wyeliminowaniu
antykomunistów i patriotów. Organizacja
травля według powyższych zasad jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieją “kotwy mocujące” w systemie medialnym Polski - taki
układ personalny, który będzie pasem transmisyjnym sowieckiego przekazu. Mówimy
tu już wprost o ludziach, którzy w świadomy
sposób działają na rzecz obcych interesów niemieckich i sowieckich, które akurat na
terenie Polski są zbieżne. Ten układ personalny w wielu punktach jest niezmienny od
1989 roku. Są to niezbyt eksponowane funkcje, ale mające wpływ na to, jak wyglądają
polskie media.
Konkluzja musi być jedna – aby Polska
pozostała krajem demokratycznym i niepodległym, potrzebna jest repolonizacja
mediów. Trzeba ujawniać, jak działają mechanizmy hejtu w internecie, uczyć ludzi
krytycznego myślenia i nieulegania bezkrytycznie internetowym fake newsom. Musi
też nastąpić odbudowanie zawodu dziennikarza. To dziennikarze kształtują opinię
publiczną i mają wpływ na to, co ludzie
myślą. Dziennikarze mają służyć prawdzie
a nie organizować nagonki na przeciwników politycznych. Wcale nie potrzebujemy
dziennikarzy posłusznych rządowi czy PiS.
Potrzebujemy po prostu rzetelnych dziennikarzy, dziennikarzy z prawdziwego zdarzenia, nie ulegających naciskom, lecz poszukujących prawdy. Ludzi wychowanych
w dogłębnej znajomości etosu tego zawodu,
reprezentujących wysoki poziom moralny
i do tego odważnych. Sprzeciwienie się
mainstreamowi nie jest łatwe, wiele można
stracić. Ale uleganie mu przynosi konkretne
straty całej społeczności, całemu narodowi,
Polsce.
Maciej Świrski

12

❖❖❖

REDUTA ONLINE

LUTY 2019

Wokanda Reduty
Maciej Świrski
Jan Grabowski pozwał Redutę Dobrego
Imienia po ponad półtora roku od czasu opublikowania „Stanowiska”, podpisanego przez 134
polskich naukowców, z wezwaniem zachowania
przez niego należytej staranności i standardów
badań naukowych. Nie wiemy do końca, dlaczego po tak długim czasie Jan Grabowski występuje na drogę sądową. Nie zmienia to faktu,
że musieliśmy sporządzić solidną odpowiedź na
pozew. Liczy ona razem z załącznikami ok. 900
stron. Publikujemy poniżej fragmenty tego dokumentu – jego część dotyczącą niedociągnięć
w pracy historyka, naszym zdaniem rzutujących
na całość wyników Jana Grabowskiego. Autorką
dokumentu jest pełnomocnik procesowy Reduty
Dobrego Imienia, dr Monika Brzozowska – Pasieka.
Uważamy, że pozew Grabowskiego jest nie
tyle skierowany przeciwko Reducie, co przeciw
całej polskiej polityce historycznej.
Rozpoczęliśmy zbieranie funduszy na obsługę procesu poprzez naszą stronę www (http://
rdi.org.pl ) i stronę na Facebooku:
www.facebook.com/donate/253839878882932/
1234592876699197/
Chcemy zbudować zespół eskpertów –
historyków, socjologów i prawników do zanalizowania całej twórczości Grabowskiego
i skonfrontowania jej ze źródłami, na które się
powołuje.
Zapraszamy Państwa do lektury i do wsparcia Reduty.
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II. Nieuzasadnione tezy
i nierzetelność badań Powoda
– wybrane przykłady
W pierwszej kolejności chcemy podkreślić,
że treść Stanowiska Reduty i wspierających
ją naukowców, odnosiła się stricte do błędów
warsztatowych, dotyczących ustalania faktów
historycznych, opisywanych w publikacjach
Jana Grabowskiego.
W odpowiedzi na pozew wskazaliśmy, że Jan
Grabowskiego, powiela w swoich pracach często
niepotwierdzone informacje, nie uwzględnia kontekstu historycznego, wybiórczo sięga lub pomija
w ogóle źródła dotyczące zachowania Polaków
wobec Żydów podczas II wojny światowej. Te

liczne błędy w pracy Jana Grabowskigo zauważone zostały przez innych naukowców, dziennikarzy czy publicystów. A przecież te braki metodologiczne prowadzą do zafałszywania obrazu
sytuacji i w konsekwencji do całkowicie nieuzasadnionej tezy, stawianej przez Jana Grabowskiego jakoby Naród Polski był współodpowiedzialny
za zbrodnię Holocaustu.
W tym miejscu chcemy stanowczo podkreślić, że zarówno Reduta Dobrego Imienia, jak
i naukowcy, którzy podpisali się pod listem,
popierają wolność badań nad każdym aspektem
Holocaustu, w tym również nad przypadkami,
w których Żydzi padli ofiarą nie tylko Niemców ale także Polaków, Żydów, Ukraińców
czy innych nacji. Badania te należy prowadzić
jednak z uwzględnieniem pełnych i znanych
faktów historycznych, a nie z powoływaniem
się wyłącznie na te fakty, które pasują do tezy
badacza.
Poniżej przedstawiona zostanie krytyka
warsztatu historycznego Jana Grabowskiego,
która zaprezentowana została w odpowiedzi na
pozew, opracowana m.in. na podstawie
a. analiz merytorycznych (krytyki naukowej) jednej z najważniejszych publikacji
Jana Grabowskiego – „Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium
dziejów pewnego powiatu”, Warszawa,
2011 (zwana dalej: „Judenjagd”) dokonanej przez dr. hab. Bogdana Musiała
(wówczas prof. UKSW), dr Krystyny
Samsonowskiej, dr. Łukasza Męczykowskiego i historyka Marka Paula;
b. materiałów opublikowanych przez historyka Bohdana Piętkę i porównaniu
ich z informacjami zawartymi w książce
„Judenjagd;
c. analizy „liczby 200.000 Żydów wymordowanych przez Polaków” dokonanej
przez dr Jakuba Kumocha.
Część z zarzutów środowiska akademickiego, przedstawionych w artykułach naukowych,
powtarza się, stąd należało ją usystematyzować.
Wszystkie analizy naukowe zostały zawnioskowane jako dowody w sprawie sądowej. Jednocześnie wnosiliśmy, by sąd powołał biegłego
z zakresu metodologii badań historycznych. Jednocześnie podkreślamy, że poniższe przykłady,
które również przedstawiliśmy w odpowiedzi na
pozew, to jedynie niewielka część a nie ich wyczerpujące zestawienie.

Zauważone przez naukowców błędy
warsztatowe Jana Grabowskiego – wybrane
przykłady
Ad. a – Analiza pracy „Jugenjagd”

1. Akta procesów karnych
i postępowań karnych prowadzonych
w latach 1946-1956 jako – zdaniem
Powoda – wiarygodne źródła
i wiarygodny obraz rzeczywistości
Jan Grabowski opisuje w „Judenjagd”
losy Żydów w okresie okupacji niemieckiej,
koncentrując się przede wszystkim na ostatnim etapie zagłady Żydów, czyli wyłapywaniu i mordowaniu żydowskich uciekinierów
usiłujących ratować się przed śmiercią. Źródła, na które powołuje się Jan Grabowski
w Judenjagd, sięgają przede wszystkim do
bardzo szczególnej formy dokumentów, jakimi są polskie oraz niemieckie akta procesowe w sprawach karnych oraz relacje
ocalałych z zagłady.
Tymczasem – jak wskazali zarówno B. Musiał jak i K. Samsonowska w swoich krytycznych analizach - akta procesowe są zawsze specyficznym przekazem historycznym, ponieważ
zawierają tylko wycinek pewnej rzeczywistości, ten szczególnie przestępczy i patologiczny,
dlatego pozostający w obszarze zainteresowania
sądów. Na podstawie takich źródeł trudno wyciągnąć wnioski generalizujące postawę zdefiniowanej terytorialnie ludności wobec zagłady
Żydów, a tym bardziej nie można uogólniać na
całość polskiego społeczeństwa.
Podobnie jak dzisiaj nie można ocenić
społecznych i socjologicznych zachowań
mieszkańców Warszawy wyłącznie powołując się na akta procesowe spraw karnych,
nie można także budować tez generalizujących
społeczne zachowania podczas niemieckiej okupacji z powołaniem się na tak specyficzne źródła
jak akta procesowe.
Ponadto – co należy również podkreślić –
znając realia stalinowskiego systemu prawnego
okresu powojennego, zwłaszcza jego części prokuratorsko-śledczej i sądowej, z dużą rezerwą
i krytycznie należy podchodzić do tego typu źródeł i sposobu uzyskiwania informacji przez UB,
prokuratury czy sądy.
ciąg dalszy str. 13 ✒
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Jan Grabowski dość bezkrytyczne wskazuje,
że całkowicie ufa tym przekazom bo „to źródła
niesłychanie wiarygodne (…) to były normalne
sprawy cywilne z przedwojennymi prokuratorami i sędziami”.

2. Pomijanie źródeł, selektywny
wybór źródeł
Zdaniem naukowców Jan Grabowski
w Judenjagd pomija najbardziej wiarygodne
źródła informacji, jakimi były bezpośrednie
relacje polskich mieszkańców, niemieckie dokumenty z okresu okupacji oraz archiwalia Polskiego Państwa Podziemnego z tego terenu.
Badacze krytyczni wobec Jan Grabowskie
wskazują, że np. odrzucona została w całości
praca Józefa Kozaczki (jako mająca propagandową wymowę), podczas gdy należało raczej
zweryfikować zawarte tam informacje. K. Samsonowicz, B. Musiał i Mark Paul wskazują też
brak odniesień do książki Adama K. Musiała
„Lata w ukryciu”, będącej 600 stronnicowym
opracowaniem z relacjami świadków – Polaków
i Żydów (najprawdopodobniej z powodu nieznajomości owej pracy).
Na selektywny i naukowo nieuzasadniony
wybór źródeł zwraca uwagę Mark Paul wskazując, że Jan Grabowski wybiera selektywnie
pewne informacje nawet z rozbieżnych i niespójnych relacji ocalałych, które są składane
np. dwukrotnie przez ocalałego- wybierana jest
wówczas jedną wersję historii danego świadka/
ocalałego nie wskazując, że świadek ten złożył
również odmienną wersję tej samej historii.
Przykład:
Jak wskazuje Mark Paul, Chaja Rosenblatt,
która została złapana w swojej kryjówce lesie
przez niemieckich żołnierzy, złożyła 2 świadectwa – tuż po wojnie w 1946 r. i w 1996 r.
W pierwszym świadectwie złożonym po wojnie
nie wspominała w ogóle o udziale Polaków. Natomiast w drugim świadectwie wskazuje ona,
że wiele razy Niemcy urządzali tzw. “łapanki”
w lesie, a Polacy wiedzieli o ukrywających się
Żydach i, jak wskazuje sama ocalona “tym razem Niemcy nas znaleźli (…) prawdopodobnie
Polacy powiedzieli im gdzie się ukrywamy”. Jest
to więc spekulacja samej ocalonej, zaś u Jana
Grabowskiego – jak podaje Mark Paul – jest
przedstawiona jako informacja, że to Polacy zadenuncjowali Żydów.

3. Prezentowanie fałszywych
informacji poprzez dobór/zmianę
słownictwa
Jan Grabowski w swoich publikacjach
w fałszywy sposób przedstawia informacje
poprzez zmianę słów lub dobór słownictwa
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i kontekstu w sposób, który sprzyja udowadnianiu jego tez.
Warto na przykład zauważyć, że w polskiej
wersji tytuł brzmi Judenjagd: Polowanie na Żydów, a w wersji angielskiej jest to tylko Hunt for
the Jews. Zniknęło zatem bezpośrednie odniesienie do niemieckiej operacji Judenjagd, a angielski tytuł ma dużo szersze konotacje, które
odwracają uwagę czytelnika od niemieckiej operacji, zwracając uwagę na zachowania samych
Polaków. Należy podkreślić, że sam Jan Grabowski wskazywał, że celowo wybrał właśnie
to słowo „Judenjagd” i umieścił je w tytule, by
wskazywać element niemiecki. Tego elementu
zabrakło w wersji angielskojęzycznej.
Jeden z historyków, Mark Paul, wskazuje, że Jan Grabowski utrzymuje np., że księża
podburzali parafian przeciwko Żydom a także
odmawiali zwrotu Żydom ich własności, które
ci ostatni powierzyli duchownym. Podaje jako
przykład Radomyśl Wielki. Tymczasem ze świadectwa ocalałej Chaji Rosenblatt – Lwei wynika,
że ksiądz, któremu faktycznie Żydzi powierzyli
swoje dobra, wskazał, że zostały one mu zabrane
przez jednego z lokalnych Volksdeutschów i nie
są już w jego posiadaniu.
W innym przykładzie historyk Mark Paul
wskazuje, że opisy dokonywane przez Jana Grabowskiego są bardzo jednoznaczne jeśli chodzi
o Polaków, którzy są przedstawiani jako „nieczuli”, „okrutni”, wyrachowani” itp. Mark Paul
wskazuje, że w taki sposób został opisany jeden
z rolników ukrywający Żydów, podczas gdy opis
ocalałej z Holokaustu wskazuje, że rolnik ów był
miły i udzielił schronienia, a tylko strach przed
własną śmiercią sprawił, że prosił o opuszczenie
kryjówki.
Wydaje się, że zmianę doboru słów z tych,
które znajdują się w materiale źródłowym na
inne, wybrane przez autora publikacji można –
z punktu widzenia metodologii badań - ocenić
jako manipulację źródłami a nie prezentację
źródeł. W sytuacji opisywania drastycznych wydarzeń przedstawionych w źródłach istotne jest
każde słowo, a nie dowolne ich podmienianie
i prezentowanie tak, jakby występowały w materiale źródłowym.

4. Nieprecyzyjne liczby ocalałych
i Sprawiedliwych
Wszystkie analizy krytyczne książki Jana
Grabowskiego wskazują, że ma on problem
z precyzyjnym podaniem liczb osób ocalałych,
jak i liczb osób odznaczonych medalem Sprawiedliwi wśród Narodów.
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Na przykład w publikacji Judenjagd podaje
on liczbę 38 uratowanych Żydów, podczas gdy
inne źródła podają 150. K. Samsonowska podaje
nazwiska ocalałych, których jest 90 (przy czym
zastrzega, że nie podaje tych nazwisk, które nie
mają potwierdzenia w żydowskich źródłach). Są
to znaczące rozbieżności.
B. Musiał wskazuje, że np. Feliks Świerczek w Gorzycach ukrywał nie tylko Fajgę (jak
pisze Grabowski), lecz również jej brata, który
także przeżył wojnę. Właściwe nazwisko Franciszki Kryształ, jak się legitymowała w okresie
okupacji, brzmiało Feiga Birken. Również jedna
z jej kuzynek przeżyła w ukryciu w pobliżu Dąbrowy Tarnowskiej, a po wojnie wyszła za mąż
za swojego opiekuna i przeszła na katolicyzm.
Także w Oleśnie przechowywano kilkunastoletnią dziewczynkę o imieniu Hajka, która przeżyła niemiecką okupację, a którą Jan Grabowski
pominął. Podobnych przypadków uratowanych
Żydów, pominiętych przez Jana Grabowskiego
– zdaniem naukowców - jest dużo więcej.
Jeśli chodzi o odznaczonych medalem Sprawiedliwi wśród Narodów K. Samsonowska
wskazuje, że instytut Yad Vashem odznaczył 15
osób a nie jak podaje Jan Grabowski w swojej
pracy 8 osób. Jest to istotna różnica.

5. Sposób – opis prezentowanych
tragicznych wydarzeń; pomijanie
pewnych faktów (w tym świadectw
korzystnych dla Polaków), pomijanie
kontekstu historycznego
Również specyficzny sposób przedstawiania
tragicznych wydarzeń przez Jana Grabowskiego
jest wart wskazania, bo odnosi się wrażenie, że
bardzo krytycznie ocenia on Polaków (dużo bardziej krytycznie niż nawet świadkowie tamtych
wydarzeń), pomijając praktycznie w ogóle ich
rolę w pomocy Żydom. Na tę okoliczność zwracają uwagę w zasadzie wszyscy historycy czy
recenzenci pracy Powoda. Nie usprawiedliwia
tego tytuł opowieści, ani dobór materiałów, gdyż
chodzi tu o wprowadzenie czytelnika w kontekst
historyczny.
Wydaje się więc, że Jan Grabowski intencjonalnie pomija fakty, które nie pasują do jego tez,
co jeszcze przed publikacją listu powodowało
krytykę naukowców zajmujących się tematyką
niemieckiej okupacji w Polsce oraz Holocaustu.
Wszyscy krytyczni wobec Jana Grabowskiego
badacze wskazują na pomijanie kontekstu historycznego przez Powoda.
J. Grabowski pisze obszernie w Judenjagd
o antysemickiej agitacji w latach 30 ubiegłego
wieku, natomiast ledwie wspomina (w trzech
ciąg dalszy str. 14 ✒

14

❖❖❖

LUTY 2019

zdaniach) niemiecką propagandę antysemicką
podczas okupacji, która miała na celu całkowite
odizolowanie Polaków od Żydów. Zdaniem B.
Musiała trudno jest zrozumieć przyczyny takiego zabiegu w pracy naukowej.
Antysemicka agitacja Niemców w połączeniu z karą śmierci za pomoc Żydom była skutecznym czynnikiem zapobiegającym odruchom
pomocy ze strony tych członków społeczności,
którzy nie byli obdarzeni pełnią empatii czy też
refleksji moralnej. Jest to oczywisty i bardzo
istotny element rozważań dla historyka zajmującego się okresem II wojny światowej w Polsce. Dotyczy to nie tylko kwestii związanych
z Holokaustem, ale także wszystkich aspektów
losu obywateli polskich, żyjących pod okupacją
zarówno niemiecką, jak i sowiecką. Analizując
na przykład kwestię represji stosowanych przez
okupanta sowieckiego na tzw. Kresach Wschodnich w latach 1939-1941 nie sposób przecież
pominąć kontekstu przepisów prawa wprowadzonych przez okupanta sowieckiego po 1939
roku w połączeniu z propagandą sowiecką skierowaną przeciwko „wrogom klasowym”, „polskim panom” itd. Czynnik wpływu propagandy
okupanta skierowanej przeciwko jakiejś kategorii ludności jest istotnym elementem opisywanej
rzeczywistości okupacyjnej, a jego pominięcie
daje zafałszowany obraz przedstawianych wydarzeń.
Tymczasem w latach 30-tych agitacja antyżydowska była zwalczana i ścigana przez ówczesne organy państwa polskiego. W okresie
okupacji, gdy Państwo Polskie przestało istnieć,
cel niemieckiej propagandy antyżydowskiej był
następujący: „Trzeba wszystko uczynić przy
zastosowaniu wszelkich możliwych środków
propagandy, aby Polacy i Żydzi się nie porozumieli”, jak pisał Richard Türk (po 1945 roku
działacz Związku Wypędzonych) w kwietniu
1941 roku do Kreishauptmanna powiatu Tarnów dr. Kipke1. Pominięcie tego źródła wypacza
przedstawiany obraz rzeczywistości okupacyjnej. Jest to sztandarowy przykład z kontrowersyjnej publikacji Jana Grabowskiego, w którym
fałszywie zestawiane i dobierane przez niego
źródła realizowały postawioną przez niego tezę,
jakoby Naród Polski przyczynił się walnie do
tragedii Holocaustu.
Naukowcy wskazują, że pominięcie
kontekstu historycznego oraz dokumentu źródłowego, wytworzonego przez władze okupanta
niemieckiego, jest uchybieniem metodologicznym, które całkowicie zmienia kontekst opisywanych wydarzeń, a w konsekwencji pokazuje
ich zafałszowany obraz. W tym kontekście na1 Richard Türk do Landratadr. Kipke, pismo z 10.04.1941:
Archiwum Państwowe w Lublinie GDL 106, k. 381;
Musial, Deutsche Zivilverwaltung, s. 145, 294 n
(kariera Richarda Türka po 1945 roku)

leży rozumieć użycie przez autorów “Stanowiska” słów o obowiązku naukowców dążenia do
prawdy.
Pisząc o antysemickiej agitacji w Polsce
w latach 30-tych Jan Grabowskie pomija także
fakt, że postawy takie nie były odzwierciedleniem zachowania całego Narodu Polskiego.
Dowodem na to są m.in. wypowiedzi udzielone przez ojca Powoda (Żyda ocalałego z Holocaustu), który powiedział m.in. w jednym
z wywiadów :
„PYTANIE: Czy panował duży antysemityzm w latach przedwojennych w Krakowie?
 DPOWIEDŹ: Jako dziecko tego nie odO
czuwałem, przeciwnie, powiedziałbym, że
w szkole moi koledzy katolicy mi zazdrościli. Kilku Żydów, których było w klasie, uczyło
się po szkole hebrajskiego. Znaliśmy litery
hebrajskie. Wobec tego mogliśmy między
sobą korespondować literami hebrajskimi
po polsku, języka hebrajskiego nie znaliśmy.
Nasi koledzy katolicy ogromnie nam zazdrościli, że mamy swój szyfr dla nas wszystkich
zrozumiały, oni nic takiego nie mieli. Wielu
z nich zazdrościło też, że mogliśmy wychodzić wtedy, kiedy oni mieli religię.”
Zdaniem naukowców Jan Grabowski - bagatelizuje również czynniki, które wpłynęły na
strach ludności polskiej odnośnie działań polegających na ratowaniu i ukrywaniu Żydów
przed Niemcami. Dotyczyło to zarówno kwestii
opisywanego obszaru Dąbrowy Tarnowskiej,
jak również całej okupowanej Polski. Jan Grabowski nie wskazuje w swoich pracach, w tym
także w Judenjagd, kluczowego rozporządzenia niemieckich władz okupacyjnych, według
których za wszelką pomoc Żydom groziła
śmierć. Przy czym są to dokumenty dostępne w wersji polskiej i niemieckiej w Internecie
(oraz oczywiście w archiwach).
I tak dnia 28 października 1942 r. wyższy
dowódca SS i Policji oraz sekretarz stanu do
spraw bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie Friedrich-Wilhelm Krüger ogłosił policyjne rozporządzenie o utworzeniu żydowskich
dzielnic mieszkaniowych w okręgach Warschau
i Lublin. Natomiast paragraf 2 rozporządzenia
nakazywał wszystkim Żydom najdalej do 30
listopada 1942 r.: „obrać sobie miejsce pobytu
w jednej z wymienionych w § 1 dzielnic mieszkaniowych.” Z kolei paragraf 3 rozporządzenia
regulował sankcje za złamanie tych nakazów:
„(1) Żydzi, wykraczający przeciwko przepisom
§ 2 podlegają według istniejących postanowień karze śmierci.
(2) Tej samej karze podlega ten, kto takiemu
żydowi świadomie udziela schronienia,
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tzn. kto w szczególności umieszcza żyda
poza obrębem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, żywi go lub ukrywa.
(3) Wobec tego, kto uzyska wiadomość o tym,
że jakiś żyd bezprawnie przebywa poza obrębem żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej
a nie zgłosi tego Policji, zastosowane będą
policyjne środki bezpieczeństwa.)”[pisownia zgodna z oryginałem]
Dwa tygodnie później, 12 listopada 1942 r.,
weszło w życie analogiczne policyjne rozporządzenie Krügera (Nr 98) dotyczące dystryktu
radomskiego, krakowskiego oraz galicyjskiego.
Paragrafy 2 oraz 3 rozporządzenia, dotyczące
sankcji, były identyczne do wyżej wymienionego rozporządzenia policyjnego z 28 października 1942 r.
Świadczy to o realnych, historycznie potwierdzonych przesłankach, przez które ludność polska bała się udzielać pomocy Żydom.
Okoliczności dotyczące psychicznego sterroryzowania ludzi przez okupanta niemieckiego
zostały pominięte w publikacjach Jana Grabowskiego, w szczególności w opracowaniu
Judenjagd.
Głównym zagrożeniem dla ludności za pomoc Żydom była bezwzględna kara śmierci.
Innej możliwości nie przewidywano, co stanowiło istotne zaostrzenie sankcji w porównaniu
z rozporządzeniem z 15 października 1941 r.,
które przewidywało możliwość kary ciężkiego
więzienia. Co istotne, zgodnie z nowym rozporządzeniem kara śmierci obowiązywała nie
tylko wobec tego, który „Żydowi świadomie
udzielił schronienia”, lecz także wobec osoby,
która takiego „Żyda […] żywi lub ukrywa”.
Sformułowanie te brzmią co prawda podobnie, lecz z punktu widzenia prawnego różnią
się. Według rozporządzenia z 15 października
1941 roku samo „wyżywienie” Żyda nie było
karane śmiercią, jedynie „udzielenie schronienia” podlegało karze śmierci. Natomiast
według nowego rozporządzenia, każda forma
pomocy Żydom traktowana była przez niemieckie władze według okupacyjnego prawa
jak zbrodnia sankcjonowana bezwzględną karą
śmierci.
Istotnym z punktu widzenia powyższych
rozporządzeń jest również treść § 3 punktu
3 rozporządzeń, który brzmiał: „Wobec tego,
kto uzyska wiadomość o tym, że jakiś żyd bezprawnie przebywa poza obrębem żydowskiej
dzielnicy mieszkaniowej, a nie zgłosi tego
Policji, zastosowane będą policyjne środki
bezpieczeństwa”[pisownia zgodna z oryginałem]. Punkt ten oznaczał nakaz denucjacji
żydowskich uciekinierów przez wszystkich
ciąg dalszy str. 15 ✒
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Polaków, pod groźbą zastosowania „policyjnych środków bezpieczeństwa”, co było równoznaczne z rozstrzelaniem lub w najlepszym
wypadku wywiezieniem do obozu koncentracyjnego nie tylko właściciela domu, ale także
jego najbliższej rodziny oraz domowników.
Tej obawy ludności polskiej przed drastycznymi konsekwencjami ukrywania Żydów nie
wziął pod uwagę Jan Grabowski w swojej
publikacji. Dokumenty w postaci rozporządzeń były powszechnie znane historykom
i dostępne publicznie, stąd, wobec określonych konkluzji płynących z opracowania Jana
Grabowskie, krytyka jego warsztatu historycznego w tym zakresie jest jak najbardziej
uzasadniona.

Podobnie używanie słowa „ochotnicza”
[straż pożarna] bez podania informacji że jest to
tylko pozostałość nazwy z okresu przedwojennego jest – w ocenie naukowców - nadużyciem
semantycznym . Oczywiście jest to część nazwy,
ale wówczas czytelnik powinien wiedzieć, że
niemieccy okupanci zmilitaryzowali Ochotniczą
Straż Pożarną, która została z dniem 22 kwietnia
1941 roku rozporządzeniem Generalnego Gubernatora przekształcona w „niemiecką techniczną
jednostkę policyjnej służby pomocniczej”, która
podlegała gubernatorom dystryktów / Kreishauptmannom oraz niemieckiej policji porządkowej
(żandarmerii). Od tego momentu straż pożarna
stała się narzędziem w ręku okupanta hitlerowskiego, wykonującym jego rozkazy.

Przytoczenie powyższych rozporządzeń winno być kluczowe dla zrozumienia
przyczyn, dla których część ludności polskiej
nie udzielała schronienia Żydom, a przez to
winno być kluczowym, jeśli nie obowiązkowym elementem każdego opracowania dotyczącego relacji pomiędzy Narodem Polskim
a Żydami podczas okupacji niemieckiej.

Tego typu zabiegi winny być traktowane
jako swoista manipulacja językowa która prowadzi do absurdalnej tezy, że ludzie przymuszeni pod groźbą kary śmierci do współudziału
w wyłapywaniu ofiar są współodpowiedzialni
za dokonaną zbrodnię.

6. Stosowane słownictwo - używanie
współczesnych pozytywnych określeń
na przymusowe działania lub
stosowanie anachronizmu
semantycznego
Również stosowane słownictwo jest warte
analizy, gdyż Jan Grabowski, pisząc o Polakach
w tzw. Służbie Budowlanej używa słowa „podopieczni” w stosunku do nich, zaś Niemców nazywa „przełożonymi”. W rzeczywistości była
to forma pracy przymusowej Polaków, gdzie
doświadczali oni licznych okrucieństw ze strony Niemców. Dodatkowo Jan Grabowski pisze
o polsko – niemieckiej „kooperacji” przy zagładzie Żydów.
Jest to – zdaniem naukowców - nadużycie, z założenia bowiem „kooperacja”,
„współpraca” czy relacja „przełożony – pracownik” polega na dobrowolności. Dodatkowo należy zauważyć, że słowo „kooperacja” oznacza „współdziałanie w jakiejś
dziedzinie, współpraca między ludźmi lub
przedsiębiorstwami w produkcji towarów
i usług”. Słowo to, jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN, kojarzy się z działalnością biznesową, dla obopólnych korzyści
„kooperantów”. Ten sam słownik podaje, że
dawniej używano słowa „spółdzielczość”
„kooperatywa”. W tym kontekście mamy
do czynienia z użyciem słowa, które ma zasugerować ścisłe współdziałanie Polaków
z Niemcami dla obopólnych korzyści, podczas gdy mamy tu do czynienia z brutalnym
przymusem stosowanym przez Niemców
w stosunku do Polaków.

Jest to jednocześnie ciężkie oskarżenie, bo
zdaniem naukowców dochodziło do sytuacji, że
osoby ukrywające Żydów zmuszone były brać
udział w takich „akcjach wyłapywania ukrywających się Żydów”.
Oczywiście byli i tacy, którzy chętnie
uczestniczyli w tym procederze, napadali, rabowali, dokonywali gwałtów a nawet mordowali
uciekinierów żydowskich. Jednak to państwo
niemieckie dało im tę możliwość, więcej, wręcz
kazało i przymuszało, by tak postępować – właśnie w świetle niemieckiego „prawa”.
Ponadto, ci sami osobnicy napadali, rabowali i zabijali również polskich mieszkańców.
Powszechnie wiadomo bowiem, że bandytyzm
kwitł w czasie okupacji, a jego ofiarami padali
wszyscy, bez względu na pochodzenie. Decydujący był status materialny, a także łatwość
rabowania, a nie pochodzenie. W okresie okupacji bandyci w powiecie Dąbrowa Tarnowska
mordowali i rabowali nie tylko żydowskie ofiary, które były szczególnie łatwym łupem, lecz
i polskich mieszkańców wsi. Setki osób zabito,
a tysiące obrabowano.

