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str. 1feLieton

Wabik dla piranii

L
atem tego roku wydawca portalu Wyborcza.pl
ograniczył możliwość komentowania zamieszczo-
nych na nim tekstów. Ten przywilej otrzymały jedy-
nie osoby, które zdecydowały się wykupić dostęp

do przeglądanych treści. Marcin Makowski specjalnie dla
tego numeru „Forum Dziennikarzy” zebrał opinie na te-
mat tej precedensowej decyzji. Większość pytanych
chwali ruch Agory, liczą,  że ograniczy on falę hejtu. Kul-
tura dyskusji wydaje się więc dziś wartością równie istot-
ną, a może i ważniejszą, jak jej pluralizm. Tym bardziej
tam, gdzie pluralizmu nie należy się już spodziewać, co
zresztą jest efektem świadomych decyzji redakcyjnych.
Już dawno zróżnicowanie opinii, będące przecież warun-
kiem niezbędnym sensownej debaty, przestało być po-
trzebne zarówno nadawcom, jak i odbiorcom. Taki wnio-
sek narzuca się z obserwacji dominującej dziś części me-
diów cyfrowych, zwanych niegdyś papierowymi. Nikt ni-
kogo w bańkach informacyjnych przecież nie zamyka na
siłę, ludzie zbierają się tam z własnej woli. I raczej nie po
to, by konfrontować czy weryfikować swoje poglądy. Is-
totniejsza okazuje się potrzeba utwierdzania się w doko-
nanym już, jakże słusznym, wyborze. Komentarze inter-
nautów stają się w tej sytuacji równie przewidywalne jak
same teksty, a wartość poznawcza uczestnictwa w deba-
cie przegrywa ze swoistą psychoterapią.

Czy jednak świadome odejście od pluralizmu
w stronę mediów tożsamościowych chroni kogokolwiek
przed hejtem? Ograniczenie możliwości komentowania
tekstów jedynie do ich subskrybentów przypomina
uszczelnienie śluzy do bańki informacyjnej, by niepro-
szeni goście nie w zakłócali błogostanu jej użytkowni-
ków. Trudno bowiem zakładać, by poza nałogowymi po-
żeraczami wszelkich mediów płacili za wstęp na tożsa-
mościową stronę jacyś masochiści z innego plemienia. 

Niestety, przebywanie wyłącznie we własnym to-
warzystwie nie chroni przed chamstwem, nawet po

uiszczeniu opłaty za wstęp. Nie chroni, bo dziś mamy
(nie tylko w Polsce) do czynienia z hejtem rytualnym.
Nawalanie na mieszkańców sąsiedniej bańki jest ele-
mentem obowiązkowym niemal tak samo jak dyskusja
o pogodzie. 

Mało tego, imperatyw słownej agresji daje o sobie
znać także wobec osób nie dość energiczne manifestują-
cych entuzjazm wobec naszych albo obrzydzenie na
samą myśl o tych drugich. Dotyka podejrzanych o sy-
metryzm lub okazywanie empatii. Zjawisko to można
obserwować tej jesieni przy okazji sporu o reformę są-
downictwa. Prezydent Andrzej Duda czy Zofia Roma-
szewska stali się ofiarami brutalnego hejtu we własnym
obozie, podobnie jak Małgorzata Gesdorf w obozie
przeciwnym „dobrej zmianie”. I nie chodzi tu o – nawet
ostrą – krytykę nieprzemyślanej wypowiedzi czy błędnej
decyzji, bo przecież nie wszystko, co polemiczne, musi
od razu być uznawane za hejt, ale o niewybredne uwagi
ad personam.

Zapewne istnieje silna korelacja między tym, co pi-
szą autorzy tekstów a gwałtownością zamieszczanych
pod nimi komentarzy. Ale trudno nie zauważyć, że
związek ten coraz bardziej się rozluźnia. Komentatorzy
schowani za nickami prowadzą własne wojny, często
między sobą i całkowicie obok tekstów, pełniących ra-
czej rolę wabika dla piranii atakujących bez hamulców
i jakichkolwiek ograniczeń. Na górze olimpijski boks,
pod spodem wrestling, na sali soft drinki, na zapleczu
zapierająca dech gorzała.

Temat komentarzy do komentarzy nie jest bynaj-
mniej marginalny, bo to one napędzają ruch na stro-
nach. I nie uciekniemy od zasadniczego pytania, jak
długo nadawcy i wydawcy świadomie będą pełnić rolę
przynęty dla hejterów i jaką cenę są w stanie za to płacić.
Bo już dziś wygląda na to, że ogon zaczyna machać
psem.
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Jeśli miałbym dziś opisać moją
drugą trzyletnią kadencję 

na stanowisku prezesa SDP, 
to te trzy lata podzieliłbym 

na trzy okresy. 
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✎ KRZysZTOF sKOWROńsKI, 
Prezes stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

spojrzenie wstecz,

przyszłości



Okres pierwszy,
czyli…

…przygotowanie i przeprowa-
dzenie zjazdu programowego. Przy-
pomnę, że wiosną 2015 roku spotka-
liśmy się w Kazimierzu, by w twórczej
atmosferze przygotować i przegłosować
katalog spraw, które uznajemy za naj-
ważniejsze. W wielu uchwałach po-
wiedzieliśmy, jakie są nasze postulaty
i jakie kierunki zmian powinny na-
stąpić w mediach. Odpolitycznienie
mediów publicznych i przekształcenie
spółek skarbu państwa w instytucje po-
żytku publicznego oraz repolonizacja
mediów to były najważniejsze poru-
szane przez nas sprawy. 

Od 2011 roku sDP określiło wy-
raźnie swój sposób widzenia i oceny
tego, co dzieje się w zawłaszczonym
przez partie polityczne i biznes me-
dialnym świecie. Poprzez uchwały,
protesty, „Hieny”, organizowane przez
nas konferencje, nie tylko biliśmy na
alarm, wspieraliśmy nurt mediów nie-
zależnych, ale też pomagaliśmy dzien-
nikarzom i wypracowywaliśmy nasz
punkt widzenia na to, jak przywrócić
wolność i pluralizm w mediach. Nasze
myślenie było skoncentrowane na
mediach publicznych, bo w nich jak
w soczewce odbijało się całe zakła-
manie systemu propagandy w Polsce.
Odbijało się nie poprzez to, czego
Polacy dowiadywali się z telewizji czy
publicznego radia, ale przez to, czego
nie było widać albo o czym nie było
mowy. W roku 2014, w czasie zjazdu
wyborczego, nasz sposób działania
i nasz kierunek myślenia zdobył bez-
apelacyjne poparcie delegatów. Za-
rząd sDP prawie w tym samym skła-
dzie, co od 2011 roku, rozpoczął ko-
lejną kadencję.

W czasie kwietniowego zjazdu
programowego w Kazimierzu w roku
2015 niewielu z nas przypuszczało, że
już dwa miesiące później rozpocznie
się triumfalny marsz opozycji po wła-
dzę. Dobra Zmiana w polityce była na-
szą zmianą w tym sensie, że dawała
nadzieje na spełnienie naszych po-
stulatów. Naszych – to znaczy więk-
szości delegatów, którzy byli na zjeź-
dzie. I tak jak Pis przejął odpowie-
dzialność za Polskę, tak my byliśmy
gotowi do dyskusji o przyszłości me-
diów w Polsce.

W okresie drugim… 

…próbowaliśmy wskoczyć do pę-
dzącego pociągu zmian. uczestniczy-
liśmy w projektowaniu ustawy zmie-
niającej media publiczne w narodowe,
w grupie przygotowującej nowe zasa-
dy ściągania abonamentu. Część na-
szych kolegów zaproszono do współ-
tworzenia nowego otwarcia. Jedno-
cześnie, szczególnie w pierwszych mie-
siącach 2016 roku, angażowaliśmy się
w obronę atakowanego, szczególnie
przez instytucje europejskie, nowego
porządku w mediach. To nie była jed-
na czy dwie uchwały. To były dziesiątki
rozmów, prowadzonych zarówno
w Polsce, jak i za granicą, w których
cierpliwie tłumaczyliśmy, dlaczego
w polskich mediach potrzebne są głę-
bokie zmiany. Te rozmowy odnosiły
skutek, łagodząc stanowiska, a przy-
najmniej dodając do krytycznych wo-
bec zmian opinii znak zapytania.

Ten drugi okres, w moim prze-
konaniu, skończył się wraz z roz-
strzygnięciami konkursów na preze-
sów mediów publicznych. Nie udało
się, niestety, przeprowadzić gruntow-
nych reform mediów publicznych,
nie udało się zapewnić stabilnego fi-
nansowania. Zarazem – co jest z ko-
lei sukcesem środowiska sDP – kil-
kunastu naszych kolegów i koleżanek
zajęło ważne pozycje zarówno w me-
diach, jak i urzędach media nadzoru-
jących. Negatywnym skutkiem ich
zaangażowania było osłabienie ak-
tywności naszej organizacji.

Trzeci okres właśnie
trwa…

… i zakończy go zjazd w Kazi-
mierzu w listopadzie 2017 roku. Nie
ukrywam, że ten okres jest najtrud-
niejszy. Po pierwsze, nastąpiła deher-
metyzacja zarządu głównego sDP, to
znaczy – przestał on być ciałem zdol-
nym do działania i to nie dlatego, że
działać nie chce, tylko dlatego, że to, co
potrafiliśmy osiągnąć w tym składzie,
już osiągnęliśmy i teraz kolejny zjazd
sDP musi nadać nowy impuls do dzia-
łania. Warto powiedzieć, że w tym trze-
cim okresie naszą twórczą energię
wkładamy w dwa duże projekty mię-
dzynarodowe.

