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AMERYKA ŁACIŃSKA – RODZINNIE I ZAWODOWO  

Podobno los człowieka bywa przesądzony już w chwili jego przyjścia na świat. 
Niektórzy w to wierzą, ja na podobne wróżby patrzę sceptycznie. Ale korzenie moich 
związków z Ameryką Łacińską są starsze ode mnie. Otóż dwie moje ciotki osiedliły się 
w Brazylii. Siostra ojca, Wanda, 16 listopada 1929 roku wyszła za Stanisława Warcha-
łowskiego (1902-1983), który wraz z ojcem Kazimierzem Warchałowskim uczestniczył 
w organizowaniu polskiego osadnictwa w Peru. Ich ślub odbył się tam w Cumaria, nad 
rzeką Ukajali. Zamieszkali w Rio de Janeiro w roku 1931, zanim ja przyszedłem na 
świat. Kilka lat później w tym samym kierunku siostra matki, Jadwiga, podążyła z mę-
żem Kazimierzem Wielochem (który niestety zmarł przedwcześnie, a ciotka wyszła po-
nownie za mąż za Włocha).  

Już te fakty pobudzały moje zainteresowanie Brazylią i w ogóle Ameryką Łaciń-
ską. Na poznanie tego fascynującego kontynentu przyszedł jednak czas dużo później. 
Pomogła mi seria przypadków. W roku 1962 musiałem zakupić część tzw. kołchozu, 
pokój w mieszkaniu, w którym żyły cztery inne rodziny. Mogłem więc wreszcie się za-
meldować w rodzinnej Warszawie, którą wraz z matką i bratem opuściłem z powodu 
wojennych tarapatów. Z meldunkiem mogłem się ubiegać o nowe mieszkanie w spół-
dzielni.  

Ale równie ważny okazał się fakt, iż wkrótce potem, oddalony od owego koł-
chozu o pół kilometra, Centralny Instytut Informacji Technicznej i Ekonomicznej zaofe-
rował mi dodatkową pracę na pół etatu. To sąsiedztwo przesądziło o skorzystaniu 
z oferty. Poznane w CIINTE dwie koleżanki studiujące castellano rychło mnie zaraziły 
miłością do tego języka. Podarowały mi samouczek Oscara Perlina z wersją audio na 
płycie, ze słownikiem Antonio Martí Marca, Juana Martí Marca i Barbary Jardel. To je-
den z najważniejszych prezentów w moim życiu. Przyłożywszy się do pracy nad tymi 
książkami mogłem zacząć czytać w bibliotece Ambasady Kuby hawańską „Granmę” 
i „Bohemię”. Lektura tych niezbyt ciekawych pism ułatwiła mi jednak przygotowanie 
się do państwowego egzaminu z języka hiszpańskiego, który w 1965 r. zdałem w Pol-
skiej Agencji Prasowej. Pierwszym zawodowym efektem opanowania pięknej hisz-
pańszczyzny było przetłumaczenie z „Bohemii” nowelki Rafaela Solera, którą tygodnik 
„Zwierciadło” zamieścił pod tytułem „Człowiek w grobie”.  

Opanowując język hiszpański zdobyłem bardzo ważny atut zawodowy. Na 
szczęście już wtedy szczenięce lata rewolucji kubańskiej opisywał mój nieco starszy ko-
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lega redakcyjny. Kuba i dla mnie stała się bramą do Ameryki Łacińskiej. Nadszedł rok 
1969. Po nocy z 28 na 29 stycznia, w trzęsącym się Tu-114, przez Moskwę i Murmańsk 
zmrożony do ok. minus 30o C, dotarłem z rodziną do Hawany. Po dwunastogodzinnym 
locie z Murmańska Hawana powitała nas 25-stopniowym upałem. Szok termiczny rzędu 
ponad 50o C nie był największym utrapieniem, z jakim trzeba się było borykać w stolicy 
tej perły Antyli, jak dawniej określano Kubę. Piosenkę Cuba, que linda es Cuba słysza-
łem tam każdego dnia z Radio Rebelde i Radio Reloj, ale oprócz piękna subtropikalnej 
przyrody i sympatycznych, życzliwych ludzi, była też surowa, „rewolucyjna” rzeczywi-
stość. 

„Zaledwie dziesięć lat temu obaliliśmy krwawą dyktaturę Fulgencio Batisty. 
Nasz naród cierpi wskutek bezprawnej blokady gospodarczej, narzuconej przez jankeski 
imperializm” – wciąż grzmiał Comandante en Jefe Fidel Castro. – „Ale my ich poko-
namy! ¡Hasta la victoria, siempre! Zawsze aż do zwycięstwa!”.  