7. Świadkowie polscy, żydowscy
i niemieccy i ich wyjaśnienia w pracy
Powoda
Naukowcy zauważają również asymetrię
w traktowaniu materiału źródłowego. Jan Grabowski zdaniem naukowców słusznie podchodzi
krytycznie do zeznań polskich świadków. Problem w tym, że takiej rezerwy nie zachowuje wobec zeznań żydowskich ofiar, pisząc: „Jeżeli chodzi o relacje żydowskie, to rzeczywiście skłonny
jestem przyjmować je ‘na dobrą wiarę’.”
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Zdaniem B. Musiała, rozumując w kategoriach emocjonalnych, można zrozumieć taką
postawę, jednak nie jest to podejście o charakterze naukowym, a z punktu naukowego wręcz
niebezpieczne. Co się stanie np., jak jeden żydowski świadek stwierdzi, że jego brat został
zamordowany przez Polaka, a drugi żydowski
świadek stwierdzi, że ta osoba została zamordowana przez Niemca – któremu z tych dwóch
żydowskich świadków, ocalałych z Holokaustu
dać wiarę?

8. Korzystanie z niemieckich źródeł
– znajomość języka
Nieznajomość języka niemieckiego zarzuciło Janowki Grabowskiemu dwóch recenzentów
- naukowców, opisując dość istotny przypadek,
który z pozoru niewielki, niesie ze sobą duże
konsekwencje dla narracji autora Judenjagd.
B. Musiał wskazuje, że na stronie 124 swojej
pracy J. Grabowski opisuje udział „Beutegermanen” w likwidacji getta w Tarnowie, twierdząc,
iż byli to członkowie „oddziałów pomocniczych
ze wschodu”. Niemcy z Rzeszy mieli ich określać jako „Beutegermanen”, „czyli „Germanie
od łupów”, tak twierdzi Grabowski. Natomiast
na stronie 169 zastanawia się, „czy Niemcom
udałoby się bez pomocy Beutegermanen oraz
‘obcoplemiennych’ poputczyków dokonać (...)
dzieła Zagłady?”
Jednakże, Niemcy z Rzeszy nazywali „Beutegermanen” także Volksdeutschów, czyli również Niemców. Nie byli to więc „Germanie od
łupów”, lecz „Germanie stanowiący łup”, co
oznacza zupełnie coś innego. To jest błąd w zakresie właściwej interpretacji nazewnictwa. Po
drugie, przez z pozoru szkolny błąd, zdaniem
naukoców pomniejsza się niemiecką odpowiedzialność za Zagładę czyniąc Volksdeutschów
członkami „formacji ze wschodu” czyli nie-Niemców. Ta pozornie błaha pomyłka niesie
ze sobą duże konsekwencje dla narracji autora
Judenjagd.

Ad. b.
Zastrzeżenia dot. nierzetelnego powołania
się na źródła przez prof. Grabowskiego
wskazane przez Ambasadora RP w Szwajcarii, dr Jakuba Kumocha.
Nierzetelność badawczą prof. Grabowskiego podnosił także w swoich wpisach na portalu
Facebook Ambasador RP w Szwajcarii dr Jakub
Kumoch. Ponieważ wpisy w sposób bardzo
analityczny punktują nierzetelności badawcze
ciąg dalszy str. 16✒
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i budowane na nich tezy Powoda, w tym miejscu
należy przytoczyć wpisy J. Kumocha z portalu
Facebook, będące dowodami w niniejszej odpowiedzi na pozew.
We wpisie z dnia 19 lutego 2018 r. dr Jakub
Kumoch zarzuca Powodowi fałszowanie źródeł:
(…) Profesor Grabowski posługuje się liczbą 40-50 tys. Ocalonych i broni tego bardzo
twardo. W rozmowie ze mną nie chciał jednak
udostępnić pełnej metodologii. Odtworzyłem ją
dzięki inicjatywie i pracy Robert Bogdański, który naprowadził mnie na trop literatury i przekazał część materiałów.
Pięć minut wnikliwej lektury wystarczy by
zrozumieć genezę bardzo poważnego przeinaczenia źródła:

1

Jan Grabowski, Hunt for the Jews. Betrayal
and Murder in German-Occupied Poland, Indiana University Press 2013, s. 2:
“According to more recent estimates, however, the number of survivors has been reduced to no more than 50,000 people, while the
number of Jewish victims who perished on the
„Aryan” side has been revised significantly
upward”.
Przypis po tym fragmencie (s. 248) odsyła do dwóch pozycji: Saul Friedländer, „The
Years of Extermination. Nazi Germany and the
Jews 1939-1945”, New York, Harper 2007, s.
632 ; Albert Stankowski, Piotr Weiser, „Demograficzne skutki Holokaustu” w: Feliks Tych,
Monika Adamczyk-Garbowska, „Następstwa
zagłady Żydow Polska 1944-2010”, Lublin
2012 [bez podania strony]. Obie omawiam
w pkt. 2 i 3.

2

Albert Stankowski, Piotr Weiser, „Demograficzne skutki Holokaustu” w: Feliks Tych,
Monika Adamczyk-Garbowska, „Następstwa zagłady Żydow: Polska 1944-2010”, Lublin 2012.
W artykule nie znajduję żadnego stwierdzenia,
które uzasadniałoby umieszczenie go w przypisie
i które potwierdzałoby konkluzję prof. Grabowskiego. Autorzy odżegnują się od proponowania
liczb (s. 36, 38).

3

Saul Friedländer, „The Years of Extermination. Nazi Germany and the Jews 19391945”, New York, Harper 2007, s. 632:
“Of the 3.3 million Jews who had lived in
Poland in 1939, some 300,000 survived the war;
among these some 40,000 at most survived in hiding on Polish territory”.
Przypis po tym fragmencie odsyła do pozycji: Antony Polonsky, „Beyond Condemnation,
Apologetics and Apologies: On the Complexity of Polish Behavior Toward the Jews During
the Second World War” in David Cesarani, ed.
“Holocaust: Critical Concepts in Historical Stu-

dies”, 6 vols (New York, 2004) p. 31. Fragment
artykułu omawiam w p. 4.

4

Antony Polonsky, „Beyond Condemnation,
Apologetics and Apologies: On the Complexity of Polish Behavior Toward the Jews
During the Second World War” in David Cesarani, ed. “Holocaust: Critical Concepts in Historical Studies”, 6 vols (New York, 2004) p. 31:
„According to the records of the Central
Committee of Jews in Poland (Centralny Komitet
Żydów w Polsce [CKŻP]), the principal Jewish
body in postwar Poland, only 74,000 survivors
had registered by June 1945. Of these, 5,500 had
returned from concentration camps in Germany;
10,000 had been freed from such camps in Poland; 13,000 had served in the pro-Communist
Polish Army, established in the Soviet Union
after the withdrawal of the Anders Armyl and
about 30,000 had made their way back from the
Soviet Union. This suggests that 20,000 Jews
had survived on the „Aryan” side. The figure is
certainly too low, since it does not include those who did not register with the CKŻP, whether
because they wished to stay away from Jewish
organizations or because they were assimilated
or baptized. But even if the figure is doubled,
we still do not have more than 40,000 Jews who
survived in hiding”.

5

Jak Państwo widzą ma miejsce klasyczny
łańcuch cytatów. Prof. Grabowski powołuje
się na źródło wtórne (Friedländer), które pasuje do jego tezy. Jednocześnie nie sięga dalej, do
źródeł pierwotnych. Sięgnięcie do Polonsky’ego
falsyfikuje jego tezę – dane Polonsky’ego są za
CZERWIEC 1945 ROKU.
Ostatnie zdanie prof. Polonsky’ego sugeruje, że nawet on nie wierzył w dokładność danych
CKŻP. Zwracam też uwagę, że popełnił błąd
arytmetyczny 74-5.5-10-13-30 = 15.5, a nie 20.
„Podwojenie” ma charakter arbitralny. Równie
dobrze można potroić, pomnożyć przez 5, 7, 10,
ile się chce. To szacunki, a nie dane.
WNIOSKI
1. Źródłem pierwotnym dla liczby 40.000
jest jedno zdanie z artykułu Antony’ego Polonsky’ego – reszta to wyłącznie cytaty z niego;
2. Artykuł Polonsky’ego bardzo jasno wyznacza cezurę czasową rejestracji (czerwiec
1945), co następnie w jego cytowaniach przez
Friedländera i Grabowskiego nie jest uwzględniane;
3. Widać poważny problem badawczy, jakiego dostarcza cenzus CKŻP – jest niewiarygodny.
Jedni się zarejestrowali, inni nie. Jaki odsetek się
zarejestrował? Nie wiemy.
(…)
UWAGI METODOLOGICZNE
Pracę Friedländera znam z wersji na Kindle’a z 2009 roku, jednak powołuję się na cy-
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tat, który prof. Grabowski in extenso zamieścił
w przypisie. Brzmi identycznie i po nim następuje przypis numer 108.
Fragmenty książek przepisywałem ręcznie,
więc mogłem popełnić nieznaczne błędy.
W kolejnym wpisie z dnia 27. 03. 2018 r.
dr Jakub Kumoch analizując wywiady Jana
Grabowskiego (w Gazecie Wyborczej i wcześniejsze) wskazuje, że: do czasu, aż metodologia
prof. Grabowskiego nie została przez przypadek
publicznie obnażona (fałszowanie źródła, błędne
przypisy, manipulacja danymi liczbowymi), mówił on dziennikarzom, że Polacy zamordowali
200 tys. Żydów i przywoływał przy tym Szymona
Datnera jako jedno ze źródeł. Obecnie zaprzeczając temu, mówi nieprawdę.
Powyższy wpis ma charakter prywatny i jest
wyrazem protestu byłego dziennikarza i badacza
w zawieszeniu. Albo dążymy do prawdy i stosujemy narzędzia badawcze konsekwentnie, albo
uprawiamy tanią publicystykę.
W ostatnim wpisie z dnia 13.04.2018 r.
dr Jakub Kumoch znowu wskazał na błędne
wnioski pisząc:
W programie „Kropka nad I” w wypowiedzi
prof. Jan Zbigniew Grabowski dla Monika Olejnik na samym początku padają dwa następujące
twierdzenia:
- dwóch spośród trzech ukrywających
się Żydów zginęło. (2m12s)
- 30-40 tysięcy przeżyło. (3m10s)
Co wynika z takich twierdzeń? Jeżeli oba są
prawdziwe, to oznaczałoby, że w ukryciu zginęło od 60 do 80 tysięcy Żydów. To bardzo dużo
ludzi, jednakże liczba ta daleko odbiega od lansowanej przez Pana Profesora liczby 200 tysięcy
(19m15s).

Podsumowując:
Działania Jana Grbowskiego analizowana
była prze badaczy, naukowców, dziennikarzy
czy publicystów. Jego nierzetelność jako badacza (przyjęta wadliwa metodologia badań
historycznych, manipulacja źródłami, danymi,
używane słownictwo, nieznajomość źródeł,
pomijanie kontekstu historycznego, wybiórcze traktowanie źródeł), opisywane są zarówno
w krytycznych recenzjach naukowych i opracowaniach, jak również w wywiadach z historykami czy nawet w mediach społecznościowych,
i poddawane są dużej krytyce (zarówno co do
tez, jak i rzetelności przeprowadzonych badań).
Bez wątpienia uzasadniało to zajęcie i opublikowanie „Stanowiska” naukowców.
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Rzeźbiarze mózgów
Tȟašúŋke Witkó

Było ciepłe, lipcowe popołudnie roku 2001, a ja udzielałem podległym dowódcom plutonów instruktażu do zajęć,
jakie mieli prowadzić w dniu następnym ze swoim żołnierzami. Prawie kończyłem wystąpienie, kiedy niespodziewanie otworzyły się drzwi kompanijnej świetlicy i stanął w nich szef sztabu batalionu. Pomyślałem, że przybył na
rutynową kontrolę i chciałem mu złożyć regulaminowy meldunek, ale on powstrzymał mnie ruchem dłoni, a następnie dał sygnał głową, abym szedł za nim. Ponieważ znałem chłopa wyśmienicie więc wiedziałem, iż musiało
stać się coś bardzo ważnego, skoro zdecydował się przerwać mi ważną czynność w sposób tak bezpardonowy.
(...)
fot. Fotolia
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W

yszedłem na korytarz, gdzie czekało
kilku oficerów sztabu i odziany w cywilny garnitur mężczyzna z czarną
aktówką w ręku. Jeden ze stojących podsunął mi
przed oczy upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli sposobu przechowywania dokumentacji
niejawnej i wyciąg z rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej wskazujący skład komisji oraz precyzujący zakres jej czynności. Po
zapoznaniu z papierami zaprosiłem grupę kontrolną do pomieszczenia, gdzie pracowałem, a szef
sztabu przedstawił mi w międzyczasie cywila.
Okazało się, że był to jakiś oficer Wojskowych
Służb Informacyjnych (WSI), sprawdzający poświadczenia bezpieczeństwa, pozwalające na
dostęp do dokumentów oznaczonych klauzulą
tajności. Po kilku minutach wszystkie moje papierzyska były wertowane przez poszczególne
osoby funkcyjne a „uszatek”, jak w branżowym
żargonie nazywaliśmy żołnierzy służb, porównywał numery mojego poświadczenia ze swoją
wewnętrzną listą. Żadnych niedociągnięć oczywiście nie stwierdzono i wszystko zakończyło
się pomyślnie, co znalazło odbicie w magicznym
wpisie „bez uwag”, jakiego kierujący sztabem
major dokonał w swoim notatniku.
Gdy późnym popołudniem opuszczałem
miejsce wykonywania obowiązków służbowych, natknąłem się przy bramie wjazdowej na
przewodniczącego komisji i zapytałem, czemu
zawdzięczałem ten nagły najazd. On najpierw
podał mi niemiłosiernie wygniecioną gazetę z zakreślonym artykułem, a potem dodał, że komisja
sprawdziła szczegółowo cały batalion. Rzuciłem
okiem na wskazane akapity i dowiedziałem się,
że jeden z urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) nie dość, że brał gigantyczne
łapówki, to jeszcze nieprawnie czytał i wykorzystywał dokumenty niejawne. Od razu pojąłem,
co się stało i skąd to nagłe sprawdzenie, ale nie
miałem prawa wiedzieć, że padłem ofiarą żurnalistów, „rzeźbiarzy mózgów”.
Ofiarą żurnalistów, „rzeźbiarzy mózgów”, padło wtedy o wiele więcej osób. 10 lipca 2001 roku
został zatrzymany Zbigniew Farmus, przywołany
wyżej urzędnik MON, zaś sama rzecz działa się
gdzieś na Bałtyku. Pana Zbigniewa podjęto z pokładu płynącego do Szwecji promu „Rogalin”,
a w całej akcji pierwsze skrzypce mieli grać funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa. Gdy środki
masowego przekazu zaczęły ujawniać coraz więcej szczegółów brawurowego manewru, to osobiście nie mogłem wyjść z podziwu nad sprawnością
rodzimych organów ścigania. Wyobraziłem sobie
śmigłowiec wiszący nad pokładem jednostki pływającej, grupę szturmową wykonującą zjazd na
linach, moment wyłuskania łapówkarza z wystraszonego tłumu pasażerów i zakucie jego wrażych
rąk w kajdanki. Myślałem nad wariantami ubezpieczenia, sposobem medycznego zabezpieczenia
abordażu, nad ewentualnym użyciem broni palnej

czy innych środków przymusu bezpośredniego.
Im dłużej analizowałem zajście, tym większą niechęcią pałałem do Farmusa. Przez niecne czyny
owego osobnika z dokumentacją zastrzeżoną profilaktycznie przekopano mój sejf i musiałem później porządkować oraz układać wszystko od nowa.
A przez jego zakusy łapówkarskie kilku mężczyzn
narażało życie i zdrowie wykonując desant na
prom. Gdzieś w telewizyjny jazgocie słabo wybrzmiał głos Romualda Szeremietiewa, pryncypała aresztowanego, który próbował przekonywać
o niewinności swojej i swojego podwładnego, ale
ja, w mądrości mej niezmierzonej, uśmiechnąłem
się tylko szyderczo i wyszeptałem pod nosem filmową frazę o więzieniach, gdzie znajdują się sami
niewinni. Resztki wątpliwości rozwiał Bronisław
Komorowski, szef resortu obrony, zapewnieniem,
iż sprawiedliwości stało się zadość, a jeśli Szeremietiew z Farmusem okażą się niewinni, to on
odejdzie z polityki. Oświadczenie przyjąłem bez
żadnych wątpliwości, bo jako żołnierz bezgranicznie wierzyłem i ufałem swemu cywilnemu nadzorcy. Skąd mogłem wówczas wiedzieć, że robi
się ze mnie modelowego idiotę i po latach będę
potrzebował swoistego katharsis?
Katharsis, po raz pierwszy, powinno mnie
dopaść już klika lat później, kiedy pojawiły się
pierwsze, nieśmiałe głosy o bardzo poważnych
zastrzeżeniach co do winy obydwu panów, ale
skoro tytuły prasowe i stacje telewizyjne nie artykułowały ich w sposób klarowny, nie miałem
powodu, aby sprawę przetwarzać ponownie.
Bronisław Komorowski wciąż był
czynny politycznie, więc tym bardziej odsuwałem od siebie myśl o ewentualnej mistyfikacji,
w której tryby dostałem się i ja. Po kilkunastu
latach zapadły wyroki sądowe oczyszczające od
zarzutów Romualda Szeremietiewa całkowicie,
a Zbigniewa Farmusa w lwiej części, ale odejścia
z polityki Komorowskiego doczekać się nie mogłem. O swojej wcześniejszej deklaracji pan Bronisław milczał jak zaklęty, setki innych wydarzeń
wysłały akcję na promie „Rogalin” do medialnego lamusa, a wokół sprawy wciąż panowała cisza. Wtedy zacząłem pojmować, iż nie doczekam
się sprostowania. Zrozumiałem, że nikt nie uderzy się w pierś. Gdzieś w czeluściach Internetu
natknąłem się na oświadczenie Anny Marszałek
i Bertolda Kittela, autorów tekstu zatytułowanego
„Kasjer z Ministerstwa Obrony”, owej produkcji
przeczytanej przy bramie jednostki wojskowej.
W oświadczeniu żurnaliści bronili jak lwy swoich racji, choć nijak się to już miało zarówno
do zgromadzonego materiału dowodowego, jak
i pierwszych rozstrzygnięć sądowych. Przebijał
z niego chaos, włączono jakieś poboczne wątki,
niejasne tłumaczenia i finalnie trudno było wyłuskać z wyjaśnień cokolwiek sensownego. Nie
ukrywam, że cała sprawa mnie zmęczyła oraz
zniechęciła, więc ją zwyczajnie porzuciłem i odesłałem do najdalszego z zakamarków pamięci.

Z zakątków pamięci wydobyłem stare dzieje
ponownie kilkanaście miesięcy temu, gdy jedna ze stacji telewizyjnych podniosła klangor po
ujawnieniu domniemanych neonazistów w lasach południowej Polski. Wyemitowano materiał
filmowy, na którym kilku mężczyzn miało celebrować urodziny Adolfa Hitlera. Wykrycie całej
sprawy było możliwe jedynie dzięki sprytowi
ekipy telewizyjnej, która przeniknęła w struktury
niebezpiecznej frakcji. Obejrzałem reportaż z zainteresowaniem i po jego zakończeniu zacząłem
bardzo poważnie wątpić w całkowitą sprawność
intelektualną zarówno samych świętujących jak
i śledzących. Nie wiedzieć czemu, ale nie powstała we mnie najmniejsza obawa przez neonazistami raczącymi się tortem z Hakenkreuzem
ułożonym z wafelków, zakupionych w osiedlowym sklepiku. Zaniepokoił mnie natomiast skład
grupy tropiącej, a w szczególności obecność
w niej Bertolda Kittela, oraz zachowanie Piotra
Wacowskiego, operatora ekipy, posługującego
się charakterystycznym hitlerowskim gestem.
Materiał oceniłem jako naciągany i infantylny,
a w przestrzeni publicznej wzbudził on wiele
kontrowersji i głosów wątpiących. Rzecz próbowano zamknąć wyróżnieniem dziennikarskim
przyznanym Kittelowi za filmik, ale w moim odbiorze to sprawę jeszcze pogorszyło.
Zacząłem bardzo poważnie zastanawiać się
nad jakością żurnalistyki polskiej i wydestylowałem jej bardzo nieciekawy wizerunek.
Nieciekawy wizerunek żurnalistyki powoduje, iż bardzo sceptycznie podchodzę do wszelakiego rodzaju sensacji i tez, jakimi próbuje się
mnie karmić. Ograniczyłem do minimum oglądanie programów publicystycznych, aby zmniejszyć natężenie młotkowania, jakiemu poddaje
się ludzką psychikę. Mój felieton, czytany teraz
przez Państwa, nie jest o Szeremietiewie i Farmusie, ani o Kittelu, Marszałek czy Wacowskim.
Jest on jedynie mniej lub bardziej udaną próbą
podzielenia się z Czytelnikami doświadczeniami oraz wrażeniami, jakie dotknęły mnie osobiście i jednocześnie prośbą o wielką ostrożność
w każdym kontakcie z wytworami medialnymi.
Nie wiem do czego to wszystko doprowadzi społeczeństwo, ale jestem pełen najgorszych obaw
o kierunek, w jakim dziennikarstwo zmierza.
Nadawanie przesadnego znaczenia faktom nieistotnym czy przemilczanie rzeczy ważnych stało
się codziennością i chyba nie widzę dziś skutecznej recepty, aby opisanym powyżej kombinacjom
zapobiec. Jedyną ochroną jest ostrożność oraz
sceptycyzm w odbiorze i potwierdzanie informacji u innych źródeł. Ja osobiście przestaję używać
określenia dziennikarze i prywatnie nazywam
pracowników mediów „rzeźbiarzami mózgów”.
Howgh!
Tȟašúŋke Witkó, 15 lutego 2019 r.
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portal wolnej Polski
Bogna i Igor Janke

Bogna i Igor Janke

K

iedy 12 lat temu pojawił się
w Polsce pierwszy portal blogowy
- Salon24.pl - nikt nie spodziewał
się, jak bardzo wpłynie on na debatę publiczną, życie polityczne i kształt Internetu. Choć od tamtej pory media w Polsce
bardzo się zmieniły, spolaryzowały, to Salon24 pozostał miejscem wolnej, pluralistycznej debaty a jego oglądalność znowu
rośnie.

wspierały niemal wyłącznie maintreamowe wówczas media. Podobnie zachowywał się prywatny biznes. Ogłaszanie się
w prawicowych mediach było ryzykowne
i niewielu przedsiębiorców się na to decydowało, a domy mediowe prawie nigdy
nie włączały ich do oferowanych klientom
pakietów.

W 2006 roku, kiedy rozmawialiśmy o tym,
czy warto tworzyć coś tak dziwnego jak platforma blogowa, nikt nie pisał jeszcze blogów pod
własnym nazwiskiem, a blogi jako takie dopiero raczkowały. Mimo tego, że w 2005 roku
prawica wygrała wybory, polskie media były
zdominowane przez stronę lewicowo-liberalną. Konserwatywni dziennikarze klepali często
biedę, siermiężne prawicowe tygodniki walczyły o przeżycie, stacje telewizyjne i radiowe
zgodnie nie cierpiały i walczyły z nowym rządem Marcinkiewicza, a potem Kaczyńskiego.
Konserwatywna część Polski nie miała swojego głosu, czuła się pogardzana i zdominowana
przez „drugą stronę”, której głos brzmiał mocno w TVN, TVP, Polsacie, Gazecie i Polityce.
Zbalansowana „Rzeczpospolita”, czy nowo
powstały wówczas „Dziennik”, nie zmieniały
zasadniczo układu sił. Portale internetowe, jak
Onet czy WP, były głównie miejscem agregowania informacji, a nie kreowania opinii. Konserwatywny wyborca nie czuł się traktowany
tak samo jak ten, który głosował na lewicę czy
ówczesną Platformę.

Salon24 powstał jako platforma pluralistyczna. Zaprosiliśmy kilkunastu znanych publicystów z lewej i prawej strony,
by założyli swoje blogi na jednej platformie. Balans ideowy był idealnie wyprofilowany. Od Jana Pospieszalskiego przez
Rafała Ziemkiewicza do Edwina Bendyka
i Kazimiery Szczuki. Co było jednak najważniejsze - otworzyliśmy platformę dla
wszystkich. Pierwszy raz w historii polskich mediów każdy obywatel mógł publikować na równych zasadach co zawodowy
dziennikarz. Dziś, kiedy świat komunikacji
zdominowały social media nie dziwi to już
nikogo, ale wtedy był to przełom. Przełom,
który burzył podziały na mainstream i peryferia oraz na profesjonalistów i amatorów. Z dnia na dzień na portalu rejestrowały
się najpierw dziesiątki, setki, a potem tysiące nowych, nieznanych nikomu autorów.
Początkowo najbardziej ekscytowała ich
dyskusja na równych prawach z tzw. „znanymi nazwiskami”. Dla „znanych nazwisk”
szokiem była wielka liczba komentarzy pod
ich tekstami. Dziennikarze zafascynowani
byli błyskawicznymi reakcjami czytelników i sami wchodzili z nimi w dyskusje.
Łamała się poprawność polityczna, ponie-

Rynek medialny przez lata był bardzo
mocno zdominowany przez jedna stronę ideową. Przedsiębiorstwa państwowe

Od Ziemkiewicza po Szczukę

waż publikowanych tekstów nikt nie redagował poza samymi autorami.

Bez poprawności mainstreamu
Z dnia na dzień lawinowo rosła liczba
użytkowników i tych, którzy tylko czytali
i tych, którzy komentowali i sami zakładali
swoje blogi. Najbardziej fascynujące było
to, że z głównej strony Salonu24 świat zaczął wyglądać zupełnie inaczej niż z mainstreamowych mediów. Był dużo bardziej
barwny, pluralistyczny, otwarty i żywy.
Okazało się, że w publicznych dyskusjach
mogą brać udział nie tylko trzymający się
ustalonych reguł dziennikarze głównych
mediów, ale dostęp ma każdy. Szybko zobaczyliśmy, że paleta poglądów, które mają
polscy wyborcy, jest dużo szersza niż ta,
którą widać było w głównych dziennikach
i stacjach telewizyjnych. Co więcej - okazało się, że wielu nikomu nieznanych ludzi
potrafi analizować równie ciekawie i błyskotliwie, a czasem nawet bardziej, niż tzw.
uznane autorytety. Dziennikarzom, którzy
początkowo zachwyceni byli możliwością
codziennej, żywej dyskusji z czytelnikami, wyrosła potężna konkurencja: tysiące
nowych autorów. Lepszych i gorszych, ale
wśród nich wielu świetnych, którzy szybko
wyrośli na gwiazdy sieci, a potem nierzadko
byli wykorzystywani przez tzw. tradycyjne
media.
W Salonie24 pojawiło się wielu ekspertów z różnych dziedzin, swoje blogi zakładały organizacje, pisma polityczne od lewa
ciąg dalszy str. 20 ✒
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do prawa. Tworzyła się społeczność, która
umiała się organizować do wspólnych akcji.
Politycy szybko zorientowali się, że powstało miejsce, w którym mogą komunikować
się z wyborcami. Wielu z nich nie rozumiało
tej nowej konwencji, ale niektórzy poczuli
się jak ryba w wodzie. Waldemar Pawlak,
kiedy został wicepremierem rządu, pisał relacje z posiedzeń Rady Ministrów, kiedy one
jeszcze trwały! Blogerka Kataryna, która
szybko wyrosła na gwiazdę, doprowadzała
do furii polityków, a jeden z nich, ówczesny
minister sprawiedliwości Andrzej Czuma,
publicznie domagał się odtajnienia prawdziwych danych autorki. Przez media przetoczyła się kampania w jej obronie, co wywołało dyskusje o anonimowości blogerów.

Walczyliśmy z hejtem zanim
stało się to modne
Ta anonimowość odegrała wielką rolę.
Z jednej strony pozwalała na wypisywanie dowolnych bzdur, a czasem pomówień
przez podpisanych tylko nickami autorów,
z drugiej pozwoliła tysiącom komentatorów
promować opinie, które wcześniej nie miały
miejsca w domenie publicznej - ze względu na ograniczenia wynikające z politycznej
poprawności. Salon24 znacząco poszerzył
przestrzeń debaty publicznej. Dostawaliśmy
ogromną liczbę komentarzy i podziękowań
za stworzenie przestrzeni wolnej debaty.
Wielu ludzi dopiero wtedy zorientowało się,
że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, a głosy uchodzące za kontrowersyjne
były warte poważnego brania pod uwagę, bo
podzielało je wiele osób.
Oczywiście wraz z wolnością pojawiła
się agresja słowna i szalone teorie. Salon24
był pierwszym wielkim poligonem walki z hejtem, z fake newsami. Jako twórcy
platformy byliśmy bez przerwy oskarżani

z lewa i prawa za wprowadzanie cenzury.
Brało się to z realnej, a nie deklarowanej
walki z rosnącym chamstwem w sieci. Walczyliśmy z hejtem zanim stało się to modne.
Spędziliśmy tysiące godzin na wyszukiwaniu obraźliwych komentarzy. Blogerzy sami
zaczęli pisać własne kodeksy i zasady, których czasem się trzymali, a czasem nie...
Blogerzy i użytkownicy stworzyli
wspólnotę. Organizowali własne dyskusje
i akcje charytatywne.
Po katastrofie smoleńskiej - Białą Księgę
zbierającą wszystkie informacje dotyczące
tragedii, które były pomijane w oficjalnych
raportach. Salon24 stał się wówczas wyjątkowym miejscem w sieci, gdzie blogerzy,
obywatelscy dziennikarze, zbierali wszystkie fakty, komentarze i analizy dotyczące
możliwych przyczyn katastrofy. Duża część
tych informacji była pomijana w mainstreamowych mediach.

Kaczyński i Obama
Niektórzy politycy, jak Zbigniew Kuźmiuk z PiS czy Jan Filip Libicki z PO, prowadzili własne blogi. Jarosław Kaczynski
po dwóch miesiącach milczenia po katastrofie smoleńskiej pierwszy raz publicznie
zabrał głos właśnie w Salonie24, udzielając
portalowi głośnego wywiadu i tym samym
rozpoczynając swoją prezydencką kampanię
wyborczą.
Rok później w Salonie24 pojawili się
prezydent USA Barack Obama i jego konkurent w wyborach prezydenckich, senator
John McCain. Kiedy amerykański przywódca wybierał się w podróż do czterech krajów europejskich: Francji, Irlandii, Anglii
i Polski, w specjalnym samolocie leciało
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z nim ponad 300 dziennikarzy. W każdym
z odwiedzanych krajów o wywiad z prezydentem USA zabijały się wszystkie główne
media. Barack Obama podczas całej podróży do czterech państw udzielił tylko jednego wywiadu. Ku zdziwieniu wszystkich,
amerykański prezydent wybrał polski portal
Salon24. Jego doradcy uznali, że platforma
blogowa będzie najciekawszym miejscem.

