
4

Pasja i sposób na życie
Już po raz szósty oddajemy w Państwa ręce pokonkursową książkę Naj-
lepsze publikacje. Nagrody SDP. Nasi laureaci nie tylko przedstawiają się 
czytelnikom na tych stronach; dialog między nami tworzy ich osobista 
wypowiedź. Do tej pory dzielili się swoimi refleksjami podejmując takie 
wątki, jak: „o sobie”, „moje wielkie przeżycie dziennikarskie”, „najpoważniej-
szy obecnie problem w wykonywaniu zawodu dziennikarza”, „mój ulubio-
ny fragment wiersza, prozy lub cytat”, „o sprawie – temacie wyróżnionej 
pracy”. Rozmawiamy nadal.
W tym roku zwycięzcy Konkursu zostali poproszeni o dokończenie zdania:
Najważniejsze dla osoby przystępującej do zawodu dziennikarza obecnie 
jest...
To istotna myśl, która obejmuje kilka kwestii, sięga zarówno do tego czym 
jest (powinno być!) dziennikarstwo, jak i stanowi namysł nad początkiem 
drogi młodego – najczęściej – człowieka wybierającego tę profesję. Po-
nadto, jest próbą przekazania własnych doświadczeń przez osoby, które 
już „na własnej skórze” doznały blasków i cieni wyboru tego szczególnego 
zawodu. Chciałabym zwrócić tu także uwagę na słowo: o b e c n i e. Wy-
dawać by się bowiem mogło, że standardy dziennikarskie pozostają od lat 
te same, a przynajmniej – powinny pozostawać. Czy jednak na pewno tak 
jest? Obserwując i oceniając ilość pojawiających się codziennie publikacji, 
w tym – coraz częstsze – naruszanie zasad etyki dziennikarskiej, można 
mieć wątpliwości. Świat wokół zmienia się w szalonym tempie, zmienia-
my się i my: jako ludzie, dziennikarze, reporterzy, publicyści. Zmieniają 
się również oczekiwania odbiorców i wydawców. Rosną kolejne pokole-
nia ukształtowane już przez Internet i media społecznościowe. Można za-
tem, nawiązując do powyższego pytania, zastanowić się i nad tym, co było 
najważniejsze dla nas samych oraz co nieśliśmy, czasem przez wiele lat, 
i zachowaliśmy jako własny kodeks moralny? Trudno może odpowiedzieć 
na to jednym zdaniem. Jednak te wypowiedzi pokazują, że warto było po-
kusić się o taką refleksję.
Konkurs SDP obejmuje wiele różnych kategorii: od dziennikarstwa śledcze-
go, publikacji w obronie demokracji i praworządności, poprzez materiały 
dotyczące ekonomii, historii, cywilizacji i kultury, społeczeństwa, ochrony 
środowiska, sportu. Bez względu na tematykę, staż pracy i rodzaj medium, 
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tegoroczni laureaci podkreślili uczciwość, empatię, dążenie do prawdy, 
poczucie społecznej misji i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Ich 
materiały udowadniają, że na codzień kierują się tymi właśnie zasadami, 
że mają je, niejako, w krwioobiegu.
Miałam honor prowadzić, razem z prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich Krzysztofem Skowrońskim, w tym roku galę rozdania nagród. Tym 
samym miałam okazję, aby posłuchać, co mówili nasi wyróżnieni, zaob-
serwować ich reakcje, kiedy odbierali swoje tak bardzo zasłużone laury. 
Muszę przyznać, że było to dla mnie piękne i budujące przeżycie! Uznani 
dziennikarze, czasem ryzykujący dla podejmowanego tematu tak wiele, 
borykający się z trudnymi ludzkimi problemami, tworzący niezwykłe opo-
wieści, niejednokrotnie mieli łzy w oczach. Skromni, czasem zakłopotani, 
zawsze próbujący usunąć się w cień, oddający pierwszeństwo swoim bo-
haterom.
Laur SDP 2016, najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia, odebrał w tym 
roku ksiądz Infułat dr Ireneusz Skubiś, wieloletni redaktor naczelny tygo-
dnika Niedziela, duszpasterz akademicki, felietonista, nauczyciel, człowiek 
ogromnej wiedzy i skromności, wzór i autorytet. I jak zawsze, kiedy zabierał 
głos, tak i teraz skłaniał do refleksji nad naszą tożsamością oraz wyborem 
propagowanych wartości. To ważne przesłanie dla wszystkich twórców, 
bez względu na przekonania oraz wyznawany światopogląd.
Niniejsza książka umożliwi Państwu zapoznanie się z najlepszymi, nagro-
dzonymi przez SDP publikacjami 2016 roku. Ale nie tylko. To, poniekąd, 
spotkanie z osobowościami dziennikarskiego świata. Ludźmi, dla których 
uważne przyglądanie się współczesnej rzeczywistości stało się nie tylko 
zawodem, ale przede wszystkim pasją i sposobem na życie.

Dagmara Drzazga