Z pierwszego roku pobytu na Kubie szczególnie zapamiętałem inaugurację 
„wielkiej zafry 10 mln ton cukru”, 14 lipca 1969 r., na plantacji we wschodniej części 
kraju. Tysiące zebranych tam macheteros Fidel Castro mobilizował, jak to ma w zwy-
czaju, stawiając cel niebotyczny i nierealny: „Musimy wyprodukować 10 milionów 
ton!”. Zaraz jednak łaskawie przyznał: „Cóż, gdyby do tych 10 milionów ton zabrakło 
pół funta cukru, to, z ekonomicznego punktu widzenia, klęski nie będzie. Ale honor re-
wolucji tego nie przeżyje!”.  

Zafra, sztucznie wydłużona o kilka miesięcy, do chwili, gdy nie było już nigdzie 
dojrzałej trzciny, skończyła się katastrofą: z trudem zdołano wyprodukować nieco po-
nad 8,5 mln ton cukru, ale i tak znacznie więcej niż zwykle. Tę klęskę walki o zaspo-
kojenie swych kosmicznych ambicji Fidel wykorzystał do kolejnego w kubańskiej re-
wolucji zwrotu: „Przekształcimy porażkę w zwycięstwo!” – Takim hasłem usiłował 
wykreślić z pamięci rodaków swe oświadczenie, iż honor rewolucji nie przeżyje nawet 
braku pół funta cukru z owych wymarzonych 10 mln ton. Do kpin Fidela ze zdrowego 
rozsądku musieli przywyknąć i Kubańczycy, i cudzoziemcy odwiedzający tę wyspę. Fi-
del to mistrz słownych wolt: „Porażka, która zapowiada zwycięstwo” – takim cytatem 
z jego buńczucznego oświadczenia zatytułowałem korespondencję dla polskiej prasy, 
sam rzecz jasna w to nie wierząc. W przeciwieństwie do zachodnich korespondentów 
nie mogłem kwestionować oficjalnego stanowiska władz Kuby. W ogóle pisanie stam-
tąd do PAP, czasem korespondencji do którejś z gazet nie było łatwe. Nawet do ówcze-
snego Biuletynu Specjalnego PAP nie dawano zbyt wielu materiałów krytycznych wo-
bec tzw. KS-ów, żeby nie urazić ich władz.  

W drugim roku pobytu w Hawanie naraziłem moją Agencję na wydatki zwią-
zane z przeprowadzką z willowej dzielnicy Miramar do centrum − Vedado. Uciekałem 
przed niemiłym towarzystwem sąsiada z parteru, wścibskiego aktywisty Komitetu 
Obrony Rewolucji (CDR). Przenosząc się do 25-piętrowego wieżowca trafiłem jednak 
kiepsko. Właśnie w owym roku 1970 (m.in. z powodu fiaska „zafry 10 mln ton cukru”), 
drastyczniej ograniczono dostawy prądu i wody do mieszkań. Na XI piętro musiałem 
więc często wchodzić pieszo, nie tylko z powodu awarii wind, ale i planowych apago-
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nes – wyłączeń elektryczności. Wodę w kranach miewałem, i to nie zawsze, trzy razy 
na dzień przez niespełna godzinę, przy czym liczniki, zainstalowane najpierw cudzo-
ziemcom, wykazywały zużycie ponad 500 litrów na dobę, zawyżając je wielokrotnie 
(po interwencji licznik wymieniono).  

Fidel chcąc zamknąć usta swym krytykom często oświadczał: „Inne narody cier-
pią większą biedę, musimy im pomagać!”.  Więc nie bacząc na dolegliwości bytowe 
swych rodaków, wiele, z trudem zdobywanych dewiz, ładował w akcje potocznie zwane 
eksportem rewolucji. Nie mnie oceniać rezultaty tych przedsięwzięć, wspierania przez 
Kubę partyzantki w krajach Ameryki Łacińskiej, a nawet w ówczesnych koloniach por-
tugalskich w Afryce. Ongiś nieraz nazywana pogardliwie domem publicznym Ameryki, 
teraz Kuba uzurpowała sobie rolę rozgrywającego w walce z pozostałościami ko-
lonializmu i z „jankeskim imperializmem”, jak to uporczywie powtarzał Fidel, a w ślad 
za nim nachalna propaganda tamtejszych mediów. 