Pierwszy dotyczy fake news i pro-
pagandy rosyjskiej, drugi nosi nazwę
„Dziennikarze mówią o Polsce”. W ra-
mach tego drugiego projektu prze-
widzianych jest siedem spotkań
z dziennikarzami w Bratysławie, Pra-
dze, Budapeszcie, Londynie, Bru-
kseli, Berlinie i Petersburgu oraz
podsumowująca oba te projekty mię-
dzynarodowa konferencja, którą zor-
ganizujemy w Warszawie, w naszej
siedzibie przy ul. Foksal. Idea projektu
„Dziennikarze mówią o Polsce” na-
rodziła się z potrzeby odpowiedzi na,
wspomniane już w tym artykule,
międzynarodowe zdarzenia związa-
ne z oceną sytuacji medialnej w Pol-
sce i na nieprawdziwe opisy tego, co
się w mediach polskich dzieje. Ten
projekt, przygotowany przez panią
Dorotę Zielińską, jest jednym z naj-
większych przez nas realizowanych
i mam nadzieję, że przyniesie nam
wiele satysfakcji. Niestety, przy rea-
lizacji tego projektu zawiodła nasza
wewnętrzna komunikacja, na co
słusznie zwróciła uwagę pani elżbie-
ta Królikowska–Avis, a za co winę
biorę na siebie, ponieważ od końca
czerwca do połowy września reali-
zowałem z Radiem Wnet projekt
„Osiemdziesiąt dni dookoła Polski”. 

Również teraz, w trzecim okresie,
powstaje program działania sDP w ko-
lejnej kadencji. Pierwszą decyzją za-
rządu wykraczającą poza ramy czaso-
we tej kadencji było powierzenie dr Jo-
lancie Hajdasz funkcji dyrektora Cen-
trum Monitoringu Wolności Prasy.
uważamy, że należy zgromadzić wokół
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Chcieliśmy
przyczynić się do
budowy wolnych
mediów, których

podstawową cechą
jest niezależność
dziennikarska,
w których jest

miejsce na
twórczość,

wyobraźnię. 



Centrum osoby, które w przyszłości
stworzą wiarygodną dla całego śro-
dowiska dziennikarskiego komisję
etyczną. Dyrektor CMWP powinien
też przejąć funkcję redaktora naczel-
nego mediów sDP, w szczególności na-
szego portalu oraz znaleźć sposób na
kontynuowanie przedsięwzięcia o na-
zwie Pogotowie Dziennikarskie.

Drugą instytucją, którą powoła-
liśmy do życia pod koniec pierwszej ka-
dencji obecnego zarządu, była Funda-
cja solidarności Dziennikarskiej. Przez
ostatnie trzy lata udało się Fundacji
uczestniczyć w kilkunastu projektach
i materialnie wspomóc w trudnych
losowych sytuacjach naszych kolegów
dziennikarzy. Obecnie prezesem fun-
dacji jest prezes zarządu sDP i to nie jest
dobre rozwiązanie. szef sDP powi-
nien stać na czele Rady Fundacji, a pre-
zesem Fundacji powinien zostać wy-
brany ktoś, kto potrafi zadbać (i ma czas
to robić) o jej fundusze, które są (a w ka-
dencji 2017–2019 będą jeszcze więk-
szym) problemem. Już teraz wiemy, że
udało się władzom miasta Warszawy
podwyższyć nam podatek od nieru-
chomości do ponad 400 tys. złotych
rocznie. Decyzję taką władze stołecz-
ne podjęły w 2010 roku. To zostało
oprotestowane i słusznie zarząd pani
prezes Krystyny Mokrosińskiej skie-
rował sprawę do sądu. Po 6 latach, nie-
stety, w tym sądzie przegraliśmy, choć
udało nam się podatek obniżyć o kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. Konsek-
wencją wyroku sądu jest konieczność
wyrównania podatkowego, a to ozna-
cza wydatek ponad miliona złotych.

Kolejne wyzwania, 
nie tylko finansowe

Przyszłość majątku sDP będzie
jednym z najważniejszych problemów
nowego zarządu. W 2019 roku kończy
się czas dzierżawy wieczystej naszej nie-
ruchomości. Na wiosnę wystąpiliśmy
o jej przedłużenie na okres kolejnych
99 lat i czekamy na decyzję miasta.
sprawę komplikuje proces, który to-
czymy z przedwojennymi właściciela-
mi. W obu tych sprawach reprezentu-
je nas kancelaria prawna I&Z prof. Hu-
berta Izdebskiego (ta sama, która dla
sDP odzyskała majątek).

Drugą nieruchomością stowa-
rzyszenia jest Dom Pracy Twórczej

w Kazimierzu. Jego dzierżawcami jes-
teśmy do 2024 roku. Mam nadzieję, że
w czasie naszego listopadowego zjaz-
du podejmiemy decyzję dotyczącą
zakupu DPT w Kazimierzu. Wiązać się
będzie ona z wzięciem kredytu hipo-
tecznego, którego spłacanie przez wie-
le lat będzie miało konsekwencje dla
budżetu naszej organizacji. Trzecia
nieruchomość, to ponad cztery hek-
tary nieczynnego ośrodka wypo-
czynkowego w Wildze, które od 2015
są naszą własnością. Trzeba ją dobrze
sprzedać. 

Ale nie pieniądze będą stanowi-
ły o przyszłości naszego stowarzy-
szenia, a następstwo pokoleń i mery-
toryczna praca. W czasie kończącej się
kadencji władz sDP ulica Foksal
i nasz dom tętnił życiem. Świetnie
działa Klub Publicystyki Kultural-
nej, Akapit, Klub Fotografii Prasowej,
coraz większe powodzenie ma „Maj
na Foksal”, który w tym roku skończył
się pod koniec czerwca. Z inicjatywy
Wojciecha Piotra Kwiatka powstał
Dyskusyjny Klub Filmowy Dialog.
Nasze Centrum Prasowe Foksal słu-
ży wielu stowarzyszeniom i organi-
zacjom. Nasz konkurs dziennikarski
ma nowe kategorie m.in. Nagrodę
im. Adolfa Bocheńskiego dla młode-
go dziennikarza. Organizujemy wy-
jazdy, pielgrzymki, spotkania, konfe-
rencje, a w każdym roku realizujemy
co najmniej dwa granty. Mamy czym
imponować i czym inspirować. uwa-
żam, że nie będziemy mieć problemu
z przekonaniem młodszych kolegów
do włączenia się w życie naszego sto-
warzyszenia. Ważnym krokiem na
tej drodze byłoby odmłodzenie skła-

du zarządu, ale także wyjście do
dziennikarzy i redakcji z zachętą i za-
proszeniem do wstępowania w szeregi
sDP. Ten „połów” kandydatów powi-
nien dotyczyć całej Polski, nie tylko
Warszawy i innych wielkich miast,
gdzie nasza działalność jest najbardziej
ożywiona. 

Zbliżający się zjazd sDP powinien
przynieść nie tylko odmłodzenie skła-
du zarządu, ale również merytoryczną
delegację zadań w jego gronie. uwa-
żam, że każdy z kandydatów do za-
rządu głównego powinien określić
jedną dziedzinę, którą chce się zaj-
mować szczególnie wnikliwie. Klu-
czowe role w zarządzie to: sekretarz ge-
neralny odpowiedzialny za funkcjo-
nowanie stowarzyszenia, skarbnik,
„minister spraw zagranicznych”. Waż-
ne, aby w składzie zarządu byli szefo-
wie oddziałów, a także – w miarę
możliwości – przedstawiciele najważ-
niejszych klubów. Kwestią do roz-
strzygnięcia przez zjazd jest sprawa ta-
kich funkcji w mediach, których nie
można pełnić, zasiadając w zarządzie
głównym, jaki i w zarządach tereno-
wych sDP.

A najważniejsze zadanie to przy-
pomnieć sobie, jaki cel przyświecał
dotąd naszym działaniom. Chcieliś-
my przyczynić się do budowy wol-
nych mediów, których podstawową
cechą jest niezależność dziennikars-
ka, w których jest miejsce na twór-
czość, wyobraźnię. Czy te media po
dwóch latach takie są, czy są na dro-
dze do zbudowania tego, co my po-
stulowaliśmy? Rzetelna ocena należy
do zjazdu. A po zjeździe musimy
opuścić okopy, do których weszliśmy
w 2011, nie po to, aby podać kłam-
stwu rękę, nie po to, by wywiesić bia-
łą flagę, ale by próbować przywrócić
fundamentalne zasady naszego dzien-
nikarskiego powołania: niezależność,
bezstronność (nie w znaczeniu ak-
sjologicznym), a przede wszystkim
spowodować, by motor wszelkiego
zła, jakim jest nienawiść, się zepsuł.
Ta „głupia” odpowiedzialność jest
po naszej stronie, bo my opowiada-
my się i przyznajemy do wartości
chrześcijańskich i postulowaliśmy
zapisanie szacunku dla nich w me-
dialnych ustawach. Aby to zrobić
wiarygodnie, musimy najpierw upo-
rać się z belką w swoim oku.
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Ale nie pieniądze
będą stanowiły

o przyszłości
naszego

Stowarzyszenia,
a następstwo

pokoleń
i merytoryczna

praca. 
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od miesiąca jest Pani dyrekto-
rem centrum monitoringu  wol-
ności Prasy. wsadzono Panią na
konia dużego i narowistego. jak
się Pani czuje po pierwszych ty-
godniach jazdy na tym rumaku? 
Czuję się dobrze, choć zetknęłam się
z problemami większymi niż sobie
wyobrażałam. Ale to nie oznacza, że
mnie to jakoś hamuje. Przeciwnie,
wydaje mi się, że w obecnej sytuacji
politycznej, w jakiej pracują dzien-
nikarze, instytucja taka, jak CMWP,
jest bardzo potrzebna. Widząc wie-
lość spraw, którymi trzeba się zająć,
wiem, że pól do działalności nie za-
braknie. Trochę brakuje nam tylko
narzędzi do realizacji niektórych
pomysłów, ale mam nadzieję, że so-
bie z tym poradzimy. 
miałem zamiar zacząć naszą roz-
mowę od  pytania, czy trzeba
Pani nominacji gratulować czy
współczuć. może się okazać, że
cmwP będzie miejscem, gdzie
różne zjawiska będą się kłębić,
może się Pani znaleźć w oku cy-
klonu… jest Pani na to przygoto-
wana? 
W mediach pracuję ponad 20 lat,
przeszłam przez wiele bardzo róż-
nych stanowisk, mogę więc z czy-
stym sumieniem powiedzieć, iż