Miejsce spotkań różnych stron
Sukces Salonu24 sprawił, że zaczęło powstawać wiele konkurencyjnych platform.
Większość z nich jednak nie przetrwała.
Dziś niemal każda gazeta czy tygodnik ma
własne blogi i zobowiązuje zatrudnionych
u siebie dziennikarzy do pisania na należących do danego wydawnictwa stronach.
Niemniej Salon24 przetrwał. Po zmianie
szaty i formuły - dziś jest platformą informacyjno-blogową z coraz większym udziałem tekstów poświęconych sprawom gospodarczym i społecznym. Od dwóch lat portal
notuje stały wzrost liczby użytkowników
i wrócił do swoich najlepszych czasów, choć
jest inny niż 10 lat temu.
W obecnej rzeczywistości - bardzo ostrej
polaryzacji ideowej i politycznej - Salon24
jest chyba jedynym w polskiej sieci miejscem spotkań ludzi o różnych poglądach i takie jest założenie twórców portalu.
Salon24 powstał w 2006 roku – założyli
go Igor Janke i Radosław Krawczyk. Przez
pierwszy rok pierwszym i jedynym adminem
była Bogna Janke. Od połowy 2013 roku
Bogna Janke jest prezesem zarządu spółki,
która jest właścicielem portalu, a od jesieni
2018 roku jego jedynym, 100-procentowym
właścicielem, co zapewnia portalowi pełną
niezależność.
Bogna i Igor Janke
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Rozmowy

z Żołnierzami Wyklętymi o święcie 1 marca

1

marca, jak co roku, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie rozstrzelano
siedmiu członków IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza,
Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa
Rzepkę. Komu dokładnie poświęcone jest
to święto? Zgodnie z ustawą Żołnierzami
Wyklętymi nazywamy „bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego,
walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią w ręku, jak
i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu”. Jest więc to termin bardzo obszerny. Dotyczy zarówno oddziałów
partyzanckich, jak i wszelkich organizacji
konspiracyjnych działających po wojnie. Do
tego grona można zaliczać również członków podziemnych partii politycznych, które w nowej rzeczywistości wciąż nie mogły
jawnie działać.
Uznaje się, że powstanie antykomunistyczne zaczęło się wraz z przekroczeniem
przedwojennej granicy II RP przez Armię
Czerwoną w 1944 roku. Od samego początku NKWD rozpoczęło aresztowania

Stanisław Płużański
działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, uczestników akcji „Burza” oraz cywili
uznanych za niebezpiecznych dla nowych
okupantów. Jednym ze straszniejszych
aktów terroru była Obława Augustowska,
w wyniku której zamordowano ok. 600
osób narodowości polskiej. Odpowiedzią na represje była walka. Szacuje się,
że w oddziałach partyzanckich walczyło
20 tysięcy żołnierzy, a przez wszystkie
organizacje i grupy konspiracyjne przewinęło się według różnych szacunków nawet
250-300 tys. osób. Lata 1944–1947 cechował powszechny opór wobec wprowadzanego reżimu. Później, w wyniku represji,
uznania Polski Ludowej na arenie międzynarodowej i osamotnienia powstańców,
opór stopniowo tracił na sile, jednak trwał
jeszcze wiele lat. Ostatni ukrywający się
partyzant Józef Franczak ps. „Lalek” zginął w walce w 1963 roku. Oprócz tych,
którzy świadomie podjęli walkę z systemem komunistycznym, represje czekały
także tych, którzy po wojnie próbowali
normalnie żyć. Przyczyną ich „wyklęcia”
była działalność patriotyczna i konspiracyjna przeszłość z czasów wojny. Przykładem jest por. Jan Rodowicz ps. „Anoda”, skatowany w siedzibie Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego na ul. Koszykowej, czy gen. August Emil Fieldorf
ps. „Nil”, skazany na śmierć i powieszony
w więzieniu na ul. Rakowieckiej. Nie moż-

na powiedzieć, że powstanie antykomunistyczne nie miało sensu. Opór Żołnierzy
Wyklętych zwanych też Niezłomnymi
praktycznie uniemożliwił kolektywizację
wsi na terenach centralnej i wschodniej
Polski. Władza ludowa przez lata nie mogła wprowadzać w całości swojego planu
sowietyzacji Polaków, co w konsekwencji
było jednym z czynników upadku komunizmu w naszym kraju.
Przez lata PRL-u Żołnierze Wyklęci byli
skazani na zapomnienie. Dopiero teraz przywraca się im należne miejsce w narodowej
świadomości. W uzasadnieniu ustawy czytamy: „Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci <<Żołnierzy Wyklętych>> jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji
za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy
patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie
Ojczyzny (…). Narodowy Dzień pamięci
<<Żołnierzy Wyklętych>> to także wyraz
hołdu licznym społecznościom lokalnym,
których patriotyzm i stała gotowość ofiar
na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.
Andrzej Kostrzewski (członek wywiadu
AK, który po wojnie walczył w zrzeszeniu
Wolność i Niezawisłość) o święcie 1 marca
mówi: „Dobrze, że się o tym mówi, że się
ciąg dalszy str. 22 ✒
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przypomina. Bo jeżeli tego nie będzie, to
nikt nie będzie wiedział co to znaczy AK”.
Z kolei Zdzisław Bednarczyk, ps. „Mrówka”
(żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji
”Burza”, żołnierz lubelskiego Okręgu WiN
w zgrupowaniu ”Zapory”) dopowiada: „Dobrze, że ci ludzie przetrwali do dzisiejszych
czasów i że mogą coś powiedzieć konkretnego, jak to wszystko wyglądało. Tych ludzi
trzeba cenić. Kogo, jak nie ich?”.
Co roku przy okazji święta wybucha
jednak debata, gdyż niektóre środowiska
sprzeciwiają się gloryfikacji żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Przytaczane są m.in. sytuacje rozstrzelania cywilów
przez niektóre oddziały partyzanckie.
Obrońcy wskazują na okoliczności tych
zdarzeń, pokazując powiązania danych
osób z władzą ludową oraz realia wojenne, w jakich ludzie wówczas się znajdowali. Przeciwnicy uważają je za pospolite
zbrodnie, często podyktowane poglądami
rasistowskimi (rozstrzeliwani za współpracę z komunistycznym okupantem, często za zbrodnie popełniane na ludności,
byli także Żydzi, Ukraińcy bądź Białorusini). Trzeba pamiętać, że częścią powstania
antykomunistycznego po 1944 roku była
obrona ludności przed okrucieństwem
i grabieżami komunistów. Oddziały par-

tyzanckie były namiastką niepodległego
państwa polskiego na terenach zajętych
przez komunistów. Często oskarżenia
swoją formą przypominają stalinowską
propagandę.
Zarzutami sami weterani się nie przejmują. Wacław Szacoń ps. Czarny (porucznik
WP, członek Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, po wojnie żołnierz
Zdzisława Brońskiego „Uskoka”) mówi:
„Jak byliśmy w więzieniu to nas cały czas
bandytami nazywali. Do dzisiaj, jak się spotykamy, to wołamy do siebie: »Cześć bandyto!«. Do tego my już po prostu przywykliśmy. […] Wiadomo jacy z nas byli bandyci”.
Stanisław Gajewski ps. „Staś” (żołnierz Kedywu, łącznik Zgrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory”) z kolei stwierdził:
„Wyklęci zostaliśmy przez UB. Przecież nas
naród nigdy nie wyklął”. Zdzisław Bednarczyk o zarzutach: „W ogóle pod uwagę ich
nie biorę, bo wiem jak było. Co mnie tam,
że ktoś jeszcze wcisnąć chce jakąś chorobę
w nas? To do nas nie docierało. Było wiadomo że to jest bujda”.
W ostatnich latach zrobiono wiele, żeby
w godny sposób upamiętnić i uhonorować
żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Są jeszcze wśród nas bohaterowie

tamtych wydarzeń, chociaż czasów dzisiejszych dożyli nieliczni. Niedługo na poznanie ich świadectw będzie już za późno,
dlatego naszym obowiązkiem jest robić co
w naszej mocy, aby kontynuować proces
przywracania im należytej pamięci i czci.
Jednak wszystkich ofiar systemu komunistycznego wciąż nie udało się zidentyfikować lub odnaleźć. Są jeszcze bohaterowie,
którzy leżą w bezimiennych mogiłach rozsianych po całej Polsce a ich los do dzisiaj
nie jest znany nawet ich rodzinom. Zdaniem Andrzeja Kostrzewskiego: „Na pewno dużo jest jeszcze do zrobienia. Proszę
wziąć pod uwagę, że na przykład Niemcy
i nie tylko Niemcy, mają specjalne instytuty historyczne, gdzie zatrudniają bardzo
dużo naukowców. […] Oni znajdą każdego, prawie każdego, ze swoich żołnierzy,
którzy polegli czy to na wschodzie, czy
na zachodzie, czy w powietrzu, wszędzie.
Ale to wymaga ogromnych nakładów finansowych”.
Obowiązkiem nas, Polaków współczesnych, jest odnalezienie szczątków naszych
bohaterów, odtworzenie ich losów, oddanie
im czci i przechowanie pamięci o nich i ich
walce z ludobójczym komunizmem. Cześć
i chwałą bohaterom!
Stanisław Płużański
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Utrzymać jasną
barwę moczu
Maciej Świrski
Na Onecie w wiadomościach były czarnobiałe zdjęcia ludzi w mundurach, w rogatywkach, automaty ukośnie przewieszone
na szyi. Patrzyli w obiektyw, lub gdzieś poza niego, może na tych, którzy przyglądali się jak tamci pozują
do tego ostatniego zdjęcia na tle sosen jak słupy, bez koron, obciętych krawędzią zdjęcia.

P

isałem szybko, tekst musiał być skończony
do wieczora. Jak zwykle przerzucałem się na
ekranie pomiędzy wordem przeglądarką. Kliknąłem dalej. Inni ludzie, może nawet ci sami, martwi, oparci ścianę desek, chyba stodoły. Porozpinane
koszule, kurtki mundurowe, nagie stopy widoczne
na pierwszym planie. Głowy jednych pochylone na
piersi, innych oparte ścianę nienaturalnym wygięciu
karku, opadniętymi szczękami czarnymi otworami

ust. Na piersiach plamy ślady po kulach, któryś miał
obandażowaną rękę.
Siedzieliśmy przychodni na twardej ławce, oparci
ścianę, wyślizgując plecami tak już wyślizganą farbę. Starcy trochę młodsi, ja wśród nich najmłodszy
ledwo pięćdziesiątką na karku. tej kolejce jest jak życiu – wymaga cierpliwości tolerancji dla ludzi.
ciąg dalszy str. 25 ✒
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Starzec obok mnie, po prawej, był wysoki,
musiał kiedyś być postawnym mężczyzną.
Siwe włosy wąs, lekka wystające kości policzkowe bruzdy policzkach. Chudy wysoki,
ze śladami dawnej świetności. Gdy stanął
nade mną podniosłem wzrok znad klawiatury
komputera zobaczyłem dłoń długimi palcami, brązowe plamy od tytoniu, może jakiejś
choroby palec wskazujący.
- Wolne?
- Tak, proszę – odsunąłem się trochę, żeby
przybysz mógł usiąść.Wróciłem do komputera, on mościł się na ławce. Był wyższy ode
mnie nawet siedząc sapał mi nad uchem. Ten
człowiek był intrygujący – nie dlatego, że był
jakiś inny niż pozostali starcy kolejce lecz
dlatego, że budził we mnie jakieś dawno zapomniane odczucia.
- Ja ich znam!- usłyszałem obok. Starzec
wskazał na zdjęcie – ja ich znam. Jeśli nie
tych to innych. Tak ich sadzaliśmy do zdjęcia, żeby można było potem do rozpoznania
okazywać.
- Tak?
- Tak. Ja od czterdziestego czwartego roku
byłem resorcie, to przecież od razu poznam.
Odsunąłem się od rozmówcy.
- Długo pan był?
- Do emerytury, panie, do emerytury. Miałem przejść osiemdziesiątym pierwszym, ale
była taka sytuacja, że jeszcze trzy lata pracowałem…
- To ile pan ma lat teraz?
- Dziewięćdziesiąt sześć, dziewięćdziesiąt
sześć, anim się obejrzał.
- No wie pan, nie wygląda pan. Jak pan
przyszedł, to myślałem, że najwyżej osiemdziesiątka…
- Osiemdziesiąt to mają te szczeniaki tam –
rozmówca machnął kierunku sąsiedniej ławki
– oni przeszli na emeryturę osiemdziesiątym
dziewiątym…
Spojrzałem na resztę towarzystwa kolejce. Rzeczywiście, było nich coś wspólnego
tym obok. Pogwarzali sobie cicha. To coś,
co nich było, dopiero po chwili zdałem
sprawę, to było zadowolenie życia, byli życia syci. Trochę przypominali tych emerytów francuskich parków, wygrzewających
się na słońcu karmiących gołębie. Tylko,
że tu nie było parku ale przychodnia urologiczna.

- To panowie wszyscy tak?
- Ano, nasz lekarz Komarowa się tu przeniósł. Pan do tego gabinetu, 245?
Odetchnąłem. Mój lekarz nie był Komarowa. Przyjmował sąsiednim gabinecie. Białe
drzwi tabliczką 246.
- Nie, ja do sąsiedniego. To taki dobry ten
lekarz?
- No masz, panie, dobry. To bratanek pułkownika H. Dobra rodzina to lekarz dobry.
- wtedy? – wskazałem na ekran. Mimo
obrzydzenia trzeba to było kontynuować –
jak ich ustawialiście do tego zdjęcia, to przeszukiwaliście ich?
- No, obowiązkowo. Różne rzeczy się
znajdowało.
- Jakie?
- Ano różne. Potem były dowody, można
było po tym trafić do następnych, całą siatkę
zdjąć. No trochę tych religijnych mieli…
- Ryngrafy?
- Tak, takie tabliczki mieli. Ale to przeważnie… - zawahał się – Ja to, panie, stary
jestem, więc już nic mi nikt nie zrobi jak powiem…
- Niech pan mówi!
- No więc jak było coś wartościowego, to
szło do depozytu.
- potem?
- to różnie… Czasem się to kupowało, jakiś pierścionek albo coś…
- Przesłuchiwał pan?
- Oczywiście. Na początku strzelałem ich
batalionie operacyjnym, potem byłem śledczym, najpierw Makowie, potem Białymstoku…
- potem Warszawie?
- Do Warszawy ja przyszedłem po pięćdziesiątym szóstym.
- pracował pan na Koszykowej?
- Na Koszykowej to bywałem jak Ministerstwo było tam jeszcze, jakaś delegacja
albo co. potem na Rakowieckiej.
- Te przesłuchania… - spojrzałem na niego
wprost, chcąc sprawdzić, jak reaguje na moje
pytania. Do tej pory patrzałem na ekran laptopa, siedząc obok tego człowieka wpatrując
się zdjęcie – ...te przesłuchania to jak wyglądały?
Spojrzał na mnie, ale nie było tym spojrzeniu ani obawy ani wrogości, ani nawet zainteresowania. Patrzył przeszłość swoją młodość.
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- Normalnie, zgodnie przepisami….
- Biliście?
- Jak trzeba było….
- czym? Ręką, pięściami?
- Ja to panie tego nie lubiłem. Najprościej
było takiemu zdjąć buty po piętach. Bicia pięty nikt nie wytrzyma. Zawsze się to sprawdzało.
- Paznokcie zrywaliście?
- Nie, ja nie. Kto panu o tym powiedział?
- No, przeczytać można….
- E tam przeczytać, brednie wypisują. To
była wojna!
- Wojna? Przecież już było po wojnie…
- Jak to, strzelali do nas…
- Wy też!
Milczał. Ale to było zastanowienie się.
- Ja panu powiem tak: to była wojna jak
trzeba było to paznokcie zrywałem.
- Jak pan tym żyje?
- Normalnie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Nic.
- Sumienie pana nie gryzie?
- Jakie sumienie? Panie, jakie sumienie, to
był rozkaz! Jak jest rozkaz to nie ma czegoś
takiego jak sumienie!
- No, to wszyscy tak mówią… że rozkaz…
- No, bo tak było!
Pochylił się moją stronę. Czułem lawendę.
Pachniał lawendą starością.
- Ja widzę, że pan dociekliwy jesteś. To ja
panu powiem tak: ich trzeba było – wskazał
na ekran - do piachu. Bo oni stali na przeszkodzie. jak wygraliśmy, to zwycięzców się
nie sądzi. coś jeszcze panu powiem: ja stary
jestem. to są stare sprawy. Ja chory jestem teraz, ale nie bardzo chory, trochę, ja jeszcze
chcę trochę pożyć nic innego mnie nie obchodzi. Moje kamienie nerkach mnie obchodzą.
wie pan czego kamienie się robią? ciemnego
moczu, proszę pana, ciemnego moczu. Trzeba dużo pić, żeby mocz nie gęstniał. to mnie
teraz obchodzi. tamto – to my wygraliśmy,
tak już zostanie. Wygraliśmy, słyszy pan?
mnie teraz obchodzi żeby utrzymać jasną
barwę moczu, proszę pana, to mnie obchodzi,
żeby mocz był jasny.
Złożyłem ekran laptopa. Otwierały się
drzwi od gabinetu mojego lekarza. Moja
kolej. 

Maciej Świrski
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Berlinale 69
– polityczna prywatność

B

erliński festiwal filmowy od lat uważany jest za najbardziej polityczny ze
wszystkich znaczących przeglądów
światowego kina. Mottem tegorocznego Berlinale było hasło: „prywatność też jest polityczna”. Zdobywcą Złotego Niedźwiedzia, głównej
nagrody festiwalu, okazały się opowiadające
o zrywaniu z własną tożsamością „Synonimy”
Nadava Lapida. Natomiast o skandalu pedofilskim we francuskim Kościele traktował nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem – Wielką
Nagrodą Jury – „Grâce à Dieu” (Z łaski Bożej) Françoisa Ozona. Wang Jingchun i Yong
Mei - odtwórcy głównych ról w poruszającym,
trzygodzinnym chińskim dramacie „So Long,
My Son” Wanga Xiaoshuaia – nagrodzeni zostali Srebrnymi Niedźwiedziami.

Jury pod przewodnictwem francuskiej
aktorki Juliette Binoche przyznało nagrody
dwóm niemieckim filmom. Opowiadający
o agresywnej, porzuconej przez matkę dziewczynce „Systemsprenger” Nory Fingscheidt
otrzymał Nagrodę Alfreda Bauera, a psychologizujący dramat „Ich war zuhause, aber”
Angeli Schanelec wyróżniony został Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię. Pokazywany w części konkursowej, sugestywnie
przybliżający czasy stalinowskiego terroru
i Wielkiego Głodu na Ukrainie, „Obywatel Jones” Agnieszki Holland, nie zdobył w Berlinie
żadnej nagrody.

Zerwanie z tożsamością
Bohaterem zrealizowanych w metaforycznej a zarazem tragikomicznej konwencji „Synonimów” Nadava Lapida jest młody Izraelczyk
Yoaf (Tom Mercier), który po odbyciu służby
wojskowej porzuca swój kraj, pragnąc zostać
Francuzem. Obrabowany w opuszczonym paryskim mieszkaniu Yoaf zostaje zupełnie nagi,
pozbawiony materialnych powiazań z ojczyzną
– gotowy do przybrania nowej tożsamości. Pomocną dłoń wyciąga do niego Emil – młody, szukający inspiracji niedoszły pisarz i syn właściciela
fabryki. „Nuda kształtuje moje życie” – stwierdza
wypalony Francuz. W podarowanym przez niego
musztardowym płaszczu Yoaf gorączkowo przemierza Paryż, wkuwając na pamięć francuskie
słówka i zwroty. Fascynują go tytułowe synonimy, które wyrzuca z siebie niczym serie z karabinu maszynowego. Yoaf odrzuca język hebraj-

Zespół Reduty
ski, nawet wtedy gdy znajduje pracę ochroniarza
w izraelskiej ambasadzie. Jego przeciwieństwem
jest poznany tam zadziorny
Yaron, który konfrontuje przypadkowe osoby ze swoją żydowską tożsamością, nucąc im
przed nosem izraelski hymn. „Synonimy” nie
są pozbawione zaskakujących, miejscami autoironicznych momentów. Nieraz irytują jednak
pseudointelektualnym zadęciem, absurdalnymi
sytuacjami i niesmacznymi, przekraczającymi
granicę parodii, wulgarnymi obrazami – jak podczas sesji z obscenicznym fotografem. Nie jest to
film o emigracji, a raczej o nieudanej próbie odrzucenia własnej tożsamości narodowej.
Ukazani w filmie Francuzi są intelektualnie
wypaleni – jak zafascynowany swoim nowym
przyjacielem Emil, rozwiąźli – jak jego dziewczyna Caroline, perwersyjni – jak fotograf fetyszysta, czy po prostu komiczni, jak nauczycielka
francuskiej kultury na kursie integracyjnym. Reżyser inspirował się własnymi doświadczeniami,
a jego film należy potraktować jako swoistą metaforę połączoną z krytyczną oceną własnego kraju
i przybranej ojczyzny. Lapid chciał odciąć się od
swoich korzeni, a wpojoną mu w armii doktrynę
własnej niezniszczalności uważał za przytłaczającą. Zamiar porzucenia własnej tożsamości okazał
się jednak nieskuteczny, o czym świadczy finałowa scena, w której Yoaf bezskutecznie próbuje
wyważyć swoim ciałem zamknięte drzwi.
Film, będący francusko-izraelsko-niemiecko koprodukcją, spodobał się berlińskim dziennikarzom, a werdykt jury został odebrany jako
„zasłużony”. Również jury FIPRESCI (Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych) uhonorowało „Synonimy” główną nagrodą. W uzasadnieniu wskazano na oryginalność dzieła,
przekraczanie granic filmowej narracji i ukazanie
różnic kulturowych oraz tożsamościowych. Trudno wyzbyć się jednak wrażenia, że „Synonimy”
odebrały nagrodę poważnym obrazom, traktującym o realnych problemach.

Grzechy Kościoła
Od początku wiadomo było, że najnowszy
film Françoisa Ozona wywoła gorące dyskusje. „Grâce à Dieu” (Z łaski Bożej) to w dużej mierze oparty na realnych zdarzeniach
opis głośnego skandalu pedofilskiego we

francuskim Kościele. W latach 80-tych ofiarą
seksualnego molestowania ze strony księdza
Bernarda Preynata (postać autentyczna) padło około 80 nieletnich chłopców. Głównym
bohaterem, przynajmniej na początku filmu,
jest czterdziestoletni Alexandre – pracownik
banku, przykładny ojciec i wierzący katolik,
który w dzieciństwie padł ofiarą molestowania
ze strony księdza Preynata. Przez pierwsze pół
godziny widz śledzi próby nawiązania kontaktu z arcybiskupem Lyonu Philippem Barbarinem (postać autentyczna). Alexandre oczekuje
od biskupa ukarania księdza Preynata, który pomimo przyznania się do pedofilii nadal
uczy dzieci religii. Filmowo dość monotonna
wymiana listów miedzy Alexandrem a arcybiskupem, daje jednak wgląd w sformalizowany
i mało empatyczny sposób działania lyońskiej
kurii. W jednej z kluczowych scen dochodzi
do zorganizowanego przez Kościół spotkania
Alexandre’a z ks. Preynatem. Po stronie księdza widać wyparcie i brak woli przeproszenia.
Mimo to scena kończy się wspólną modlitwą.
Dla wielu widzów Berlinale scena ta była
prawdopodobnie irytująca i niezrozumiała –
znaczna część zachodnich społeczeństw jest
już bowiem niewierząca, a Berlin należy do
bardziej zlaicyzowanych miast w Niemczech.
W 2009 roku 64 procent mieszkańców miasta
oficjalnie nie deklarowało żadnej przynależności religijnej.
Z biegiem czasu Alexandre uznaje jednak, iż
arcybiskup wbrew deklarowanej woli współpracy i potępieniu czynów Preynata gra na zwłokę
i w gruncie rzeczy zadowolony jest z przedawnienia się zarzutów. Alexandre zwraca się listownie
do samego papieża, ale ostatecznie uruchamia
prokuraturę. W tym momencie w filmie Ozona
następuje zamiana głównego bohatera. Miejsce
gorliwego katolika Alexandre’a zajmuje molestowany w dzieciństwie przez Preynata ateista
François, który zakłada stowarzyszenie ofiar La
Parole Liberee i rozpoczyna kampanię medialną.
Nie wszystkie ofiary podzielają motywowany
chęcią zemsty radykalizm François i jego postulat zbiorowej apostazji, ale film szczególnie pod
koniec nabiera antyklerykalnego wyrazu. Zróżnicowane są postawy rodzin: od wyparcia, a nawet
pretensji, po pełne wsparcie dla przerywających
milczenie ofiar.
ciąg dalszy str. 26 ✒
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Światowa premiera filmu zbiegła się z rozpoczęciem we Francji procesu arcybiskupa
Barbarina, któremu zarzuca się zatajanie przestępstw pedofilskich i brak przeciwdziałania.
Wyświetlaniu filmu we Francji sprzeciwiał się
ks. Preynat. Jego adwokat twierdził, że film
oznacza de facto wydanie wyroku i pozbawia
jego klienta prawa do domniemanej niewinności. Ozon tłumaczył, że jego film nie jest obrazem politycznym lecz obywatelskim, którego
celem jest rozpoczęcie debaty. Wiele drastycznych szczegółów miało zostać pominiętych.
„90 procent filmu dotyczy ofiar. To ich historia.
Pozostałą cześć stanowią udokumentowane
sądownie fakty, artykuły prasowe, filmy dokumentalne i książka na temat tej afery” – stwierdził Ozon.
Problem tuszowania pedofilii w wielu krajach realnie przyczynił się do gwałtownego
osłabienia autorytetu Kościoła. Nie jest on też
wymysłem lewicujących mediów - chociaż te
ochoczo podejmują temat. Dla wielu zachodnich twórców i liberalno-lewicowych dziennikarzy Kościół stał się symbolem opresyjności
i podwójnej moralności, a jego krytyka łatwa
i modna. Prawie publicystyczny film Ozona
prezentuje realne wydarzenia i stara się naświetlić je również z perspektywy osób wierzących, a jednocześnie utwierdza zachodnich widzów w ich antyklerykalnym nastawieniu. Na
próżno szukać w filmie pozytywnych postaci
księży lub chociażby odpowiedzi na pytanie,
dlaczego Alexandre pomimo swoich doświadczeń pozostał osobą wierzącą?

Chińskie spojrzenie
Trwający trzy godziny „So Long, My Son”
(Tak długo, mój synu) Wanga Xiaoshuaia to
przejmująca saga rodzinna obejmująca ostatnie
trzydzieści lat chińskiej historii. Reżyser opowiada o dramacie robotniczej rodziny, która
w wypadku nad zbiornikiem retencyjnym traci
swojego jedynego syna Xingxinga. Wydarzenie
to na zawsze pozostaje niezabliźnioną raną. By

zapomnieć Liu Yaojun i jego żona Wang Liyun
przenoszą się do południowej prowincji, w której nie znają nawet lokalnego dialektu. On naprawia tam łodzie, ona reperuje sieci rybackie.
Ich adoptowany syn nie potrafi odwzajemnić
uczucia, buntuje się i opuszcza przybranych
rodziców. Reżyser Wang Xiaoshuai płynnie przechodzi od czasów współczesnych do
schyłkowych lat rewolucji kulturalnej, łamie
chronologię wydarzeń i sprawia, że czas staje
się czymś relatywnym. Stałe pozostają uczucia:
straty, osamotnienia i wyobcowania.
W kolejnych retrospekcjach odsłaniane są
poszczególne elementy skomplikowanej, a zarazem tragicznej historii splatającej losy dwóch
rodzin. Winnym śmierci ukochanego syna jest
jego najlepszy przyjaciel Haohao. Jego matka,
Li Hayan, była kierowniczką wydziału planowania rodziny w fabryce, w której w latach 80tych pracowali Yaojun i Liyun. To ona – zgodnie z bezwzględną polityką jednego dziecka
– wymusiła na Liyun dokonanie brutalnej aborcji. Scena ta jest jedną z najtragiczniejszych
w filmie i stanowi potężne oskarżenie względem komunistycznych władz. „Dlaczego macie
takie smutne miny?” – pyta Li Hayan podczas
zakładowej ceremonii przyznania nagrody za
wzorowe planowanie rodziny. Naprawdę jednak sama będzie już na zawsze nosiła w sobie
ciężar wyrządzonej w majestacie prawa zbrodni i krzywdy.
Wang Xiaoshuai pewną ręką kreśli obraz
przemian społecznych w Chinach. Fabryczne
molochy z dnia na dzień zostaną sprywatyzowane. Pozostawieni sobie ludzie rozpierzchną
się po kraju w poszukiwaniu pracy i nowych
możliwości. Komunistyczny dryl i bieda w ciągu dwóch dekad zastąpione zostaną przez turbokapitalizm i relatywny dostatek. Na miejscu
hoteli robotniczych powstaną wieżowce. Ceną
szalonego tempa modernizacji jest zerwanie
więzi i wyobcowanie całego pokolenia. Film
Wanga Xiaoshuaia łączy w sobie cechy realistycznego eposu i uniwersalnej tragedii. Jest też
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opowieścią o nieuleganiu najcięższym przeciwnościom i konieczności przebaczenia. „Chodziło mi o odpowiedź na pytanie, jak pomimo tylu
zranień ludzie mogli sobie wybaczać” – stwierdził reżyser pytany o historię powstania filmu.
Oparte na wybaczeniu win pojednanie
może stanowić element azjatyckiej kultury.
Może być ono również odgórnie wymuszone
przez potężny system, który nie chce dopuścić
do radykalnego rozrachunku z przeszłością.
Nagłe wycofanie z konkursu – oficjalnie z „powodów technicznych” – innego chińskiego filmu („One second” / Sekunda), dało powód do
spekulacji na temat interwencji cenzury.

