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z Edward R. ze wsi Wa sil czy ki po szedł
do zna jo me go, wy jął z kie sze ni nóż i za dał
mu 22 cio sy. Dwa – w klat kę pier sio wą
i brzuch – by ły śmier tel ne. Pro ku ra tu rze trud -
no usta lić mo ty wy czy nu Edwar da R. Wia do -
mo je dy nie, że bi jąc ofia rę, krzy czał, że nikt
nie bę dzie wy zy wał go od fra je rów. Sąd
w Su wał kach usta li, któ ry z pa nów był fra je -
rem.

z Straż miej ska w Sta ra cho wi cach zna la zła
nie przy tom ną ko bie tę. Obok le ża ła jed -
na opróż nio na bu tel ka de na tu ra tu, a dru ga
na po czę ta. Z do ku men tów zna le zio nych
przy 56-lat ce wy ni ka ło, że dzień wcze śniej
zo sta ła przy ję ta do szpi ta la, bo mia ła 7 pro -
mi li. – Na wet nie spraw dza li śmy sta nu upo -

je nia, bo nie mia ła si ły dmuch nąć w al ko -
mat – opo wia da straż nik miej ski.

zWe wsi Bu ko wej Wiel kiej (gmi na Sa win)
zde rzy li się dwaj mo to cy kli ści. Bez ka sków
na gło wach pę dzi li wprost na sie bie, na sta -
rych mo to cy klach. Je den z nich zgi nął
na miej scu, dru gi uciekł. Bie gli po dej rze -
wa ją, że mo to cy kli ści bra li udział w tzw.
po je dyn ku ame ry kań skim. Wy gry wa go
ten, któ ry ja ko ostat ni, uni ka jąc zde rze -
nia, od bi ja w bok. Je den z mo to cy kli -
stów był pi ja ny. Zda niem pro ku ra to ra,
za bra kło mu re flek su do wy ko na nia
obron ne go ma new ru. Usły szał za rzut
spo wo do wa nia śmier tel ne go wy pad ku
po pi ja ne mu i uciecz ki z miej sca zda -
rze nia.

z Po li cjan ci z Bu ska -Zdro ju do sta li
cynk o pi ja nym kie row cy au to bu su.
Do pa dli go w miej sco wo ści Mie tel.
Rze czy wi ście kie row ca, 50-let ni miesz ka -

niec gmi ny Pa ca nów, był na ba ni – 3 pro mi -
le. Kie row ca tłu ma czył, że po my li ły mu się
dni. Był prze ko na ny, że jest po nie dzia łek ra -
no i mu si się sta wić w pra cy, bo cze ka ją pa -
sa że ro wie. Tym cza sem by ła nie dzie la i nie -

po trzeb nie usiadł za kół ko. Za bra no mu pra -
wo jaz dy. Stra ci za tem tak że pra cę.

z Funk cjo na riu sze Za kła du Kar ne go w Piń -
czo wie na kry li na pró bie wnie sie nia nar ko ty -
ków mał żeń stwo z Kielc, 39-let nią ko bie tę
i jej o 4 la ta star sze go mę ża, któ rzy przy je -
cha li od wie dzić dwóch sy nów od by wa ją -
cych wy rok w piń czow skim wię zie niu. Mał -
żon ko wie chcie li wnieść ma ri hu anę i am fe ta -
mi nę. By ła ukry ta w kra jan ce ty to nio wej. Oj -
ciec za pew nia, że ku pił ty toń sy nom dla po -
lep sze nia sa mo po czu cia i nie wie dział, że
w środ ku by ły nar ko ty ki. Pro ku ra tu ra nie
chce mu wie rzyć. Nie wy klu czo ne, że już
wkrót ce oj ciec bę dzie miał oka zję spo ty kać
sy nów na spa cer nia ku.