znam ten zawód od podszewki,
znam związane z nim problemy, za-
równo te dotyczące mediów publicz-
nych, jak i komercyjnych, maleńkich
mediów prywatnych i mainstreamo-
wych, więc nie boję się znaleźć
w owym „oku cyklonu”. Wiadomo,
że wolność mediów jest zawsze tema-
tem newralgicznym, szczególnie we
współczesnych ustrojach demokra-
tycznych, gdzie polityczna polaryza-
cja mediów jest faktem. Myślę, że ich
dzisiejszy odbiorca nie ma proble-
mów z usytuowaniem konkretnej ga-
zety, programu telewizyjnego czy ra-
diowego po jednej czy drugiej stronie
sceny politycznej. Choć przyznaję,
bywa to zmienne, media bywają ko-
niunkturalne i uzależniają swoje sta-
nowisko od rozwoju bieżących wy-
darzeń, zmieniając zdanie nawet
o 180 stopni. Generalnie media sta-
rają się być wyraziste i już od dawna
nie udają przed swymi odbiorcami,
że są absolutnie obiektywne i trans-
parentne. Wtedy, gdy są „obiektyw-
ne” i gdy ich odbiorcy mają nie znać
ich zaangażowania bywa, że generują
znacznie więcej problemów, usiłując
to i owo przemycać… 
albo przeciwnie – utajniać… 
Albo utajniać. Wydaje mi się, że pe-
wien rodzaj konfliktu, czy może ra-

czej sporu ideowego, jest wpisany
w nasz zawód, ale należy unikać
sprowadzania go do personaliów. Bo
jeśli my dziennikarze ścieramy się
na racje, a nie usiłujemy zwalczać
się, używając metod podjazdowych
czy w ogóle nieetycznych, to wszyst-
ko mieści się w granicach normy.
Natomiast sytuacja, gdy jedna stro-
na usiłuje wyeliminować drugą ze
sfery publicznej, nie powinna mieć
miejsca. Dziś coraz częstsze są na-
wet fizyczne ataki na dziennikarzy.
To jest nie do przyjęcia, nie można
takich zachowań tolerować. Czło-
wiek mediów, pełniący obowiązki
dziennikarskie, jest w pracy, służy
ludziom, odbiorcom. Można go róż-
nie oceniać, łącznie z odmową roz-
mowy, ale on jako człowiek mediów
jest i powinien być wszędzie  fizycz-
nie nietykalny. 
można niekiedy odnieść wraże-
nie, że media w Polsce mają za
dużo wolności, że tak  pojęta
wolność prowadzi do anarchizo-
wania naszego życia  publiczne-
go. nie wiem, czy jest w europie
drugi kraj, gdzie podobne rozpa-
sanie medialne, podobne anar-
chizowanie, popieranie politycz-
nego awanturnictwa byłoby

Dziennikarze robią swoje 

Z Jolantą Hajdasz, dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy rozmawia
Wojciech Piotr Kwiatek z Pogotowia Dziennikarskiego. 

wywiaD

→
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w ogóle możliwe. co Pani o tym
zjawisku sądzi? 
Awanturnictwo i anarchizujące
działanie mediów jest dla mnie ra-
czej problemem braku odpowie-
dzialności autora bądź właściciela
mediów niż braku konkretnych roz-
wiązań prawnych. 
ale jak bandzior rozrabia, to nie
woła się wychowawcy,  jakiegoś
pedagoga, tylko policję! odwo-
łujemy się wówczas do  prawa.
wspomniała Pani, że obecne
Prawo prasowe ma 33 lata,  czyli
powstało w zupełnie innej Pol-
sce. 
Ono powinno być zmienione i do-
stosowane do obecnych realiów, ale
nie jestem zwolenniczką jakiegoś
administracyjnego  regulowania na
tym etapie sprawy wolności me-
diów. Zakazywać  czegoś komuś?
Broń Boże! Nie wyobrażam sobie
zakazywania komukolwiek publiko-
wania treści, jeżeli tylko nie są one
sprzeczne z prawem, jeżeli nie za-
wierają elementów, zakazanych tak-
że w innych ustawach – promowa-
nia i gloryfikowania faszyzmu i ko-
munizmu,  przemocy, naruszania
praw nieletnich, pornografii i jeżeli
powstają zgodnie z zasadami etyki
dziennikarskiej. Choć ta żywiołowa
twórczość dziennikarska jest dla
niektórych bardzo dokuczliwa,
w mojej ocenie taka  sytuacja jest
lepsza niż kontrola czy  ścisły nad-
zór nad mediami. 
czyli zasada „wentyla bezpie-
czeństwa”? 
Ja należę do tej części dziennikarzy,
którzy dobrze wiedzą,  co to znaczy
zostać wyrzuconym z pracy bez po-
dania przyczyny  i co to znaczy nie
móc znaleźć pracy w swoim zawo-
dzie. I znam wiele osób z takimi sa-
mymi doświadczeniami. Dlatego
dobrze wiem, że gdyby się na te nie-
formalne „kagańce” i dzisiejsze
„wilcze bilety” nałożyło inne zakazy,
podlegające zresztą często dowol-
nym rozszerzeniom, mielibyśmy do
czynienia z zupełnym ubezwłasno-
wolnieniem prasy. Dzięki temu, że
niektóre rzeczy prawnie nie są moż-
liwe, summa summarum polskie
dziennikarstwo w ciągu całego
okresu przemian, począwszy od
1989 r., zdaje egzamin. Kto będzie

chciał się dowiedzieć, jak  przebie-
gała transformacja w Polsce, co
działo się w latach 90. i później-
szych, co w 2010, a co w 2017 r. pó-
jdzie do biblioteki i w archiwaliach
prasowych znajdzie, czego mu 
trzeba. 
tylko będzie musiał użyć gęste-
go sita…
Owszem, będzie po prostu musiał
wiedzieć, czego szuka, do  jakich
źródeł chce sięgać, czego się po ja-
kich materiałach źródłowych  spo-
dziewać. Ktoś taki powinien być
osobą przygotowaną do tej pracy.
Ale wszystko znajdzie. Jest dużo
świetnych niezależnych wydaw-
nictw, które przekazują prawdę o
naszych czasach i sprawach, o któ-
rych myśmy wcześniej nie widzieli.
I nie mam na myśli okresu komu-
nizmu, a czasy już po okresie
tzw. transformacji. Wspaniale, że
mamy wolną prasę, ale trzeba o nią
dbać. Wciąż pojawiają się pomysły,
by komuś gdzieś zamknąć usta.
Trzeba więc nagłaśniać pewne syg-
nały odpowiednio wcześnie, żebyś-
my się nie obudzili pewnego razu
w rzeczywistości, której symbolem
będą zakneblowane usta.
te usta zresztą i tak się zamyka,
weźmy przypadki michnika,
lisa, Hajdarowicza… 
Rozumiem, że ma Pan na myśli
procesy sądowe wymienionych Pa-
nów z innymi dziennikarzami, wy-
taczane im za to, co pisali na ich te-
mat. Tych spraw było tak wiele, ich
wytaczanie było wręcz żenujące.
Mam na myśli sytuację, w której za
publikację  domagali się ukarania
dziennikarza w procesie sądowym.
A przecież zwykły szeregowy dzien-
nikarz był bez szans z medialnym
potentatem, w jakim oni pracowali
lub pracują, a miał ponosić konsek-
wencje np. finansowe tylko dlatego,
że napisał niewygodną dla nich
prawdę. Te metody zwalczania nie-
zależnego dziennikarstwa i tak są
bezskuteczne, bo dobry historyk
czy dziennikarz zawsze znajdzie
źródła, które odkryją prawdę
i miejsce, w którym będzie mógł ją
opublikować. Podkreślam, nie jes-
tem zwolennikiem odbierania pra-
wa do publikowania nawet zwy-
kłych farmazonów. 

a opublikowany ostatnio in-
struktaż, jak obalić rząd?  Publi-
kacja internetowa, ale rozdawa-
na również na ulicach w firmie
druku ulotnego… 
Miał prawo się ukazać. 
tak Pani myśli? 
Tak. I dobrze, że to opublikowano,
bo dzięki temu wiemy, że coś takie-
go jak wzywanie do obalenia rządu
przy użyciu mediów istnieje. Dzięki
publikacji wiemy, kto to napisał,
kogo reprezentuje i czego się może-
my spodziewać po mediach propa-
gujących ten instruktaż. To przy-
spiesza proces  rozpoznawania sy-
tuacji czy po prostu zagrożenia. 
Jako szef CMWP nie widzę w tej
publikacji niczego złego poza jej tre-
ścią oczywiście. Zezwalając na po-
dobne publikacje, szanujemy zasady
wolności słowa, swobody dostępu
do informacji. uważam, że w demo-
kracji to mimo wszystko koniecz-
ność. Kto miałby tej publikacji w ta-
kim razie zakazać? Kto miałby być
tym współczesnym cenzorem? 
Prof. kazimierz wyka wiele, wie-
le lat temu opisał różne fazy
procesu politycznego terminami
„przewężenie” i „rozlewisko”.
zaostrzanie się sytuacji politycz-
nej prowadzi do  „przewężenia”,
efektem jest wybuch społeczny,
po którym sytuacja się normali-
zuje, uspokaja. to jest faza „roz-
lewiska”, po czym z czasem do-
chodzi do narastania nowych
konfliktów lub  konfliktów sta-
rych w nowej odsłonie. rozwój
wydarzeń zmierza  ku nowemu
„przewężeniu”… obecnie mamy
sytuację  wyraźnie zmierzającą
do jakiegoś „przewężenia”. i nie
jestem  pewien, czy w takiej sy-
tuacji nie powinno się do tych,
co  nastroje podgrzewają,
a wręcz wzywają do obalenia le-
galnie wybranej władzy, wysłać
choćby jakiegoś ostrzeżenia:
„uważajcie, działacie na pogra-
niczu prawa, postępowanie na-
dal w tym kierunku zmusi nas
do zastosowania sankcji praw-
nych”. 
Oczywiście, może Pan jako publi-
cysta coś takiego napisać. W tej
sprawie zresztą mam takie samo
zdanie jak Pan. uważam tylko, że



