
Fa³szywe œwiadectwo

nad Odr¹. A je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo, to
uczestnicy doskonale sami wiedz¹, ¿e Pokojowy
Patrol doskonale wywi¹zuje siê ze swoich obo-
wi¹zków, a policja pracuj¹ca na Przystankach rok
po roku powtarza komunikaty o porz¹dku, spoko-
ju i dobrej zabawie.

To jeszcze nie wszystko – autorzy wspomnia-
nego materia³u nie tylko buduj¹ zafa³szowany ob-
raz Przystanku Woodstock, ale równie¿ bez zgo-
dy artystów rozpowszechniaj¹ ich muzykê. Szcze-
gólnie upodobali sobie zespó³ Sweet Noise i po-
wtarzaj¹cy siê refren jednej z piosenek „nie ma
innych s³ów”, co znakomicie komponuje siê z to-
nem ca³ego filmiku. Autorzy nieco prostacko ma-
nipuluj¹ obrazem, bawi¹ siê kolorami i wy³apuj¹
z kilkusettysiêcznego t³umu sytuacje marginalne,
które maj¹ miejsce na ka¿dej imprezie masowej,
chocia¿by na festynie czy zwyk³ej pielgrzymce…

W reporta¿u nie ma grama rzetelnej krytyki
imprezy, zadziwiaj¹ natomiast niskie pobudki i pry-
mitywna argumentacja ze strony Telewizji Trwam.

Mimo wielu problemów (chocia¿by zwi¹za-
nych ze znalezieniem adresu Telewizji Trwam, aby
dorêczyæ pozew) pierwsza rozprawa odby³a siê 4
listopada 2005 r. we Wroc³awiu. Stronê pozwan¹
reprezentowa³ adwokat, który obra³ bardzo ciekaw¹
taktykê twierdz¹c, i¿... „Przystanek Woodstock
– przemilczana prawda” nie by³ emitowany na an-
tenie ww. telewizji. Fundacja chcia³a siê powo³aæ
na samo nagranie, jako ewidentny dowód emisji
w Telewizji Trwam tego materia³u, jednak s¹d od-
dali³ t¹ proœbê, w zwi¹zku
z czym rozprawa nic do
sprawy nie wnios³a, zajê³a
jednak trochê cennego cza-

28 grudnia 2005 r. odby³a siê kolejna rozpra-
wa… Tym razem uda³o siê obejrzeæ zaintereso-
wanym stronom nagranie reporta¿y, jednak na tym
siê skoñczy³o. Oczywiœcie, Telewizja Trwam na-
dal uwa¿a, ¿e nale¿y ten pozew oddaliæ, zupe³nie
nie rozumie, jak Fundacja mog³a czuæ siê obra¿o-
na (sic!), anonimowi autorzy przedstawiaj¹ nam
same fakty (!). Istnia³a jeszcze mo¿liwoœæ powo³a-
nia œwiadków, ale adwokat strony pozwanej po-
wiedzia³, i¿ powo³ywanie œwiadków (np. samych
autorów materia³ów) w celu zrozumienia intencji
przyœwiecaj¹cych im przy tworzeniu tych reporta-
¿y jest zbyteczne. TV Trwam przegra³a proces, ale
zapowiedzia³a apelacjê

A co my mo¿emy zrobiæ? Jak powiedzieli au-
torzy reporta¿u: „Zauwa¿my to! Nie b¹dŸmy obo-
jêtni!”. No w³aœnie. Zauwa¿my manipulacjê fak-
tami, jak¹ serwuje nam nie tylko Telewizja Trwam.

PS. 28 lutego S¹d Okrêgowy nakaza³ w³aœcicie-
lowi Telewizji Trwam – Fundacji Lux Veritatis,
przeproszenie na antenie tej telewizji Fundacji
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy za wy-
emitowanie filmu „Przystanek Woodstock – prze-
milczana prawda”. Przez 7 kolejnych dni w go-
dzinach 18.00-21.00 w programie Trwam mia³o
byæ publikowane nastêpuj¹ce oœwiadczenie:
„Fundacja Lux Veritatis przeprasza fundacjê
WOŒP za wyemitowanie komentarza do filmu
»Przystanek Woodstock – przemilczana prawda«,
który zawiera³ nieprawdziwe treœci w zakresie in-
formacji, ¿e organizatorzy zezwalaj¹ na rozpija-
nie m³odzie¿y, na polu namiotowym istniej¹ ofla-
gowane punkty dystrybucji marihuany i jest ona
rozpowszechniana wœród uczestników imprezy,
a na ziemi pe³no le¿¹cych ludzi odurzonych nar-
kotykami oraz ¿e impreza ma satanistyczny cha-
rakter”. Sêdzia Anna Buczyñska nakaza³a te¿ fun-
dacji Lux Veritatis zap³aciæ 1000 z³ na rzecz domu
dziecka we Wroc³awiu. Zdaniem s¹du, film za-
wiera³ nieprawdziwe informacje na temat kon-
certów i przygotowania Festiwalu „Przystanek
Woodstock”. Pokazywa³ m.in., ¿e w czasie im-
prezy mo¿na kupiæ narkotyki, a nieletnim sprze-
dawany jest alkohol.