Kubańskie doświadczenia przyciągały jednak na tę wyspę wielu polityków z re-
gionu, nie tylko ortodoksyjnych marksistów. Zaprzyjaźnieni z Fidelem, nie zawsze 
w pełni podzielali jego strategię i politykę. Jednym z nich był Salvador Allende, którego 
poznałem w Hawanie latem 1969 r., gdy przez Kubę wracał do ojczyzny z wizyty 
w Rosji i Korei Płn. Podróżował tam jako ówczesny przewodniczący Senatu Chile. 
W rozmowie ze mną nie taił ambicji swojej Partii Socjalistycznej, żeby zdobyć władzę 
i zbudować w Chile ustrój łączący demokrację i praworządność z poszanowaniem zasad 
sprawiedliwości społecznej. Do starań o realizację tego celu mógł przystąpić, gdy we 
wrześniu 1970 r. został wybrany prezydentem. 

W rok po tych wyborach, miałem okazję obserwować rozwój wydarzeń w Chile 
podczas obchodów rocznicy niepodległości w stolicy tego kraju, Santiago. Wówczas 
władza Allende jeszcze nie była ostrzej kwestionowana. Pierwszy rok jego rządów 
upływał w miarę spokojnie, chociaż skrajna prawica już flirtowała z generalicją, myśląc 
o tym jak położyć kres eksperymentowi, jakim był Front Jedności Ludowej.  

Wizyta w Chile zakończyła ciekawy przerywnik w trakcie pierwszego pobytu na 
placówce PAP w Hawanie, jakim latem 1971 był powrót tam z urlopu w Polsce, przez 
Wenezuelę, Peru, Boliwię i Chile. Ten pierwszy wojaż po kontynencie dał mi wiele ma-
teriału do przemyśleń, do porównań wad i zalet kubańskiej wersji „demokracji so-
cjalistycznej”, z niełatwą rzeczywistością wymienionych państw o odmiennych ustro-
jach.  

Do rewolucji kubańskiej łatwo można było się rozczarować. Polityka Fidela Ca-
stro, realia bytowe (dla cudzoziemców nieporównanie lepsze niż samych Kubańczy-
ków, ale znacznie gorsze niż w Polsce przełomu lat 60. i 70. XX wieku), ograniczone 
możliwości opisywania tej trudnej rzeczywistości dla polskiej prasy, to wszystko skło-
niło mnie do prośby o skrócenie mojego pobytu w Hawanie. Tak nietypowy wniosek 
złożony podczas urlopu w 1971 r., został w PAP przyjęty ze zrozumieniem. W końcu 
lipca 1972 roku przekazawszy mojemu następcy hawańskie biuro powróciłem do Pol-
ski.  
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Myliłem się sądząc, że na tym moja kubańska przygoda się skończy. Odwiedza-
łem Kubę jeszcze kilkakrotnie. Już w kwietniu 1973 r., gdy ówczesny kubański prezy-
dent Osvaldo Dórticos Torrado na konwencjonalne pogawędki zaprosił przewodniczą-
cego Rady Państwa, prof. Henryka Jabłońskiego do Hawany, a w PAP nie było chęt-
nych do obsłużenia tej wizyty.  

Znacznie ciekawszą podróż w tym samym kierunku, w końcu 1974 r., odbyłem 
dzięki zbieżności dat dwu wydarzeń. Kubańska agencja prasowa Prensa Latina zapra-
szała na spotkanie dziennikarzy z różnych krajów, oczywiście w celu propagowania po-
lityki Castro, zwłaszcza w kontekście regionu. Nie paliłbym się do udziału w tej impre-
zie gdyby nie to, że zaraz potem w Peru przywódcy kilku państw Ameryki Łacińskiej 
spotykali się z okazji 150-lecia bitwy pod Ayacucho. 9 grudnia 1974 roku w Limie tę 
ważną rocznicę uczcili prezydenci: Peru – gen. Juan Velasco Alvarado, Boliwii – gen. 
Hugo Banzer, Kolumbii – Julio Cesar Turbay Ayala, Wenezueli – Carlos Andrés Pérez, 
i szef rządu Panamy – gen. Omar Torrijos, a prezydenci Argentyny, Chile i Ekwadoru 
wydelegowali tam swych przedstawicieli.  

Nazajutrz uczestniczyłem w okolicznościowej uroczystości w Ayacucho, na 
miejscu słynnej bitwy z roku 1824, która uwieńczyła długą walkę powstańców peru-
wiańskich o wyzwolenie kraju spod władzy Hiszpanii. Przesądziło to także o demontażu 
kolonii hiszpańskich w całej Ameryce Łacińskiej.  