z 31-let ni męż czy zna kie ru ją cy sa mo cho -
dem chry sler voy ager spo wo do wał wcze -
snym ran kiem wy pa dek sa mo cho do wy
w miej sco wo ści Dzier ży sła wi ce (gmi na Gło -
gó wek). Z nie usta lo nych przy czyn wje chał

w słup, po czym, we dług re la cji świad ków,
ro ze brał się i na go uciekł z miej sca zda rze nia.
Po li cja usta li ła, że 31-la tek jest cho ry psy -
chicz nie, i pro si o po moc w po szu ki wa niach.
Je śli na gość ozna cza wa riac two, to każ dy
ro dzi się wa ria tem.

z 87-let nia miesz kan ka Świ no uj ścia przy szła
do le ka rza i spy ta ła, co ma zro bić, po nie waż
w jej miesz ka niu od kil ku na stu dni sie dzi
męż czy zna, któ ry nie da je oznak ży cia. Le karz
za dzwo nił na po li cję. Funk cjo na riu sze po -
twier dzi li praw dzi wość jej słów. Rze czy wi -
ście, w jej miesz ka niu by ło cia ło męż czy zny.
Zda niem le ka rza mógł umrzeć na wet mie siąc
te mu. Był to bez dom ny, któ ry od cza su
do cza su po ma gał star szej pa ni w za ku pach
i drob nych pra cach. 87-lat ka chcia ła wcze -
śniej do stać się do le ka rza, ale przy chod nia
nie mia ła wol nych ter mi nów.

z Z wy so ko ści 1000 m ru nął na zie mię w po -
bli żu lot ni ska w Biel sku -Bia łej 18-let ni sko -
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NaAstrze 4 czai się na Bia ło ru si nów
sztan da ro we dzie ło współ pra cy pol -
skiej dy plo ma cji z pol ską te le wi zją

pu blicz ną. A imię je go Bieł sat.
An te ny sa te li tar ne po sia da 15 pro cent ro dzin

na Bia ło ru si, czy li ta le rzy jest tam ja kieś 300 tys.
Wszyst kie zaś są usta wio ne na ich niej sze mil ti -
plek sy sa te li tar ne. Te z ko lei ko rzy sta ją z sa te li -
tów o na zwach Eu tel sat W4 oraz Bo nu m1. Szko -
da. Gdy by po zo sta ją ce pod bu tem Łu ka szen ki
po spól stwo prze sta wi ło się na Astrę 4, to… No
wła śnie. Naj praw do po dob niej umar ło by z nu -
dów, a nie do bit ki ze szły by śmier tel nie, za dła -
wio ne śmie chem. 

•••

Mat�ką�chrzest�ną,�mat�ką�

na�tu�ral�ną,�orę�dow�nicz�ką,�

pro�pa�ga�tor�ką�i be�ne�fi�cjent�ką�

te�go�przed�się�wzię�cia�jest�pa�ni

re�dak�tor�Agniesz�ka�Ro�ma�szew�-

ską�-Gu�zy.�To�ona�dzię�ki�

ko�nek�sjom�po�li�tycz�no�-ro�dzin�nym

i kil�ku�za�przy�jaź�nio�nym�

Bia�ło�ru�si�nom�wy�my�śli�ła,�

jak�moż�na do�kła�dać�Łu�ka�szen�ce

i sa�mej�mieć�po�sa�dę.

Z po my słem stwo rze nia ka na łu te le wi zji sa te -
li tar nej ad re so wa ne go do wi dzów na Bia ło ru si
po go ni ła do bę dą cych u wła dzy ide olo gów IV RP.
Ideę po parł pre zes. Po tem po szło jak po sznur ku.
Za Bieł sa tem opo wie dzieli się rząd i przy staw ki
PiS. W re zul ta cie pro jekt stał się jed nym z prio -
ry te tów po li ty ki Pol ski w dzie dzi nie współ pra cy
mię dzy na ro do wej na rzecz de mo kra cji i roz wo ju
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Głów nym źró -
dłem fi nan so wa nia ca łe go przed się wzię cia zo sta -
ło Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych. Wy su pła -
ło na start drob ne 16 mln zł.

Bieł sat roz po czął nada wa nie 10 grud nia 2007 r.
w Mię dzy na ro do wym Dniu Praw Czło wie ka.
Dy rek to rem ka na łu zo sta ła wspo mnia na już
Agniesz ka Ro ma szew ska -Gu zy. Do dys po zy cji
mia ła oko ło stu osób w kra ju i za gra ni cą. I bu -
dżet w 2008 r. wy no szą cy – 20,9 mln zł.