Pomys³ narodzi³ siê przy okazji trwaj¹cej od
d³u¿szego czasu w stolicy Wielkopolski dys-
kusji nad przysz³oœci¹ po³o¿onej przy ul.

Wronieckiej starej bo¿nicy. Synagoga s³u¿y³a po-
znañskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej od pocz¹tku XX
wieku po okres miêdzywojenny. Podczas okupa-
cji uleg³a czêœciowemu zniszczeniu. Hitlerowcy
sprofanowali j¹, urz¹dzaj¹c w jej wnêtrzu p³ywal-
niê. Obecnie budynek znajduje siê w op³akanym
stanie. Powojenne ekipy rz¹dz¹ce nie zrobi³y nic,
by przywróciæ budowli odpowiedni¹ rangê. Obec-
nie gmina ¿ydowska chce urz¹dziæ w niej w naj-
bli¿szym czasie centrum judaizmu i tolerancji.

Jednak wed³ug pos³a Libickiego,
synagoga nie przedstawia w tej chwi-
li ¿adnej wartoœci historyczno-archi-
tektonicznej, a poza tym, jak to okre-
œli³ – „psuje estetykê” tej czêœci Po-
znania i nie ma sensu wyk³adaæ
ogromnych sum na jej odbudowê
i konserwacjê. Jego tezê mia³by po-
pieraæ te¿ fakt, ¿e synagoga zosta³a
wybudowana przy wydatnej pomo-
cy ówczesnych w³adz niemieckich.
Prowadzi to Libickiego do konstata-
cji, ¿e by³a elementem… antypol-

skiej polityki Niemiec, zak³adaj¹cej kulturowe
umniejszanie wp³ywów polskich i katolickich. Po-
lityk PiS postuluje, aby wykupiæ budynek od gmi-
ny ¿ydowskiej i… wyburzyæ,  a pozosta³e po sy-
nagodze miejsce w ramach planu rewitalizacji Sta-
rego Miasta odpowiednio zagospodarowaæ.

Skandaliczny pomys³ Libickiego oprotestowa-
³o ju¿ wiele œrodowisk, z prezydentem Poznania
– Ryszardem Grobelnym na czele. Synagoga przy
ul. Wronieckiej by³a miejscem kultu religijnego,
jest wiêc dla spo³ecznoœci ¿ydowskiej obiektem
o szczególnym znaczeniu. Ale Marcin Libicki ma
za nic pamiêæ o historii swojego miasta i kraju.
Nie interesuje go, ¿e miejsce to jest symbolem
tragicznych losów ludnoœci ¿ydowskiej i polskiej.
Zdarzenie to jest doskona³ym, choæ nie pierw-

szym i nie drugim ju¿, œwiadec-
twem jego pogardliwego i kseno-
fobicznego stosunku do innych
kultur. Szokuj¹ce jest zw³aszcza
to, ¿e pogl¹dy takie wyg³asza by³y
pose³ polskiego Sejmu i obecny
deputowany do Parlamentu Euro-
pejskiego. Nie mo¿na oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e swoj¹ propozycj¹ Li-
bicki przyklasn¹³ niszczycielskiej
polityce hitlerowskich Niemiec
i peerelowskich w³adz komuni-
stycznych.

17 maja 2005 roku Fundacja Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy pozwa-
³a Telewizjê Trwam o „ochronê dóbr osobistych i zaprzestanie emisji materia³u
pt. »Przystanek Woodstock – przemilczana prawda« dotycz¹cego organizo-
wanego przez Fundacjê Przystanku Woodstock ¯ary 2003”. W paŸdzierniku
sprawa wesz³a na wokandê s¹dow¹.

Synagogê wykupiæ i… zburzyæ
ARKADIUSZ ZACHEJA

Inteligentnym inaczej pomys³em zab³ysn¹³ niedawno pose³ do Parlamentu Eu-
ropejskiego z ramienia PiS – Marcin Libicki, notabene czêsto goszcz¹cy na
³amach „NIGDY WIÊCEJ”, ostatnio przy okazji porêczenia, jakiego udzieli³
Henrykowi Mani skazanemu za udzia³ w hitlerowskiej eksterminacji ludnoœci
¿ydowskiej w Che³mnie nad Nerem. W ramach odnowy czêœci poznañskiego
Starego Miasta zaproponowa³ mianowicie wyburzenie powsta³ej na prze³o-
mie XIX i XX wieku synagogi.

Europose³ PiS Marcin Libicki
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