Niepopularny stalinizm
Zaprezentowany w części konkursowej festiwalu „Obywatel Jones” Agnieszki Holland
to rozrachunek z zaordynowanym przez Stalina
Wielkim Głodem na Ukrainie. Film jest też hymnem na cześć dążenia do prawdy – nawet za cenę
życia. Tytułowy 28-letni Gareth Jones (James
Norton) to zapomniany dziś walijski dziennikarz,
który wsławił się przeprowadzeniem w 1933
roku wywiadu z nowo wybranym kanclerzem
Niemiec Adolfem Hitlerem. W tym samym roku
po utracie stanowiska doradcy premiera Wielkiej
Brytanii Lyoda George’a wyrusza do Moskwy, by
sprawdzić, jak finansowana jest stalinowska industrializacja. Szybko spotyka się z powszechną
inwigilacją i terrorem. Zachodni dziennikarze, na
czele z zakłamanym laureatem Nagrody Pulitzera
i moskiewskim korespondentem dziennika New
York Times, Walterem Duranty (Peter Sarsgaard),
żyją w złotej klatce, czerpiąc pełnymi garściami
z serwowanych im uciech. Zachodni dziennikarze
pełnią rolę użytecznych idiotów lub świadomie,
jak Duranty, uczestniczą w fałszowaniu prawdy.
Medialny parasol roztoczony nad Stalinem chroni
go od krytyki zachodniej opinii publicznej. Toruje
to drogę przemysłowcom z Anglii i USA, którzy
marzą o lukratywnych inwestycjach.
ciąg dalszy str. 27✒
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Gareth postanawia przedostać się na
Ukrainę i osobiście zweryfikować pogłoski
o panującym tam głodzie. Obrazy śmierci,
jakie tam ujrzy, będą prześladować go do
końca życia. Jedną z najbardziej tragicznych
scen jest ta, w której płaczące dziecko wraz
ze swoją martwą matką zostanie wrzucone
na sanie z ciałami ofiar głodu. Garethowi cudem uda się opuścić Rosję i dać świadectwo
o głodzie, którego ofiarą padło co najmniej
3,3 miliona Ukraińców (wedle różnych szacunków w latach 1932-1933 łącznie od 5-10
mionów ludzi zmarło z głodu na ternie całego ZSRR). Na Zachodzie nikt nie będzie
chciał go słuchać. Gareth Jones zginie kilka
lat później w niewyjaśnionych okolicznościach w okupowanej przez Japończyków
Mongolii. Przypuszcza się, że za zabiciem
niewygodnego dziennikarza stały sowieckie służby. Reportaże Garetha Jonesa miały
wedle niektórych interpretacji zainspirować
George’a Orwella do napisania „Folwarku
zwierzęcego”.
Film Agnieszki Holland powstał na podstawie debiutanckiego scenariusza Andrei
Chalupy, młodej Amerykanki ukraińskiego
pochodzenia. Duże wrażenie robią zdjęcia
Tomasza Naumiuka – mroczny, nasycony
styl moskiewskich imprez kontrastuje z surowymi, niemal dokumentalnymi kadrami
z Ukrainy.
„Pierwotnie nie chciałam wracać do
tych tematów, bo są zbyt bolesne. Jednak
scenariusz, który otrzymałam, poruszył mnie
swoją siłą. Wielki Głód na Ukaranie to jedna z największych zbrodni XX wieku. Duchy
ofiar wołają o sprawiedliwość” – mówiła
Agnieszka Holland na konferencji prasowej
po pokazie filmu. Twórcy i dziennikarze
zastanawiali się, co oznacza dziś wolność
słowa, czym jest propaganda, fake news
i korupcja mediów. „W dzisiejszych czasach
wielu jest konformistów i zbyt mało Jonesów” – stwierdziła Holland.

W

niektórych interpretacjach pojawiły
się też aluzje do czasów współczesnych, pobrzmiewała w nich krytyka stosunku Donalda Trumpa do liberalnych
mediów. Nie trzeba jednak daleko szukać,
aby dostrzec, że to raczej gorliwa współpraca
władz Berlina z Putinem przy realizacji Nord
Stream 2 powinna nasuwać przykre skojarzenia historyczne. Ze sprzedaży rosyjskiego gazu
finansowane są przecież zarówno kremlowskie zbrojenia jak i wciąż tląca się wojna na
Ukrainie. Nie brakuje też, o czym mogliśmy
boleśnie przekonać się ostatnio w Warszawie,
dziennikarzy i dziennikarek, którym zdecydowanie bliżej do szerzącego kłamstwo Duranty’ego niż szukającego prawdy Jonesa.

❖❖❖
Zupełne pominięcie w nagrodach „Obywatela Jonesa” może świadczyć, iż temat
komunistycznych zbrodni nawet dziś jest niezwykle niewygodny. Podobnie jak de facto
zastępcza nagroda dla chińskiego eposu „So
Long, My Son”, który uważany był za faworyta do Złotego Niedźwiedzia i powinien zostać
uhonorowany co najmniej za reżyserię.

Polityczna satyra
W Berlinie dużym zainteresowaniem cieszył
się pokazywany poza konkursem, nominowany do ośmiu Oscarów „Vice” Adama McKaya.
Film jest zrealizowaną z lewicowo-liberalnych
pozycji satyrą przedstawiającą polityczną karierę Dicka Cheneya – uważanego przez wielu
za najbardziej wpływowego wiceprezydenta
w historii USA. W rolę bezwzględnego polityka, jakim portretuje go McKay, wcielił się goszczący na Berlinale po ras szósty Christian Bale.
Aktor znany jest z ekstremalnego „wchodzenia
w rolę” – aby wiarygodnie zagrać swoją postać
przytył 20 kilogramów. Bale swoje aktorskie zadania wypełnił bardzo dobrze – przy aktualnych
trendach politycznych w Hollywood Oscara ma
w kieszeni. Czy jednak poznajemy prawdziwy
portret wpływowego polityka, czy tylko jego
karykaturę?
Punktem zwrotnym w filmowej biografii
Cheneya jest ultimatum, jakie daje mu żona
Lynne: albo weźmie się za siebie i porzuci życie
nieudacznika i lekkoducha, albo się rozwiodą.
Cheney zapisuje się do republikanów i za prezydentury Nixona zostaje pomocnikiem Donalda
Rumsfelda – późniejszego ministra obrony USA
w rządzie George’a W. Busha. Początkowo lojalnie realizuje wszystkie polecenia swego szefa,
nadejdzie jednak czas, gdy sam go przerośnie
pod względem wpływów i politycznej bezwzględności. Pełnię niekontrolowanej, jak uważa McKay, władzy Cheney uzyska jako wiceprezydent USA w administracji George’a W. Busha.
To on będzie miał decydujący wpływ na politykę
USA po atakach terrorystycznych z 11 września
2001 roku. „Vice” to sprawne zrealizowana,
ostra satyra polityczna, która zalewa widza morzem odpowiednio dobranych faktów. Często są
one jednak pozbawione kontekstu, a praktycznie
wszystkie decyzje polityczne sprowadzone zostają do poziomu gry o władzę.
O motywacjach głównego bohatera wiemy mało. McKay oddaje mu głos w końcowej
scenie. W trakcie wywiadu Cheney zwraca się
wprost do widzów i mówi: „Nie będę przepraszał za to, że broniłem Amerykanów”. Film
mocno polaryzuje i traktowany jest przez jego
przeciwników jako element aktualnej walki politycznej. Można się też zastanawiać, dlaczego
hollywoodzcy twórcy nie chcą zrealizować
równie zgryźliwej satyry np. o Billu Clintonie?
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Z drugiej strony, być może i dla nas korzystne
jest spojrzenie z pewnego dystansu na często
idealizowaną amerykańską politykę.

Krwawa groteska
Z dużym napięciem oczekiwany był na
Berlinale najnowszy film Fatiha Akina, jednego
z najbardziej ekspresyjnych przedstawicieli niemieckiego kina. W 2004 roku Akin wygrał już
Berlinale brawurową „Głową w mur”. Mroczny melodramat o autodestrukcyjnym związku
czterdziestoletniego Cekila i o połowę młodszej
Sibel katapultował wtedy hamburskiego reżysera
o tureckich korzeniach do grona festiwalowych
gwiazd. Niemieckie kino otrzymało zastrzyk
energii i świeżości, których mu brakowało.
Tym razem jednak Fatih Akin przeszarżował.
„Der goldene Handschuh” (Złota rękawiczka) to
niezwykle brutalna historia seryjnego mordercy
kobiet Fritza Honki, który grasował w hamburskiej dzielnicy St. Pauli w latach siedemdziesiątych. Akin ze szczegółami pokazuje morderstwa
prostytutek, które Honka wabi do swojego obskurnego mieszkania obietnicą alkoholowych
libacji. Reżyser przerysowuje postać psychopaty,
nadając mu monstrualne i obrzydliwe cechy fizyczne. Gdy wiecznie zgarbiony Honka ciągnie
zmasakrowane ciała po ciemnych ulicach Hamburga, lub z wykrzywioną grymasem twarzą
upycha pocięte zwłoki na poddaszu, przypomina
bardziej karykaturę psychopaty niż realną postać.
Film Akina jest ciągłym festiwalem obrzydliwości. Patologiczne towarzystwo zgormadzone
w tytułowej knajpce Złota Rękawiczka stanowi
rewir, w którym Honka wyszukuje swoje ofiary. Przewijające się przez lokal postaci, np. były
esesman Norbert, mogłyby zagościć w filmach
Tarantino, z których Akin zdaje się czerpać inspiracje. Z tą różnicą, że Tarantino nie aspiruje do
opowiadania realnych historii. Akin natomiast
ukazuje autentyczne ofiary, które w wielu scenach zostają poniżone. Można odnieść wrażenie,
że używa ich niczym rekwizytów w makabrycznym przedstawieniu. W ten sposób przekraczane
są kolejne granice, a przemoc – pewnie wbrew intencjom reżysera – zostaje zbanalizowana. W rolę
czterdziestoletniego Honki wcielił się niezwykle
uzdolniony młody aktor Jonas Dassler. Fatih Akin
już przed festiwalem wiedział, że nie zdobędzie
żadnej nagrody. „Mój film jest na to zbyt brzydki”
– stwierdził w jednym z wywiadów.

Ludzie nad przepaścią
Wiele filmów pokazanych na berlińskim
festiwalu ukazywało zagubionych ludzi w ekstremalnych sytuacjach. Uhonorowany Nagrodą
Alfreda Bauera (pierwszego dyrektora festiwalu),
ciąg dalszy str. 28 ✒
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przyznawaną za innowacyjność, fabularny debiut
„Systemsprenger” (Poza systemem) Nory Fingscheidt opowiada o wyjątkowo agresywnej dziewięcioletniej Benni. Z opuszczoną przez matkę
dziewczynką nie mogą poradzić sobie psycholodzy i opiekunowie. Jej agresja jest wołaniem o rodzicielską miłość. Nora Fingscheidt realizowała
wcześniej filmy dokumentalne, stąd też świadomość braku łatwych rozwiązań.
O niemożliwości pogodzenia się z utratą bliskich mówi też uhonorowana za reżyserię Angela Schanelec w dramacie psychologicznym „Ich
war zuhause, aber...“ (Byłam w domu, ale…).
Główna bohaterka, Astrid, przeżywa załamanie
po śmierci męża. Nie radzi sobie z samotnym
wychowaniem dzieci. Po ucieczce syna z domu
Astrid traci kontrolę nad swoimi zrachowaniami.
Film charakteryzują niekończące się, statyczne
ujęcia i monotonie wypowiadane kwestie. Forma
teatralna i filmowa przenikają się – na końcu zaprezentowany zostanie nawet grany przez dzieci
Hamlet. Można odnieść wrażenie, że prawdziwą
treścią filmu jest jego budząca irytację hermetyczna i pretensjonalna forma.
Zdecydowanie bardziej dynamicznie rozwija się akacja w „Boden unter den Füßen” (Grunt
pod nogami) Austriaczki Marie Kreutzer. Trzydziestoletnia Lola to rozchwytywana zawodowo,
wiecznie zagoniona specjalistka od racjonalizacji.
Pustkę życiową zapełnia jej praca, sport i niezobowiązujący seks z szefową. Samobójcza próba
chorej na schizofrenię siostry wytrąci Lolę z ustalonych ram codziennego funkcjonowania. Nastroju dwuznaczności dodają nasilające się halucynacje. Widz nie jest pewien, co jest prawdą a co
imaginacją. Próba wzięcia odpowiedzialności za
siostrę skończy się tragicznie.

Kobiece kino
Obalanie patriarchalnych autorytetów i stereotypów w Macedonii jest tematem satyry „Bóg
istnieje, ma na imię Petrunia” Teony Strugar Mitevskiej. Tytułowa Petrunia jest 32 letnią, nieco
korpulentną, bezrobotną absolwentkę historii,
która pod presją swojej dominującej matki idzie
na rozmowę kwalifikacyjną. Pracy nie dostanie,
doświadczy jednak serii upokorzeń, które pchną
ją do łamiącego konwencje działania. Gdy w dniu
Objawienia Pańskiego zobaczy zarezerwowaną
dla młodych mężczyzn tradycyjną prawosławną
ceremonię, podczas której niewielki krzyż wyławiany jest z rzeki, bez wahania skoczy do wody.
Pertrunia złapie gwarantujący pomyślność krzyż
i rzuci się do ucieczki, ścigana przez policję,
męski motłoch i lokalnego popa. Zainspirowany
realnym zdarzeniem obraz Mitevskiej podkreśla
godność kobiety i kwestionuje bałkańską patriarchalność. Sympatyczna Petrunia przekona do siebie nieco nieśmiałego policjanta, a pop okaże się
zdecydowanie bardziej wyrozumiały niż można

było początkowo zakładać. Nie zmienia to faktu,
że film wpisuje się w popularny nurt kwestionowania tradycji i roli religii w Europie, eksponując
antagonizmy – nawet jeśli czyni to w satyrycznej
konwencji.

Turecka baśń
W tureckim filmie „Opowieść o trzech siostrach” Emina Alpera, realizm i baśniowość
nieustanie mieszają się z sobą. Dwie dorastające siostry, zadziorna Nurhan i uprzejma Havva,
po śmierci matki oddane zostały w nieformalną
adopcję. Położona w górach wioska, do której
powracają, wydaje się pochodzić z innej epoki.
Zamieszkają z ojcem i najstarszą siostrą Reyhan, która poślubiła niepiśmiennego pasterza.
Niegroźne docinki i zaczepki eskalują do kłótni,
która będzie miała tragiczny finał. Film Alpeera
to baśniowa przypowieść, ukazana przy pomocy
realistycznych obrazów. Jej bohaterami są ubodzy, pozostawieni na uboczu cywilizacji ludzie,
których dramaty rozgrywają się na tle monumentalnej przyrody.

Akcje bezpośrednie
Poza konkursem pokazane zostały dwa filmy z pogranicza kina politycznego i sensacyjnego, które wyróżniają się swoją aktualnością.
W „Agentce” izraelskiego reżysera Yuvala Adlera
możemy zobaczyć dość bezwzględne metody
Mosadu prowadzącego walkę z Iranem. Główna
bohaterka, urodzona poza Izraelem Rachel (Diane
Kruger), zostaje zrekrutowana przez Mosad, zaopatrzona w fałszywą tożsamość i wysłana jako
nauczycielka angielskiego do Teheranu. Celem
operacji jest atomowy program irański. Stopniowo stawiane przed Rachel zdania stają się coraz
trudniejsze. Stawka rośnie – zginą przypadkowi
ludzie. Romans z pracownikiem irańskiej firmy technologicznej będzie dla Rachel punktem
zwrotnym. Agentka spróbuje się wycofać, co
wywoła reakcję służb. Film został zrealizowany
dość ograniczonymi środkami i swoje napięcie
czerpie przede wszystkim z otaczającej Rachel
atmosfery ciągłego zagrożenia. Stawia również
pytania o moralne granice podejmowanych przez
wywiady działań.
Wagener Moura – zanany z roli charyzmatycznego kapitana Nascimento w nagrodzonych
Złotym Niedźwiedziem na Berlinale w 2008 roku
„Elitarnych” i późniejszy odtwórca roli Escobara
w serialu „Narcos” – zaprezentował w Berlinie
swój pierwszy film. „Marighella” to biografia
brazylijskiego komunisty i twórcy miejskiej partyzantki. Film koncentruje się na latach 1964-1969.
Po wyjściu z więzienia, w którym był torturowany,
Marighella radykalizuje się. Tworzy komunistyczną bojówkę i rozpoczyna walkę z wspieranym
przez armię rządem – celem akcji jest wywołanie
w Brazylii marksistowskiej rewolucji. Wzorcami

Marighelli są Mao i Castro. Zabicie amerykańskiego doradcy na oczach 6-leniego syna i późniejsze
uprowadzenie ambasadora USA Charlesa Elbricka
sprawi, że z policji zdjęte zostaną wszelkie ograniczenia. Prowadzący pościg za grupą Marighella’ego agent Lucio chętnie skorzysta z nowych
uprawnień. Odpowiedzią na rewolucyjny terror
będą tortury. Ostatecznie grupa zostanie rozbita,
a Marighella zastrzelony w zasadzce.
Wyraźnie widać, że sympatie reżysera leżą
po lewej stronie. Marighella, którego dziś wielu
uznałoby za lewackiego terrorystę, pokazany jest
w sposób niemal hagiograficzny. Jego filmowi
przeciwnicy, na czele z Lucio, to sadyści, lubujący się w torturowaniu rewolucjonistów i sprzyjających im księży. Niedawna wyborcza wygrana
popierającego Trumpa prezydenta Jaira Bolsonaro sprawiła, że pojawiły się spekulacje, iż film
może zostać w Brazylii zakazany.

Czas na zmiany
Podczas tegorocznego Belinale pokazano jak
zwykle około 400 filmów, z czego 16 w części
konkursowej. Sale kinowe, zarówno na pokazach prasowych jak i tych przewidzianych dla
publiczności, wypełnione były często do ostatniego miejsca. Sprzedano aż 350 tysięcy biletów.
Po osiemnastu latach swoją przygodę z Berlinale
zakończył dyrektor Dieter Kosslick. Wielu niemieckich dziennikarzy uważało, że nadszedł czas
na zmiany – uporządkowanie rozlicznych sekcji
festiwalowych i zmniejszenie liczby prezentowanych filmów. Chwalono wzrost rangi imprezy
i wzmocnienie pozycji niemieckiego kina. Krytykowano relatywnie małą liczbę zapraszanych
gwiazd hollywoodzkich. Jednym z ostatnich posunięć odchodzącego dyrektora festiwalu było
zagwarantowanie parytetu twórców w programie
festiwalu – w 2020 roku tyle samo filmów zaprezentują kobiety co mężczyźni. W przyszłym roku
na czele Berlinale stanie Carlo Chatrian, który
dotychczas kierował festiwalem w Locarno oraz
odpowiedzialna za promocją niemieckiego kina
Mariette Rissenbeek.
Berlinale od lat ma opinię najbardziej zaangażowanego społecznie i politycznie festiwalu filmowego na świecie. Stanowi odbicie globalnych
przemian – kulturowych, społecznych i politycznych. Zapewne samo chciałoby je też kształtować i przyspieszać zgodnie z dominującymi dziś
w kulturze lewicowymi prądami. Pominięcie
w nagrodach mówiącego o komunistycznych
zbrodniach „Obywatela Jonesa” zdaje się sugerować, które tematy nie są preferowane. Czas pokaże, na ile w kolejnych latach utrzymana zostanie
polityczno-społeczna specyfika berlińskiego festiwalu. Jednego można być pewnym: nie ma dziś
silniejszego niż kino medium, w którym można
pokazywać światu własne idee i wartości.
Zespół Reduty
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Dyrektywa

o Powszechnej Szczęśliwości, Pokoju na Ziemi i Uleczeniu Raka

W

iara polityków w cudowną moc
przepisu, zwłaszcza jeżeli przepis
jest zakazem lub nakazem, jest
szeroko rozpowszechniona. Przy czym wiarę
tę pokładają wcale nie w tym, że sam przepis
w cudowny sposób rozwiąże jakiś problem.
Chodzi raczej o to, że wyborcy w cudowny
sposób uznają zakazanie lub nakazanie czegoś
za dowód, że polityk pochyla się z troską nad
ich losem i jest gotów dla ich dobra zakazać
lub nakazać praktycznie wszystko. Dlatego
polityk, chcący pokazać że coś robi i dlatego
wyborcy powinni nadal na niego głosować,
z chęcią pokaże jak głęboka i wszechogarniająca jest jego troska, zwłaszcza jeżeli przy
okazji chce ukryć swoje rzeczywiste i poważne
zaniedbania, które doprowadziły do powstania
rzeczywistego problemu.
W roku 2015 Europą wstrząsnęły ataki terrorystyczne, dokonane we Francji przez uzbrojonych w broń maszynową terrorystów. Badanie
pochodzenia broni wskazało, że była to broń pochodząca głównie z przemytu z krajów byłej Jugosławii, gdzie po wojnie domowej pozostały jej
olbrzymie zapasy. Ale broń pochodziła również
ze Słowacji, gdzie zgodnie ze słowackimi przepisami została ona „pozbawiona cech użytkowych”
i legalnie sprzedana. Niestety, słowackie standardy „pozbawiania broni cech użytkowych” pozwalały przywrócić taką broń do użytku. Co prawda
nie była ona już tak niezawodna jak oryginalnie,
ale jednak nadal była groźna. Ale, niestety, okazało się, że wcale nie musiała i nie powinna być dostępna, gdyby tylko urzędnicy i politycy dopełnili
swoich obowiązków. I dlatego za ich zaniedbania
trzeba było kogoś ukarać. Najlepiej - praworządnych posiadaczy legalnej broni na terenie całej
Unii Europejskiej.
Tak zaczęła się nowelizacja Dyrektywy
91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 roku
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni,
i powstała tak zwana Dyrektywa Bieńkowskiej.
Ale zanim do tego dojdę i wyjaśnię, skąd nazwisko naszej Komisarz Unii Europejskiej, to opowiem, czym była ta Dyrektywa i gdzie politycy
oraz urzędnicy Unii Europejskiej zawiedli.
Dyrektywa o broni (jak ją popularnie zwano)
powstała na długo przed Unią Europejską, jeszcze
w czasach istnienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która nie była wtedy instytucją nastawioną na przejęcie władzy politycznej w Europie,

Andrzej Zdzitowiecki
tylko na ułatwienie rozwoju i wzrost bogactwa
krajów europejskich. Jednym z ważnych elementów gospodarki krajów EWG był sektor produkcji, obrotu oraz użytkowania broni palnej do
celów cywilnych. Kwestie wojska i policji oraz
międzynarodowego handlu bronią dla odbiorców
państwowych były dobrze uregulowane, podczas
gdy różnorodność przepisów lokalnych znacząco
utrudniała przepływ broni jako towaru na rynku
cywilnym oraz przemieszczanie się posiadających broń obywateli w celu udziału w polowaniach czy zawodach sportowych.
Dlatego EGW stworzyła dla krajów członkowskich narzędzie umożliwiające stosowanie
standardowych definicji, unifikację dokumentacji
i stworzenie wspólnej platformy odniesienia dla
różnych przepisów krajowych. Wprowadzono
jednolite formularze dla zakupu broni w innym
kraju członkowskim (Zgoda Uprzednia), uniwersalne pozwolenie na broń (Europejska Karta
Broni), pozwalające zabrać broń na polowanie
czy zawody w innym kraju EWG bez załatwiania
oddzielnej zgody kraju docelowego oraz każdego
kraju przejazdu. Wprowadzono również kategorie
broni: A – broń zakazania do posiadania, B – broń
na pozwolenie, C – broń na rejestrację, D – broń
bez pozwoleń, a także wytyczne co do tego, jakie
rodzaje broni powinny być przypisane do danej
kategorii. Przy tym wytyczne te w żaden sposób
nie ingerowały w to, jaką broń można lub nie
można posiadać w danym kraju członkowskim.
Służyły tylko do przypisania wspólnych kategorii
w dokumentach, takich jak Zgoda Uprzednia czy
Europejska Karta Broni. Do tego każdy kraj mógł
wprowadzić swoje wyłączenia dla pewnych rodzajów broni. W swej istocie Dyrektywa o broni
nie ingerowała w żaden sposób w politykę krajów
członkowskich EWG w zakresie dostępu do broni, wprowadzając jedynie pewien wspólny porządek i ułatwienie dla kontrolowanego przepływu
legalnej broni oraz osób posiadających legalną
broń w krajach EWG. Po powstaniu Unii Europejskiej Dyrektywa o broni, podobnie jak inne
dyrektywy EWG, działała dalej.
Ten stan sielanki trwał do 2008 roku, kiedy
to Dyrektywę o broni znowelizowano. Tym razem powodem nowelizacji było wdrożenie zasad
kontroli przepływu broni palnej, wprowadzonej
przez Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami
i komponentami oraz amunicją, uzupełniający
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W tym celu - podobnie jak
w 1991 roku EWG uregulowała zasady, na jakich
broń przepływa pomiędzy krajami EWG - UE
uregulowała zasady, na jakich broń przepływa
z krajów UE do krajów poza UE oraz w przeciwnym kierunku. Wprowadziła ponadto regulacje
określające, w jaki sposób kraje UE powinny
dokumentować historię broni wytworzonej lub
wprowadzonej na rynek w tych krajach, tak aby
możliwe było oczekiwane przez ONZ śledzenie
historii każdego egzemplarza broni palnej od jego
wytworzenia lub wprowadzenia na rynek do jego
zniszczenia. Nowelizacja Dyrektywy wprowadzała również wiele drobnych, nieistotnych dla
tej historii zmian. A także pewien kluczowy obowiązek, narzucony na Komisję Europejską, który
zacytuję dosłownie:

„Zgodnie z procedurą określoną w art. 13a ust. 2 dyrektywy
Komisja przedstawia wspólne
wytyczne dotyczące norm
i technik pozbawiania cech
użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona
cech użytkowych nieodwracalnie nie nadaje się do użytku.”

Przywołana procedura wskazuje że Komisja
Europejska na wydanie tych wytycznych ma trzy
miesiące od daty wejścia w życie zmienionej Dyrektywy o broni, co nastąpiło 28 lipca 2008 roku.
Wytyczne powinny być wydane przez Komisję
Europejską do 28 października 2008 roku. Kiedy
islamscy terroryści użyli w 2015 roku przywróconej do użytku broni, która była „pozbawiona cech
użytkowych” i sprzedana legalnie jako „nie broń”
na Słowacji, tych wytycznych nadal nie wydano. Dlatego koniecznym stało się jak najszybsze
i najgłośniejsze wprowadzenie przepisów, zarządzających powszechną szczęśliwość, pokój na
Ziemi oraz uleczenie raka.
ciąg dalszy str. 30 ✒
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Zadanie otrzymała Komisarz UE ds. rynku
wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości
oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska przy wsparciu Komisarza ds.
migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa
Dimitrisa Awramopulosa. Dlaczego akurat Komisarz Bieńkowska, a nie odpowiedzialny za
sprawy wewnętrzne Komisarz Awramopulos
albo odpowiedzialna za sprawy bezpieczeństwa
Wysoka Przedstawiciel Mogherini? Dlatego, że
Traktat UE nie daje Unii Europejskiej prawa
ingerencji w politykę bezpieczeństwa krajów
członkowskich UE. A zgodnie z zasadą, że nie
ma tragedii zbyt wielkiej, żeby pozwolić się jej
zmarnować, urzędnicy Komisji Europejskiej
dostrzegli drogę do stworzenia precedensu
przejęcia kontroli nad polityką wewnętrzną krajów członkowskich pod pozorem regulacji rynku wewnętrznego, mającej na celu walkę z terroryzmem. Nic lepiej nie sprzedaje obywatelom
zakazów i nakazów niż walka z terroryzmem.

W

tym celu Komisarz Bieńkowska,
która jak sama przyznała w wywiadzie dla telewizji Polsat bardzo nie pochwala wykorzystywania broni do
celów cywilnych i „polowaniowych” (http://
www.polsatnews.pl/wiadomosc/2015-11-29/
bienkowska-o-dostepie-do-broni-aferze-spalinowej-i-legitymacji-zawodowej/), przedstawiła pod koniec 2015 roku projekt nowelizacji
Dyrektywy o broni, uzasadniając konieczność
takiej nowelizacji brakiem jednolitych przepisów unijnych, których Komisja Europejska
nie wydała w 2008 roku, mimo nałożenia na
nią takiego obowiązku. Nowelizacja ta, zwana Dyrektywą Bieńkowskiej, uderzała przede
wszystkim w legalnych posiadaczy broni.
Komisja chciała nie tylko wprowadzenia poważnych ograniczeń odnośnie tego, jaką broń

i akcesoria do broni mogą posiadać obywatele
krajów UE, ale nawet przewidywała konfiskatę bez odszkodowania już posiadanej legalnie
broni. Tak dalece posunięte działania KE wywołały olbrzymi opór społeczny, który zaskoczył nawet Radę Europejską i Parlament Europejski, przyzwyczajone do automatycznego
przyjmowania wszystkich pomysłów KE. Co
prawda w RE przeciwko Dyrektywie Bieńkowskiej w pierwotnej formie wystąpiły tylko
Czechy, Polska i Luksemburg (który uznał że
Dyrektywa jest zbyt łagodna i należy całkowicie zlikwidować dostęp do broni dla obywateli
państw UE) ale jednoczesny opór niektórych
Europosłów spowodował, że KE musiała pójść
na kompromis. Długie negocjacje w zaciszu
gabinetów doprowadziły do powstania zgody
pomiędzy RE, PE i KE co do zmian w Dyrektywie, usuwając pewne najbardziej radykalne
zapisy i dodając pewne wyjątki. Środowiska
związane z walką o dostęp do broni uznały to
za swój sukces. Niestety, w walce przeciwko
konkretnym zapisom stracono z oczu kwestię
zasadniczą. Przyjęta w 2017 roku Dyrektywa
Bieńkowskiej wprowadziła zasady określające komu, na jakich zasadach, na jak długo
i na jaką broń mogą wydawać pozwolenia
państwa UE. Nałożyła również na nie obowiązek raportowania do Komisji Europejskiej
z wykonania zadań nałożonych na państwa
Dyrektywą oraz stworzenia systemów informatycznych dostępnych dla agentur Unii Europejskiej oraz służb wszystkich krajów UE.
Te systemy informatyczne mają zawierać pełne dane o wszystkich legalnych posiadaczach
broni oraz o każdym egzemplarzu legalnie posiadanej broni. Oczywiście oficjalnie jedynym
i wyłącznym celem takich regulacji jest walka
z terroryzmem i nielegalną bronią. O innym
celu dowiedzieliśmy się znacznie później.