wolność meDiów str. 9

dziennikarz nie jest jedynym straż-
nikiem wszystkich  możliwych
przepisów i zasad, od moralnych,
politycznych po  prawne, bo prze-
cież mamy prawo mieć różne po-
glądy. Mówi Pan, że powinniśmy tu
i ówdzie napominać? Jasne, że tak,
proszę  bardzo, może Pan to zrobić
we wszystkich mediach, do których
ma Pan dostęp. Ale powtarzam, co
już powiedziałam: wolność słowa,
nawet ta ułomna, ze wszystkimi
problemami i minusami, jest sta-
nem o wiele lepszym niż próba jej
kontrolowania w jakikolwiek spo-
sób. 
Przejdźmy do spraw samego
stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich, jego rangi, prestiżu.
jesteśmy oboje jego aktywnymi
członkami, więc wiemy, jak to
wygląda „od środka”. zacząłbym
może od refleksji, że większość
tzw. topowych dziennikarzy,
czyli dziennikarzy znanych
z pierwszej linii, ludzi o znanych
nazwiskach, funkcjonuje poza
stowarzyszeniem. są oczywiście
powody polityczne, ale nie tyl-
ko. rozmawiałem z kilkoma
z nich, pytałem, „dlaczego nie
należysz?” i w odpowiedzi sły-
szałem „po co?” jest to w końcu
najbardziej prestiżowe, najwięk-
sze stowarzyszenie dziennikarzy
w Polsce. a może ono tyle, że
jak stanie się coś niedobrego, to
wyda oświadczenie. nie patrzy
się na możliwość ochrony zawo-
dowej, jaką sDP gwarantuje, na
możliwość ochrony prawnej,
może na ewentualne przywileje
socjalne… Pada jedynie pytanie:
po co? trzeba by więc podjąć ja-
kieś starania, jakieś lobby może
powołać, które podejmie działa-
nia, by głos środowiska dzienni-
karskiego zaczął się liczyć… Bo
tymczasem się nie liczy.
spróbuję krótko odnieść się do
tego, co Pan powiedział, choć spra-
wa jest dość złożona. Nasze sDP
nie jest stowarzyszeniem profesjo-
nalnym tzn. takim, z pracy w któ-
rym ludzie się utrzymują. Praktycz-
nie wszyscy, którzy tu działają, ro-
bią to społecznie. Nie da się nas po-
równać do np. Izby Lekarskiej, Izby
Wydawców Prasy, czy Krajowej

Izby Producentów Audiowizual-
nych, choć zadania, które realizuje-
my jako sDP, są podobne właśnie
do wykonywanych przez te instytu-
cje. To są organizacje branżowe,
także o charakterze gospodarczym
ze stałymi dochodami i możliwo-
ścią prowadzenia działalności gos-
podarczej. sDP jako niekomercyjne
stowarzyszenie, jako organizacja
społeczna, ma kłopot, by regularnie
zajmować się tym ogromem spraw,
w których zaangażowane są współ-
czesne media. A – jak Pan wie –
media są dziś obecne wszędzie,
w każdej dziedzinie życia publicz-
nego, gospodarczego, kulturalnego,
społecznego… Do tego konsultacje
społeczne. A jak się do tego doda
ilość czasu wolnego, który człowiek
spędza „w towarzystwie” mediów, to
łatwo możemy sobie uświadomić,
jak długi czas każdego dnia czło-
wiek jest w kontakcie z szeroko,
najszerzej pojętym dziennikar-
stwem. I choć sDP jest największą
organizacją dziennikarską w Polsce,
to ma problem, by ogarnąć to
wszystko, działać tak, jak by było
Izbą Dziennikarską, instytucją
sprofesjonalizowaną, branżową.
Przecież cały zarząd stowarzyszenia
to są po prostu wolontariusze! Mu-
szą gdzieś pracować, żeby utrzymać
się przy życiu, muszą łączyć pracę

w sDP ze zwyczajną pracą zawodo-
wą, która w mediach obecnie zabie-
ra o wiele więcej godzin niż wynika
to chociażby z ustawowego tygo-
dnia pracy, na działalność społecz-
ną pozostaje więc naprawdę mało
czasu, więc wydolność takiego to-
warzyszenia w zestawieniu z profes-
jonalnymi reprezentacjami innych
grup zawodowych jest po prostu
mniejsza.
ale proszę zwrócić uwagę, że po-
między tymi wszystkimi profes-
jami a profesją dziennikarza jest
zasadnicza różnica: że np. lekarz
staje w obronie pacjenta, archi-
tekt w obronie ładu przestrzen-
nego, a dziennikarz staje
w obronie wszystkiego! jak nie
da rady izba lekarska, sarP czy
inne gremium zawodowe, cała
nadzieja skupia się na mediach.
na zasadzie: może media na-
głośnią, pokażą, podejmą inter-
wencję, zaalarmują. i może
właśnie dlatego mój postulat,
o którym wspominałem na po-
czątku tej części naszej rozmo-
wy, postulat strukturalnego
wzmocnienia prestiżu sDP, zys-
kuje sens, bo dałby szansę na
uniknięcie sytuacji, kiedy ci spo-
łecznicy poddawać się zaczną
czarnej rezygnacji, na zasadzie:
„co ja się będę szarpać! tyle się
naszarpałem i nic z tego nie wy-
szło”. moment jest taki, że może
można by o to jakoś powalczyć,
bo dziś jest tak, że choć sDP nie-
wątpliwie – nie wstydźmy się
tego! – wspiera Dobrą zmianę,
to nie można powiedzieć, by
Dobra zmiana wspierała sDP.
To chyba zbyt daleko idące uprosz-
czenie. Chciałbym się sprzeciwić
mechanicznemu sformułowaniu, że
sDP jednoznacznie wspiera Dobrą
Zmianę! Śmiejemy się raczej, że to
obecny rząd próbuje realizować pro-
gram sDP, ponieważ część zgłasza-
nych przez rządzące ugrupowanie
pomysłów pojawiła się u nas wcześ-
niej, bo podczas ostatniego progra-
mowego zjazdu sDP, jeszcze przed
wygraną Prezydenta Andrzeja Dudy
i Pis–u. I jeszcze to pytanie, czy
wszyscy członkowie sDP popierają
Dobrą Zmianę? Pewnie nie.

W mediach pracuję
ponad 20 lat,

przeszłam przez
wiele bardzo różnych

stanowisk, mogę
więc z czystym

sumieniem
powiedzieć, iż znam

ten zawód od
podszewki, znam
związane z nim

problemy. →



str. 10wolność meDiów

Forum Dziennikarzy   /   nr 3 (123)   10. 2017

str. 10

oczywiście, że nie!
I myślę, że nikt w zarządzie sDP nie
czuje się reprezentantem jedynie tej
części środowiska dziennikarskiego,
która popiera rząd. O sobie mogę
powiedzieć, że jako szef CMWP
chciałabym stawać w obronie każ-
dego pokrzywdzonego dziennika-
rza, z wyjątkiem tych, którzy postę-
pują nieetycznie. Ale pamiętajmy,
dziennikarze nie są od popierania
nawet najbardziej zacnych w ich
ocenie polityków. 
wie Pani, każdemu z nas przyle-
piają jakieś łatki, nie ma co się
przejmować…
Ale nie należy też stwarzać sytuacji,
żeby tych okazji do przylepiania
tych „łatek” było więcej! Tracimy
wtedy zaufanie naszych odbiorców,
czyli po prostu wiarygodność. stara-
my się o tym w sDP pamiętać. Gdy
np. sejm opracowywał nowe ustawy
medialne, zgłaszaliśmy własne opi-
nie, nie szliśmy w ciemno za roz-
strzygnięciami polityków. I czasem
się z nimi zgadzaliśmy, czasem nie.
wróćmy do spraw centrum mo-
nitoringu wolności Prasy. co no-
wego chciałaby Pani wprowa-
dzić do działań cmwP poza wy-
dawaniem oświadczeń, apeli,
protestów, etc?
Po pierwsze, nie deprecjonowała-
bym roli oświadczeń, protestów
i podobnych działań, bo dla Cen-
trum Monitoringu Wolności Prasy
to podstawowe sposoby działania.
One mogą być w sytuacjach kon-
fliktu między dziennikarzem a jego
pracodawcą bardzo ważne. Podob-
nie, gdy ktoś dziennikarzowi grozi,
bo nie podoba mu się to, co on pi-
sze. Dla takiego dziennikarza taki
głos poparcia jest bardzo ważny.
W ciągu pierwszego miesiąca swej
pracy w Centrum wydałam kilka
oświadczeń dotyczących różnych
zjawisk naszego życia publicznego,
które nie powinny mieć miejsca, jak
choćby formy przemocy fizycznej
wobec dziennikarza w pracy. Ważne
są też oświadczenia i stanowiska do-
tyczące medialnych analiz, czy wy-
darzeń ich dotyczących. Ten głos
dziennikarzy powinien nierzadko
być o wiele bardziej słyszalny niż
jest teraz. Mam czasem wrażenie, że
sDP – ciało społeczne, nie ma moż-

liwości ogarnięcia tego wszystkiego,
nie jest nieraz w stanie na czas in-
terweniować czy polemizować. Wy-
magałoby to większych „mocy” or-
ganizacyjnych i technicznych, dys-
ponowania większym, profesjonal-
nym aparatem monitorującym, śle-
dzącym to, co się dzieje…
miałem o to pytać, ale widzę, że
nie muszę, sama Pani o to zaha-
czyła. rzecz sprowadza się do
tego, że tymi skromnymi siłami
wiele się nie zdziała. 
Jeżeli chcemy np. wejść na poziom
polemiki z instytucjami europejski-
mi, jak to ma miejsce w wypadku
np. raportu organizacji Freedom
House, po którego publikacji zmie-
niono Polsce status z kraju „o me-
diach wolnych” na kraj o mediach
„częściowo wolnych”, to faktycznie
nasze możliwości skutecznego dzia-
łania okazują się niewystarczające.
Naszego głosu sprzeciwu można nie
wysłuchać i nie zwracać na niego
uwagi. Podobnie w przypadku pub-
likacji kontrowersyjnej książki na
temat obecnego ministra obrony na-
rodowej. Wysłanie zawiadomienia
do prokuratury przez pomówionego
stało się przyczyną ogłoszenia alertu
o zagrożeniu wolności słowa w Pol-
sce przez największe europejskie or-
ganizacje dziennikarskie. Tymcza-
sem jest to daleko idąca nadinter-
pretacja tego faktu. skoro autor na-
pisał i wydał książkę, która jest w le-