•••

Ru szo no z przy tu pem. Ini cja ty wa zdo by ła po -
par cie władz USA, po moc w two rze niu pro gra -
mu za de kla ro wał rząd Li twy, a chęć współ pra cy
wy ka za ły Cze chy i Ir lan dia. Ko mi sja Eu ro pej ska
sfi nan so wa ła pro gram „Okno na Eu ro pę”, któ ry
miał pro mo wać Unię na Bia ło ru si.

Ochom, achom i cmo ka niom nie by ło koń ca.
Za chwy tom nad osią gnię ciem Ro ma szew skiej nie
za szko dzi ło na wet i to, że Bieł sat do cie rał na Bia -
ło ruś za po śred nic twem sa te li ty Astra 1KR, któ ry
miał to do sie bie, że na więk szo ści ob sza ru te go
kra ju nie da wa ło się go od bie rać. 

Złym ję zy kom od pór da wa ła sta ty sty ka. Ta zaś
wska zy wa ła, że Bieł sat rzą dzi.

Mi mo że nie jest do stęp ny w żad nej sie ci ka -
blo wej, na plat for mie te le wi zji cy fro wej ani sa te -
li tar nej na Bia ło ru si, Bieł sat po ro ku miał
już 200 ty się cy wi dzów. Po dwóch la tach re gu lar -
nie oglą da ło pro gram 190 ty się cy do ro słych Bia -
ło ru si nów, 440 ty się cy – od cza su do cza su, 160
ty się cy mia ło za miar wkrót ce za cząć oglą dać,
zaś 695 ty się cy chcia ło by oglą dać, ale nie mia ło
moż li wo ści ma te rial nych lub tech nicz nych.

W nor mal nych kra jach te le me trią, czy li
spraw dza niem licz by osób ga pią cych się na te le -
wi zor, zaj mu ją się au dy to rzy o sta tu sie mię dzy -
na ro do wym i ta kim za ufa niu. W przy pad ki Bieł -
sa tu ba da nia mi oglą dal no ści zaj mo wa ło się za -
przy jaź nio ne z te le wi zją Bieł sat Nie za leż ne Cen -
trum So cjo lo gicz ne „Zier ka ło -In fo”. Jed nak

praw dzi we wy ni ki z Bia ło ru si mu sia ły być po ra -
ża ją ce. Za skut ko wa ły tym, że z ca łej he cy zre zy -
gno wa li Li twi ni, a Ko mi sja Eu ro pej ska pro gram
„Okno na Eu ro pę” prze ka za ła Bia ło ru skiej Te le -
wi zji Pań stwo wej.

•••

W mar cu 2009 r. ro bią cy za pre ze sa TVP Piotr
Far fał od wo łał Ro ma szew ską z funk cji dy rek to -
ra. Zro bił to, bo – jak przy znał w jed nej z wy po -
wie dzi – nie ro zu mie po wo dów, dla któ rych TVP
mia ła by fi nan so wać sta cję Bieł sat. Wy wiódł ze
sta tu tu i usta wy o RTV, że pol ska te le wi zja pu -
blicz na nie jest zo bo wią za na do pro du ko wa nia
ka na łu ob co ję zycz ne go dla nie po lskiej lud no ści.
A tak w ogó le to je śli rząd chce mieć ta ki ka nał,
to po wi nien pła cić za nie go w ca ło ści. 

Po tych enun cja cjach u Far fa ła po ja wi li się lu -
dzie z MSZ. Obie ca li do sy pa nie ka sy, a Ro ma -
szew ska wró ci ła na sto łek. 

Dla cze go MSZ tak sza sta szma lem? Po pierw -
sze, ma na to środ ki za pi sa ne w bu dże cie. Po dru -
gie, ist nie je praw do po do bień stwo, że mo że na to
do sta wać ka sę z zu peł nie in ne go źró dła.

