Lipiec 2021
Nadchodzące wydarzenia w Al Jazeera English:
Wielokrotnie nagradzane filmy dokumentalne, wstrząsające wywiady i
dyskusje, śledztwa i reportaże, programy informacyjne oraz dotyczące
spraw bieżących.

MY ZIMBABWE
Spojrzenie na zmiany i problemy współczesnego Zimbabwe w okresie
nowej nadziei, poprzez pryzmat doświadczeń czterech osób z różnych
środowisk.
W każdą Środę o 00:30

Kadr z: - Precious Marange - In The Game

Zimbabwe często znajduje się w nagłówkach gazet z powodów zupełnie niepożądanych.
W 2019 roku BBC opublikowało zdjęcie wyschniętych Wodospadów Wiktorii, które według
stacji było dowodem na dotkliwość suszy i pogłębiającego się kryzysu w Zimbabwe.
Zimbabwe odpowiedziało zdjęciem z następnego dnia, na którym widać główną część
wodospadów z imponującą kaskadą wody spadającą w dół. Zdjęcie BBC zostało zrobione
w szczytowym momencie suszy, na odcinku wodospadu, który o tej porze roku zwykle
zwalnia do zera.
Dla Zimbabwe nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest to kraj, który zachodni świat uwielbia
za wiadomości o katastrofach. Era Mugabe stworzyła ten wzorzec, a zwykli mieszkańcy
Zimbabwe są gotowi go zmienić.
Program ma na celu przedstawienie nam innego, bardziej realistycznego spojrzenia na
życie w kraju, który ma swoje problemy, ale w którym jest determinacja i zapał do
innowacji i pomysłowości. Co sprawia, że Zimbabwe jest Zimbabwe, poza nagłówkami
gazet, w domach, biurach, w wyobraźni ludzi?
Gospodarka kraju boryka się z problemami - jest to połączenie hiperinflacji i skutków
sankcji nałożonych przez USA i UE. Brakuje paliwa i prądu, a rząd Emmersona
Mnangagwy, który objął stanowisko po Mugabe, bynajmniej nie zmienił sytuacji w kraju.
Zimbabwe jednak zawsze cieszyło się w tym regionie reputacją kraju, który stawia opór
przeciwnościom losu.
Kontrowersyjny program reformy rolnej w końcu przyniósł owoce, a roczne plony tytoniu
przekroczyły wcześniejsze rekordy. Parki dzikich zwierząt, które stały się obiektem
kłusownictwa i nadużyć, rozkwitły dzięki partnerstwom społecznym. W miastach, pomimo
zmagań, kwitnie scena kulturalna. Są tam młodzi artyści, pisarze, kluby komediowe,
innowacyjni inżynierowie, przedsiębiorcy, a rywalizacja w piłce nożnej i w szkole jest
ogromna.
MY ZIMBABWE: Petina Gappah - Out of Darkness 7 Lipca 00:30
| 7 Lipca 11:30 | 8 Lipca 05:30 | 9 Lipca 18:30 & 04:30 | 10 Lipca 07:30 |

“Nazywam się Petina Gappah. Piszę o byciu Zinbaweńczykiem w dzisiejszych czasach.”

Petina mieszka w miejscu, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu było przedmieściem dla
klasy średniej. Jest ona zarówno prawnikiem specjalizującym się w handlu
międzynarodowym, jak i autorką i w obu tych rolach osiągnęła sukces. Chciała
opowiedzieć historię Afryki z perspektywy Afrykańczyka. Petina jest częścią
intelektualnego nurtu w swoim mieście. Jest zaangażowana w utrzymanie funkcjonowania
i istotności centralnej biblioteki Harare. Z entuzjazmem opowiada o życiu, trudnościach i
korzyściach płynących z bycia Zimbabwe w tych czasach.
Petina odkryła książki, gdy w wieku dziewięciu lat przeprowadziła się z miasta na
przedmieścia i wpadła w obsesję. "Chodziłam cały czas z nosem w książce, a raz prawie
potrącił mnie samochód. Pisałam tak często, jak czytałam i nadal będę pisać o tym
mieście i kraju." Jej pasja do pisania pozostaje silna. Petina pisze o wadach i
niesprawiedliwości Zimbabwe w nadziei, że w obliczu krytyki można dokonać zmian.
Program podąża za napiętym harmonogramem Petiny, która przemierza różne zakątki
Harare - robi zakupy u handlarzy warzyw, odwiedza targi rzemieślnicze, spotyka się z
przyjaciółmi, którzy są muzykami, pedagogami, pisarzami i znajomymi, którzy pracują dla
rządu. Rozmawia o swojej nowej powieści wydanej za pośrednictwem jedynego
niezależnego wydawnictwa w Zimbabwe.
MY ZIMBABWE: Elias Libombo - Riding With Elias 14 Lipca 00:30
| 14 Lipca 11:30 | 15 Lipca 05:30 | 16 Lipca 18:30 & 04:30 | 17 Lipca 07:30 |