galnej, otwartej sprzedaży, a prasa
bez przeszkód zaprasza na jego au-
torskie spotkania i nikt nie prze-
szkadza w ich organizacji, to raczej
niewiele ma to wspólnego z brakiem
wolności słowa. sam fakt zwrócenia
się zainteresowanych do sądu nicze-
go jeszcze nie przesądza. sąd roz-
strzygnie – jeśli rozstrzygnie… In-
stytucja społeczna, jaką jest sDP,
powinna mieć narzędzia, żeby móc
szybko i jednoznacznie zareagować
na takie wydarzenia. A tymczasem
stowarzyszenie ma Centrum Moni-
toringu Wolności Prasy i w nim …
jedną osobę bez etatu. Chyba warto
to zmienić. 
od początku o tym mówię…
Ale to nie znaczy, że nie będziemy
próbować robić tego wszystkiego
w obecnej niezmienionej sytuacji
CMWP. Mówię o tym tylko dlatego,
żeby pokazać słabość naszego syste-
mu prasowego, który nie uwzględnił
konieczności istnienia instytucji ta-
kiej, jak właśnie Centrum Monito-
ringu Wolności Prasy. 
a jakieś nowe inicjatywy?
Nie jest to zapewne nic spektakular-
nego, ale widzę potrzebę systema-
tycznej pracy badawczej dotyczącej
analizowania rynku mediów w Pol-
sce z perspektywy praktyków tego
rynku, zarówno dziennikarzy, jak
i właścicieli mediów. Odnoszę wra-
żenie, że zostało to ostatnimi czasy
zaniedbane, a to bardzo ważne. są-
dzę, że udział praktyków zawodu
dziennikarskiego w opisywaniu rze-
czywistości medialnej, która zmienia
się niezwykle dynamicznie, jest bar-
dzo mały. Na uczelniach powstają
opracowania, jest mnóstwo konfe-
rencji prasowych, w których meri-
tum bywa zupełnie oderwane od
praktyki dziennikarstwa. Przecież
nierzadko dokumenty oficjalne nie
odzwierciedlają realiów funkcjono-
wania konkretnej redakcji. Każdy,
kto pracował w jakiejś redakcji, wie
dobrze, że regulamin jej funkcjono-
wania to jedno, a praktyka tego
funkcjonowania to nierzadko zupeł-
nie inna sprawa. Tego spojrzenia
realisty, konfrontowania teorii
z praktyką w dzisiejszym opisie
funkcjonowania mediów bardzo mi
brakuje i bardzo chciałabym to
zmienić. Wierzę, że nam się uda. 

Prawo prasowe
powinno być

zmienione
i dostosowane do
obecnych realiów,

ale nie jestem
zwolenniczką

jakiegoś
administracyjnego

regulowania na tym
etapie sprawy

wolności mediów. 



wolność meDiów str. 11

Przyjechali do sDP wyłącznie po to,
aby spotkać się z dziennikarzami pol-
skimi. Nigdy wcześniej w tak krótkim
czasie nie dowiedziałam się tak wie-
le o dziennikarzach, dziennikarstwie
i mediach w innym kraju, jak w cza-
sie tego spotkania z Norwegami. Pew-
nie na zawsze zapamiętam, że zasady
etyki dziennikarskiej każdy dzienni-
karz należący do Norsk Journalistslag
(czyli prawie każdy dziennikarz
w Norwegii, bo do związku należy 9
tysięcy spośród łącznej liczby około 10
tysięcy dziennikarzy norweskich)
nosi razem z legitymacją dzienni-
karską. Pamiętam to tak dobrze, bo
gdy była mowa o etyce dziennikar-
skiej, Norwegowie po prostu wyjęli
swoje legitymacje dziennikarskie i po-
kazali spis zasad, którymi kierują się
na co dzień. 

Do marzenia o spotkaniach pol-
skich dziennikarzy z dziennikarzami
zagranicznymi dołączyła potrzeba
reagowania na wypaczanie obrazu
Polski w mediach zagranicznych,
szczególnie w kontekście prawdy his-
torycznej dotyczącej obozów kon-
centracyjnych i holocaustu (uchwała
ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów
sDP zobowiązywała do aktywnego
włączenia się w działania na rzecz za-
przestania używania w mediach sfor-

mułowań „polskie obozy śmierci”). Co
więcej, do krytykujących Polskę me-
diów dołączyły międzynarodowe or-
ganizacje. Pozycja Polski w rankingu
wolności słowa, opracowywanym
przez organizację Reporterzy bez
Granic, spadła w ciągu jednego roku
o 29 miejsc (na 47 miejsce z 18, Pol-
ska plasuje się dziś niżej niż Burkina
Faso, Ghana, surinam). Żadne twar-
de dane, takie jak liczba dziennikarzy
zamordowanych, aresztowanych czy
zastraszanych nie miały wpływu na
ten wynik, bo nie mogły mieć; do ta-
kich zdarzeń w Polsce nie dochodzi.
W rezultacie wielu dziennikarzy za-
granicznych żywi przekonanie, że de-
mokracja w Polsce jest zagrożona, me-
dia publiczne całkowicie zawłaszczo-
ne przez władzę, media prywatne
poważnie zagrożone planami repolo-
nizacji, a dziennikarze masowo zwal-
niani.

Budować 
zrozumienie

W ramach projektu „Dziennika-
rze mówią o Polsce – dialog dzienni-
karzy polskich z dziennikarzami za-
granicznymi” polscy dziennikarze
mogą włączyć się w działania służące
budowaniu za granicą zrozumienia dla

polskiego punktu widzenia. sDP uzys-
kało dofinansowanie z Ministerstwa
spraw Zagranicznych RP w ramach
konkursu Dyplomacja Publiczna 2017
– komponent „Współpraca w dzie-
dzinie dyplomacji publicznej 2017”
i po raz pierwszy ma środki na to, aby
sfinansować zagraniczne podróże
dziennikarzy, którzy jako liderzy opi-
nii, mogą odegrać kluczową rolę
w budowaniu pozytywnego wize-
runku Polski, kreować nowe zjawiska
i obszary dialogu oraz przeciwdziałać
powielaniu negatywnych stereoty-
pów. 

Celem projektu jest zachęcenie
dziennikarzy do dbania o wizerunek
Polski w zakresie wolności słowa
i wolności mediów, słusznie uznawa-
nych za filary demokracji oraz udzia-
łu w jego tworzeniu. Wymaga to spo-
rego zaangażowania od dziennikarzy
polskich. udział w spotkaniach i kon-
ferencjach zagranicznych realizowa-
ny jest na zasadach wolontariatu.
Z projektu pokrywane są jedynie
koszty wyjazdów zagranicznych takie
jak przejazd, zakwaterowanie, wyży-
wienie, ubezpieczenie. 

W ramach projektu zorganizo-
wanych zostanie 6 spotkań za grani-
cą: w Brukseli, Berlinie, Londynie,

Porozmawiajmy o Polsce

O zorganizowaniu za granicą spotkań dziennikarzy polskich z dziennikarzami
zagranicznymi marzyłam od czasu, gdy w styczniu 2015 roku przyjechała do Warszawy
grupa dziewięciu dziennikarzy ze Związku Dziennikarzy Norweskich (Norsk
Journalistslag). 

✎ DOROTA ZIeLIńsKA

→
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Bratysławie, Budapeszcie i Pradze.
Za dobór dziennikarzy zagranicz-
nych i zapewnienie ich udziału
w spotkaniach z dziennikarzami pol-
skimi odpowiada międzynarodowa
organizacja dziennikarska Interna-
tional Communications Forum (ICF),
która jest partnerem projektu. ICF ma
liczne kontakty w środowisku dzien-
nikarskim za granicą i jest jedną
z nielicznych międzynarodowych or-
ganizacji dziennikarskich, która wy-
raża publicznie swoją dezaprobatę
dla kreowania negatywnego wize-
runku Polski w mediach zagranicz-
nych.

Jednym z elementów projektu
będzie spotkanie dziennikarzy pol-
skich z niezależnymi dziennikarzami
z st. Petersburga w ramach forum pol-
sko–rosyjskiego dialogu dziennikar-
skiego pod nazwą „Budowanie mos-
tów – dialog dziennikarzy”. Corocz-
ne spotkania dziennikarzy polskich
i niezależnych dziennikarzy rosyj-
skich zainicjowane zostały przez pa-
nią Natalię Bryżko–Zapór, dyrektora
Instytutu Polskiego w st. Petersbur-
gu, w 2015 roku. stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich, podobnie jak
stowarzyszenie Dziennikarzy st. Pe-

tersburga, od początku zaangażowa-
ne jest w te działania. spotkania od-
bywają się na przemian w jednym
roku w st. Petersburgu, a w kolejnym
w Warszawie. W 2016 roku „Budo-
wanie mostów” odbywało się w War-
szawie, w Domu Dziennikarza.

Spotkania 
i monitoring

Dziennikarze polscy spotykać się
będą również z dziennikarzami za-
granicznymi podczas konferencji
i spotkań organizowanych przez pod-
mioty zagraniczne, w szczególności
międzynarodowe organizacje dzien-
nikarskie. W ramach projektu sfi-
nansowany zostanie udział 6 dzien-
nikarzy polskich w konferencjach,
kongresach i spotkaniach odbywają-
cych się za granicą w okresie realiza-
cji projektu. Będzie to okazja do za-
prezentowania polskiego punktu wi-
dzenia podczas wystąpień, jak i w roz-
mowach kuluarowych.

7 listopada 2017 roku zorganizo-
wana zostanie w Centrum Prasowym
Foksal w Warszawie międzynarodo-
wa konferencja na temat mediów
w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Te-
matem konferencji będzie kwestia
tworzenia wspólnego projektu me-
dialnego dla krajów grupy V4, a tak-
że aktualne wyzwania związane z dez-
informacją w mediach, autocenzurą
dziennikarzy i bańką informacyjną. 

Przez cały okres realizacji projek-
tu prowadzony jest monitoring mediów
zagranicznych. W raportach z moni-
toringu, które opublikujemy na stronie
internetowej sDP, przeanalizowane
będą trendy w publikacjach zagra-
nicznych dotyczących Polski, a także
komentarze czytelników. Głównym
rezultatem projektu będzie wprowa-
dzenie do dyskursu medialnego po-
zytywnych informacji o Polsce. Nawet
dziesięć materiałów dziennikarskich
przeznaczonych do publikacji w me-
diach zagranicznych, w których wy-
eksponowane będą pozytywne aspek-
ty Polski i Polaków, np. kreatywność
czy wspaniała historia, może wywrzeć
pozytywny wpływ i choć trochę od-
wrócić niebezpieczny trend, jakim jest
krytykowanie Polski w oparciu o fał-
szywe tezy, błędne interpretacje, a na-
wet kłamstwa. 