Od 2012 r. obo wią zu je w USA usta wa o de mo -
kra cji i pra wach czło wie ka na Bia ło ru si; roz sze -
rza ona nie co za pi sy wcze śniej szych ustaw
z lat 2004 i 2006 umoż li wia ją cych Sta nom zwal -
cza nie Łu ka szen ki. W tej sprzed trzech lat wid -
nie je ta ki za pis: „W opi nii Kon gre su pre zy dent
po wi nien kon ty nu ować swo je wspar cie dla nada -
wa nia ra dio we go, te le wi zyj ne go czy in ter ne to -
we go w ję zy kach mó wio nych na Bia ło ru si przez
Ra dio Wol na Eu ro pa, Głos Ame ry ki, Eu ro pej -
skie Ra dio dla Bia ło ru si i Bieł sat”.

Na zwa Bieł sat pa dła w usta wie ame ry kań skiej
co praw da po raz pierw szy, ale sfor mu ło wa nie
„po wi nien kon ty nu ować” jest zna czą ce.

Ani Ro ma szew ska, ani TVP o do la rach zza
oce anu nie wspo mi na ją. Czy błę dem bę dzie do -
mnie ma nie, że dys po nen tem szma lu ame ry kań -
skich po dat ni ków jest na sze MSZ?

Gdy by rze czy wi ście Bieł sat był fi nan so wa ny
od po cząt ku do koń ca zza oce anu, to Ro ma szew -
ska -Gu zy zo sta ła by mo ją bo ha ter ką – ja ko
pierw sza Po lka, któ ra wcią gnę ła ja kieś pie nią dze
z kie sze ni Wu ja Sa ma. 

•••

Wy glą da jed nak na to, że je śli ist nie je ja kieś
wspar cie zza Atlan ty ku, to naj wi docz niej jest
nie wy star cza ją ce, bo co ro ku MSZ han dry czy się
o do dat ko we mi lio ny w Sej mie. A na do da tek
hajs na Bieł sat wy da je rów nież TVP. W 2011 r.
prze zna czy ła 5,7 mln zł, w 2012 r. by ło 
to 3,5 mln, by zejść w tam tym ro ku do po zio mu
2 mln.

Na co idzie za tem co ro ku dwa dzie ścia pa rę ba -
niek? Głów nie na bia ło ru skie ga da ją ce gło wy. Ile
ra zy wej dzie się na ka nał Ro ma szew skiej, trwa
tam za ja dła dys ku sja. Moż na do mnie my wać, że
pro gra my te le wi zyj ne ro bi się pod okre ślo ne go
wi dza. Sko ro tak, to widz bia ło ru ski mu si być
wi dzem spe cy ficz nym. Na świe cie pu bli cy sty ka
ma pro mi le za przy się głych mi ło śni ków. Lu dzie
włą cza ją te le wi zo ry głów nie dla roz ryw ki. Tru cie
star szych pa nów ba wić mo że je dy nie ich sa -
mych.

Do wo dzą te go mia ro daj ne po mia ry te le me -
trycz ne mię dzy na ro do wych au dy to rów. W pierw -

szej dwu dzie st ce naj czę ściej oglą da nych na Bia -
ło ru si pro gra mów do mi nu je roz ryw ka, sport,
mu zy ka i pro gra my po pu lar no -na uko we.
18. miej sce zaj mu je ka nał „Ocho ta i ry bal ka”
(My śli stwo i węd kar stwo) oczy wi ście po ro syj -
sku – jak 13 pro gra mów z pierw szej dwu dziest -
ki. Ża den z te le me trów nie na tknął się na coś, co
no si na zwę Bieł sat.

Nie prze szka dza to Ro ma szew skiej snuć wy nu -
rzeń o 240 ty sią cach sta łych wi dzów i ko lej -
nych 600 ty sią cach spo ra dycz nych. Nie prze szka -
dza też w tym, aby roz po wszech niać in for ma cje,
że roz po zna wal ność mar ki Bieł sat na Bia ło ru si
wy no si 90 pro cent. Zna czy to, że 9 z 10 Bia ło ru -
si nów wie, co to jest Bieł sat.