Zaraz po powrocie, w połowie grudnia, do Warszawy dowiedziałem się, że 10 
stycznia 1975 roku, z wizytą do Fidela Castro, wybiera się I sekretarz KC PZPR Ed-
ward Gierek. Obsługiwanie oficjalnych podróży liderów partyjnych chyba nie było 
wtedy marzeniem żadnego reportera. Ale, chociaż podobnie jak w kwietniu 1973 r. 
z Henrykiem Jabłońskim, i w wyprawie szefa PZPR za Atlantyk mógłby uczestniczyć 
inny „papowiec”, znów wysłano mnie. Tym razem przyjaźń polsko-kubańską zacie-
śniano jeszcze bardziej „na koturnach”, a prasę trzymano bardziej na dystans. O ile prof. 
Jabłoński (z którym wcześniej miałem kontakty zawodowe, gdy był prezesem PAN) 
chętnie rozmawiał z dziennikarzami, to E. Gierek wręcz przeciwnie.  

Ciężki więc był lot powrotny – świta I sekretarza uprzedziła nas, że zechce on 
podzielić się z nami swymi wrażeniami z tej historycznej wizyty. Spać się nie dało, 
wrażeń na szczęście nie usłyszeliśmy. Nieprzespaną noc wynagrodził nam pobyt 
w przemiłej Lizbonie, gdzie ówczesny rządowy Ił-62 musiał mieć postój (a lecąc z Pol-
ski tankował na Azorach). Było to niespełna rok po Rewolucji Goździków z kwietnia 
1974 r. Demokratyczne władze Portugalii zaopiekowały się świtą I sekretarza KC 
PZPR, a nas, dziennikarzy również obwieziono po Lizbonie i po pobliskich miejscowo-
ściach Cascais, Cintra i Estoril.  

Wówczas jeszcze nie wiedziałem, że we wrześniu 1975 r. wrócę na Kubę na dłu-
żej. Kolega, który przed trzema laty zmieniał mnie w Hawanie, także nie czuł się najle-
piej w tamtejszych realiach i tym razem to on poprosił o wcześniejszy powrót do Polski. 
Zgodziłem się wrócić do Hawany tylko dlatego że dano mi dwie obietnice: po pierwsze, 
że pobyt będzie krótki, a po wtóre, że wkrótce zostanę przeniesiony na południe konty-
nentu.  
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Ta ostatnia obietnica ułatwiła mi przetrwanie drugiego okresu w Hawanie, który 
zresztą okazał się znacznie ciekawszy od pierwszego. Jeśli chodzi o samą Kubę, to wa-
runki pobytu tam nie zmieniły się istotnie od lat 1969-72. Ale polityka Castro nabrała 
nowego wymiaru na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przez zaangażowanie się Kuby 
w końcowy etap walki o likwidację portugalskich kolonii w Afryce.  

W czasie tego krótkiego pobytu, do połowy 1977 r., mogłem odwiedzać nie tyl-
ko Jamajkę i Panamę, ale przede wszystkim Meksyk! Przedtem obywatelom ówczes-
nych krajów socjalistycznych, mieszkającym na Kubie niełatwo było otrzymać wizę do 
Meksyku. Teraz nie było z tym problemu. Już w grudniu 1975 r. miałem więc przyjem-
ność poznać Ciudad de México i jedne z najciekawszych zabytków historii i kultury te-
go kraju, piramidy Teotihuacán. W latach 1976 i 1977 wracałem tam z radością kilka-
krotnie. Bo bez poznania Meksyku znajomość Ameryki Łacińskiej byłaby nieporówna-
nie uboższa. Na moje szczęście mogłem odwiedzić Meksyk jeszcze w październiku 
1979 r., dojechawszy tam z Buenos Aires, aby obsłużyć dla PAP wizytę przewodniczą-
cego Rady Państwa, prof. H. Jabłońskiego, którego zaprosił ówczesny szef państwa Ma-
jów i Azteków, Luis Echeverría Álvarez. Powrót do Argentyny urozmaicił mi przejazd 
przez Brazylię, z przystankami w Brasilii, Rio de Janeiro, São Paulo i Kurytybie.  