Celem projektu jest
zachęcenie

dziennikarzy do
dbania o wizerunek

Polski w zakresie
wolności słowa

i wolności mediów,
słusznie

uznawanych za filary
demokracji oraz do

udziału w jego
tworzeniu. Wymaga

to sporego
zaangażowania od

dziennikarzy
polskich.
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niemiecki wydawca ringier axel
springier media stracił już w Pol-
sce miliony euro, gdyż firmy
państwowe, przyjazne rządowi,
wycofały się z reklam. większo-
ściowy udziałowiec, marc wal-
der, w wywiadzie dla „neue zü-
richer zeitung” zapowiedział
jednak, że wydawca nie wycofa
się z Polski. zagraniczni wydaw-
cy mają się czego obawiać?

Z punktu widzenia prawa
wolnego rynku i ochrony własności
zagraniczni wydawcy nie mają jesz-
cze podstaw do obaw. są natomiast
obawy w sferze ideologicznej, pro-
pagandowej, medialnej, które mogą
się zrealizować w różnych pomy-
słach nowych regulacji prawnych.
ano właśnie. rządowi nie podo-
ba się skoncentrowanie wielu
tytułów prasowych w rękach
kilku zagranicznych wydawców,
przede wszystkim niemieckich.
Barbara Bubula, posłanka Pis,
powiedziała kilka miesięcy
temu wirtualnym mediom
wprost: „jeśli będzie trzeba,
znajdzie się sposób na odbiera-
nie gazet zagranicznym grupom
medialnym”. jest taki sposób?

Na dzisiaj w polskim prawie,
opierającym się na unijnych regula-

cjach, takiego sposobu nie ma. Zła-
manie tych zasad w mojej ocenie
byłoby sprzeczne z fundamentalny-
mi kanonami. Mogliśmy przewi-
dzieć skuteczne sposoby regulacji

wolnego, niereglamentowanego
prawnie rynku prasy drukowanej
od jego zarania, 27 lat temu. Mog-
liśmy wprowadzić przepisy anty-
koncentracyjne. Tymczasem
w 1990 roku, podczas likwidacji
RsW Prasa–Książka–Ruch, nie
ograniczyliśmy udziału w struktu-
rze własności kapitału obcego. To
był poważny błąd! Nie sprawdził
się też urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
w październiku 2013 roku uo-
kik zgodził się, aby niemiecki
wydawca Verlagsgruppe Pas-
sau, działający w Polsce pod
nazwą Polskapresse, odkupił
od mediów regionalnych gaze-
ty i portale internetowe. Pol-
ski urząd doprowadził do nie-
mieckiego monopolu informa-
cyjnego. mają w tym segmen-
cie 90 proc. Polska stała się
niemiecką kolonią medialną.
czy to był moment przełomo-
wy?

To był moment przełomowy.
Śledzę rozwój i strategię dwóch
konkurujących ze sobą w Polsce
koncernów medialnych: pierwotnie
norweskiej grupy Orkla Media
i niemieckiego wydawcy Verlags-

Grzech pierworodny 

Z dr hab. Lucyną Szot o koncentracji kapitału na polskim rynku prasowym rozmawia
Błażej Torański.

→

wywiaD

Nie wyobrażam
sobie – a jest taki

pomysł – żeby
zagraniczni

właściciele musieli
w ciągu trzech lat

pozbyć się udziałów
w akcjach, żeby

sprostać
oczekiwaniom
władzy i rynku.

Wtedy cały polski
rynek zaczną omijać

obce kapitały. Czy
polski kapitał to

udźwignie?
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gruppe Passau. Orkla zajmowała
w Polsce ściany wschodnią i połu-
dniową, a Passauer Neue Presse
– zachodnią. Takiego dokonali po-
działu sfer wpływów w 1997 roku.
Rywalizowali, przejmując najwięk-
sze regionalne i lokalne  tytuły pra-
sowe. Na Dolnym Śląsku wpływy
tych koncernów mieszały się. Ob-
serwowałam to przez dwadzieścia
lat. Ma pan rację, że kluczowa była
błędna decyzja uOKiK, zezwalają-
ca kapitałowi niemieckiemu na cał-
kowitą koncentrację kapitału
w Mediach Regionalnych, następcy
norweskiej Orkli. Koncentracja ka-
pitału prowadzi do pozornego plu-
ralizmu. A przecież pluralizm jest
w Polsce na rynku medialnym nie-
zwykle cenną wartością.
skąd ten błąd, że polski urząd
nie przypilnował polskiego in-
teresu?

To jest złożone zjawisko. Wi-
dzę to jako sekwencję przyzwalania
na wolny rynek. Najpierw Komisja
Likwidacyjna RsW przekazała te ty-
tuły spółdzielniom pracy dziennika-
rzy. Wtedy dziennikarze mieli w rę-
kach swój los. Łatwo wtedy zacho-
dziły procesy własnościowe: można
było zarejestrować spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością, tytuły
były aportem przenoszone do tych
spółek, gdzie dopuszczano obcy ka-
pitał. Zachodni wydawcy zaczęli
sprowadzać nowe technologie, ma-
szyny drukarskie, przejmowali pa-
kiety większościowych udziałów.
sprzyjały temu nie tylko zasady
wolnego rynku, ale i sami współ-
właściciele, czyli spółdzielnie pracy
dziennikarzy. Dziennikarze dobro-
wolnie odsprzedawali swoje udziały
nie tylko w redakcjach, ich wyposa-
żeniu, ale i nieruchomościach, zlo-
kalizowanych często w centrach
miast. sprzedawaliśmy się tanio!
tylko nieliczne tytuły postawiły
na spółdzielnie pracy dzienni-
karzy, ale opłacało im się, wy-
grały na wolnym rynku. najbar-
dziej znany jest przykład „Poli-
tyki”, która dopiero w 2012
roku przekształciła się w spółkę
komandytowo–akcyjną. co dało
im ten sukces?

Aby odpowiedzieć na to pyta-
nie, trzeba by przeprowadzić bada-

nia empiryczne w tych redakcjach.
Ale wydaje mi się, że wynika to
z bardzo wysokiego poziomu świa-
domości prawnej, utożsamiania się
z tytułem, walorów osobowościo-
wych, wizjonerstwa dziennikarzy,
którzy wyzyskali wpływ na swój
los. Znam piękne przykłady wy-
dawnictw lokalnych w Polsce, gazet
powiatowych, wydawanych przez
spółki cywilne lub jednoosobowe
przedsiębiorstwa. Nigdy nie podda-
li się oni presji rynku na tyle, aby
sprzedać swoje tytuły koncernom
zachodnim. Pozostali w rynkowych
niszach i mają pozycję względnie
autonomiczną, ale są rozproszone
i mają niskie nakłady.
muszę zaoponować. to są lokal-
nie bardzo silne wydawnictwa.
znam jeden z tygodników po-
wiatowych, który kilka lat temu
na czysto przynosił co miesiąc
zyski sięgające 100 tys. zł. na-
kłady również mają wysokie.
taki na przykład „tygodnik za-
mojski”, lider tygodników lokal-
nych, ma średnią sprzedaż ogó-
łem powyżej 20 tys. egz. „tygod-
nik siedlecki – magazyn” – pra-
wie 15 tys., a „tygodnik Podha-

lański” jerzego jureckiego – po-
nad 12 tys.

To rewelacyjne wyniki. Ale
tytuły, które pan wymienił, mają
szczególne pozycje na rynku. Prze-
ważają tygodniki powiatowe, które
sprzedają kilka tysięcy egzempla-
rzy.
to jest – wedle mojej oceny
– najbardziej zdrowy segment
prasy: mają czysto polski kapi-
tał i piszą o sprawach najbliż-
szych człowiekowi, przysłowio-
wych dziurach w jezdniach. sta-
wiają na maksymalną lokal-
ność.

Owszem, te gazety mają się
świetnie, jeśli rozwijają nowoczesne
technologie, inwestują w Internet.
To jest warunek ich dalszego roz-
woju.
tak też czynią. Dlaczego więc
szczebel wyżej – na poziomie re-
gionalnym – tak wielu dzienni-
karzy pozbawiło się wpływu na
swój los. odsprzedali swoje
udziały. z powodu krótkow-
zroczności?

Motywów było wiele. Rynek
liberalny dopiero raczkował. Nie
wierzyli, że zarobią na dywiden-
dach z tytułu udziałów. Nie mieli
świadomości, że mogą czerpać wy-
mierne korzyści.
zabrakło cierpliwości?

Zabrakło. Wielu z tych
dziennikarzy przechodziło na
emerytury. Oddawali udziały za
symboliczne pieniądze. Nie wi-
dzieli w tych udziałach większej
wartości. Nie mieli świadomości
głębszego interesu. Nie rozumieli
procesów rynkowych. Zabrakło im
wyobraźni. sprzedając udziały,
przestawali mieć wpływy na re-
dakcje. W każdej redakcji były sła-
be ogniwa. Ci, którzy koncentro-
wali kapitał, stawali się z kolei co-
raz bardziej atrakcyjni dla zachod-
nich koncernów medialnych. Ale
i oni ulegli czarowi pieniędzy.
strategia tych koncernów była
sprawdzona. Oferowali nową tech-
nologię i stopniowo przejmowali
udziały. Te same procesy zachodzi-
ły w Czechach, na słowacji czy na
Węgrzech. Zdecydowanie bardziej
oporne były dla nich rynki Litwy,
Łotwy i estonii.

Z punktu widzenia
prawa wolnego
rynku i ochrony

własności
zagraniczni wydawcy

nie mają jeszcze
podstaw do obaw. Są

natomiast obawy
w sferze

ideologicznej,
propagandowej,
medialnej, które

mogą się zrealizować
w różnych

pomysłach nowych
regulacji prawnych.
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w ostatnim numerze „studiów
medioznawczych” napisała
Pani, że obecnie „prasa regio-
nalna zdominowana jest przez
dziennikarstwo „posłuszne” lub
komercyjne, a interesy właści-
cieli i reklamodawców górują
nad interesami odbiorców”. nie
jest to bezpośredni rezultat
koncentracji kapitału?

Jest. Dzisiaj w każdej redakcji
struktura właścicielska jest decydu-
jąca. Wydawca wyznacza linię pro-
gramową i obsadza stanowiska. Re-
daktor naczelny, którego w każdej
chwili można odwołać, poddańczo
realizuje interesy wydawcy. 
nie ma więc w Polsce niezależ-
nej, patrzącej władzy na ręce,
prasy regionalnej? jaka gazeta
jest niezależna od samorządu,
który wykupuje powierzchnię
reklamową?