W ro�ku 2013�dzia�ła�cze�

opo�zy�cyj�nej�wo�bec�Łu�ka�szen�ki

fun�da�cji�„Re�ne�sans”�

prze�pro�wa�dzi�li�ba�da�nia�

w ob�wo�dach�brze�skim,�miń�skim,

wi�teb�skim�oraz�mo�hy�lew�skim.

1000�osobom�za�da�no�tyl�ko�jed�no

py�ta�nie�–�czy�cho�ciaż�raz�

oglą�dały�Bieł�sat?�

Po�zy�tyw�nych�od�po�wie�dzi�

uzy�ska�no�dwie�(!).�Jed�na

z tych�dwóch�osób�przy�zna�ła�się,�

że�oglą�da�ła�frag�ment�pro�gra�mu

Bieł�sa�tu�w in�ter�ne�cie.

Na pod sta wie tych da nych „Re ne sans” oce nia,
że w naj opty mi stycz niej szej dla twór ców ka na łu
wer sji na tknę ło się nań w ca łej Bia ło ru si gó ra
20 ty się cy osób.

Jak się to ma do ofi cjal nych za pew nień, że pro -
gra my Bieł sa tu oglą da nie mal co dru gi po sia dacz
an te ny sa te li tar nej na Bia ło ru si, a tyl ko 10 pro -
cent wła ści cie li an ten ni gdy nie sły sza ło o Bieł -
sa cie?

•••

Po zro bie niu wła snych ba dań „Re ne sans”
skon tak to wał się z Bieł sa tem i za pro po no wał, że
z przy jem no ścią zro bi coś, aby roz pro pa go wać
wśród Bia ło ru si nów tak istot ne me dium. Dzia -
ła cze pro po no wa li na wią za nie współ pra cy, któ ra
mia ła po le gać na or ga ni zo wa niu wy cie czek dla
grup zwo len ni ków „Re ne san su” po Bieł sa cie
oraz udzia le w ja kiejś dys ku sji w stu diu na waż -
ne dla Bia ło ru si nów te ma ty – wszyst ko to
na koszt „Re ne san su”. Po to, że by po sze rzyć
spek trum re pre zen to wa nych w Bieł sa cie opo zy -
cjo ni stów tak sta rych, że na Bia ło ru si nikt ich
już nie pa mię ta. Sta cja Ro ma szew skiej po mi ja
bo wiem wszyst ko to, co pro po nu je no wa, mło da
bia ło ru ska opo zy cja. Wszyst ko, co nie ocie ka
krwią i mar ty ro lo gią, tyl ko opie ra się na hap pe -
nin gach ro dem z na szej Po ma rań czo wej Al ter -
na ty wy. 

Nic z tych rze czy. Po któ rejś enun cja cji Bieł sat
ra czył od po wie dzieć, że nie jest za in te re so wa ny
współ pra cą.

Sta cja chwa li się, że „Bieł sat to te le wi zja, któ -
rą two rzą Bia ło ru si ni dla Bia ło ru si nów w ich oj -
czy stym ję zy ku”. Praw da zaś jest ta ka, że jak ktoś
chce go obej rzeć w te le wi zo rze, to naj le piej
w Pol sce. Ka nał jest w ofer cie w dru giej
pod wzglę dem wiel ko ści ka blo wej sie ci Vec tra
i trze ciej Mul ti me dia Pol ska. Je go oglą dal ność
wy no si zaś ty le, że jest ab so lut nie nie mie rzal na.

Sko ro za tem Bieł sa tu nie oglą da się ani w Pol -
sce, ani na Bia ło ru si, to po cho le rę wy rzu ca my
w bło to po nad 20 ba niek rocz nie? Bo wi dać je -
ste śmy kra jem, któ ry do bro stan Agniesz ki Ro -
ma szew skiej -Gu zy uzna je za spra wę ran gi pań -
stwo wej. 

TA�DE�USZ�JA�SIŃ�SKI

Kity
z satelity

Na fa na be rię jed nej pa ni po szło
150 mi lio nów pu blicz nych zło tó wek.
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