REDUTA ONLINE
Pod zasłoną zamieszania związanego z przyjęciem Dyrektywy Bieńkowskiej,
w dymie propagandy i zwykłych kłamstw
wygłaszanych do mediów i posłów Parlamentu Europejskiego przez przedstawicieli
KE i samą Komisarz Bieńkowską (https://trybun.org.pl/2016/05/26/bienkowska-klamie/),
urzędnicy komisji po cichu wydali w 2016
roku przepisy określające zasady pozbawiania broni palnej cech użytkowych, które mieli
wydać osiem lat wcześniej. Przepisy, których
terminowe wydanie znacznie utrudniłoby
terrorystom dostęp do broni maszynowej, co
z kolei nie dałoby Komisji Europejskiej pretekstu do brutalnego przeforsowania kagańcowej Dyrektywy Bieńkowskiej, uderzającej
w miliony praworządnych posiadaczy broni,
których jedyną winą jest to, że nie przeprowadzają ataków terrorystycznych i nie przekazują swojej broni terrorystom. Wisienką
na torcie było odnotowanie faktu, ze główny ekspert Komisji Europejskiej, który miał
olbrzymi wpływ na przeforsowanie Dyrektywy Bieńkowskiej, został aresztowany za
nielegalny handel bronią na skalę hurtową
i zaopatrywanie przestępców w broń palną
(http://telewizjarepublika.pl/ekspert-komisji-europejskiej-promujacy-ograniczenia-posiadania-broni-aresztowany-za-nielegalny-handel-bronia,40233.html).
I tak oto zostaliśmy uszczęśliwieni na
siłę Dyrektywą o Powszechnej Szczęśliwości, Pokoju na Ziemi i Uleczeniu Raka, dzięki której jeszcze trudniej będzie odbudować
w Polsce kulturę odpowiedzianego, legalnego posiadania broni oraz uczynić z Polski
kraj, który może można pokonać, ale którego
nie można podbić.
@01AZ red

EPILOG
19 listopada 2018 roku Sekretariat Generalny
Rady Unii Europejskiej opublikował dokument
pod tytułem: Konkluzje Rady w sprawie przyjęcia Strategii UE na rzecz zwalczania nielegalnej broni palnej, broni strzeleckiej i lekkiej
oraz amunicji do tych rodzajów broni – Konkluzje Rady (19 listopada 2018 r.) (http://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-135812018-INIT/pl/pdf). W dokumencie tym poza
dość zabawnymi postulatami jak „uwzględnianie aspektów płci i różnorodności w projektach
i działaniach związanych z kontrolą BSiL”
(Broni Strzeleckiej i Lekkiej), przywiązano
kwestię dostępności do broni (nielegalnej, ale
jak już wiemy, UE chce delegalizacji posiadania większości rodzajów współczesnej broni
fot. Fotolia

palnej) do realizacji strategii zrównoważonego
rozwoju: „[…] zwalczanie nielegalnego handlu
bronią strzelecką i lekką jest niezbędne, by osiągnąć wiele celów, w tym cele związane z pokojem, sprawiedliwością i silnymi instytucjami,
zmniejszaniem ubóstwa, wzrostem gospodarczym, zdrowiem, równouprawnieniem płci
oraz bezpieczeństwem miast i społeczności”.
Bardzo dużo celów ambitnych, żeby nie napisać
utopijnych, poza prostą walką z terroryzmem
i przestępczością. Można by sądzić, że politycy
i urzędnicy mocno obawiają się, że pozostająca
poza ich kontrolą broń może posłużyć do powstrzymania odgórnego nakazania powszechnej szczęśliwości, pokoju na Ziemi i uleczeniu
raka oraz równouprawnienia płci.
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Ignacy Siedlecki

Aktualny
stan Wojsk
Lądowych
RFN
fot. Archiwum RDI

Wojska Lądowe Republiki Federalnej Niemiec, czyli HEER, liczą obecnie 61.440 aktywnych żołnierzy, w tym 4.028 kobiet (dane z listopada 2018). Siły rezerwowe składają się z około
16.000 żołnierzy, po których wcieleniu wojska
powinny być w pełni gotowe do działania. Obecnie Niemieckie Wojska Lądowe są w wysokim
stopniu zintegrowane z Holenderskimi Wojskami Lądowymi – niemieckim dywizjom podlegają
dwie (można argumentować, że najbardziej wartościowe) z trzech holenderskich brygad.
Główne siły niemieckich i holenderskich
wojsk lądowych są zgrupowane w trzy niemieckie dywizje, są to: 1 Dywizja Pancerna (Oldenburg), 10 Dywizja Pancerna (Veitshöchheim)
oraz Dywizja Szybkiego Reagowania (Stadtallendorf). W uproszczeniu ich organizację można przedstawić w następujący sposób:

1 Dywizja Pancerna (Oldenburg)
❖ 1 batalion wsparcia dowodzenia (Oldenburg)
❖ 610 batalion łączności (Prenzlau)
❖ 9 Szkolna Brygada Pancerna (Munster)

• Sztab i kompania łączności
• 91 batalion piechoty Jäger (Wümme)
• 33 batalion zmechanizowany (Neustadt
am Rübenberge)
• 92 szkolny batalion zmechanizowany
(Munster)
• 93 szkolny batalion czołgów (Munster)
• 3 szkolny batalion rozpoznawczy
(Lüneburg)
• 130 batalion ciężkich saperów (Minden)
• 141 batalion logistyczny (Neustadt am
Rübenberge)

❖ 21 Brygada Pancerna (Augustdorf)

• Sztab i kompania łączności
• 1 batalion piechoty Jäger (Schwarzenborn) – lekkie wozy Dingo
• 203 batalion czołgów (Augustdorf)
• 212 batalion zmechanizowany
(Augustdorf)
• 7 batalion rozpoznawczy (Ahlen)
• 1 batalion ciężkich saperów
(Holzminden)
• 7 batalion logistyczny (Unna)
• 921 batalion piechoty Jäger
(Schwarzenborn) – głęboko skadrowany

❖ 41 Brygada Zmechanizowana (Neubrandenburg)

•
•
•
•

•
•
•
•

Sztab i kompania łączności
413 batalion piechoty Jäger (Torgelow)
411 batalion zmechanizowany (Viereck)
401 batalion zmechanizowany
(Hagenow)
6 batalion rozpoznawczy (Eutin)
1 batalion ciężkich saperów (Havelberg)
7 batalion logistyczny (Hagenow)
908 batalion– głęboko skadrowany

❖ 4 3 Brygada Zmechanizowana – Holenderskie WL
(Havelte)

• 4 14 batalion czołgów (Lohheide) – jedna kompania obsadzona przez
Holendrów

❖ 325 batalion artylerii (Munster)
❖ 9 01 batalion ciężkich saperów (Havelberg) – głęboko
skadrowany

1 Dywizja Pancerna ma w swoim składzie
trzy niemieckie brygady oraz jedną brygadę
holenderską. Należy zwrócić uwagę na fakt, że

brygady niemieckie posiadają jedynie po dwa
ciężkie bataliony czołgów Leopard 2 lub bojowych wozów piechoty Puma (obecnie mogą
pozostawać w służbie starsze bwp Marder).
Kołowe transportery opancerzone Boxer są kupowane głównie w wersjach specjalistycznych
i trafiają również do ciężkich batalionów. Batalion pancerny liczy obecnie etatowo 44 czołgi.
Trzeci batalion bojowy we wszystkich
trzech brygadach to batalion piechoty Jäger (określenie ma zbliżone znaczenie do
angielskiego słowa Ranger). Lekkie bataliony używają wozów Fuchs, Dingo i Boxer
(ostatnie w wersjach specjalistycznych, np.
dowodzenia).
Taka organizacja bardziej przypomina brygady w Hiszpanii, Francji czy we Włoszech,
gdzie brygada może dysponować batalionami
o mocno zróżnicowanym wyposażeniu. Struktura ta lepiej sprawdza się w przypadku wojska
przeznaczonego do działań ekspedycyjnych
– i jest efektem lat reform, w tym reformy z 2011
roku (plan HEER 2011), a więc jeszcze sprzed
agresywnego zajęcia Krymu przez Rosję.
Pierwszą reakcją Niemiec na te działania
jest wycofanie się z redukcji liczby batalionów
pancernych do 4. Po ostatniej redukcji potencjału wojsk lądowych pozostawiono pewną liczbę
batalionów częściowo lub całkowicie skadrowanych. Największym błędem tego posunięcia było pozostawienie ich bez przypisania im
ciężkiego sprzętu, np. czołgów czy bojowych
ciąg dalszy str. 32 ✒
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rów pancernych) tego kraju. Pum wystarczyć
może dla 7 batalionów, podczas gdy obecnie
istnieje 9 aktywnych batalionów zmechanizowanych. Możliwe są różne rozwiązania tego
problemu: modernizacja pewnej liczby bwp
Marder, zamówienie wozów Boxer w wersji
kołowego bwp (z wieżą bwp Puma) czy zwiększenie zamówienia na bwp Puma.
1 Dywizja Pancerna jest obecnie podporządkowana Wielonarodowemu Korpusowi
Północno-Wschodniemu ze Szczecina, obok
Polskiej 12 Dywizji Zmechanizowanej oraz
Duńskiej Dywizji.

10 Dywizja Pancerna (Veitshöchheim)
❖ 10 batalion wsparcia dowodzenia (Veitshöchheim)
❖ 12 Brygada Zmechanizowana (Amberg)

fot. Archiwum RDI

wozów piechoty. Na posunięciu tym skorzystała Polska, przejmując w latach 2013-2014 105
czołgów Leopard 2 A5 (są to wozy po gruntownej przebudowie, podobnie jak nowsze wozy A6
i A7, a w odróżnieniu od A4 i wcześniejszych
wersji). Wymienione czołgi wraz z 14 wozami
wersji A4, oraz innym sprzętem, mały kosztować 780 mln zł. Co gorsza, śladem Niemiec poszła również Holandia, która zrezygnowała całkowicie z czołgów. W celu wyposażenia, obok
wcześniej planowanych czterech, kolejnych dwu
batalionów czołgów, HEER zmuszona była zamówić przebudowę ok 100 czołgów wersji A4
do nowego standardu, określonego jako A7V
(koszty modernizacji do tej wersji czołgów A5
byłyby znacznie niższe).
Pierwszym reaktywowanym batalionem
został 14 batalion; na mocy porozumienia
z Holandią jedną kompanię czołgów (z trzech)
w batalionie obsadzają załogi z tego kraju, zaś
sam batalion podporządkowany jest Holenderskiej 43 Brygadzie Zmechanizowanej. W tym
celu Holandia przekazała 18 czołgów Leopard
2 Niemcom. Wozy te zostały skonfigurowane
tak jak wozy niemieckie i są wkładem tego kraju do puli czołgów używanych przez 414 batalion. Główną siłą brygady obok Leopardów 2
są dwa bataliony zmechanizowane, wyposażone w bwp CV9035NL.
Obecnie nie jest jeszcze znany drugi batalion, który otrzyma czołgi, może to być 413
batalion z Torgelow z 41 Brygady. Do października 2015 był on batalionem czołgów.
Obecnie zamówiona liczba 350 bwp Puma
nie jest wystarczająca do przezbrojenia wszystkich batalionów zmechanizowanych (grenadie-

•
•
•
•

Sztab i kompania łączności
104 batalion czołgów (Pfreimd, Weiden)
112 batalion zmechanizowany (Regen)
122 batalion zmechanizowany
(Oberviechtach)
• 8 batalion rozpoznawczy (Ahlen)
• 4 batalion ciężkich saperów
(Holzminden)
• 4 batalion logistyczny (Unna)
• 8 górski batalion zmechanizowany
(Pfreimd) – częściowo skadrowany

❖ 23 Brygada Górska (Bad Reichenhall)

•
•
•
•
•

Sztab i kompania łączności
231 batalion górski (Bad Reichenhall)
232 batalion górski (Bischofswiesen)
233 batalion górski (Mittenwald)
230 górski battalion rozpoznawczy
(Füssen)
• 8 górski battalion saperów (Ingolstadt)
• 8 górski batalion logistyczny (Füssen)
• 230 Ośrodek Szkolenia
(Bad Reichenhall)

❖ 37 Brygada Zmechanizowana (Frankenberg/Sa.)

• Sztab i kompania łączności
• 393 batalion czołgów
(Bad Frankenhausen/Kyffhäuser)
• 371 batalion zmechanizowany (Marienberg)
• 391 batalion zmechanizowany (Bad
Salzungen)
• 13 batalion rozpoznawczy (Ahlen)
• 701 batalion ciężkich saperów
(Holzminden)
• 131 batalion logistyczny (Unna)
• 909 batalion zmechanizowany
(Marienberg) – skadrowany

❖ 131 batalion artylerii (Weiden i.d.OPf.)
❖ 345 batalion artylerii (Idar-Oberstein)
❖ 9 05 batalion ciężkich saperów (Ingolstadt)
– głęboko skadrowany
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Niemieckie wojska lądowe posiadają w sumie 4 bataliony artylerii polowej: 1 podporządkowany 1 Dywizji Pancernej, dwa 10 Dywizji
Pancernej oraz 1 Niemiecko-Francuskiej Brygadzie. Zasadnicze elementy tych batalionów
to sztab, kompania logistyczna, bateria rozpoznawcza, dwie baterie artylerii lufowej (wyposażone w haubice PzH 2000) oraz jedna bateria
artylerii rakietowej (wyposażona w wyrzutnie
M270, zapewniające zdolności ognia kontr-bateryjnego).
10 Dywizja Pancerna ma nieco bardziej uporządkowaną strukturę od 1 Dywizji Pancernej,
dwie brygady zmechanizowane mają typową
organizację, ich główna siła to dwa bataliony
zmechanizowane oraz jeden batalion czołgów.
Batalion rozpoznawczy obok elementów rozpoznawczych na wozach Fennek dysponuje również samolotami bezzałogowymi przewożonymi
na nieco większych wozach Dingo. Batalion
saperów dysponuje ciężkim sprzętem torującym
(opartym na podwoziach czołgów) oraz sprzętem przeprawowym (pływające promy).
Wyjątkowa w swoim charakterze jest
23 Brygada Górska, która używa lżejszego
sprzętu: wozów Fuchs, Dingo i Boxer.
10 Dywizja Pancerna podporządkowana
jest obecnie Euro-Korpusowi obok hiszpańskiej 1 Dywizji Zmechanizowanej, francuskiego Dowództwa Nr 3 szczebla dywizji, belgijskiego dowództwa komponentu lądowego oraz
Brygady Niemiecko-Francuskiej.
❖ B rygada Niemiecko-Francuska (Müllheim) - elementy
Niemieckie

• Sztab i kompania łączności (elementy)
• 291 batalion piechoty Jäger
(Illkirch-Graffenstaden)
• 292 batalion piechoty Jäger (Donaueschingen)
• 295 batalion artylerii (Stetten am Kalt
Markt)
• Niemiecko-francuski batalion
logistyczny (elementy)
• 550 kompania saperów (Stetten am
Kalten Markt)

Formalnie 10 Dywizji Pancernej podlegają również niemieckie elementy brygady
niemiecko-francuskiej. Są to m.in dwa bataliony zmotoryzowane, których podstawowym
wyposażeniem są ciężkie kołowe transportery
opancerzone Boxer w wersji transportera ze
zdalnie sterowanym wkm. 291 i 292 batalion są
jedynymi, które używają Boxerów jako podstawowych pojazdów, w reszcie wojsk lądowych
wozy te są używane głównie w wersjach speciąg dalszy str. 33 ✒
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cjalistycznych. Inne zmotoryzowane oddziały
jako podstawowego używają znacznie lżejszych, pływających wozów Fuchs.

Dywizja Szybkiego Reagowania
(Stadtallendorf)
❖ Sztab i kompania łączności (Stadtallendorf)
❖ D owództwo Wojsk Specjalnych - Kommando
Spezialkräfte
❖ 1 Brygada Powietrznodesantowa (Saarlouis)

• 2 6 Pułk Powietrznodesantowy
(Zweibrücken)
• 31 Pułk Powietrznodesantowy (Seedorf)
• 260 powietrznodesantowa kompania
rozpoznawcza (Lebach)
• 310 powietrznodesantowa kompania
rozpoznawcza (Seedorf)
• 260 powietrznodesantowa kompania
saperów (Saarlouis)
• 270 powietrznodesantowa kompania
saperów (Seedorf)

❖
❖
❖
❖
❖

10 Pułk śmigłowców transportowych (Faßberg)
30 Pułk śmigłowców transportowych (Niederstetten)
36 Pułk śmigłowców bojowych (Fritzlar)
Centrum koordynacji SAR (Münster)
Centrum śmigłowców WL (Donauwörth)

Wojska specjalne, powietrznodesantowe
oraz lotnictwo wojsk lądowych są w Niemczech zgrupowane w Dywizję Szybkiego Reagowania, która wcześniej była określana jako
dywizja wojsk specjalnych. Jest to bardzo ciekawa organizacja, ponieważ gromadzi w jednym miejscu całość sił i środków służących do
wykonywania zadań tego typu.
1 Brygadę Powietrznodesantową, pomimo
bycia z natury lekką jednostką spadochronową,
można traktować jako jednostkę zmotoryzowaną i przystosowaną do przerzutu jako jednostka
zmotoryzowana. Piechocie mobilność zapewniają lekkie, przystosowane do przerzutu, a w razie
potrzeby lekko opancerzone pojazdy Mungo. Pododdziały wsparcia dysponują lekkimi pojazdami
gąsienicowatymi Wiesel m.in. w wersjach uzbrojonych z armatą automatyczną, z ppk i z moździerzem automatycznym. Zarówno Wiesel jak
i Mungo są przystosowane do transportu i desantu
lotniczego, mieszczą się w ładowni ciężkich śmigłowców transportowych, takich jak CH-47 czy
CH-53.
Lotnictwo Wojsk Lądowych dysponuje
pułkiem śmigłowców bojowych Tiger. Zamówienie obejmuje 55 śmigłowców, w służbie
pozostać ma jednak tylko 40. Niemiecka wersja
śmigłowca przenosi pociski przeciwpancerne,
przeciwlotnicze oraz niekierowane pociski rakietowe, natomiast nie jest wyposażona w armatę automatyczną, jak niektóre inne wersje tej
maszyny.

❖❖❖
Transport żołnierzy zapewniają dwa pułki
śmigłowców NH90 – łącznie wojska lądowe
mają odebrać 82 śmigłowce tego typu (obecnie
jest ich ok 60). Do szkolenia lotniczego używane są śmigłowce H135M, a nieco większe
H145M zastępują UH-1D w roli śmigłowca
poszukiwawczo-ratowniczego i śmigłowca
wsparcia wojsk specjalnych. Za transport wyposażenia i duże operacje desantowe odpowiadają siły powietrzne z ciężkimi śmigłowcami
CH-53G i samolotami transportowymi C-160
Transall i A400M.
Dywizja Szybkiego Reagowania współpracuje blisko z wojskami holenderskimi. Operacyjnie podporządkowana jej jest holenderska
11 Brygada Powietrznodesantowa. Prowadzona jest również współpraca w zakresie oddziałów śmigłowców. Holenderskie oddziały używające śmigłowców mogą współpracować ze
swoimi odpowiednikami z Niemiec – Holandia
używa śmigłowców bojowych AH-64D Apache (odpowiednik Tigra), średnich transportowych AS 532U2 Cougar (odpowiednik NH-90)
i ciężkich transportowych CH-47 (odpowiednik
CH-53).
Niemieckie wojska lądowe są częścią trzech
wielonarodowych dowództw szczebla korpusu. Są to:
• E
 uro-Korpus - wraz z Francją, Belgią,
Hiszpanią i Luksemburgiem. Podlegają
mu: Brygada Niemiecko-Francuska
(Francja i Niemcy), 10 Dywizja Pancerna (Niemcy), Dowództwo Nr 3 (Francja)
– dowództwo szczebla dywizji. 1
Dywizja Zmechanizowana (Hiszpania),
dowództwo komponentu lądowego
(Belgia).
• 1 Korpus Niemiecko-Holenderski korpus zdolny do szybkiego przerzutu
w ramach NATO i dowodzenia siłami
NATO, obecnie bez przypisanych wojsk.
• W
 ielonarodowy Korpus Północno-Wschodni - wraz z Polską i Danią,
podlegają mu: 1 Dywizja Pancerna
(Niemcy), 12 Dywizja Zmechanizowana (Polska), Duńska Dywizja – jedyny
związek operacyjny tego kraju.

Możliwości wsparcia Polski i krajów
bałtyckich w wypadku zagrożenia ze
wschodu – Wojska Lądowe
Niemieckie wojska lądowe wyposażone
są w nowoczesny sprzęt. Nawet starsze typy
uzbrojenia są sukcesywnie remontowane i modernizowane (np. bojowe wozy piechoty Marder niedawno wyposażone w ppk Spike-LR).
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Aktywne (obsadzone przez żołnierzy zawodowych) siły to obecnie 5 (docelowo 6) batalionów czołgów Leopard 2 nowoczesnych wersji
(batalion pancerny liczy obecnie etatowo 44
czołgi), 9 batalionów zmechanizowanych dysponujących bwp Marder (masa ok 30 ton) lub
bwp Puma (masa od 31 do 43 tony w zależności od zainstalowanego pakietu opancerzenia).
Uzupełnia je łącznie 8 batalionów piechoty
zmotoryzowanej (w tym 3 piechoty górskiej)
używających lekkich, pływających kto Fuchs
(6 batalionów) lub ciężkich kto Boxer (2 bataliony). Wsparcie ogniowe zapewniają w sumie
4 na wskroś nowoczesne bataliony artylerii,
wyposażone w samobieżne armato- haubice
PzH 2000 (osiągające dzięki zaawansowanemu
automatowi ładującemu dwukrotnie większą
szybkostrzelność niż np. polskie samobieżne
armato-haubice Krab), oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe M270 MLRS. Każda
brygada dysponuje batalionem rozpoznawczym, w którym jego różne elementy odpowiadają za poszczególne aspekty rozpoznania.
Wyposażenie stanowią pojazdy Fennek i Dingo, samoloty bezzałogowe i radary pola walki).
Obok wymienionych elementów od czasu
przyjęcia struktury HEER 2011 utrzymywane
są pododdziały skadrowane. Z dużą krytyką
spotkał się fakt, że dla formalnie istniejących,
choć głęboko skadrowanych, pododdziałów
nie zaplanowano wyposażenia czołgów, czy
ciężkiego sprzętu saperskiego. Pamiętać jednak
należy, że był to skutek decyzji politycznych,
znacząco redukujących budżet. Wydaje się jednak, że na redukcji wydatków Wojska Lądowe,
uczestniczące w m.in. w misji w Afganistanie,
straciły mniej niż bardziej „technologiczne
rodzaje wojsk”, czyli Siły Powietrzne i Marynarka Wojenna. Pamiętać należy również, że
znakomita większość wyposażenia wojskowego produkowana jest przez rodzimy przemysł,
dzięki czemu jego gotowość może zostać stosunkowo szybko odtworzona bez potrzeby wysyłania go za granicę.
Istnieją dość daleko idące rozbieżności
w ocenie stanu technicznego i sprawności
sprzętu ciężkiego wykorzystywanego przez
Bundeswehrę. W niemieckiej prasie od kilku lat
pojawiają się alarmistyczne artykuły mówiące,
iż do niedawna jedynie około 50% czołgów
było zdatnych do użycia. Pozostałe przechodzić miały modernizację, przeglądy lub z powodu braku części zamiennych nie nadawać
się do natychmiastowego użycia. W 2017 roku
Bundeswehra dysponowała 244 czołgami typu
Leopard 2 w różnych, z reguły nowoczesnych
konfiguracjach. Spośród nich 53 przechodziły
modernizację, dalszych 7 pełniło rolę modeli
referencyjnych. Spośród 184 czołgów znajciąg dalszy str. 34 ✒
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dujących się w jednostkach wojskowych, pięć
wykorzystywano do szkolenia technicznego,
a 89 określono jako niesprawne (bez podania
stopnia niesprawności). Pojawiają się też zastrzeżenia dotyczące intensywności szkolenia.
W niemieckich WL istnieje wyraźny podział na
utrzymujące dobry standard jednostki aktywne
i oraz jednostki skadrowane.
Wedle bardziej optymistycznych ocen,
w przypadku zaistnienia konfliktu o małej lub
średniej intensywności można założyć, że każda z 6 brygad WL Niemiec, jak również brygada niemiecko-francuska oraz holenderska 43
Brygada (wspierana niemieckim batalionem
czołgów) jest w stanie, w razie wystąpienia takiej woli politycznej, samodzielnie wystawić
i utrzymać w rejonie działań batalionową grupę
bojową. Chodzi zarówno o rotowanie żołnierzy, jak również uszkodzonego lub wyeksploatowanego sprzętu. Oczywiście podjęcie takiej
decyzji wiązało by się z wyasygnowaniem dodatkowych funduszy na zabezpieczenie działań grup. W przypadku wystąpienia konfliktu
o wysokiej intensywności lub sytuacji, gdy
Niemcy czułyby się bezpośrednio zagrożone,
możliwa jest mobilizacja całości Wojsk Lądowych, rozwinięcie skadrowanych oddziałów
(stosunkowo nielicznych w skali całych sił
zbrojnych) i włączenie wszystkich sił w system
sojuszniczy – oczekiwać można, że za pomocą
wielonarodowych dowództw szczebla Korpusu, do których należą Niemcy. Dzięki zgromadzeniu sił i środków w ramach dywizji szybkiego reagowania założyć można, że Niemcy
byliby w stanie zupełnie niezależnie prowadzić
operacje specjalne i Aero mobiln - zakładając
oczywiście zaistnienie odpowiednich warunków do prowadzenia operacji Aero mobilnych
tj. brak dominacji przeciwnika w przestrzeni
powietrznej.

O

becnie Niemcy są częścią inicjatywy
NATO Enhanced Forward Presence; wystawiają oni szkielet oraz część elementów bojowych grupy stacjonującej na Litwie.
Grupa bojowa powstała głównie na bazie elementów wydzielonych z 12 Brygady Zmechanizowanej. Kompania używająca bwp Marder
pochodzi ze 122 batalionu zmechanizowanego,
kompania czołgów Leopard 2 ze 104 batalionu
czołgów, inne siły wystawiają również 4 batalion
ciężkich saperów i 4 batalion logistyczny. Spoza
brygady pochodzą haubice PzH 2000 ze 131 batalionu artylerii. Inne elementy grupy bojowej
to: holenderska kompania bwp CV9035NL z 44
batalionu 43 Brygady Zmechanizowanej (jest
to brygada z niemiecko-holenderskim batalionem czołgów, podporządkowana operacyjnie
pod niemiecką 1 Dywizję), norweska mieszana
kompania bwp CV9030 I czołgów Leopard 2NO
z batalionu Telemark, czeska kompania z kołowymi transporterami opancerzonymi Pandur z 4

Brygady Szybkiego Reagowania oraz belgijska
kompania wsparcia (logistyczna). Niemiecki
MON zapowiedział, że w ramach pilnej potrzeby operacyjnej 17 czołgów Leopard 2 (w tym
wozy wysunięte w ramach NATO EFP) zostaną
wyposażone w system aktywnej osłony pojazdu
Trophy, izraelskiej firmy Rafael.

Aktualny stan Sił Powietrznych RFN
Siły Powietrzne Republiki Federalnej Niemiec, czyli Luftwaffe, liczą obecnie 27.767
aktywnych żołnierzy. Wojska te obejmują
zarówno wojska lotnicze (samoloty bojowe
i transportowe, jak również ciężkie śmigłowce
transportowe), a także wojska radiotechniczne
i obrony powietrznej, w tym wszystkie systemy
przeciwlotnicze na stanie Bundeswehry.
Dowództwo Sił Powietrznych ma w swoim
podporządkowaniu dwa główne dowództwa:
• C
 entrum Operacji Powietrznych Sił
Powietrznych (Zentrum Luftoperationen
der Luftwaffe)
• o raz Dowództwo Wojsk (operacyjnych)
Sił Powietrznych (Luftwaffentruppenkommando)
Centrum Operacji Powietrznych Sił Powietrznych (Zentrum Luftoperationen der
Luftwaffe) ma w podporządkowaniu wojska
radiotechniczne, czyli sieć posterunków radiotechnicznych podzielonych między 2. i 3.
Obszar Operacyjny; obok innych mniejszych
jednostek pod centrum podlegają również niemieckie reprezentacje do NATO-wskich i europejskich, wielonarodowych sił związanych
z lotnictwem.
Dowództwo Wojsk Sił Powietrznych ma
w swoim podporządkowaniu główne siły operacyjne, czyli jednostki lotnicze, jednostki
obrony powietrznej, pułk sił powietrznych,
centrum medyczne oraz szkoły i centra szkoleniowe. Pułk sił powietrznych składa się z batalionu piechoty (przeznaczonej do ochrony
instalacji sił powietrznych) i batalionu logistycznego.