Do mojej przeprowadzki na południe kontynentu przyczynił się, co zaskakujące, 
sport − a ściślej rzecz biorąc – polityczne przecenianie przez ekipę Edwarda Gierka 
ewentualnego sukcesu polskiej drużyny w piłkarskim Mundialu 1978 r. w Argentynie. 
Rok wcześniej PAP otrzymała zgodę na otwarcie w Buenos Aires swej regionalnej pla-
cówki na Amerykę Płd. Chodziło o to, żeby Agencja miała z pierwszej ręki więcej wia-
domości o samej Argentynie i o przygotowaniach do tej imprezy. Jak starsi Polacy pa-
miętają, ówczesne władze PRL łudziły się, że nasz triumf, na który miały wielki apetyt, 
można by przekształcić w mocny atut propagandowy. Abstrahując od aspektów poli-
tycznych, nadzieje nie były bezzasadne. Nasza reprezentacja piłkarska, pod wodzą Jac-
ka Gmocha, była najsilniejsza ze wszystkich, jakie kiedykolwiek uczestniczyły w tur-
niejach tej rangi – tak oceniali eksperci. Nie jest przesadą stwierdzenie, że Polska grała 
wówczas o mistrzostwo świata. Jednak po bezbramkowym remisie z RFN, pokonaniu 
Tunezji 1:0 oraz Meksyku 3:1, przegraliśmy z Argentyną 0:2; potem wygraliśmy jesz-
cze z Peru 1:0, ale porażka z Brazylią 1:3 pogrzebała szansę na medal. Sklasyfikowano 
nas na miejscach 5-8. 

Mundial 1978 r. odbył się w kraju, w którym wówczas mordowano tysiące ludzi. 
O zbrodniach junty Videli, Massery i Agostiego świat wiedział o wiele więcej, niż mo-
gła wtedy drukować polska prasa (wiadomo, gwałcenie, także na Zachodzie, praw czło-
wieka, w KS-ach było tematem nader delikatnym). Pomimo wszystko FIFA nie odwo-
łała turnieju, nikt się nie wycofał, a nieliczne wezwania do bojkotu na ogół ignorowano.  

W czerwcu 1977 r. hawańskie biuro PAP przejął mój następca, a ja podążyłem 
na południe – przez San José, Bogotę i Limę. Zebrałem tam materiały do koresponden-
cji o problemach Kostaryki, Kolumbii i mojego ulubionego Peru.  

Ten wojaż stanowił także swoistą „aklimatyzację”  psychiczną, przydatną wobec 
przejścia z realiów kubańskich do argentyńskich. Chociaż niedogodności i represji ca-



POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA Ryszard Ginalski  
 

106 Ameryka Łacińska,3-4 (77-78) 2012, ss. 101-109 

stryzmu wobec tamtejszej ludności nie można porównać ze zbrodniami junty gen. Jorge 
Rafaela Videli, adm. Emilio Eduardo Massery i brygadiera Ramona Agostiego, to jed-
nak były to dwa polityczne i ideowe bieguny reżimów, których faktyczna władza bazo-
wała na siłach zbrojnych. Fidel Castro eksperymentował z karaibską wersją demokracji 
ludowej, tylko częściowo wzorując się na rozwiązaniach europejskich KS-ów. Otrzy-
mując olbrzymie wsparcie finansowe z Moskwy, niekoniecznie w pełni zgadzał się 
z polityką ZSRR. Natomiast Argentyna, obok Chile, w którym Augusto Pinochet roz-
pętał krwawy terror wobec sił lewicowych, była wtedy drugim bastionem walki „prze-
ciw groźbie komunistycznej zarazy na kontynencie”. Tak to określali dyktatorzy obu 
tych krajów, a także sąsiednich państw: Boliwii, Paragwaju, Urugwaju.  

29 marca 1976 r. klasyczny latynoamerykański pucz położył kres nieudolnym 
rządom Isabelity Perón, która przejęła władzę po śmierci swojego męża – gen. Juana 
Domingo Perona 1 lipca 1974 r. On, po swych długich autorytarnych rządach (1946-55) 
przebywał na wygnaniu, z którego wrócił w marcu 1973, aby w październiku tego roku 
odzyskać władzę − w wyborach prezydenckich zdobył 62% głosów. To przejściowe od-
rodzenie peronizmu cechowało nasilenie wstrząsów politycznych, bo ugrupowania 
„partyzanckie”, od skrajnie prawicowych do lewackich, siały terror. Żadne z nich nie 
chciało wprowadzać w tym kraju komunizmu, ale ich akcje wywrotowe burzyły porzą-
dek społeczny, niszczyły gospodarkę, pogłębiały anarchię. Generalicja, z J. R. Videlą na 
czele, nie mogła mieć lepszego pretekstu do zagarnięcia władzy siłą. 