"Jestem Elias Libombo, funkcjonariusz ds. ochrony w Parku Narodowym Gonarezhou. W
'My Zimbabwe' chodzi o to, by na nowo odkryć, jak nasi przodkowie żyli we współpracy z
ziemią, a nie przeciwko niej. Wiedzieli, jak ważne jest powrócić do natury..."
Gonarezhou leży na południowo-wschodniej granicy Zimbabwe z RPA i Mozambikiem.
Przez dziesięciolecia podupadał - w czasie wojny wyzwoleńczej i zaraz po odzyskaniu
niepodległości stał się mekką kłusowników. Trwał tam konflikt z okolicznymi
społecznościami, które zostały wysiedlone z ziem swoich przodków, aby utworzyć park.
Inicjatywa ochrony przyrody zmieniła ten stan rzeczy. Park wprowadził program
zaangażowania społeczności w szereg projektów, które obejmują edukację w zakresie
ochrony przyrody, łagodzenie konfliktów między człowiekiem a zwierzętami oraz programy

pomocy dla społeczności sąsiadujących z parkiem. Park posiada zespół 'funkcjonariuszy',
którzy zajmują się społecznością i projektami.
Głównym funkcjonariuszem w Gonarezhou Game Park jest Elias Libombo. Zajmuje się on
wszystkim, od zniszczonych przez słonie upraw starej kobiety, po szkolenie nowych
funkcjonariuszy, którzy przygotowują się do przybycia pierwszych nosorożców do parku.
Elias ma głęboki, dźwięczny głos i z entuzjazmem opowiada o ochronie przyrody oraz o
tym, jak kluczową rolę w podtrzymywaniu relacji z okolicznymi społecznościami odegrała
wiedza o kulturze Shangaan. Śledzimy jego zapracowany harmonogram i dowiadujemy
się, jak dzięki jego pracy park opracował program zaangażowania społeczności w szereg
projektów, które obejmują edukację w zakresie ochrony przyrody, łagodzenie konfliktów
między ludźmi a zwierzętami oraz programy pomocy dla społeczności sąsiadujących z
parkiem.
MY ZIMBABWE: Precious Marange - In The Game 21 Lipca 00:30 GMT
| 21 Lipca 11:30 | 22 Lipca 05:30 | 23 Lipca 18:30 & 04:30 | 24 Lipca 07:30 |

Realizując swoją pasję do sportu, Precious gra w krykieta i rugby w kobiecej drużynie
Zimbabwe. Dorastała w ubogiej wiosce w regionie Eastern Highlands i musiała pracować,
aby opłacić swoją szkołę średnią. Pracując jako pokojówka, odkryła swoją miłość do
krykieta. Precious zaraziła się pasją i zaczęła uprawiać ten sport.
W świecie, w którym wciąż dominują mężczyźni, nie było to łatwe zadanie. Była kapitanem
kobiecej reprezentacji Zimbabwe w krykiecie, a jednocześnie samotną matką utrzymującą
syna. Pomimo osiągnięcia narodowego sukcesu w rugby i krykiecie, Precious nadal
pracuje na co dzień w fabryce.
Film śledzi losy Precious, gwiazdy krajowego krykieta i zwykłej matki z Zimbabwe, która
stara się zapewnić lepsze życie swojej rodzinie.

MY ZIMBABWE: Hector Mugani - Music Man 28 Lipca 00:30

| 28 Lipca 11:30 | 29 Lipca 05:30 | 30 Lipca 18:30 & 04:30 | 31 Lipca 07:30 |

Miasto Chimanimani leży na wschodnim krańcu Zimbabwe, pod długim pasmem gór, które
oddziela Zimbabwe od Mozambiku. Hector Rufaro Mugani pochodzi z tego regionu i sam
dumnie określa siebie jako mieszkańca wsi. Jest jednak jednym z tych ludzi ze wsi, którzy
wyjechali i prawie udało im się dostać do stolicy. COVID, zapaść gospodarcza i polityczny
impas, w jakim znalazło się Zimbabwe w ostatnich latach, zmusiły Hectora do powrotu do
korzeni.
Po porzuceniu studiów na kierunku agronomii i pracy na pół etatu jako perkusista w
różnych małych zespołach Hector wraca do domu. Mieszka z ojcem, który jest
urzędnikiem państwowym.
Hector próbował swoich sił w wielu zawodach, ale teraz odkrywa życie, które łączy jego
pasje. Wykarczował pole i zasadził drzewa orzechowe w nadziei na przyzwoite pieniądze,
a jednocześnie przeszukuje region w poszukiwaniu nowych talentów muzycznych, które
mógłby promować w Harare. Współpracuje z kilkoma zespołami grającymi na mbirach i
nowym nurtem w Zimbabwe - zespołami dance hall.
Śledzimy, jak Hector przemierza region w poszukiwaniu nowych talentów w nadziei na
ożywienie festiwalu sztuki w Chimanimani pod hasłem "Serce Góry". W tym samym czasie
jego osobistym projektem jest stworzenie pierwszej udanej elektrycznej mbiry, która, jak
ma nadzieję, tchnie nowe życie w tradycyjną formę muzyki w Zimbabwe.