Główne jednostki operacyjne Sił
Powietrznych:
❖ 3 1 Baza Lotnictwa Taktycznego (Nörvenich) 2 eskadry
Typhoon
❖ 3 3 Baza Lotnictwa Taktycznego (Büchel) 2 eskadry
Tornado IDS
❖ 5 1 Baza Lotnictwa Taktycznego (Jagel - Schleswig)
eskadra Tornado ECR/IDS i eskadra bezzałogowców
❖ 7 1 Baza Lotnictwa Taktycznego (Wittmund) eskadra
Typhoon
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❖ 7 3 Baza Lotnictwa Taktycznego (Laage - Rostock) 2
eskadry Typhoon? OCU
❖ 7 4 Baza Lotnictwa Taktycznego (Neuburg an der
Donau i Lagerlechfeld) 2 eskadry Typhoon
❖ 6 2 Baza Lotnictwa Transportowego (Wunstorf) –
A400M
❖ 6 3 Baza Lotnictwa Transportowego (Hohn) – C-160D
❖ 6 4 Baza Lotnictwa Śmigłowcowego (Laupheim
i Holzdorf – baza operuje z dwu lotnisk) 3 eskadry
CH-53G i eskadra H145M
❖ 1 Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej (Schleswig-Holstein)

• 2 1 Grupa Rakietowa Obrony Powietrznej (Sanitz) – Patriot
• 24 Grupa Rakietowa Obrony Powietrznej (Bad Sülze) - Patriot
• 61 Grupa Rakietowa Obrony Powietrznej (Husum) – MANTIS
• Centrum Szkolenia Taktycznego Wojsk
Rakietowych Obrony Powietrznej (Fort
Bliss, Texas, USA)
• Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych
Obrony Powietrznej (Husum)

❖ P ułk ochrony obiektów Sił Powietrznych (Schortens)

• 1 batalion (Schortens) – piechota
• 2 batalion (Diepholz) – kompania logistyczna, kompania saperów i kompania
strażacka – częściowo skadrowane
• 3 batalion (Schortens) – piechota, skadrowany

Lotnicze jednostki wojskowe określane jako Geschwader zostały przetłumaczone
w tym opracowaniu jako „bazy lotnicze”, ponieważ są on funkcjonalnie odpowiednikami
baz lotniczych w polskim wojsku („Taktische
Luftwaffengeschwader” jest odpowiednikiem
polskiej „Bazy Lotnictwa Taktycznego”), jednak należy mieć na uwadze, że określenie Geschwader może być tłumaczony również jako
„pułk” lub „dywizjon”. W dalszej części „Flugabwehrraketengeschwader” jest tłumaczony
jako pułk rakietowy obrony powietrznej.
Głównymi elementami latającymi jest sześć
dywizjonów lotniczych, stacjonujących w sześciu bazach na terenie kraju. Cztery z nich używają nowoczesnych samolotów Eurofighter Typhoon, każda z nich dysponuje jedną lub dwom
eskadrami lotniczymi z co najmniej 20 samolotami. Formalnie są to samoloty wielozadaniowe,
zdolne do wykonywania różnego typu zadań,
nie można jednak nie zwrócić uwagi na to, że
samoloty te mogące osiągać duży pułap i dużą
prędkość przelotową, wyposażone w duży i nowoczesny radar świetnie nadają się do zadań myśliwsko-przechwytujących. Ich uzupełnieniem
są dwie bazy lotnictwa taktycznego samolotów
Panavia Tornado, wyposażonych w skrzydło
o zmiennej geometrii. Maszyny te budowane
ciąg dalszy str. 35 ✒
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były do penetrowania wrogiego systemu obrony
powietrznej podczas lotu z dużą prędkością na
niskim pułapie. 33 Baza używa w dwu eskadrach
samolotu w wersji Tornado IDS (interdictor –
strike) przeznaczonej do zadań uderzeniowych łącznie ok 47 samolotów, natomiast 51 Baza używa w jednej z eskadr samolotów Tornado ECM
(electric combat – reconnaissance) przeznaczonej
do wykonywania zadań walki radioelektronicznej, rozpoznania i zwalczania wrogiej obrony
powietrznej za pomocą pocisków HARM (zadania SEAD). Druga eskadra w dywizjonie używa
samolotów bezzałogowych IAI Heron. Obecnie
poszukiwany jest potencjalny następca samolotów Tornado. Możliwe rozwiązania to zastąpienie ich samolotami Eurofighter Typhoon lub też
pozyskanie innej konstrukcji lepiej dostosowanej
do wykonywania zadań uderzeniowych i walki
radioelektronicznej. Potencjalni kandydaci to
amerykańskie samoloty Lockheed Martin F-35A
Lightning II lub Boeing F/A-18E/F Super Hornet (w tym jego wersja walki radioelektronicznej
EA-18G Growler). Niemiecki MON oficjalnie
wykluczył zakup F-35.
Uzupełnieniem eskadr bojowych jest lotnictwo transportowe. Obecnie składają się na
nie dwie bazy samolotów transportowych. 62
Baza Lotnictwa Transportowego używa samolotów Airbus A400M. Są to czterosilnikowe,
turbośmigłowe maszyny mogące zabrać ładunek
o masie do 37 ton (np. bwp Puma w najlżejszym
standardzie opancerzenia); jest to wciąż nowy
typ statku powietrznego, nękany problemami
wieku dziecięcego. Za część problemów odpowiada oparcie się o (tańszy) system wsparcia
eksploatacji oparty na rozwiązaniach z rynku
cywilnego, bez tworzenia dużego zapasu części
zamiennych. Niestety, system ten nie okazał się
efektywny i obniża on gotowość floty A400M
(podobne problemy mają śmigłowce NH-90
i Tiger w Wojskach Lądowych). Istnieją plany
utworzenia wielonarodowej lotniczej jednostki
transportowej opartej o samoloty A400M, pod
niemieckim kierownictwem.

63

Baza używa starszych dwusilnikowych, turbośmigłowych samolotów
C-160 Transall. Są to maszyny wyprodukowane w latach 60tych mogące zabrać
do 16 ton ładunku, ich możliwości są nieco
mniejsze niż amerykańskich C-130 Hercules
z tego samego okresu. Planowane jest rozwiązanie dywizjonu, a samoloty C-160 maja zostać
wycofane w 2021 roku. Faktyczna data jest zależna od postępów we wdrażaniu do eksploatacji A400M, które są następcą C-160.
64 Baza jest użytkownikiem ciężkich śmigłowców CH-53G, które zostały przekazane
z wojsk lądowych. Maszyny występują obecnie
w 3 różnych kompletacjach. Śmigłowce te znajdują się na wyposażeniu 3 eskadr stacjonujących
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w dwu różnych miejscach. CH-53G są to ciężkie śmigłowce transportowe, wyprodukowanie
w latach 70tych, a ich utrzymanie w stanie lotnym wymaga obecnie dużych nakładów pracy
i środków (podobnie jak u innych użytkowników np. w korpusie piechoty morskiej USA).
Analizowane są opcje pozyskania następcy. Istniały plany zbudowania nowego, europejskiego,
ciężkiego śmigłowca transportowego przez koncern Eurocopter (obecnie Airbus Helicopters),
który stanowiłby uzupełnienie dla średniego
NH-90 i bojowego Tigra, jednak program nie
doszedł do skutku. Potencjalnymi następcami
niemieckich CH-53G są: najnowsza wersja tej
platformy, czyli Sikorsky CH-53K King Stallion
lub też inna amerykańska maszyna - Boeing CH-47F Chinook (używany np. przez wojska holenderskie, blisko współpracujące z Niemcami).

Ich uzupełnieniem jest czwarta
eskadra nowych śmigłowców
H145M (dostawy od 2016),
które mają zabezpieczać
działania wojsk specjalnych.
Zakupy H145M pozwoliły na
ostateczne wycofanie starych
śmigłowców rodziny UH-1.

Samoloty przeznaczone do transportu najważniejszych osób w państwie tworzą jednostkę
stacjonującą na lotniskach cywilnych Berlin-Tegel oraz Kolonia/Bonn. Jednostka dzieli się
na trzy eskadry. 1 eskadra dysponuje pięcioma
A330, w tym czterema w wersji MRTT (możliwość tankowania innych samolotów w powietrzu), 2 eskadra - trzema samolotami linii A320,
dwoma A340 i czterema Global Express, a 3
eskadra używa trzech śmigłowców AS532 Cougar. Obecnie istnieją plany wymiany samolotów transportowo-tankujących A310 na mające
większe możliwości A330. Będą one niemieckim wkładem w inicjatywę współdzielonej floty
samolotów tankujących NATO.
Innym istotnym elementem jest dowództwo
lotniczego szkolenia taktycznego, stacjonujące
w bazie lotniczej Holloman w Nowym Meksyku w USA. Niemieccy piloci szkoleni są w Stanach Zjednoczonych na samolotach T-6 Texan
II i T-38 Talon, należących do US Air Force.
Niemcy nie dysponują własnymi samolotami
lub innymi zdolnościami w zakresie szkolenia
lotniczego na samoloty (w szkoleniu na śmigłowce używane są śmigłowce H135M).
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Wojska rakietowe obrony powietrznej Niemiec zgrupowane są w jednym pułku, a w jego
skład wchodzą dwa (do niedawna trzy) grupy
mające na wyposażeniu system Patriot w konfiguracji PAC-3. Niemiecki system osadzony
jest na ciężarówkach MAN i używa niemieckich
systemów łączności, ponadto nie odbiega od
systemów używanych przez US Army. Oprócz
dwu niemieckich grup wyposażonych w Patriota pułkowi podlega holenderska grupa, również
wyposażona w ten system. Obecnie w opracowaniu jest system MEADS, który ma zastąpić
niemieckie Patrioty; system ten używa pocisku
PAC-3 MSE z najnowszej wersji Patriota, jak
również niemieckiego, nisko kosztowego IRIS-T (wersja pocisku używanego na samolotach
wielozadaniowych).
Uzupełnieniem Patriota jest lekki systemem
obrony powietrznej LeFlaSys Ocelot / ASRAD
osadzony na podwoziu Weasel 2 – lekkiego pojazdu gąsiennicowego przeznaczonego dla spadochroniarzy. Na system składają się 4 różne
wozy: wóz ogniowy z wyrzutnią pocisków Stinger, wóz z radarem oraz wozy dla dowódców
plutonu i baterii. Baterię tego systemu można
traktować za analogiczną do baterii wyposażonej w system Poprad i radar Soła, choć posadzoną na znacznie lżejszym nośniku.
61 Grupa ma inne zadanie, wyposażona
w system MANTIS, którego zadaniem jest osłona ważnych obiektów. System ten jest w stanie
zwalczać nie tylko środki napadu powietrznego,
ale również środki bojowe, takie jak pociski rakietowe, artyleryjskie czy moździerzowe, a także bomby i pociski lotnicze.
Inny element operacyjny to pułk ochrony
Sił Powietrznych, składający się z batalionu piechoty, przeznaczonej do ochrony obiektów oraz
batalionu złożonego z kompanii logistycznej,
kompani saperów i kompani straży pożarnej.
Zarówno pułk ochrony, jak i 62 grupa, powstały
w celu osłony i zabezpieczenia działania kontyngentu lotniczego Niemieckich Sił Powietrznych
w obszarze zagrożonym przeciwdziałaniem
przeciwnika.
Możliwości wsparcia Polski i krajów bałtyckich w wypadku zagrożenia ze wschodu – Siły
Powietrzne
Obecnie Niemieckie Siły Powietrzne dysponują ok 250 samolotami taktycznymi operującymi z 6 głównych baz lotniczych. Dominującym
typem są samoloty Eurofighter Typhoon, które
są nowoczesną platformą o dużych możliwościach bojowych. Pomimo istotnych cech maszyny przechwytującej, są to samoloty wielozadaniowe, zdolne do wykonywania szerokiego
ciąg dalszy str. 36 ✒
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spektrum misji – różnego typu zadania zostały
podzielone między eskadry używające maszyn
tego typu. Niemcy, w odróżnieniu od np. Wielkiej Brytanii, zamówili nieco uboższą wersję
samolotu, pozbawioną pewnych cech bojowych,
nie prowadzą oni również sukcesywnej modernizacji i unifikacji samolotów, stąd samoloty
starszych transzy mogą odbiegać zdolnościami bojowymi od najnowszych. Nie zmienia to
jednak faktu, że są to maszyny w miarę nowe
i nowoczesne.
Dwie bazy taktyczne używają starszych samolotów Tornado; są to maszyny projektowane
do dość specyficznych zadań. Miały one działać w środowisku w dużym stopniu nasyconym
wrogą obroną powietrzną, a ich zadania obejmowały walkę elektroniczną, misje uderzeniowe
na tyłach przeciwnika czy zwalczanie wrogiej
obrony powietrznej. Brytyjskie samoloty tego
typu miały największy wpływ na przełamanie
irackiej obrony powietrznej w 1991 roku. Obecnie bazy te zabezpieczają kontyngent lotniczy
w Jordanii.
Nie jest możliwe szczegółowe określenie
gotowości niemieckiego lotnictwa do działań
bojowych. Niemieckie samoloty regularnie
uczestniczą w ćwiczeniach i misjach międzynarodowych, niemieckie Eurofightery uczestniczą
zarówno w 48. (formalnie od września 2018)
jak i 49. (od stycznia 2019) zmianie misji Baltic
Air Policing. Niemcy wysłały również kontyngent lotniczy składający się z 4 do 6 samolotów
Tornado oraz samolot tankowania powietrznego
do prowadzenia misji rozpoznawczych przeciw siłom tzw. Państwa Islamskiego. Samoloty
niemieckie od grudnia 2015 roku stacjonowały
w Turcji (Incirlik), a w październiku 2017 roku
zostały przeniesione do Jordanii (Al-Azraq),
gdzie stacjonują nieprzerwanie do dziś.

W latach 2013 – 2015 Niemcy
obok Holandii i USA utrzymywały w Turcji baterię systemu
Patriot (systemy z tych krajów
współdziałały ze sobą). Była to
odpowiedź na prośbę tego kraju o wsparcie w tym zakresie
w wyniku zagrożenia, jakim był
konflikt w Syrii.

Organizacja jednostek niemieckich sił powietrznych oraz doświadczenia z ostatnich 10
lat pozwalają pozytywnie oceniać zdolność tego

kraju do wystawienia komponentu powietrznego, który działał by poza jego granicami. Siły
powietrzne dysponują odpowiednimi jednostkami, by zabezpieczyć działanie własnego lotnictwa na lotnisku o słabej infrastrukturze, zapewnić ochronę bezpośrednią jak i przed środkami
napadu powietrznego. Ciężko jest ocenić, jak
liczny mógłby być taki wystawiony kontyngent.
Z pewnością zależałoby to od stopnia zaangażowania Niemiec i przeznaczonych na ten cel
środków finansowych. Rozwinięte lotnictwo
transportowe pozwoliłoby na szybki transport
zaopatrzenia.
Niemieckie lotnictwo byłoby w stanie wpłynąć na przebieg agresji militarnej na Polskę, nawet w przypadku działania z własnych baz na
terenie Niemiec. Kraj ten dysponuje własnymi
samolotami tankującymi Airbus A310 MRTT, co
wydłużyłoby ich zasięg bojowy. W przypadku
państw bałtyckich możliwości takiego działania
byłyby dużo bardziej ograniczone.
W razie woli politycznej, Niemcy byłyby
również w stanie wysłać w zapalny rejon baterię
(co najmniej jeden FU) systemu Patriot, czy to
do dodatkowego wzmocnienia ochrony własnej
wysuniętej bazy lotniczej, czy to działając w ramach większego systemu z innymi sojusznikami (np. jak w Turcji, obok podobnego oddziału
z USA).
Do czasu osiągnięcia pełnych, planowanych
zdolności przez samoloty A400M oraz zakupu następcy wysłużonych CH-53G, zdolności
transportowe Niemiec (np. do prowadzenia operacji desantowych na dużą skalę) są ograniczone, jednak i tak nie należy oceniać ich całkiem
negatywnie, ponieważ w użyciu pozostaje ponad
20 samolotów C-160 o możliwościach transportowych zbliżonych do starszych wersji C-130
Hercules, i wyraźnie większych od np. CASA
C295M.
Faktyczny poziom niemieckiego zaangażowania zależałby od poczucia zagrożenia Niemiec, woli politycznej oraz wielkości środków
finansowych przeznaczonych na misję.

Aktualny stan Marynarki
Wojennej RFN
Marynarka Wojenna Republiki Federalnej
Niemiec, czyli Marine, liczy obecnie 16.286
żołnierzy. Elementy operacyjne są zgrupowane w dwie flotylle oraz Lotnictwo Marynarki
Wojennej. Inne siły to: szkoły kształcące marynarzy i innych specjalistów, ośrodki szkolenia,
dowództwo wsparcia Marynarki Wojennej oraz
Morski Instytut Medyczny.
Podstawową siłę bojową stanowi 9 fregat
(docelowo 11), 5 korwet, 5 okrętów podwod-

nych, 12 trałowców i niszczycieli min oraz 11
jednostek zaopatrzeniowych. Lotnictwo dysponuje 8 średnimi samolotami patrolowymi oraz
ok. 40 śmigłowcami morskimi (obecnie następuje w tym obszarze wymiana generacyjna).
❖ 1 Flotylla okrętów (Kiel)

• 1 Dywizjon korwet (Warnemünde)
• 1 Dywizjon okrętów podwodnych
(Eckernförde)
• 3 Dywizjon trałowców (Kiel)
• Dywizjon wsparcia (Kiel)
• Batalion morski (Eckernförde)
• Wojska Specjalne MW (Eckernförde)
• Dowództwo Portu w Eckernförde
• Dowództwo Portu w Kiel
• Dowództwo Portu w Warnemünde

❖ 2 Flotylla okrętów (Wilhelmshaven)

•
•
•
•

2 Dywizjon fregat (Wilhelmshaven)
4 Dywizjon fregat (Wilhelmshaven)
Dywizjon okrętów pomocniczych
Dowództwo Portu w Wilhelmshaven

❖ D owództwo Lotnictwa MW (Nordholz)

• 3 Dywizjon lotnictwa MW (Nordholz)
- samoloty
• 5 Dywizjon lotnictwa MW (Nordholz) śmigłowce

Dwie niemieckie flotylle okrętów mają
znacząco różniące się między sobą zadania
i wyposażenie. 1 Flotylla przeznaczona jest do
działania na „brązowych” wodach, w praktyce
na Morzu Bałtyckim i w obrębie cieśnin duńskich. 2 Flotylla dysponuje większymi okrętami, w tym wszystkimi niemieckimi fregatami
i przeznaczona jest do użycia na wodach błękitnych.
1 Flotylla okrętów używa głównie mniejszych jednostek, które rozproszone są między
trzy Bazy Morskie: w Eckernförde, Kiel, Warnemünde (wszystkie na wschód od półwyspu
Jutlandzkiego). W jej składzie znajduje się dywizjon złożony z 5 korwet typu K130 Braunschweig, opartych na projekcie MEKO 100 (1800 ton
wyporności). Okręty są dość lekko uzbrojone,
dysponują m.in. pociskami przeciw-okrętowymi
RBS-15 i defensywnym systemem przeciwlotniczym (tzw. ostatniej szansy) RIM-116 RAM.
Okręt posiada lądowisko dla śmigłowca i mały
hangar, pozwalający na bazowanie bezzałogowych śmigłowców Camcopter S-100. Na tym
samym projekcie bazuje polski ORP Ślązak,
który miał być nieco większy i posiadać nieco
większe możliwości bojowe, jednak ostatecznie
polski okręt został skompletowany jako patrolowiec bez większości uzbrojenia.
Dywizjon okrętów podwodnych składa się
z 5 nowoczesnych okrętów podwodnych typu
ciąg dalszy str. 37 ✒
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U-212 z napędem niezależnym od powietrza
(1450 ton wyporności na powierzchni, 1830
w zanurzeniu). Doniesienia mówią o rzekomej
niskiej sprawności okrętów, należy jednak mieć
na uwadze, że Niemcy, świadomi bardzo wysokich kosztów eksploatacji tak złożonego systemu uzbrojenia, zakupili wraz z okrętami pełen
symulator misji dla okrętu U-212, pozwalający
na szkolenie wszystkich aspektów związanych
z użyciem okrętu bez wychodzenia w morze
(można je określi jako analogiczne do pełnych
symulatorów misji dla samolotów wielozadaniowych, z tą różnicą, że okręty posiadają
znacznie liczniejszą załogę). W skład dywizjonu wchodzą również trzy okręty rozpoznawcze
(przeznaczone do zadań SIGINT/ELINT) typu
Oste (o wyporności 3200 ton).
Dywizjon trałowców dysponuje łącznie 12
jednostkami pływającymi, dwoma trałowcami
typu Ensdorf (typ schodzący) i dziesięcioma
niszczycielami min typu Frankenthal. Niszczyciele min są zmodyfikowanymi trałowcami,
zostały zmodyfikowane w toku eksploatacji
i mogą służyć jako baza dla podwodnych bezzałogowców.
Dywizjon wsparcia dysponuje sześcioma
okrętami wsparcia logistycznego typu Elbe (ok.
3000 ton wyporności); ich zadaniem jest podawanie paliwa, uzbrojenia i innego zaopatrzenia
na morzu korwetom, trałowcom i okrętom podwodnym.
Batalion morski powstał w wyniku reorganizacji w 2014 roku. Obecnie w jego składzie
znajdują kompania rozpoznawcza, kompania
operacji nabrzeżnych, dwie kompanie szturmowane (trenowane w zajmowaniu statków

i okrętów) oraz kompania nurków-saperów.
Jednostka ma również współpracować z holenderską jednostką piechoty morskiej.

2 Flotylla okrętów opiera
się na większych okrętach
dysponujących większą samodzielnością i mogących dłużej
operować bez wsparcia.

2 Dywizjon fregat ma obecnie w swoim
składzie łącznie 7 fregat. Trzy z nich są to fregaty typu F124 Saxon, przyjęte do służby między 2004 a 2006 rokiem. Okręty te o wyporności 5800 ton dysponują m.in. torpedami MU-90
Impact, pociskami przeciw-okrętowymi RGM84 Harpoon, 32 komorową wyrzutnią pionową
na pociski Standard SM-2 i ESSM oraz dwoma
systemami „ostatniej szansy” RIM-116 RAM.
Okręt może bazować do dwu śmigłowców Sea
Lynx, po dostosowaniu powinien być również
w stanie przyjąć NH-90.
Nieco starsze (przyjęte do służby między 1994
a 1996) i nieco mniejsze (4900 ton wyporności) są
cztery fregaty typu F123 Brandenburg, wyposażone w cztery pociski przeciw-okrętowe Exocet MM
38, 16 komorową wyrzutnię na pociski RIM-7 Sea
Sparrow (od 2014 zastąpione przez ESSM), dwie
wyrzutnie torped Mk 46 (zastąpione MU-90) oraz
dwa systemy RIM-116 RAM. Okręt może bazować do dwu śmigłowców Sea Lynx, hangar jest
jednak zbyt mały dla NH-90.

4 Dywizjon fregat obecnie ma w swoim
składzie jedynie dwie ostatnie z ośmiu fregat
typu F122 Bremen (obie przyjęte na uzbrojenie w 1987 roku). Fregata Augsburg ma zostać wycofana w 2019, a Lübeck w 2021 roku.
Okręty te służą do szkolenia załóg, które mają
w przyszłości przejść na nowy typ fregat niemieckiej marynarki wojennej, zbudowanych
w standardzie obniżonej wykrywalności F125
Baden-Württemberg. Wszystkie cztery planowane okręty zostały już zwodowane, odbiór
pierwszej jednostki miał mieć miejsce w listopadzie 2016 roku, jednak okręt został zwrócony
producentowi, który ma go dopracować. Załoga okrętów została zredukowana do zaledwie
110-120 marynarzy (mniej więcej połowa obsady F123 czy F124), podczs gdy sam okręt jest
znacznie większy od poprzedników, ma wyporność aż 7200 ton. By zachować zdolności okręt
miał być w dużym stopniu zautomatyzowany.
Testy dowiodły jednak, że nie wszystko działa, jak powinno, a okręt podczas prób morskich
wymagał liczniejszej załogi.
Podstawowe uzbrojenie ofensywne to 8
pocisków przeciw-okrętowych RGM-84 Harpoon, a defensywne to dwa zestawy RIM-116
RAM block II. Okręty tego typu zostały zbudowane do działania w warunkach konfliktów
asymetrycznych, każda fregata może zabrać
do 4 jedenastometrowych łodzi półsztywnych oraz do dwu śmigłowców NH-90. Okręt
posiada również większego kalibru uzbrojenie artyleryjskie, tj. 127 mm działo Otobreda
z amunicją Vulcano, które może sięgnąć celów
w odległości nawet 100 km (F123 i F-124 wyposażone są w 76 mm system 76/62 Compact
ciąg dalszy str. 38 ✒
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o znacznie mniejszych możliwościach). Okręt
ma możliwość przyjęcia na pokład do 70 żołnierzy ponad planowaną załogę 120 marynarzy
(potrzeba zwiększenia załogi może zmniejszyć
tę liczbę). Należy jednak zauważyć, że w tradycyjnym, symetrycznym konflikcie F125 dysponować będą mniejszymi zdolnościami niż
starsze fregaty F123 i F124.
Dywizjon okrętów pomocniczych dysponuje trzema dużymi okrętami wsparcia logistycznego typu Berlin (ponad 20.000 ton wyporności), dwoma zbiornikowcami typu Rhön
(14.000 ton) oraz trzema holownikami pełnomorskimi.
Całość lotnictwa marynarki wojennej stacjonuje w Bazie Lotnictwa MW w Nordholz, są
tam dwie jednostki lotnicze: 3 Dywizjon odpowiedzialny za samoloty i 5 Dywizjon odpowiedzialny za śmigłowce.
3. Dywizjon jest od 2006 roku użytkownikiem ośmiu samolotów patrolowych P-3 Orion.
Niemcy zdecydowały się na przejęcie używanych samolotów od Holendrów, maszyny przeszły modernizację wyposażenia zadaniowego
i mimo wieku są traktowane jako typ perspektywiczny. Samoloty te zastąpiły Breguet Atlantic.
Ich uzupełnieniem jest pięć samolotów Dornier
Do 228NG.
5 dywizjon używa śmigłowców pokładowych Westland Lynx Mk.88 (22 maszyny)

oraz większych maszyn bazowania lądowego
Westland Sea King Mk.41 (21 maszyn). Od
2018 ma miejsce proces wymiany nieco starszych Sea Kingów na morską wersję śmigłowca NH90, zamówione zostało 16 śmigłowców.
NH90 będzie operować nie tylko z lądu, ale
również z pokładów większych, dostosowanych do tego jednostek pływających, jak nowe
fregaty typu F125. Uzupełnieniem załogowych
śmigłowców będzie 6 zamówionych bezzałogowych śmigłowców Camcopter S-100; będą
one operować z pokładów korwet typu K130.

Możliwości wsparcia Polski i krajów
bałtyckich w wypadku zagrożenia ze
wschodu – Marynarka Wojenna
Niemiecka Marynarka wojenna łączy
w równych proporcjach siły przeznaczone do
operowania na „wodach brązowych”, czyli
wodach śródlądowego Morza Bałtyckiego
oraz na „wodach błękitnych”, czyli w większej odległości od macierzystych portów.
W przypadku agresji rosyjskiej na położone
najbardziej na wschód państwa NATO należy
oczekiwać, że niemiecka MW podejmie działania zgodne z doktryną NATO. Okręty podwodne jak również mniejsze (trudniejsze do
wykrycia) okręty nawodne będą działać bezpośrednio na Bałtyku przeciw rosyjskiej Flocie Bałtyckiej, zaś większe okręty (fregaty)
będą chronić cieśniny duńskie przed przybyciem posiłków z pozostałych rosyjskich flot
(ze szczególnym naciskiem na działania wy-
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krycia i zwalczania okrętów podwodnych).
Ze względu na duże nasycenie potencjalnego
pola walki środkami obrony powietrznej nie
należy oczekiwać działania na Morzu Bałtyckim samolotów patrolowych takich jak P-3
Orion.
Duże nasycenie obszaru środkami przeciw-okrętowymi (w tym bazowania lądowego) sprawić może, że północno-wschodnia
część akwenu będzie niedostępna dla okrętów i lotnictwa MW NATO z wyjątkiem
może okrętów podwodnych i bardzo małych
jednostek. Warto zwrócić uwagę, że Rosjanie
obecnie budują dla Floty Bałtyckiej serię nowoczesnych, małych jednostek klasy korwety
– dość podobnych do K130. Największym
wyzwaniem rosyjskiej Marynarki Wojennej
jest fakt, że wszystkie jej floty, tj. Północna,
Bałtycka, Czarnomorska, Kaspijska i Pacyfiku są w mniejszym lub większym stopniu odizolowane od siebie. Niedopuszczenie przez
NATO do wsparcia ewentualnych rosyjskich
działań na Bałtyku okrętami z innych flot FR
ma kluczowe znaczenie. Okrętami, które mogłyby zmienić układ sił, może być obecnie
budowana seria udoskonalonych rosyjskich
okrętów podwodnych projektu 636.3 (wg
obecnych planów docelowo 12 jednostek),
czyli ewolucji projektu 877. Hipotetyczne
wejście Szwecji do NATO w sposób zdecydowany poprawiłoby sytuację Sojuszu na
Morzu Bałtyckim.
Ignacy Siedlecki

fot. Fotolia
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Przegląd
mediów
niemieckich
nr 15
Zespół Reduty Dobrego Imienia

K

onferencja Bliskowschodnia w Warszawie (13-14.02.2019) nie została
pozytywnie odebrana w niemieckich
mediach. Komentarze w gazetach o profilu
liberalno-lewicowym były prawie zawsze
nieprzychylne. Krytykowano konfrontacyjny ton USA i dzielenie Europy. Spór polsko-izraelski nie wywołał w Berlinie większych
emocji.

W centrum zainteresowania niemieckich
mediów znalazła się, odbywająca się bezpośrednio po warszawskim szczycie, Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Krytyka
niemieckiej polityki względem Iranu i gazociągu Nord Stream 2, wygłoszona przez wiceprezydenta Mike’a Pence’a w Monachium,
wywołała irytację niemieckich mediów. Telewizja ZDF stwierdziła, że kanclerz Angela
Merkel stała się ostatecznie symbolem sprzeciwu wobec Trumpa.

Negatywna ocena
szczytu w Warszawie
Jeden z bardziej nieprzychylnych komentarzy można było znaleźć w zamieszczonym
w Süddeutsche Zeitung artykule „Jak USA szukają sojuszników przeciw Iranowi” (Wie die
USA Verbündete gegen Iran suchen, Süddeutsche Zeitung 13.02.2019). Wiceszef redakcji
zagranicznej Süddeutsche Zeitung, Paul-Anton
Krüger, ocenił szczyt jako podjętą przez USA
próbę dzielenia Unii Europejskiej.
„W ważnych (sic) europejskich stolicach
odebrano to spotkanie, jako próbę dzielenia Europejczyków i znalezienia wśród nich
chętnych do poparcia amerykańskiego kursu
– przypomina to czasy Donalda Rumsfelda
i jego koalicję chętnych oraz jego tezę o starej
i nowej Europie. Z nieufnością obserwujemy,
jak Pompeo mami prawicowo-populistyczne
rządy Węgier i Polski” – zauważa Krüger.
W jego stwierdzeniach wyraźnie pobrzmiewa
irytacja sięgająca 2003 roku, kiedy to Polska,
wbrew woli Niemiec, wsparła USA podczas
interwencji w Iraku. Najwyraźniej uważa też
Warszawę za jedną z tych „nieważnych” europejskich stolic.
Krüger uważa, że wyjątkowo liczna delegacja amerykańska świadczy o wielkim
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Konferencji Bliskowschodniej i Monachijskiej
Konferencji Bezpieczeństwa w prasie niemieckiej
znaczeniu, jakie USA przypisują warszawskiej konferencji, „jednak zamiast jedności
spotkanie (…) unaoczniło głębokie podziały
między rządem Trumpa i najważniejszymi
sojusznikami USA w Europie; Chiny i Rosja
zbojkotowały konferencję”. Krüger wskazuje
na podziały panujące wśród państw zachodnich w stosunku do Iranu. Podkreśla, że Unia
Europejska chciałaby możliwości utrzymania
handlu z Iranem „przynajmniej na poziomie
sprzed porozumienia nuklearnego”. Również
Polska, zdaniem niemieckiego publicysty, nie
popiera USA bezwarunkowo: „Nawet Polska,
współorganizator konferencji i zgodnie ze słowami ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza jeden z najbliższych sojuszników
Ameryki Trumpa, stara się uniknąć wrażenia,
że konferencja ma antyirański charakter. Polska
wspierała porozumienie nuklearne, powiedział
minister, i nie we wszystkim zgadza się, jeśli
chodzi o politykę USA względem Iranu”. Zdaniem Krügera na konferencji skorzysta premier
Izraela Netanjahu, który zasiądzie do rozmów
z przedstawicielami krajów arabskich i w ten
sposób będzie mógł zademonstrować, że „przełamana została izolacja Izraela w regionie”.
W komentarzu zamieszczonym 14 lutego w artykule pt. „Przyjaciel, który dzieli”
(Der Freund als Spalter, Süddeutsche Zeitung
13.02.2019), Paul-Anton Krüger kontynuuje
swoją negatywną ocenę szczytu: „Już samo
wykorzystanie przemówienia w jednej z europejskich stolic do frontalnego ataku na Francję,
Wielką Brytanię i Niemcy z powodu nuklearnego porozumienia z Iranem jest nieprzyjaznym
aktem. Uczynienie tego w Warszawie, w której
rządzą eurosceptycy, jest próbą (…) dzielenia
Unii Europejskiej. Po koalicji chętnych mamy
teraz konferencję chętnych. Co przyjdzie potem? Bombardowanie Iranu?” – pyta oburzony
publicysta Süddeutsche Zeitung
„Europa powinna reagować ostrożnie
i przygotować się na zawirowania w relacjach z Ameryką Trumpa. Prezydent USA nie
uważa bowiem sojuszu transatlantyckiego za
wartościowy. Wydaje się jednak, że niektórzy członkowie Unii Europejskiej z nadzieją
zerkają na osobne układy z USA. Tylko w ten
sposób można sobie wytłumaczyć, dlaczego
Polska gotowa była do zorganizowania tego
szczytu. Powinno to dać do myślenia zdekla-

rowanym Europejczykom” – stwierdza niemiecki publicysta.
W tym kontekście widać, jak trudno niemieckim dziennikarzom wyobrazić sobie, że
mniejsze państwa europejskie mogą prowadzić
suwerenną politykę zagraniczną.