Gazet niezależnych nie mamy.
Wszystkie układają się w logice ryn-
ku. Komercjalizacja jest wszechpo-
tężna. Innych celów nie ma. Teraz
pojawiły się ideologiczne.
według wojciecha reszczyń-
skiego wydawcy niemieccy nie
tylko zarabiają w Polsce pienią-
dze, ale także realizują swoje
cele polityczne, kulturowe, glo-
balistyczne.

Tak twardej tezy nie mogę
potwierdzić, ale zagrożenie tego
typu jest. Warto jednak posługiwać
się badaniami empirycznymi i ana-
lizą zawartości, a takich nie ma.
Wolałabym więc nie upraszczać
skomplikowanej rzeczywistości.
W mojej ocenie na pierwszym pla-
nie jest logika rynku, a dopiero da-
lej lokują się względy ideologiczne.
Niewątpliwie jednak w mediach
stosowane są wszystkie techniki
manipulacji. Wystarczy każdą
kwestię podać w wątpliwość, na-
stępnie zdyskredytować źródło in-
formacji. Jeśli nie okaże się to sku-
teczne, można podjąć trzeci krok:
wziąć udział w dyskusji i wpływać
na wnioskowanie. Manipulacja
była, jest i będzie skuteczna.
od grudnia ubiegłego roku nad
projektem ograniczającym kon-
centrację kapitałową w me-
diach pracuje przy minister-
stwie kultury i Dziedzictwa na-

rodowego grupa ekspertów.
wzorują się na prawie obowią-
zującym w tym zakresie we
Francji i w niemczech. zna Pani
te rozwiązania?

Francuzi od początku mieli
inny system prawny, regulujący
udział kapitału obcego w struktu-
rze poszczególnych tytułów. W Pol-
sce popełniliśmy błąd pierworodny.
Na rynku mediów drukowanych
nie wprowadziliśmy żadnych praw-
nych ograniczeń. Nie ochroniliśmy
ani polskiego rynku, ani kapitału.
W polskiej prasie regionalnej i lo-
kalnej dominuje kapitał zagranicz-
ny z jednego kraju: z Niemiec. Po-
dobnej sytuacji nie ma w dużych
krajach unii europejskiej. To nie
jest zdrowa sytuacja.
co wobec tego zrobi władza,
która od dawna deklaruje repo-
lonizację mediów?

Nie wyobrażam sobie – a jest
taki pomysł – żeby zagraniczni
właściciele musieli w ciągu trzech
lat pozbyć się udziałów w akcjach,
żeby sprostać oczekiwaniom wła-
dzy i rynku. Wtedy cały polski ry-
nek zaczną omijać obce kapitały.
Czy polski kapitał to udźwignie?
nie, a media są wybitnie deli-
katną sferą budżetową.

Właśnie. Media nie są ode-
rwane od innych struktur bizneso-
wych. Oczekiwanie zmian własno-
ściowych w mediach należących do
koncernów zagranicznych ściągnie
konsekwencje na cały rynek. Takie
widzę zagrożenie.

Dr hab. Lucyna Szot, pracuje

w Zakładzie Komunikowania

Społecznego i Dziennikarstwa

w Instytucie Politologii

Uniwersytetu Wrocławskiego.

W pracy naukowej zajmuje się

prawem mediów, ochroną praw

jednostki, procesami

z udziałem mediów, prawem

Internetu, prawem reklamy

i statusem zawodowym

dziennikarzy. Pisała m.in.

o wolności dziennikarzy

w polskim systemie prawnym,

prywatyzacji prasy, sytuacji

zawodowej dziennikarzy, prawie

prasowym i niezależności

dziennikarskiej.
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BŁaŻej toraŃski: Boisz się de-
koncentracji mediów?

JANusZ sCHWeRTNeR: Nie. Jest
takie powiedzenie, które lubię, że dzien-
nikarstwo polega na szukaniu guza.
Ono zakłada, żeby się w ogóle nie bać,
zwłaszcza polityków, którzy mają nie-
bezpieczne i głupie pomysły na to, jak
układać media w demokratycznym pań-
stwie.
niemiecko–szwajcarski koncern
mediowy ringier axel springer ma
w onecie, największym w Polsce
portalu, sto procent udziałów. nie
czujecie w redakcji strachu, że
władza ograniczy te udziały do 30,
a może nawet 25 proc.?

Nie. spokojnie wykonujemy swoją
pracę. Patrzymy na ręce i władzy, i opo-
zycji. Mam poczucie gigantycznej wol-
ności w przyczepianiu się do wszystkich
polityków, niezależnie od tego, czy są
z Pis–u, z Platformy czy z Nowoczesnej.
Niechaj raczej politycy boją się dzienni-
karzy. Tak będzie zdrowiej dla systemu de-
mokratycznego.
Przed wakacjami prof. krystyna
Pawłowicz zażartowała do repor-
tera onetu: „weźmiemy się za
was, bo jesteście kłamczuchy”.
Poza uśmiechem przyszła ci na
myśl głębsza, poważniejsza reflek-
sja, co po tym nastąpi?

Nie sądzę, aby ktokolwiek w mojej
redakcji przejął się krytyką ze strony
Krystyny Pawłowicz, choć rzeczywiście
może być ona wyrazicielem  najczar-
niejszych pomysłów obozu władzy. sądzę,
że Prawo i sprawiedliwość chce poukła-
dać prywatne media na wzór Orbana.
Z perspektywy obywatela i jego prawa do-
stępu do informacji, to niebezpieczna
skłonność. Każdy, kto kocha i wie, na
czym polega dziennikarstwo, bez pro-
blemu to zrozumie.
rozważane są modele francuski
i niemiecki.

A ja uważam, że Pis może pójść dro-
gą Viktora Orbana. W modelu węgier-
skim koncerny zagraniczne musiały wy-
przedać swój kapitał, a w Polsce nikogo
nie byłoby stać na to, aby ten kapitał prze-
jąć. Wtedy do gry mogą wejść spółki skar-
bu państwa, utworzyć konsorcjum me-
dialne, albo pojawią się tajemniczy oli-
garchowie, jak na Węgrzech, gdzie fi-
nansowani byli przez tamtejsze banki.
ludzie „słupy”?

Nie tyle „słupy”, co ludzie, którzy
przejmą media, aby służyły one władzy.
Rozmawiałem na ten temat z węgierskim
dziennikarzem.
z Gaborem miklosim z portalu in-
dex.hu?

Tak. Oprócz mediów publicznych
władza na Węgrzech kontroluje najwięk-

szą prywatną telewizję i portal, wszystkie
lokalne radiostacje i dzienniki. To jest sy-
tuacja niebezpieczna, kiedy jedna partia
– niezależnie od tego, czy jest to Fidesz czy
Prawo i sprawiedliwość – ma kilka ka-
nałów telewizyjnych, radiowych i mediów
prywatnych. Czy wtedy mamy do czy-
nienia z pełną wolnością słowa i mediów?
nigdy nie ma pełnej wolności sło-
wa. aktualnie w Polsce 76 proc.
prasy należy do wydawców zagra-
nicznych. w radiofonii obcego ka-
pitału jest 48 proc. w internecie na
dziesięciu największych wydaw-
ców sześciu jest z zagranicy. to jest
wolność mediów? w którym kie-
runku pójdzie dekoncentracja?

To, co dotychczas słyszałem na ten
temat od polityków władzy, oparte jest na
fundamencie kłamstwa. Jeśli bowiem
ustawa zabroni jednemu koncernowi
posiadania gazet, radia i telewizji, to
przepisy te uderzą w ojca Tadeusza Ry-
dzyka, który ma Telewizję Trwam, Radio
Maryja i „Nasz Dziennik”. uderzą też
w Tomasza sakiewicza, który ma gazety,
Telewizję Republika i portal Niezależna,
a nawet w media publiczne.
ale to są kapitały polskie.

A które zagraniczne koncerny w Pol-
sce mają zarówno gazetę, portal, radio i te-
lewizję? Axel springer, do którego nale-
ży Onet, ma tylko portal i prasę.

słyszę, że jestem 
na usługach angeli merkel

Z Januszem Schwertnerem, dziennikarzem Grupy Onet RAS-Polska, rozmawia Błażej
Torański.

wywiaD



sądzę, że władza tak kombinuje,
aby podporządkować sobie każde me-
dium, które ma w sobie zagraniczny ka-
pitał, a równocześnie znajduje w sobie od-
wagę, aby władzę krytykować. Celem jest
zmuszenie koncernów zagranicznych
do wyprzedania się, aby media trafiły
w ręce tych, którzy mają w Polsce pie-
niądze, czyli spółek skarbu państwa. Ta-
kie media tracą rację bytu, bo nie będą
krytykować władzy.

Jest jeszcze jedno. Przez to, że pracuję
w zagranicznym koncernie często słyszę,
że jestem na usługach obcego kapitału, a
konkretnie Angeli Merkel. Że jestem
niemieckim dziennikarzem. Po pierwsze,
świadczy to o nikłości intelektualnej
dziennikarzy i polityków, którzy plotą ta-
kie bzdury. Po drugie, oni mają trudność
poruszania się w przestrzeni. Ringier
Axel springer jest koncernem szwajcar-
sko–niemieckim z siedzibą w Zurychu.
A Zurych jest w szwajcarii, a nie w Nie-
mczech.
kto tak mówi?

W kontekście reparacji sugerował to
np. Arkadiusz Mularczyk. Nie chcę wy-
mieniać więcej nazwisk. sam obóz wła-
dzy chce stworzyć obraz, że w Polsce są
tajemnicze siły niemieckie, którymi rzą-
dzi Angela Merkel i wyśle swoich polsko–
niemieckich dziennikarzy przeciwko
Pis–owi, a ten wytłumaczy swojemu
elektoratowi, że mamy przeciwko sobie
cały świat.
Paranoiczna konstrukcja.

skrajni politycy obozu władzy two-
rzą projekt rzeczywistości, które niewie-
le mają wspólnego ze zdrowym rozsąd-
kiem. Fakty są takie, że wielu dziennika-
rzy, którzy przez wiele lat pracowali
w koncernach zagranicznych – w TVN
czy w Axel springer – teraz wysuwają
przeciwko nam oskarżenia, że sprzenie-
wierzyliśmy się polskim interesom i dzien-
nikarsko się prostytuujemy. To tak głupie,
że aż szkoda wchodzić w takie spory.
jarosław kaczyński, mówiąc nie-
dawno o dekoncentracji mediów
w telewizji trwam, stwierdził: „bę-
dzie pewnie wielki opór”. Bartosz
węglarczyk, dyrektor programowy
Grupy onet ras-Polska także przy-
znaje: „sukces ofensywy rządowej
zależeć będzie od oporu wydaw-
ców”. Będzie opór wydawców?