Jednakże zainteresowania korespondenta z Polski w Buenos Aires w 1978 roku 
nie kończyły się na przygotowaniach do Mundialu. Bardzo drażliwym dla miejscowych 
władz tematem był wieloletni spór z Chile o prawa do, jak wtedy się mówiło, Cieśniny 
Beagle (obecnie oficjalna nazwa to Kanał Beagle), między wyspami archipelagu Ziemi 
Ognistej. Sednem konfliktu były roszczenia obu państw do wysp Picton, Lennox i Nue-
va. Z obu stron podejmowano tam prowokacyjne akcje zbrojne, ale raczej na małą ska-
lę. Reżim Videli odrzucił werdykt międzynarodowego arbitrażu i szykował większą 
operację militarną pod kryptonimem „Suwerenność”. Zaniepokojony papież Jan Pa-
weł II zaoferował mediację. Obaj najsurowsi dyktatorzy, publicznie gorliwi chrześcija-
nie, nie odrzucili wezwań kardynała Antonio Samoré do rezygnacji z otwartej wojny. 
Ale dopiero po przywróceniu demokracji w obu krajach powstały warunki do zawarcia 
(23 stycznia 1984 r.) traktatu o pokoju i przyjaźni argentyńsko-chilijskiej, który ratyfi-
kowano 2 maja 1985 r. Na mocy porozumienia Chile otrzymało sporne wyspy, a Ar-
gentyna większość praw morskich. Rejon ten ma wielkie znaczenie ekonomiczne dla 
eksploatacji zasobów ryb oraz ewentualnie złóż ropy naftowej.  

W sferze międzynarodowej argentyński reżim wojskowy ciągle też podgrzewał 
spór z Wielką Brytanią o Falklandy/Malwiny, z których Brytyjczycy usunęli Argentyń-
czyków siłą w roku 1833. Publikacje na ten temat miały na celu głównie odwracanie 
uwagi obywateli od sytuacji wewnętrznej, terroru i trudności bytowych. Na otwartą 
wojnę porwał się dopiero nowy od 1981 r. szef junty gen. Leopoldo Galtieri. Jego woj-
ska w kwietniu 1982 r. atakując garnizon brytyjski poniosły klęskę; 14 czerwca podpi-
sano akt kapitulacji. Argentyna straciła 700 ludzi, Wielka Brytania − niespełna 250. Ale 
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ten konflikt, niestety, mogłem śledzić już tylko w Warszawie na podstawie lektury za-
granicznych agencji prasowych.  

Mieszkając w Buenos Aires, czytywałem codziennie prasę także z innych krajów 
latynoamerykańskich. Przede wszystkim więc, licząc na przeprowadzkę, wcześniej czy 
później, do Brazylii, wziąłem się ostro za otrzymany w prezencie samouczek angielsko-
portugalski. Wielce mi ułatwił lekturę świetnych dzienników i tygodników z Rio de Ja-
neiro i São Paulo, dzięki którym moja wiedza o problemach kontynentalnego kolosa po-
szerzyła się znacząco. No i dzięki temu podręcznikowi, już od pierwszych wizyt 
w Brazylii w 1979 r. nie miałem problemów w kontaktach z tamtejszymi politykami 
i dziennikarzami.  

Pobyt w Argentynie nie mógł satysfakcjonować. Doskwierała mi np. jawna in-
wigilacja ludzi zza tzw. żelaznej kurtyny. Miałem dowody, że tamtejsze służby podsłu-
chiwały mój telefon. Stojący w gabinecie, dwa pokoje od sypialni, telefon często w no-
cy budził mnie, ale nikt nie odzywał się. Nikt tego nie lubi, a więc przestałem na te noc-
ne dzwonki reagować. Wtedy dzwoniono do mnie w ciągu dnia i ostrym głosem ostrze-
gano, że jeśli nie będę odbierał tych nocnych telefonów albo odłączę aparat, to zlikwi-
dują mi linię – a za to musiałbym zapłacić właścicielowi wynajmującemu mi mieszka-
nie, kilka tysięcy dolarów…  

Poprosiłem więc prezesa PAP, red. Janusza Roszkowskiego o przeniesienie 
w inne miejsce – do Meksyku lub Brazylii. Z nadzieją na przeniesienie do Brazylii, po 
raz pierwszy odwiedziłem ten kraj w marcu 1979 roku, w drodze z urlopu w Polsce do 
Buenos Aires. Okazją była inauguracja w Brasilii prezydentury gen. João Baptisty Fi-
gueiredo.  