Polskie spojrzenie
Zdecydowanie bardziej obiektywne przedstawienie szczytu znajdujemy w Die Welt.
W artykule Philippa Fritza pt. „Potrzebujemy
sojuszników. Mogą nimi być tylko Stany Zjednoczone” (Wir brauchen Verbündete. Das können nur die USA sein, Die Welt, 13.02.2019)
przybliżone zostało polskie spojrzenie na
szczyt i omawiane na nim problemy.
Niemiecki publicysta obszernie cytuje wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza, który widzi Polskę jako pośrednika
pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem. „Polska
chciałaby doprowadzić do tego, że USA i UE
zbliżą swoje stanowiska w tej kwestii [porozumienia nuklearnego z Iranem]. Jasno wyrażamy nasze stanowisko: podzielamy decyzję UE,
widzimy jednak, że są one często niewystarczające. (…) Unia Europejska nie jest w stanie
rozwiązać samodzielnie problemów [Bliskiego
Wschodu]. Do tego potrzebujemy sojuszników.
Mogą nimi być tylko Stany Zjednoczone” –
stwierdza w przytoczonych przez Die Welt wypowiedziach szef polskiej dyplomacji.

Niemieckie reakcje
Wiele mówią reakcje czytelników Die
Welt, które znajdujemy pod tekstem nakreślającym polski punkt widzenia na Konferencję Bliskowschodnią. Chociaż ich autorstwo nigdy nie
jest sprawą pewną, to zasadniczo pokrywają się
one z badaniami socjologicznymi prowadzonymi w Niemczech. Oto kilka cytatów spośród 87
wpisów:
„Razem z Polską i innymi krajami wschodnioeuropejskimi [kroczymy] wesoło ku upadkowi. Można by pomyśleć, że Polska niczego
się nie nauczyła ze swojej jakże burzliwej historii. W realnym życiu jest tak samo: kto nie
ciąg dalszy str. 40 ✒
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szuka zgody ze swoimi sąsiadami, ten wiedzie
niespokojne i niebezpieczne życie” – uważa
Hans-Peter P.
„Kiedyś byliśmy bardzo blisko z USA.
W międzyczasie bardzo wielu Niemców postrzega Stany Zjednoczone jako największe
zagrożenie dla pokoju. Również gospodarcza
stabilność mocno ucierpiała za czasów Trumpa” – pisze Hans S.
Pojawia się również kilka głosów odmiennych, a nawet krytycznych w stosunku do dominującego tonu niemieckich mediów;
„Większość Niemców postrzegała i nadal
postrzega ludzi z Europy Środkowej (zwanej
w Niemczech Europą Wschodnią) jako ludzi
trzeciej kategorii. (…) W Unii Europejskiej
widać to jeszcze wyraźniej” – zauważa Susanne A.

Przeważają jednak głosy
antyamerykańskie:
„Tylko [sojusz] z USA? Trump nie jest
partnerem godnym zaufania. Trump jest bardziej niebezpieczny niż Putin. Europa musi
uniezależnić się od USA. Europa Wschodnia
musi się zdecydować, czy chce być Europą –
jeśli tak, to ze wszystkim praworządnymi obowiązkami i zasadami Unii Europejskiej. Wyjadanie z ciasta rodzynek, jak chcą tego Anglicy,
jest niemożliwe!” – oburza się Gerhard B.

Można by uznać powyższe
wypowiedzi za skrajne,
lub zastanawiać się, czy przypadkiem nie powstały na rosyjskich farmach internetowych
trolli, gdyby nie potwierdzały ich
wyniki badań socjologicznych.
Z upublicznionych 08.02.2019 roku badań
sondażowni Civey wynika, że 42,3 procent
respondentów uważało Chiny za bardziej wiarygodnego partnera niż USA, a 23,1 procent
badanych było odmiennego zdania. Zlecone
w lutym przez telewizję ZDF sondaże wykazały, że Niemcy zdecydowanie bardziej niepokoją się polityką Trumpa niż Putina. 56 procent
respondentów było zaniepokojonych działaniami Putina, jednak aż 82 procent pytanych
wskazało na Trumpa jako źródło swoich obaw.
86 procent respondentów stwierdziło, że pod
rządami Trumpa USA nie są już wiarygodnym
partnerem w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa.

Widoczny w niemieckich mediach frontalny atak na Donalda Trumpa trwa od objęcia przez niego władzy w styczniu 2017 roku.
W tym kontekście można de facto mówić
o umacnianiu antyamerykańskich nastrojów
w niemieckim społeczeństwie.

Monachijska konferencja
Jednym z powodów, dla których niemieckie
media nie poświęcały nadmiernej uwagi Bliskowschodniej Konferencji w Warszawie, był
fakt, iż odbywała się ona bezpośrednio przed
55. Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa
(organizowana od 1963 roku, jest największą
konferencją tego typu na świecie).
Z niemieckiego punktu widzenia głównym
tematem konferencji (15-17.02.2019) były narastające napięcia między Rosją a NATO i obawa powrotu do wyścigu zbrojeń. Dyskutowano
również nad strategią walki z ISIS. Konferencja
ponownie unaoczniła rozbieżności w kwestii
amerykańskiego i europejskiego podejścia do
kwestii irańskiej.
Punkt widzenia Niemiec w kwestii bezpieczeństwa przybliżyła minister obrony Niemiec
Ursula von der Leyen (CDU), która wezwała
do większej współpracy międzynarodowej.
„Żyjemy w świecie, w którym potrzebni są
partnerzy” – stwierdziła szefowa niemieckiego MON. „Nasze partnerstwo nie jest oparte
na dominacji. Nie tworzy ona gospodarczego
i politycznego uzależnienia”. Komentator Süddeutsche Zeitung uznał, że zdanie to było skierowane do Rosji i Chin, ale także do prezydenta
Donalda Trumpa (15.02.2019, Unsere Partnerschaft beruht nicht auf Dominanz, Süddeutsche
Zeitung).
Wezwanie do transatlantyckiej współpracy,
na przykład w Afganistanie, ma również bardzo praktyczny wymiar. Rośnie bowiem obawa
przed wycofaniem się USA z Afganistanu. Bez
amerykańskich śmigłowców bojowych Bundeswehra, podobnie jak armie innych państw
NATO, nie są w stanie skutecznie kontynuować
misji „Resolute Support” i prowadzić szkolenia
sił rządowych w Afganistanie. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że wydatki na obronność
na poziomie 2 proc. PKB pozostają w wypadku
Berlina jak na razie w sferze obietnic. Aktualnie Niemcy, największa gospodarka w Europie,
wydają 1,2 proc. PKB, podczas gdy Polska
przeznacza na wojsko 1,98 proc. swojego PKB,
a USA 3,5 proc. PKB.
Niemiecki pogląd na kwestię europejskiej
polityki zagranicznej wyraził minister spraw
zagranicznych Heiko Maas (SPD): „Tylko
gdy połączymy suwerenność na poziomie eu-

ropejskim, to Europa zachowa zdolność do
suwerennego działania”. Jeśli się to nie uda,
wówczas pojawi się, zadaniem szefa niemieckiego MSZ, ryzyko zgniecenia Europy pomiędzy mocarstwami (Die Weltgemeinschaft
sucht nach Lösungen, Süddeutsche Zeitung,
15.02.2019).
Niemieccy dziennikarze nie zauważają jednak, że walka o podmiotowość Europy odbywa
się kosztem mniejszych państw europejskich
i de facto faworyzuje Niemcy i Francję.

Okiem eksperta
Markus Kaim, ekspert ds. Bliskiego Wschodu z fundacji Wissenschaft und Politik, przedstawił w telewizji publicznej ARD (ARD, der
Weltspiegel, 17.02.2019) powody, dla których
Niemcy nie chcą zrezygnować z porozumienia
nuklearnego z Iranem. Po pierwsze nie widzą
dowodów na jego łamanie przez Teheran, a po
drugie chcą pełnić rolę pośrednika miedzy Iranem a Zachodem. Zwolennicy multilateralizmu
za kluczowy element swojej polityki uważają
dotrzymywanie umów międzynarodowych.
Berlin jest zdania, że zerwanie porozumienia
przyniosłoby efekt odwrotny od zamierzonego
i oznaczało wznowienie irańskiego wojskowego programu nuklearnego. Amerykanie wspierają Izrael (który czuje się zagrożony) i uczynili z konfrontacji z Iranem jeden z kluczowych
elementów swojej polityki zagranicznej. Zamiarem USA jest budowanie koalicji antyirańskiej i izolacja Teheranu.
Konflikt zbrojny z Iranem jest zdaniem Kaima jednak mało prawdopodobny. Można się
jednak spodziewać eskalacji starć na granicy
izraelsko-syryjskiej, gdzie toczy się konflikt
zastępczy.

Wystąpienie wiceprezydenta
Mike’a Pence’a w Monachium
Jednym z kluczowych momentów Konferencji w Monachium było wystąpienie wiceprezydenta Mike’a Pence’a w wypełnionej po
brzegi sali. Odnotowuje je wprawdzie wiele
niemieckich gazet, lecz w większości wypadków cytowane są tylko krótkie fragmenty. Komentatorzy koncentrują się na elementach sporu
z Niemcami, przez co umyka szerszy kontekst
wystąpienia. Pence mówił z pozycji siły – z pozycji lidera zachodniego świata. Ostrze przemówienia skierowane było przeciwko Iranowi,
kilkakrotnie skrytykował też Niemcy. Wystąpienie wiceprezydenta Pence’a unaoczniło
fundamentalne różnice w podejściu do polityki
Unii Europejskiej i USA. Warto zacytować to
przemówienie w dłuższych fragmentach.
ciąg dalszy str. 41 ✒
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Przemówienia Pence’a było deklaracją twardego przywództwa Ameryki. Już na
wstępie Pence nawiązał do warszawskiego
przemówienia prezydenta Donalda Trumpa,
wygłoszonego przed pomnikiem Powstania
Warszawskiego na Palcu Krasińskich: „Fundamentalne pytanie naszych czasów brzmi, czy
Zachód ma wolę, aby przetrwać. Czy mamy
pewność w naszych wartościach, żeby walczyć
o nie do samego końca?”. Pence odpowiedział
na to pytanie prezentując fakty, dotyczące
modernizacji amerykańskich sił zbrojnych:
„Dziś, jako wiceprezydent USA mogę z dumą
ogłosić, że pod przewodnictwem prezydenta
Donalda Trumpa USA odpowiedziały na to
pytanie. (…) Ameryka jest silniejsza niż kiedykolwiek i Ameryka ponownie przewodzi na
arenie świata. (…) Dzięki ponadpartyjnemu
poparciu prezydent Donald Trump wprowadza największe inwestycje wojskowe od czasów Ronalda Reagana”. Jako przykłady Pence
wymienił modernizację arsenału nuklearnego
i wprowadzenie nowych systemów obrony antyrakietowej.

Stream 2: „Nie możemy zapewnić bezpieczeństwa Zachodu, gdy nasi sojusznicy uzależniają
się od Wschodu”. Wezwał również do ochrony
kluczowej infrastruktury telekomunikacyjnej
przed ingerencją ze strony Chin. Dzięki wysiłkom prezydenta Trumpa „nasz transatlantycki
sojusz został obroniony i odnowiony” – stwierdził wiceprezydent.
W dalszej części przemówienia Pence wyliczył sukcesy Zachodu: pokonanie ISIS w Iraku
i Syrii: „Wyzwoliliśmy wspólnie z koalicjantami 5 milionów Irakijczyków, Kurdów i Arabów”. Podkreślił, że zapowiedziane wycofanie
amerykańskich jednostek z Syrii jest zmianą
taktyki, a nie misji. Zapewnił o permanentnym
wsparciu sojuszników w walce z ISIS – za co
zebrał rzęsiste oklaski. Wiceprezydent stwierdził, że w Afganistanie USA zmusiły Talibów
do negocjacji: „Szukamy pokoju, ale stawiamy
czoła wszelkim wyzwaniom. Będziemy postrzegali świat takim, jakim on jest, a nie takim,
jakim chcielibyśmy żeby był”.

Wiceprezydent podkreślił jednak, że siła
państwa zależy od jego gospodarki: „Wprowadziliśmy największe redukcje podatków
w amerykańskiej historii. (…) W ciągu dwóch
lat stworzyliśmy 5,3 miliona nowych miejsc
pracy, a bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 50 lat. (…) Stajemy się największym
na świecie producentem ropy i gazu”.

Jako przykład zmiany nastawienia na realistyczne, Pence podał sprzedaż Ukrainie uzbrojenia, co było reakcją na rosyjską agresję: „Wydaliliśmy też 60 rosyjskich dyplomatów, po
dokonaniu ataku chemicznego na rosyjskiego
uchodźcę w Wielkiej Brytanii”. Przypomniał,
że po latach łamania przez Rosję zasad traktatu
INF (eliminacja rakiet balistycznych średniego
zasięgu) USA planuje wycofanie się z niego.

Pence – nieco prowokacyjnie – zwrócił
uwagę, że dzięki wysiłkom prezydenta Trumpa liczba państw NATO wydających na obronność obiecane 2 procent swojego PKB uległa
podwojeniu. Podkreślił, że wzywanie do większych wydatków (aluzja pod adresem Niemiec), jest przejawem oczekiwanego od USA
przywództwa. Pence wezwał wszystkich członków NATO do sprzeciwu wobec projektu Nord

Pence oskarżył Iran o bycie głównym sponsorem państwowego terroryzmu na świecie
i przyczyną destabilizacji Bliskiego Wschodu.
„Antysemityzm jest złem i musi być zawsze
i wszędzie zwalczany” – słowa te zostały przyjęte brawami. Oskarżył Iran o popieranie nowego Holokaustu i poszukiwanie środków do jego
realizacji. Pence wspominał też o zaszczycie,
jakim była konferencja w Polsce i o fakcie,

że jej uczestnicy uznali Iran za największe zagrożenie dla pokoju. „Nadszedł czas, aby nasi
europejscy partnerzy przestali podważać nasze
sankcje przeciwko temu morderczemu reżimowi. (…) Nadszedł czas, aby wycofać się z porozumienia nuklearnego z Iranem”. – apelował
amerykański wiceprezydent.
Kolejne minuty wystąpienia poświęcone
były Azji i relacjom z Chinami. Pence przypominał o nałożeniu ceł na chińskie towary, ale
jednocześnie wyraził nadzieję na porozumienie
i normalizację relacji handlowych. Jako sukces
amerykańskiej polityki w Azji wiceprezydent
Pence przedstawił negocjacje z Koreą Północną, których celem jest denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego. Końcowe fragmenty wystąpienia poświęcone były
sytuacji w Wenezueli. Pence zaapelował
o zjednoczenie w celu odsunięcia od władzy
prezydenta Nicolasa Maduro. Na koniec wiceprezydent Pence ponownie zacytował przemówienie warszawskie Donalda Trumpa:
„Nasza wolność, nasza cywilizacja i nasze
przeżycie zależą od naszych więzi, historii,
kultury i pamięci. (…) Zachód nigdy, przenigdy nie pozwoli się złamać. Nasze wartości zatriumfują, nasze narody będą rozkwitać”. Pence mówił też o wierze, która jest fundamentem
spajającym Zachód.

Wystąpienie kanclerz Merkel
Odpowiedzią na wizję relacji transatlantyckich wiceprezydenta Pence’a było przemówienie kanclerz Angelii Merkel, które
niemieccy publicyści odebrali jako bardzo
udane. „Niemcy i Ameryka podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium stoczyciąg dalszy str. 42 ✒
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li ostry spór na temat partnerstwa i przywództwa wolnego świata. (…) Kanclerz odrzuciła
amerykańskie jednostronne działania i cła
karne”. - stwierdził Peter Carstens, korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung. Melinda Crane z Deutsche Welle uznała przemówienie za najlepsze, jakie niemiecka kanclerz
kiedykolwiek wygłosiła na monachijskich
konferencjach.
Kanclerz Merkel w swoim przemówieniu
broniła idei multilateralizmu, wskazując na
niemieckie zaangażowanie w licznych misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Temat
gazociągu Nord Stream 2, krytykowany m.in.
przez Stany Zjednoczone i Polskę, został
przez kanclerz poruszony zaledwie w kilku
zdaniach. Niezależnie od sposobu przesyłania gazu „gaz pozostaje rosyjski”. Kanclerz
uważa Rosję za solidnego dostawcę i wskazuje, że nawet podczas zimnej wojny ZSRR
wywiązywał się z dostaw.

Niemiecka kanclerz najwyraźniej
nie widzi problemu w politycznym
uzależnieniu od dostaw i fakcie,
że de facto zakup gazu wspiera
agresywną politykę Putina i jest
jednym z ostatnich źródeł rosyjskiej mocarstwowości.
Kanclerz Merkel zasugerowała, że ograniczenie dostaw gazu do Europy pchnęłoby Rosję
w ramiona Chin. Z drugiej jednak strony Merkel zapewniła o gotowości do kupowania skroplonego gazu z USA. Komentatorzy niemieccy

chętnie podkreślali ironiczne uwagi kanclerz
Merkel pod adresem prezydenta Trumpa.
Wypowiedzi Merkel przytacza w swoim
artykuł „Ironiczna ofensywa Merkel przeciw
Trumpowi” (Merkels ironische Offensive gegen Trump, Tagespiegel, 16.02.2019) znany
berliński publicysta Christoph von Marschall:
„[Kanclerz] nie rozumiała, dlaczego USA widzą w niemieckich samochodach zagrożenie
dla swojego bezpieczeństwa narodowego i szukają pretekstu do wprowadzenie ceł karnych.
»Jesteśmy dumni z naszych aut. Mamy do tego
prawo« powiedziała wywołując radość na sali.
»Te samochody są budowane w Ameryce«“.
Jak zauważa publicysta Tagesspiegla, Merkel
odrzuciła apele Amerykanów o szybkie podniesienie wydatków na obronność do poziomu 2 procent PKB, argumentując, że Niemcy
wprawdzie dążą do tego celu, ale gdy osłabnie
gospodarka, to siły zbrojne i tak się przez to nie
wzmocnią.
Zakończenie obowiązywania traktatu INF,
dotyczącego likwidacji rakiet balistycznych
średniego zasięgu, kanclerz Merkel uznała za
„bardzo negatywne dla Europy”. Przyczyną
wypowiedzenia traktatu przez USA „jest jego
łamanie przez Rosję”, ale „odpowiedzią nie
mogą być ślepe zbrojenia” – cytuje Merkel Der
Tagesspiegel. Na koniec kanclerz Merkel otrzymała owację na stojąco.
Pełne zachwytu dla odchodzącej kanclerz
Merkel były komentarze w prezentującej zazwyczaj bardzo krytyczne spojrzenie na politykę Donalda Trumpa stacji ZDF. 16.02.2019
w programie Heute Journal stwierdzono, że
po wygłoszonej w Monachium mowie, Angela
Merkel stała się ostatecznie symbolem sprzeciwu wobec Trumpa.

Oferty współpracy
Do multilateralizmu, „który służy pokojowi”, wzywał na monachijskiej konferencji
również przedstawiciel Chin, członek politbiura Yang Jiechi. Chiny popierają konsultacje
i kooperację, ale sprzeciwiają się „mieszaniu
się w ich wewnętrzne sprawy” – relacjonował wystąpienie Chińczyka berliński Der Tagesspiegel w artykule pt. „Kto należy jeszcze
do supermocarstw?” (Wer gehört noch zu den
Supermächten?, 16.02.2019). Christoph von
Marschall, autor artykułu, zauważa też zaskakująco spokojne wystąpienie szefa rosyjskiej
dyplomacji Siergieja Ławrowa: „Tym razem
mówił mniej surowym językiem i z milszym
wyrazem twarzy”. Ławrow stwierdził, że
»sytuacja w Europie jest napięta«. Winę, jak
zauważa berliński dziennikarz, Ławrow przypisał Zachodowi – Adenauer, de Gaulle, Kohl
i Mitterand wzywali do »partnerskich relacji
z Rosją«, ale skończyło się na »niezrealizowanych postanowieniach«. Ławrow skrytykował
wymuszanie na Europie »Nato - centryzmu«
i obrony antyrakietowej. »Europa dała się
wciągnąć w bezsensowną rywalizację z Rosją«
cytuje rosyjskiego dyplomatę niemiecki publicysta. Ławrow zaoferował też perspektywę
współpracy miedzy Rosją a Unią Europejską
w stworzeniu wspólnego obszaru gospodarczego od Lizbony po Władywostok. »Pytanie czy
Unia otrzyma na to zgodę«, pyta retorycznie
Ławrow, sugerując poddaństwo UE względem
Stanów Zjednoczonych.
W swojej konkluzji Chrstoph von Marschall stwierdza: „Prawdziwą przeszkodą
[w stworzeniu strefy handlu] jest fakt, że UE
w odróżnieniu od Rosji posiada gospodarkę
wolnorynkową i ekonomicznie jest siedem razy
silniejsza od Rosji.”
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Konferencje w Warszawie i Monachium pokazały, jak bardzo podzielony w swoich działaniach jest Zachód. Demonstracyjny
brak wysokiej rangi przedstawicieli Niemiec, Francji i Unii Europejskiej w Warszawie był wyrazem krytyki pod adresem administracji Donalda Trumpa i amerykańskiej polityki względem Iranu. Wzajemna nieufność i kompletnie różne modele postrzegania
zagrożeń stały się aż nadto widoczne.
Władze USA, reprezentowane przez wiceprezydenta Pence’a, deklarują dążenie do odbudowy pozycji Stanów Zjednoczonych
i jedności Zachodu opartych na tradycyjnych wartościach i potencjale militarno-gospodarczym. Europa, reprezentowana przez
Niemcy, (znamienna była nieobecność francuskiego prezydenta) preferuje w relacjach z Chinami i Rosją kooperację. Rozwiązania
kryzysów widzi w multilateralizmie i systemie umów międzynarodowych. Obie postawy wynikają m.in. z odmiennych potencjałów.
Można dojść do wniosku, że Waszyngton prowadzi zdeterminowaną grę o utrzymanie statusu globalnego supermocarstwa. Rosja
i Chiny zainteresowane są najwyraźniej wykorzystaniem ideologicznych różnic miedzy UE a USA. Polska już dawno została przyporządkowana przez zachodnią opinię publiczną do obozu amerykańskiego. Wiele zależy od tego, czy administracja Trumpa przez
następne lata utrzyma się przy władzy i jak dalece zaangażuje się w naszym regionie. Zwiększona obecność wojsk amerykańskich
w Polsce byłaby widomym znakiem polsko-amerykańskiego partnerstwa
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Przegląd
mediów
amerykańskich
Zespół Reduty Dobrego Imienia

W

dniach 13-14 lutego 2019 roku
w Warszawie odbyła się współorganizowana przez Polskę i USA
konferencja ministerialna poświęcona problemom Bliskiego Wschodu, a w szczególności kwestii Iranu. Na konferencji obecni byli
przedstawiciele 60 państw.
Wyjątkowo liczną delegację wystawiły Stany Zjednoczone, na czele z wiceprezydentem
Mikem Pencem i sekretarzem stanu Mikem
Pompeo. Państwa europejskie, poza Wielką Brytanią, w dużej mierze zignorowały spotkanie,
przysyłając reprezentantów niższego szczebla.
Na konferencji nie byli obecni przedstawiciele
Iranu. Jednym z kluczowych gości był premier
Izraela Benjamin Netanjahu, który otrzymał
wyjątkową okazję do spotkania z przedstawicielami krajów arabskich. Jak zauważyły agencje
prasowe, szczyt w Warszawie był pierwszym
tego rodzaju spotkaniem od czasu konferencji
w Madrycie w 1991 roku.
Na zakończenie szczytu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i sekretarz stanu
USA Mike Pompeo ogłosili powołanie siedmiu
grup roboczych, zajmujących się kwestiami pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.
Celem grup ma być wypracowanie konkretnych
rozwiązań dla regionu. Głównym obszarem
działania jest zwalczanie terroryzmu i proliferacji rakiet balistycznych.
Pozytywne efekt medialny, jakim było
współorganizowanie ze Stanami Zjednoczonymi
tak dużej konferencji międzynarodowej, przyćmiony został – szczególnie w opinii krajowych
dziennikarzy – przez skandaliczne wypowiedzi
Andrei Mitchell, reporterki amerykańskiej stacji
MSNBC, która podczas transmisji z Warszawy mówiła o walce żydowskich powstańców
w Getcie „przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. Przeproszenie zajęło Mitchell
dwa dni.
Zdecydowanie poważniejsze konsekwencje
miały jednak wygłoszone na terenie Muzeum
Żydów Polskich i przytoczone przez dziennik
Jerusalem Post wypowiedzi premiera Izraela
o Polakach kolaborujących nazistami. Pomimo
dementi ze strony izraelskiej kontrowersje wokół
domniemanych wypowiedzi narosły tak bardzo,
że premier Mateusz Morawiecki zmuszony był

❖❖❖

43

LUTY 2019

Konferencja
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amerykańskich
odwołać swoją wizytę w Izraelu. W wyciszenie
konfliktu zaangażowały się Stany Zjednoczone.

Polsko-amerykańska solidarność
13 lutego, w dniu rozpoczęcia warszawskiej
konferencji, informacyjna stacja telewizyjna
CNN zamieściła na swoim portalu artykuł pióra
Jacka Czputowicza i Mike Pompeo, w którym
obaj dyplomaci podkreślali strategiczne związki łączące oba kraje. Zapewniali o solidarności
i partnerstwie charakteryzującym obustronne
relacje Warszawy i Waszyngtonu, a także wyrażali nadzieję, że duch solidarności będzie przyświecał wszystkim uczestnikom konferencji.
„Solidarność jest tym, czego oczekujemy od
wszystkich krajów zebranych w tym tygodniu
w Warszawie na organizowanej wspólnie konferencji ministerialnej w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie” – pisali dyplomaci. Podkreślali również historyczne
znaczenie szczytu, na który przybyły delegacje
z 60 państw.
„Będziemy dyskutowali o konfliktach w Syrii i Jemenie, tak samo jak o wysiłkach na rzecz
osiągnięcia pokoju między Izraelem i Palestyńczykami”- zapewniali Czaputowicz i Pompeo.
Iran, który uważany był przez komentatorów
za główny temat szczytu, w artykule pojawił się
tylko raz: „Oczekujemy, że każdy z krajów wyrazi poglądy, które będą zgodne z ich własnym
interesem. Rozbieżności w jednym obszarze nie
powinny wykluczać jedności na innych polach.
Przykładowo w przeszłości nasze dwa kraje zajęły odmienne stanowiska w kwestii porozumienia nuklearnego z Iranem.”

Szczyt antyirański
W opinii większości komentatorów szczyt
dotyczył jednak przede wszystkim kwestii irańskiej polityki nuklearnej i miał służyć ograniczeniu wpływów Teheranu na Bliskim Wschodzie.
Cieniem na konferencji kładła się decyzja prezydenta Trumpa, który w maju 2018 roku zdecydował o wyjściu USA z porozumienia nuklearnego
z Teheranem. Porozumienie to (JCPOA - Joint
Comprehensive Plan of Action) zostało zawarte w 2015 roku. Uczestniczyły w nim wszystkie
wielkie mocarstwa na czele ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją oraz Unia Europej-
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ska. Porozumienie miało na celu ograniczenie
rozwoju irańskich prac nad technologią nuklearną – w zamian zniesione zostały sankcje. Szczególnie państwa europejskie zainteresowane były
rozwojem relacji handlowych z Iranem.
Władze irańskie z oburzeniem zareagowały
na wieści o planowanej konferencji – zostało
to odnotowane przez amerykańskie media. 11
stycznia CNN zamieściła obszerny artykuł na temat sprzeciwu Iranu względem planowanej konferencji bliskowschodniej w Warszawie. CNN
informowała o wezwaniu chargé d'affaires polskiej ambasady w Teheranie, Wojciecha Unolta,
do irańskiego MSZ. Zacytowano również stanowisko szefa irańskiego MSZ Javada Zarifa, który w ostrych słowach skrytykował polski rząd:
„Ci, którzy uczestniczyli w ostatniej antyirańskiej konferencji organizowanej przez USA są
dziś martwi, okryci hańbą lub zmarginalizowani. A Iran jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek.
Polski rząd nie zmyje z siebie tej hańby: podczas
II Wojny Światowej Iran ratował Polaków, dziś
polski rząd jest gospodarzem antyirańskiego
cyrku”.
Oliwy do ognia dolał wpis zamieszczony
13 lutego na oficjalnym koncie premiera Izraela: „To otwarte spotkanie z przedstawicielami
czołowych państw arabskich, którzy siadają razem z Izraelem, by posunąć naprzód wspólny
interes wojny z Iranem”. Wpis został wprawciąg dalszy str. 44 ✒
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dzie szybko usunięty i zastąpiony łagodniejszą
wersją, ale Teheran zyskał koronny argument na
potwierdzenie tezy o antyirańskim charakterze
spotkania. David M. Herszenhor z wpływowego
amerykańskiego portalu Politico odnotowuje to
wydarzenie i pisze: „Twitterowy ostrzał szybko
zniszczył jakiekolwiek wyobrażenia na temat
bliskowschodniej konferencji pokojowej oraz
iluzję, że spotkanie w Warszawie nie jest skoncentrowane na Iranie”.
Odmienną opinię zaprezentował amerykański pisarz, dziennikarz i znany bloger Matthew
Yglesias (400 tys. obserwujących na Twitterze)
twierdząc, że osoby obsługujące twitterowe
konto premiera Izraela mogły błędnie przetłumaczyć jego wypowiedź z języka hebrajskiego.
Zamieszanie wokół wpisu Netanjahu powinno być przestrogą przed zbyt swobodnymi
wypowiedziami. Niestety, takich wypowiedzi
w kontekście szczytu pojawiło się wiele.

Dziennikarska kompromitacja
Do pierwszego, bardzo zaskakującego i obraźliwego dla polskiej strony incydentu medialnego doszło 13 lutego z udziałem doświadczonej amerykańskiej dziennikarki Andrei Mitchell.
Korespondentka amerykańskiej stacji MSNBC
(telewizji uważanej za sympatyzującą z Demokratami i bardzo krytycznej względem prezydenta Trumpa) podczas transmisji z Warszawy mówiła o „walce żydowskich powstańców
w Getcie przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. Dziennikarka nie wymieniła przy
tym Niemców, którzy napadali na Polskę, stworzyli getto i wymordowali jego mieszkańców.
Pierwsza reakcja ze strony polskiej ambasady w Waszyngtonie była bardzo dyplomatyczna.
„Dziękujemy @mitchellreports i @MSNBC za
relację z Warszawy. Jednak powstanie w getcie
warszawskim w 1943 roku było bohaterskim
aktem wymierzonym przeciwko niemieckim
nazistom, którzy utworzyli getto i przeprowadzili Holokaust. Podczas II wojny światowej
Polska została zaatakowana i była okupowana
przez niemiecki reżim nazistowski” – napisano
na Twitterze. Wkrótce polska ambasada w USA
w oficjalnym piśmie wezwała 72-letnią dziennikarkę do sprostowania niezgodnych z prawdą
historyczną i krzywdzących dla Polaków wypowiedzi. „Tak skandaliczne błędy nie powinny mieć miejsca w dziennikarstwie" – napisała
ambasada. Zaproszono też Mitchell do odwiedzenia miejsc upamiętniających oba powstania
w Warszawie.
Słowa Mitchell wywołały falę oburzenia
w Polsce. IPN zażądał od dziennikarki sprostowania i zapowiedział, że jeśli Mitchell tego
nie zrobi, to sprawa może trafić do sądu. Osta-

tecznie 14 lutego Mitchell przeprosiła za swoją
wypowiedź. Dziennikarka napisała na Twitterze:
„Przejęzyczyłam się we wczorajszym reportażu,
gdy mówiłam o powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku. By było jasne, polski rząd
nie był zaangażowany w te przerażające czyny.
Przepraszam za tę niefortunną nieścisłość”.
Do wypowiedzi Andrei Mitchell odniósł się
premier Mateusz Morawiecki: „w Polsce okupowanej przez Niemcy nie istniał żaden «polski
reżim» – to wielkie niezrozumienie warunków
wojny. Zarówno Polacy, jak i Żydzi byli bestialsko mordowani przez Niemców. Polscy żołnierze walczyli każdego dnia II Wojny Światowej
o wolność i życie wszystkich narodów” – stwierdził premier.
Również Światowy Kongres Żydów zażądał, by NBC i MSNBC sprostowały fałszywe
wypowiedzi swojej korespondentki. „Światowy
Kongres Żydów żąda, by NBC i MSNBC wydały natychmiastowe sprostowanie tego fałszywego sformułowania. Getto warszawskie było
diabelskim tworem, zorganizowanym przez nazistowskie Niemcy w okupowanej Polsce. (…)
Żydowscy powstańcy podjęli walkę z Niemcami” – napisał prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder.

Upamiętnienie powstańców
Podczas trwania konferencji w czołowych
amerykańskich dziennikach ukazały się dłuższe
artykuły, które podkreślały polsko-amerykańską
współpracę i zgodnie z prawdą historyczną mówiły również o oporze polskiego społeczeństwa
oraz ofiarach poniesionych podczas II
Wojny Światowej. 14 lutego znany z krytycznego stosunku do prezydenta Trumpa dziennik New York Times zamieścił na swoim portalu obszerną relację z Warszawy przygotowaną
przez amerykańską agencję prasową Associated
Press. W artykule „Amerykański wiceprezydent
składa hołd Żydom i Polakom, którzy stawiali opór nazistom” (US Vice President Honors
Jews, Poles Who Resisted Nazis, New York
Times, 14.02.2019) szczegółowo opisane zostały poszczególne punkty wizyty Mike’a Pence’a oraz ich tło historyczne. Warto przytoczyć
obszerniejsze fragmenty artykułu i zwrócić uwagę na podniosły ton i styl relacji, który wychodzi
poza ramy zwykłej relacji:
„Wiceprezydent USA Mike Pence oddał we
wtorek hołd cierpieniom Żydów i Polaków, jakich doświadczyli podczas niemieckiej okupacji
w czasie II Wojny Światowej. Wiceprezydent
odwiedził pomniki upamiętniające ich cierpienia
i bohaterstwo. Pełna symboliki wizyta w zniszczonym przez wojska Adolfa Hitlera mieście
była gestem przyjaźni w stosunku do dwóch
spośród najbliższych sojuszników Ameryki:
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Izraela i Polski. Miało to miejsce na dzień przed
pierwszą wizytą Pence’a w Auschwitz – miejscu
pamięci, w którym nazistowscy Niemcy – na terenie okupowanej wówczas Polski – zabili 1.1
miliona osób, w większości Żydów”.
„Pence najpierw w towarzystwie premiera
Izraela Benjamina Netanjahu i premiera Polski
Mateusza Morawieckiego oddał hołd żydowskich powstańców, którzy w 1943 roku rozpoczęli walkę z wojskami nazistowskich Niemiec
w Warszawskim Getcie” – opisuje wizytę Associated Press. W artykule poinformowano o wizycie wiceprezydenta USA i premiera Izraela
w Muzeum Żydów Polskich, które „opowiada
historię trwającej 1000 lat [obecności] Żydów
w Polsce”.
Artykuł przybliża również tragiczne losy
Polaków w okupowanej Warszawie. „Pence
w towarzystwie premiera Morawieckiego odwiedził pomnik Powstania Warszawskiego
z 1944 roku – to ważne miejsce dla Polaków,
w którym prezydent Donald Trump w 2017
roku wygłosił mowę. W trakcie zrywu polscy
powstańcy chwycili za broń przeciwko bardzo
silnym jednostkom niemieckim. Opierali się
przez 63 dni, zanim Niemcy zdławili powstanie.
W odwecie Niemcy zamordowali około 200.000
Polaków i zrównali Warszawę z ziemią.
Autor artkułu zauważa, że celem zorganizowanej przez USA i Polskę bliskowschodniej
konferencji było w dużej mierze „izolowanie
Iranu”. Przytoczone zostały również słowa wiceprezydenta Pence’a, który podczas wygłoszonej 14 lutego 2019 roku mowy stwierdził, iż
„irański reżim otwarcie opowiada się za nowym
Holocaustem”.
W korespondencji autor odniósł się do obraźliwej wypowiedzi Andrei Mitchell. „Naród
polski i izraelski zbudowały swoje nowoczesne tożsamości na doświadczeniach z II Wojny
Światowej – oba powstania pozostają po dziś
dzień źródłem dumy i chwały. Błędne przypisywanie odpowiedzialności za zabrodnie powoduje wielką obrazę. Doświadczona dziennikarka stacji NBC Andrea Mitchell dowiedziała
się o tym, gdy w czasie środowej transmisji na
żywo z Warszawy powiedziała, że Żydzi walczyli przeciwko »polskiemu i nazistowskiemu
reżimowi«.”

Wiceprezydent Pence w Auschwitz
W dzienniku Washington Post znajdujemy
również obszerną relację z wizyty wiceprezydenta Mike’a Pence’a oraz prezydenta Andrzeja
Dudy w byłym hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz. Prezydentom towarzyszyły ich małżonciąg dalszy str. 45 ✒
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ki: Karen Pence i Agata Kornhauser-Duda oraz
Jared Kushner – zięć prezydenta Trumpa. W artykule pt. „Amerykański wiceprezydent Mike
Pence po raz pierwszy odwiedza Auschwitz”
(US Vice President Mike Pence makes his first
Auschwitz visit, Washington Post 15.02.2019)
Vanessa Gera szczegółowo opisuje przebieg
samej wizyty i zwraca uwagę na jej kontekst
historyczny: „Była to pierwsza wizyta Penca,
konserwatywnego chrześcijanina, w miejscu,
w którym niemieckie wojska (siły), okupujące
w czasie II Wojny Światowej Europę Wschodnią, zamordowały 1,1 miliona osób. Większość
ofiar stanowili Żydzi, ale byli wśród niech też
Polacy, Romowie i inni”.
Autorka wspomina również o polskich ofiarach Auschwitz: „Pence zwiedził ekspozycję,
na której znajdowały się również ludzki włosy
i rzeczy osobiste ofiar, zanim złożył wieniec
przed Ścianą Śmierci, na dziedzińcu gdzie dokonywano egzekucji więźniów. Wielu spośród zastrzelonych stanowili Polacy, którzy należeli do
podziemia walczącego z niemiecką okupacją”.
Wiceprezydent odniósł się do wizyty w Auschwitz następnego dnia podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium: „Było to
dla mnie miejsce niewypowiedzianej tragedii,
przypomnienie do czego zdolne są tyranie. Ale
wydaje mi się, że jest to również miejsce zwycięstwa wolności.(…) Pojechałem tam z osobami, których bliscy byli w Auschwitz – niektórzy
przeżyli, inni nie. Ale możliwość wspólnego
spotkania z nimi (…) w wolnej od tyranii Polsce
i Europie pozostanie ze mną do końca życia jako
wyjątkowe doświadczenie”.
W artykule wspomniano również, że podczas czterodniowej wizyty wiceprezydent USA
spotkał się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, stacjonującymi w naszym kraju.

Kontrowersje wokół słów Netanjahu
Największe kontrowersji medialne wywołała wypowiedź premiera Benjamina Netanjahu,
która miała paść 14 lutego 2019 roku w rozmowie z dziennikarzami podczas jego wizyty
w Muzeum Żydów Polskich. Jest kilka wersji
słów izraelskiego premiera. Wersja zaprezentowana przez izraelski portal Haaretz (najstarszy
dziennik izraelski, wydawany od 1918 roku)
mówiła, że Netanjahu stwierdził, iż w Polsce,
pomimo ustawy o IPN, istnieje wolność słowa.
„Polacy kolaborowali z nazistami i nie znam nikogo, kto zostałby pozwany za takie stwierdzenie” – miał według portalu Haaretz powiedzieć
izraelski premier.
Zdecydowanie ostrzejszą wersję (później
zmienioną na łagodniejszą) zaprezentował portal
dziennika The Jerusalem Post, pisząc, że Netan-
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jahu na spotkaniu z izraelskimi dziennikarzami
„jasno stwierdził, że Polacy pomagali Niemcom
zabijać Żydów w czasie Holokaustu”. ("Poles
cooperated with the Germans" during the Holocaust, Netanyahu said, Tovah Lazaroff, Jerusalem Post, 15.02.2019).
Słowa premiera Izraela wywołały reakcję
polskich władz. Prezydent Duda na Twitterze
napisał: „Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu
brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem
udostępnić Rezydencję Prezydenta RP 'Zameczek' w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy
Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo
wcześniejszych ustaleń”.

Dyplomatyczny kryzys
Ambasada Izraela zdementowała informacje medialne na temat wypowiedzi premiera
Netanjahu. W piątek 15 lutego 2019 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów upubliczniła
wiadomość, jaką Anna Azari, ambasador Izraela
w Polsce, przesłała do Marka Korowajczyka dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych
KPRM:
„Szanowny Panie Dyrektorze, bardzo proszę
o przekazanie Kancelarii Premiera Morawieckiego, że informacje podane przez Jerusalem
Post na temat wypowiedzi premiera Netanjahu
są nieprawdziwe. Byłam obecna przy briefingu
premiera i nie mówił on, że polski naród kolaborował z nazistami, a jedynie że żadna osoba nie
została pozwana do sądu za wspominanie o tych
Polakach, którzy z nimi współpracowali. Przede
wszystkim Premier Netanjahu chce podziękować za ciepłe przyjęcie podczas swojej wizyty.
Jeśli chodzi o briefing dla prasy izraelskiej odpowiadając na pytanie o wspólną deklarację
dwóch Premierów [z 27 czerwca 2018 r.], Premier Netanjahu powiedział, że jednoznacznie je
podtrzymuje i dodał, że nikt nie został pozwany
do sądu za wypowiadanie stwierdzeń o tym że
byli Polacy, którzy indywidualnie współpracowali z Niemcami. W żadnym momencie nie
wspominał w tym kontekście o «polskim narodzie». Premier Netanjahu z niecierpliwością
czeka na spotkanie z premierem Morawieckim
w przyszłym tygodniu. To jest osobista wiadomość od mojego premiera. Jerusalem Post już
zmienił swój artykuł, odnotowując, że wcześniejsza wersja była nieprawdziwa - stało się tak
na prośbę premiera Netanjahu”.
17lutego 2019 roku doszło – na prośbę strony izraelskiej – do rozmowy telefonicznej premiera Netanjahu z premierem Morawieckim.
Benjamin Netanjahu zapewnił, że w trakcie
rozmowy z dziennikarzami w Muzeum Żydów
Polskich nie miał na myśli, iż wszyscy Polacy
współpracowali z nazistami. Jego wypowiedź
miała, jak zapewnił, dotyczyć tylko „indywi-
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dualnych” przedstawicieli narodu polskiego.
Premier Morawiecki miał przyjąć do wiadomości wyjaśnienia premiera Netanjahu. Mateusz
Morawiecki podkreślił, że sprawa prawdy historycznej i ofiary, jaką Polska poniosła w trakcie II
Wojny Światowej ma dla Polski fundamentalne
znaczenie.

Zaostrzenie sporu
Ostatecznie zapadła decyzja, że premier
Mateusz Morawiecki nie poleci na planowany
w dniach 18-19 lutego szczyt Grupy Wyszehradzkiej do Jerozolimy. Polskę miał reprezentować minister spraw zagranicznych Jacek
Czaputowicz, ale obraźliwe wypowiedzi nowo
mianowanego szefa izraelskiego MSZ Israela
Katza o tym, że „Polacy wyssali antysemityzm
z mlekiem matki” (stacja iNews24, 17.02.2019)
przeniosły dyplomatyczny spór na wyższy poziom. Wypowiedź Israela Katz brzmiała następująco:
„Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem
synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy
i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy
kolaborowali z nazistami i – tak jak powiedział
Icchak Szamir (były premier Izraela – red.),
któremu Polacy zamordowali ojca, «Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki», I nikt nie
będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak
pamiętać naszych poległych”.
Wiceszef MSZ Bartosz Cichocki we wpisie zamieszczonym w języku angielskim na
Twitterze nazwał wypowiedź Katza jako „antypolską”.
W poniedziałek 18 lutego minister Jacek
Czaputowicz podczas spotkania z dziennikarzami określił wypowiedź Israela Katza jako
szkodliwą dla wzajemnych relacji. „My uważamy, że te wypowiedzi są nieakceptowalne,
(…) uważamy, że one pobudzają antypolonizm, antysemityzm, mają charakter rasistowski i nie służą dobrze pojednaniu czy też
w ogóle stosunkom polsko-izraelskim. (…)
Dlatego oczekujemy, że strona izraelska się
wycofa z tych słów”. Również premier Mateusz Morawiecki nazwał w rozmowie z polskimi dziennikarzami sformułowania Israela
Katza rasistowskimi:
„Padły te słowa, nie możemy sobie pozwolić na akceptację takich rasistowskich wystąpień, ale z całą mocą podkreślamy, że będziemy
walczyć o prawdę historyczną, walczyć o honor
Polaków, którzy od pierwszego do ostatniego
dnia II Wojny Światowej walczyli o wolność,
walczyli o życie swoje i wszystkich obywateli
ciąg dalszy str. 46 ✒
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polskich. (…) Te słowa wczorajsze to przykład
antypolonizmu, rasistowskiego antypolonizmu,
na który na pewno nie możemy się zgodzić i na
pewno na to będziemy reagować” – stwierdził
polski premier.

skich w Polsce. Ambasador USA w Polsce
wyraziła opinię, że Israel Katz powinien
przeprosić za swoje słowa.

Ostatecznie, w odpowiedzi na słowa izraelskiego ministra, zapadła w Warszawie decyzja
o wycofaniu całej polskiej delegacji z planowanego szczytu V4 w Jerozolimie.

Intersującą ewolucję przeszedł również Jerusalem Post w ocenie całego zdarzenia. 22 lutego redaktor naczelny Yaakov Katz opublikował
artykuł redakcyjny, w którym dokonał analizy
najnowszego izraelsko-polskiego kryzysu („The
anatomy of a diplomatic crisis”, Jerusalem Post,
22.02.2019). Ocenił, że Jerusalem Post padła
ofiarą manipulacji i w żadnym razie nie zamierzała wywoływać dyplomatycznego skandalu.
Autor podkreślił, że podobnie jak inni dziennikarze, ich korespondent w trakcie spotkania z izraelskim premierem usłyszał rodzajnik określony
w słowie Polacy (the Poles) zamiast, jak tłumaczył się później Netanjahu „niektórzy Polacy”
(some Poles). Zdaniem redaktora naczelnego
jego gazeta miała zostać niesłusznie pomówiona
przez izraelskie władze o manipulowanie faktami. Gdy kryzys zdawał się zasadniczo zażegany,
padły słowa Israela Katza o antysemityzmie Polaków wypitym z mlekiem matki.

Amerykańskie reakcje
W próbę obniżenia temperatury sporu
zaangażował się amerykański Departament
Stanu. Ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher, skrytykowała 19 lutego na
Twitterze szefa izraelskiego MSZ: „Między
bliskimi sojusznikami, takimi jak Polska
i Izrael, nie ma miejsca na takie obraźliwe komentarze jak wczorajsza wypowiedź
izraelskiego ministra spraw zagranicznych
Israela Katza” – napisała Mossbacher.
Również sekretarz Stanu USA Mike Pompeo w rozmowie telefonicznej (21.02.2019)
z ministrem Jackiem Czaputowiczem wyraził pełne zrozumienie dla polskich reakcji na nieprzyjazne sformułowania strony
izraelskiej. Podziękował także ze przygotowanie konferencji bliskowschodniej
w Warszawie i poinformował, że niebawem
USA zaprezentują propozycje dotyczące
zwiększonej obecności wojsk amerykań-

Głosy z Izraela

Naczelny Jerusalem Post zwraca uwagę na
kontekst, w którym padły obraźliwe dla Polaków słowa izraelskiego premiera o kolaboracji.
Autor przypomina, że z perspektywy Warszawy premier Netanjahu otrzymał wielki prezent
w postaci konferencji bliskowschodniej – szcze-
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gólnie, że Polacy zgodzili się na nią wbrew woli
większości krajów Europy.
Yaakow Katz prowadzi wywód na temat
historycznej wrażliwości Polaków, nie zawsze
czyni to precyzyjnie, ale przyznaje się do błędów własnej gazety. Na początku lutego zacytowano bowiem badania Szymona Datnera z lat
70-tych, który miał szacować liczbę zabitych
przez Polaków Żydów na 200 tys. osób. „Problem w tym, że opublikowane w latach badania
wykazywały liczbę 100 tys. zabitych, ale jednocześnie mówiły o tym, że Polacy uratowali 100
tys. Żydów” – pisze Yaakow Katz. „Czy wśród
Polaków byli mordercy? Niestety tak. Ale, jak
pokazują drzewa w Yad Vashem, było też 6863
polskich sprawiedliwych wśród Narodów Świata – najwięcej spośród wszystkich narodów” –
podkreśla Yaakow Katz.
W dalszej części artykułu zawraca uwagę
na skrytykowanie przez Instytut Yad Vashem
ubiegłorocznej deklaracji obu premierów, która
miała zakończyć spór wokół nowelizacji ustawy IPN.
„Przyszłe polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne są ważne, ale nie mogą one opierać się
na wymazanej historii. W najbliższych tygodniach
przywódcy obu krajów będą musieli znaleźć wyjście z tego kryzysu, wyjście które zachowa zarówno żydowską historię jak i polską dumę narodową” – konkluduje izraelski publicysta

❖❖❖
Zorganizowanie Konferencji Bliskowschodniej w Warszawie przy wszystkich kontrowersjach, jakie jej towarzyszyły, okazało się
sukcesem polskiej dyplomacji. Polska zaprezentowała się jako jeden z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, będących
gwarantem światowego bezpieczeństwa. Odnotowały to również światowe media. W prasie amerykańskiej, znanej z liberalnego
nastawienia, zamieszczono długie korespondencje z Warszawy, w których Polska przedstawiona została, wraz z Izraelem, jako jeden
z najważniejszych sojuszników USA. Kontrowersje wokół wypowiedzi amerykańskiej korespondentki Andrei Mitchell przyniosły paradoksalnie efekt w postaci nagłośnienia jej błędów i przedstawienia prawdziwych aspektów polskiej historii. O polskim heroizmie
i Powstaniu Warszawskim pisano np. w obszernej korespondencji zmieszczonej w New York Times. Również organizacje takie jak
Światowy Kongres Żydów wezwały do sprostowania wypowiedzi Mitchell.
Najtrudniejszym i zupełnie niespodziewanym testem polskiej dyplomacji okazały się kontrowersje wokół wypowiedzi premiera
Benjamina Netanjahu. Późniejsze obraźliwe słowa ministra spraw zagranicznych Israela Katza doprowadziły do zaognienia kryzysu.
Polska dyplomacja stanęła na wysokości zadania, wykazując się opanowaniem i pryncypialnością. Odwołanie wizyty premiera Morawieckiego w Jerozolimie było w tej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem. Zdecydowany sprzeciw wobec prób przeinaczania
historii i przypisywania współodpowiedzialności za Holocaust jest polską racją stanu.
Po raz pierwszy polski punkt widzenia został poparty w sporze ze stroną izraelską przez USA. Świadczy to nie tylko o uznaniu
polskiej argumentacji, ale również o rosnącej pozycji Polski w relacjach z USA. Wynika to ze strategicznej pozycji naszego kraju
oraz zacieśnienia wojskowo-gospodarczej współpracy. Konsekwencją najnowszych doświadczeń powinno być zintensyfikowanie
wysiłków na rzecz upowszechnienia (zarówno w kraju, jak i za granicą) wiedzy o polskiej historii. Pomóc temu może konsekwentna
i wielopłaszczyznowa polityka historyczna. Badania naukowe muszą mieć charakter stały i być połączone z permanentnym monitorowaniem prób fałszowania naszej historii. W XXI wieku wizerunek państw staje się obszarem bezpośrednio związanym z ich
międzynarodową pozycją i bezpieczeństwem
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Działalność Fundacji Reduta Dobrego Imienia
– Polska Liga przeciw Zniesławieniom
od 01.02.2019 roku do 28.02.2019
obejmowała następujące przedsięwzięcia:

1

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w procesie przeciwko
Hansowi G. Sąd nakazał Hansowi G. przeproszenie Natalii Nitek-Płażyńskiej w "Gazecie Polskiej" oraz w Telewizji Republika. Dodatkowo
został zobowiązany do wpłaty 50 tysięcy złotych na Muzeum Piaśnickie
w Wejherowie. W uzasadnieniu wyroku sędzia Piotr Kowalski podkreślił historyczne korzenie uprzedzeń rasowych i wyższości rasowej Niemców, jakie
prezentował Hans G.
Reduta Dobrego Imienia mając status interwenienta ubocznego wspomagała ten proces – zarówno od strony finansowej jak i prawnej. ❖ 11 lutego 2019

2

Opublikowaliśmy wraz z komentarzem fragmenty obszernego uzasadnienia,
którym krakowski Sąd Okręgowy podkreślił winę producentów serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. Komentarz nawiązywał do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, który 28 grudnia 2018 r. orzekł o winie ZDF i UFA Fiction
– producentów serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” w procesie wytoczonym przez
kapitana Zbigniewa Radłowskiego i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W uzasadnieniu sąd podkreślił m.in.: Sąd miał na względzie, że niniejsza
sprawa ma charakter precedensowy, jest szczególnie doniosła pod względem zachowania proporcji w prowadzeniu dyskusji historycznej na temat II wojny świa❖ 13 lutego 2019
towej i odgrywa szczególną rolę społeczną. 

3

Podjęliśmy akcję na Twitterze w związku ze zdaniem, które amerykańska dziennikarka Andrea Mitchell wypowiedziała podczas relacji
z Warszawy. Według Mitchell Żydzi w czasie powstania w getcie warszawskim walczyli z „polskim i nazistowskim reżimem”. Wskazaliśmy amerykańskiej dziennikarce jasno, że takie określenie to historyczne kłamstwo.
❖ 14 lutego 2019
Dalsze działania w tej sprawie trwają

4

Podjęliśmy polemikę z opinią opublikowaną na izraelskim portalu
Haaretz, pt. Auschwitz Is Rewriting Holocaust History, One Tweet
at a Time. Odnieśliśmy się m.in. do zdania, według którego historyk
Szymon Datner miał stwierdzić, iż Polacy doprowadzili w czasie II wojny
światowej do śmierci 200 000 Żydów. Wskazaliśmy, że Datner nigdy nie
❖ 15 lutego 2019
ogłosił takich szacunków.
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5

Interweniowaliśmy w sprawie włoskiego dziennika Il Giornale, który powtarzał kłamstwa o Polsce bez weryfikowania faktów. Według
Il Giornale Polska była "chętnym, usłużnym świadku ludobójstwa
i wspólniku” nazistów. Redakcja Il Giornale otrzymała od nas list w tej
❖ 19 lutego 2019
sprawie z żądaniem sprostowania i przeprosin. 

6

Podjęliśmy akcję antydefamacyjną w sprawie dwóch zagranicznych,
hiszpańskojęzycznych portali: aguasdigital.com i noticiasxtra.com.
Oba portale opublikowały artykuły dotyczące tego w jaki sposób
francuski literat Olivier Guez opisywał postać niemieckiego zbrodniarza,
Josefa Mengele. Na określenie niemieckiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau, użyto sformułowania "polski obóz koncentracyjny"
("campo de concentración polaco"). W wyniku akcji antydefamacyjnej oba
portale usunęły artykuły, w których znajdowało się oszczercze sformułowanie. Ponadto, redaktor noticiasxtra.com w korespondencji z nami prze❖ 21 lutego 2019
prosił za zaistniałą sytuację. 

7

Wydaliśmy oświadczenie w sprawie publikacji Yaakova Katza, redaktora naczelnego Jerusalem Post, w którym odnieśliśmy się do
jego słów, jakoby 100 000 Żydów według Szymona Datnera zginęło z rąk Polaków. Wskazaliśmy, że Datner pisał, że tylu Żydów zginęło
z różnych przyczyn, włączając w to np. choroby czy morderstwa ze stro❖ 23 lutego 2019
ny Niemców. 

8

W Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadło postanowienie, które
w istotny sposób wpisuje się w walkę o obronę polskiego dobrego
imienia i tożsamości narodowej. Sąd uznał, że sprawy przeciwko niemieckiej gazecie, publikującej swoje teksty po niemiecku, mogą być prowadzone w Polsce.
To już kolejne tego typu postanowienie w sprawach prowadzonych przez
Redutę. Oznacza to, że sądy przyjęły już naszą linię procesową, w której
wskazujemy, że jeśli
Niemcy (niemieckie gazety, niemieckie telewizje czy niemieckie portale) obrażają Polaków, muszą się liczyć z tym, że Polacy będą ich pozywali,
a polskie sądy będą takie sprawy prowadziły. Pozew przeciwko Frankurter
Rundschau wytoczył Maciej Świrski – fundator i prezes Reduty Dobrego
Imienia, który poczuł się pokrzywdzony treściami, które były prezentowa❖ 27 lutego 2019
ne w niemieckiej gazecie.

9

Półtora roku po wydaniu przez Redutę Dobrego Imienia stanowiska
kwestionującego rzetelność metodologii prac naukowych Jana Grabowskiego historyk złożył pozew przeciw Reducie. Z pozwu Jana
Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia nie wynika, dlaczego pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie Jan Grabowski, zajmujący się tematyką Holocaustu zdecydował
się na pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia właśnie teraz. RDI
przygotowała obszerną odpowiedź na pozew, w której podnosi wybiórcze
traktowanie przez Jana Grabowskiego badanych i przywoływanych przez
❖ 28 lutego 2019
niego źródeł.

10

Uruchomiliśmy oficjalną zbiórkę funduszy na obsługę procesu,
który wytoczył Reducie Dobrego Imienia Jan Grabowski. Koszty
procesu będą wymagały opłacenia ekspertyz, analiz, tłumaczeń
przysięgłych, badań archiwalnych w wielu krajach, obsługi prawnej oraz
zbudowania zespołu naukowców i historyków, którzy zajmą się dokładną
❖ 28 lutego 2019
analizą twórczości Jana Grabowskiego. 
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Kim jesteśmy?
Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw
Zniesławieniom została powołana w 2012 roku dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na
temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału
w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów
koncentracyjnych. Obok tego celem Reduty jest propagowanie wiedzy na
temat historii i kultury polskiej oraz polskiej współczesności. Reduta ma
także na celu przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, zwróconym przeciwko
obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na pochodzenie etniczne,
wyznanie czy upodobania.
Cele te osiągnięte mogą być różnymi drogami, lecz najważniejsza z nich to
aktywne występowanie przeciwko oszczercom Polski. Reduta nie spocznie
w wysiłkach obrony dobrego imienia Polski wszędzie tam, gdzie tego będzie
wymagała sytuacja. Wielkim, niewykorzystanym w odpowiedni sposób potencjałem są Polacy rozsiani po całym świecie. Reduta korzysta z aktywności, mądrości, kontaktów Polonii, tak aby oszczercy byli efektywnie ścigani.
Pomoc Polonii jest w tym nieoceniona.
Fundatorzy: Maciej Świrski, Józef Orzeł
Prezes Zarządu: Maciej Świrski
Rada Fundacji:
Józef Orzeł, Prof. Andrzej Nowak, Jan Pietrzak, Tadeusz Płużański,
Marcin Wolski

Wspomóż Redutę!
Jeśli doceniasz naszą pracę, wspomóż Redutę Dobrego Imienia i jej działania!
Więcej informacji na stronie: http://rdi.org.pl/