Notabene, z pierwszym pobytem w Brazylii wiąże się pewne wspomnienie doty-
czące lingwistyki. Ceremonię objęcia władzy przez nowego szefa państwa obserwowa-
łem w biurze prasowym. Wśród dostojnych gości z innych państw gen. Figueiredo gra-
tulował prezydent Portugalii, gen. Ramalho Eanes. Przemawiał tak szybko, łykając sa-
mogłoski, że niektórzy obecni tam Brazylijczycy ze śmiechem dogadywali: Como fala 
ese presidente português? Não podemos entende-lo...! [Jak mówi ten portugalski prezy-
dent? Nie możemy go zrozumieć...!]. Faktycznie, wymowa Brazylijczyków jest znacz-
nie staranniejsza niż Portugalczyków. Kwestia bogactwa i różnorodności językowej 
w całej Ameryce Łacińskiej, to kolejny fascynujący temat, niestety wykraczający poza 
ramy niniejszego artykułu. 

Przeprowadzka z Argentyny do Brazylii była największym wydarzeniem w trak-
cie mojego pobytu na latynoamerykańskim kontynencie. Ale lokalizację biura PAP 
w nowej stolicy tego kraju, tak zresztą świetnie zaprojektowanej przez Oscara Niema-
yera i Lucio Costę, kwestionował Edmund Jan Osmańczyk, mój znakomity poprzednik 
w roli korespondenta PAP w tym regionie. Podczas mojego urlopu w Warszawie 
w 1979 r., wraz z żoną Jolantą Klimowicz ugościł mnie w swym mieszkaniu przy placu 
Zamkowym, i doradzał: „Niech pan się broni przed Brasilią, proszę stanowczo żądać 
żeby pana przenieśli do Rio de Janeiro!”. Tej sugestii niestety nie poparło szefostwo 
PAP. Korespondenta z Polski trzeba było jednak akredytować w stolicy kraju, zainau-
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gurowanej w kwietniu 1960 r. Tak więc 2 stycznia 1980 r., odwiedzając po drodze São 
Paulo, pojechałem do Brasilii.  

W porównaniu z pobytem w Argentynie, dziewiętnaście miesięcy spędzonych 
w Brazylii były znacznie ciekawsze tak zawodowo, jak i prywatnie. Czułem się tam 
swobodnie, nie było śladu podejrzeń tamtejszych władz wobec mnie o jakieś złe inten-
cje. Ludzie byli znacznie bardziej otwarci niż Argentyńczycy lub Kubańczycy, bo 
w obu tych krajach wszyscy bali się wszechobecnych agentów tajnych służb.  

Nowy prezydent gen. João Baptista Figueiredo kontynuował rozluźnianie gor-
setu reżimu wojskowego (pierwszy krok w tym kierunku uczynił jego poprzednik gen. 
Ernesto Geisel, w 1978 r. anulując akt o zawieszeniu działalności parlamentu). 
W 1980 r. ogłoszeniu amnestii politycznej towarzyszyło częściowe zniesienie cenzury 
i zgoda na działalność partii opozycyjnych. A dwa lata później w demokratycznych wy-
borach parlamentarnych wyłoniono nowy skład Kongresu Narodowego.  

Do najciekawszych spotkań zawodowych w Brazylii zaliczam rozmowę z Fer-
nando Henrique Cardoso, z którym skontaktowała mnie moja siostra cioteczna w São 
Paulo. Ten socjolog, wówczas profesor tamtejszego Uniwersytetu, sam wtedy nie przy-
puszczał, że po 15 latach zostanie gospodarzem pałacu Planalto. Ale zapoznał mnie ze 
swymi badaniami i koncepcjami reform, mogących ułatwić rozwiązanie trudnych pro-
blemów społecznych i ekonomicznych największego kraju Ameryki Płd. Waga jego ba-
dań naukowych, wielce przydatnych praktycznie, stała się fundamentem jego silnej po-
zycji politycznej, co zapewniło mu sukces w wyborach w 1998 r., a po czterech latach 
reelekcję. Ta była efektem stabilizacji politycznej i gospodarczej, do której doprowadził 
w czasie pierwszego mandatu.  

Innym razem, także w São Paulo, w Kurii Metropolitalnej przyjął mnie uprzej-
mie kard. Pablo Evaristo Arns. Ten dostojnik kościelny, zaliczany do postępowców 
w episkopacie Brazylii, miał ciekawe spojrzenie na ówczesną ewolucję ustrojową; pod-
kreślał, iż kościół ma wielką rolę do spełnienia, w pobudzaniu aktywności społecznej, 
w dążeniu do wydobycia wielu milionów Brazylijczyków z nędzy. 

Podczas mojego, niestety zbyt krótkiego, pobytu w Brazylii, szczególnym wyda-
rzeniem była pielgrzymka papieża Jana Pawła II między 30 czerwca a 12 lipca 1980 r. 
Miałem okazję relacjonować tę podróż polskiego papieża, jego spotkania z mieszkań-
cami kilku miast, także Kurytyby. To miasto chyba każdemu Polakowi z kraju, przeby-
wającemu w Brazylii, jest szczególnie bliskie ze względu na znaczącą rolę tamtejszego 
środowiska polonijnego. Szkoda jednak, że wśród brazylijskich Polonusów utrzymy-
wały się wówczas i trwają dotychczas niesnaski polityczne, podobnie jak w środowi-
skach polskich emigrantów w innych krajach.  

Nadzieje na dłuższy pobyt w Brazylii niestety pokrzyżował narastający kryzys 
(nie tylko gospodarczy) w Polsce. Gdy państwu groził krach ekonomiczny, a po „festi-
walu Panny S” w roku 1980 cały ustrój zaczął chwiać się w posadach, drastyczne cięcia 
wydatków dotknęły także PAP. I moja placówka w Brasilii została skreślona jako 
pierwsza. Z żalem musiałem ją zamknąć w końcu lipca 1981 r. (tak jak dziewięć lat 
później zamknąłem biuro PAP w Madrycie).  
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Po powrocie do Polski, w PAP nadal zajmowałem się problematyką Ameryki 
Łacińskiej i mogłem jeszcze raz odwiedzić Hawanę. Jesienią 1985 roku znów pojecha-
łem tam na konferencję organizowaną przez agencję Prensa Latina. Postępu w warun-
kach życia Kubańczyków, w porównaniu z rokiem 1969, kiedy wśród nich zamieszka-
łem, nie zauważyłem. Tylko Fidel Castro, jeszcze bardziej buńczucznie niż dawniej, 
uzurpował sobie rolę lidera walki narodów tzw. Trzeciego Świata o wyzwolenie z pęt 
imperializmu.  

Wieloletni pobyt w Ameryce Łacińskiej dał mi dużo satysfakcji zawodowej 
i osobistej. Poznałem tam wielu wybitnych polityków, a także odwiedzających te kraje, 
w czasie mojego pobytu, polskich naukowców i artystów z Polski. Do najważniejszych 
z tych znajomości zaliczam poznanie profesora Andrzeja Dembicza, dzięki któremu 
później miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z redakcją kwartalnika „Ame-
ryka Łacińska” wydawanego przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW.  

Poza tym, już po pierwszym pobycie na Kubie, stałem się członkiem Towarzy-
stwa Przyjaźni Polsko-Kubańskiej, później także Towarzystwa Polska-Ameryka Łaciń-
ska; a od wielu lat działam w Towarzystwie Polsko-Brazylijskim (obecnie jako członek 
Zarządu). 

Dzięki zainteresowaniom Ameryką Łacińską mogłem dorzucić cegiełkę do bi-
bliografii dotyczącej tego regionu. Przetłumaczyłem z hiszpańskiego książkę Eduarda 
Martina de Pozulo i Santiago Tarina „España acusa”, którą wydawnictwo Da Capo opu-
blikowało pod tytułem „Hiszpania oskarża Pinocheta” w roku 2000. „To świetna książ-
ka…” – ocenił najlepszy obecnie znawca omawianego regionu w polskich mediach, Ar-
tur Domosławski, recenzując tę publikację w „Gazecie Wyborczej” 9 września 2000 r.  

Zacząłem te wspomnienia od rodzinnych związków z Ameryką Łacińską i koń-
cząc je, też posłużę się tym wątkiem. W 2009 r. memuary Stanisława Warchałowskiego 
przywiezione przez jego córkę Basię (w Brazylii − Beatriz), wzbogaciły Bibliotekę Ibe-
ryjską. Książkę pod tytułem „I poleciał w świat daleki…”, wydał Instytut Studiów Ibe-
ryjskich i Iberoamerykańskich UW wraz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-
wego. Ale nie doszłoby do tego, gdyby nie pomoc CESLA, gdzie umożliwiono mi oso-
biste zeskanowanie maszynopisu, bo w takiej formie pamiętnik ten dotarł do Polski. 
Kończąc ten rodzinny akcent moich związków z Ameryką Łacińską dodam, że autor 
książki zmarł w wieku 82 lat, a jego żona Wanda, siostra mojego ojca, pracowity żywot 
zakończyła w 2006 r., po 102 latach i dwu miesiącach.  

Do osobistych i zawodowych zapisków z wieloletniego pobytu w Ameryce Ła-
cińskiej mógłbym oczywiście, jak każdy, kto zna ten tak pięknie zróżnicowany geogra-
ficznie, etnicznie i kulturowo olbrzymi region, dodać liczne wspomnienia natury czysto 
turystycznej. Ale to już wykraczałoby poza ramy tego okolicznościowego artykułu.  