To jest dobre pytanie, ale ciągle nie
wiemy, jakie będą przepisy. Najczęściej sły-
szymy o modelu francusko–niemiec-

kim. Jeśli tak, to regulacje nie będą do-
tyczyć koncernu Axel springer – bo nie
mamy ani radia, ani telewizji – i nie wi-
dzę powodu, aby mój wydawca się sprze-
ciwiał. Czy inni zaprotestują? Jeśli ktoś
prowadzi legalny biznes w Polsce i wła-
dza będzie chciała go wypędzić, to opór
wydaje się naturalny. Pracodawcy muszą
dbać o setki miejsc pracy Polaków, ich eta-
ty, kredyty, dzieci.
czujesz się, pracując w onecie,
niezależny?

Oczywiście. Wydawca kompletnie
nie ingeruje w publikacje. Czuję silne
wsparcie dyrektora programowego Bar-
tosza Węglarczyka. Czujemy się wredakcji
silni, także finansowo i nie musimy się
obawiać władzy, że puści nas z torbami.
Czuję się w pracy swobodnie. Jednego
dnia mogę krytykować Komitet Obrony
Demokracji, a drugiego skandaliczne
zachowania ministra Ziobry. unas nie ma
tematu, kogo atakujemy, tylko czy robi-
my to zgodnie ze sztuką dziennikarską.
a słynny list marka Dekana, preze-
sa ringier axel springer media aG,
który wydawał wam instrukcje, jak
komentować wydarzenia? sens
tego listu sprowadzał się do tego,
że rząd niemiecki reprezentuje in-
teresy Polaków lepiej niż demokra-
tycznie wybrany rząd Polski.

To nie były instrukcje. Mark Dekan
rozsyła informacje o tym, co się dzieje
w firmie. To była jego opinia o tym, co się
dzieje w europie. Z punktu widzenia mo-
jej pracy dziennikarskiej ten list nie miał
żadnego znaczenia.
jako dziennikarz koncernu nie
realizujesz żadnych instrukcji?

Nigdy nie dostałem żadnych wska-
zówek, jak mam pisać. Każdego, kto po-
wie, że dostaję instrukcje i doda, że je wy-
pełniam, nazwę kłamcą.

Janusz Schwertner, dziennikarz

Grupy Onet RAS-Polska,

współpracownik „Tygodnika

Powszechnego" i magazynu

„Playboy". Wcześniej przez 5

lat związany z miesięcznikiem

studenckim "?dlaczego",

publikował także na

łamach m.in. tygodnika

„Wprost", „Bloomberg

Businessweek Polska"

i miesięcznika „Kraków".

Zdobywca „Grand Prix" Nagrody

Dziennikarzy Małopolski 2016.
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JeRZy JACHOWICZ

Walka o polskie media – walką o pełną prawdę.
Wcześniej z timmermansem.

J
ak to dobrze, że żyjemy w epoce medialnej, w któ-
rej możemy być naocznymi świadkami zachowań
i działania ludzi, którzy wpływają na naszą rzeczy-
wistość polityczną, społeczną, na los naszego kraju,

na kształt na naszego codziennego życia. Poczynając od
spraw prostych i banalnych, a skończywszy na najważniej-
szych – na wolnościach obywatelskich, sprawiedliwości
w każdym wymiarze.

Nie tylko możemy obserwować na żywo, co robią
i jakie mają twarze ludzie, którzy są naszymi partnerami,
ale też ci, którzy są do nas nastawieni wrogo, nieprzyjaźnie
i pod płaszczykiem ochrony cennych dla nas wartości,
niszczą je bez zahamowań; którym brak na twarzach roz-
wagi, spokoju i mądrości, za to mają w nadmiarze wymalo-
wane złość, zło i zaciętość. Możemy to utrwalać, przecho-
wywać i wielokrotnie do tych portretów i sytuacji wracać.
Pokazywać je innym i samym sobie po dowolnym czasie
przypominać.

Ten nadzwyczajny podarunek, nieznany wcześniej-
szym pokoleniom, a dziś będącym czymś tak powszechnym
jak herbata na śniadanie, zawdzięczamy symbiozie kamery
telewizyjnej z Internetem. Wtedy jednak będziemy mogli
z tego technologicznego cudu w pełni korzystać, jeśli dostęp
do niego będzie powszechny. Aby taki był, media muszą
w przeważającej części być w polskich rękach. Wiadomo
bowiem, że duża część mediów powstała i utrzymywana jest
z kapitału innych państw. Trzeba powiedzieć prawdę. Przed
globalnym dziś zasięgiem mediów praktycznie nie daje się
zachować w tajemnicy jakichkolwiek ważnych zdarzeń, wy-
powiedzi, decyzji. Faktem jest też jednak to, że jest media
oparte o obcy kapitał nie są skłonne, by rozpowszechniać
zdarzenia, opinie i decyzje, które z punktu widzenia ich kie-
rownictwa  mogą być niekorzystne dla kraju, który jest tych
mediów właścicielem. Czasami gotowe są dokonywać takie-
go retuszu w przekazie, by realizował on pośrednio cele
państwa, z którego pochodzi kapitał.

Takie drobne uwagi nasunęły mi się, kiedy dzięki jed-
nemu z portali oglądałem obszerną telewizyjną relację z po-
święconych Polsce obrad Komisji europejskiej. Nawiasem
mówiąc, jakby ktoś to złośliwie zaplanował, aczkolwiek wie-
rzę, że był to przypadek, Franz Timmermans odprawiał
swoje szatańskie egzorcyzmy nad Polską akurat 31 sierpnia
w dniu Święta „solidarności” w 37 rocznicę podpisania Po-
rozumień Gdańskich, kiedy to wraz z podpisem złożonym
przez Lecha Wałęsę, Polska po raz pierwszy po blisko czter-
dziestu latach, poczuła prawdziwy powiew wolności.

Właśnie w taki dzień Franz Timmermans postanowił
pouczać polski rząd, jaki ma budować system sądownictwa,
aby przestrzegał norm demokracji i był sprawiedliwy dla
wszystkich obywateli. Obrazek, od którego zacząłem ten fe-
lieton, to właśnie przekaz telewizyjny z Brukseli z obrad Ko-
misji europejskiej. Jakże wiele o stosunku Franza Timmer-
mansa do Polski, a zwłaszcza do rządu Pis, mówi jego twarz
– twarz człowieka zaciętego, nieprzyjazna. – Nie odpuści-
my! – wykrzykuje. To wiele mówi. Także o tym, że jest im-
pregnowany na wszelkie argumenty, które mogą osłabić
jego założenia, zarzucić z góry podjęty plan. Jego twarz
przypomina idealną, nieruchomą ludzką maskę z metalu,
niby z jakiegoś filmu science–fiction. Niestety, to trudna
i bolesna prawda.

Przed globalnym dziś zasięgiem
mediów praktycznie nie daje się
zachować w tajemnicy
jakichkolwiek ważnych zdarzeń,
wypowiedzi, decyzji. 
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Dyskusja tylko dla wybranych. 
Komentarze za paywallem – przyszłość 
internetu czy ograniczenie pluralizmu 
debaty?

W sierpniu tego roku wydawcy portalu „Gazety Wyborczej” – Wyborcza.pl
– zdecydowali się na radykalny ruch. Do ograniczenia dostępu do prezentowanych treści
i wprowadzenia opłat za dostęp (paywall), doszło ograniczenie możliwości ich
komentowania. 

✎ MARCIN MAKOWsKI

Obecnie jedynie ktoś z grona około 100
tys. subskrybentów prenumeraty cyf-
rowej będzie mógł się włączyć w dys-
kusję pod artykułem. Agora tłumaczyła
swoje postępowanie chęcią walki z in-
ternetowymi trollami oraz spamem
generowanym przez boty, którego ukró-
cenie ma się z kolei przełożyć na pod-
niesienie poziomu dyskusji. 

Oczywiście każda próba kontroli
nad przebiegiem debaty, choć całko-
wicie uprawniona w przypadku pry-
watnego wydawcy, rodzi pytania o plu-
ralizm dyskusji, ograniczanie wolności
słowa czy – patrząc bardziej pragma-
tycznie – opłacalność takiego przed-
sięwzięcia, które prawie na pewno po-
ciągnie za sobą spadek ruchu na stro-
nie. Jak podobny krok może wpłynąć
na perspektywę rozwoju mediów cyf-
rowych? Wbrew pozorom odpowiedź
nie jest jednoznaczna.

Coś za coś

Dziennikarze aktywni w mediach
cyfrowych, z którym rozmawiałem na
temat decyzji portalu Wyborcza.pl,
choć różnili się w ostatecznej ocenie
i w prognozach konsekwencji ogra-
niczenia liczby komentujących, co
do jednego byli zgodni: od zalewu ni-
skiej jakości, obraźliwych (a często

marketingowy, omijając klasyczne
zabezpieczenia portali przed botami.
– Fora z udziałem takich komentarzy
nie mają większego sensu. Nie ma tam
miejsca na dyskusję. Nie zastana-
wiam się nawet, czy takie ograni-
czanie jest dobre czy złe; to chyba nie-
uchronny element ewolucji przekazu
w Internecie i mediów w nim istnie-
jących – przekonuje Celiński.

Ruch w dobrą
stronę?

Wielu dziennikarzy, bez względu
na sympatie i antypatie polityczne,
chwali jednak ruch Agory. – Pomysł
„Wyborczej” bardzo mi się podoba.
Dlaczego? Tworzy się rodzaj skonso-
lidowanej grupy w ramach, której
ludzie zainteresowani określonymi
treściami wymieniają poglądy. Ten
pomysł eliminuje przypadkowych
harcowników, którzy zaśmiecają dys-
kusje swoimi produktami umysło-
wymi – mówi w rozmowie z „Forum
Dziennikarzy” sławomir Jastrzę-
bowski, redaktor naczelny „superex-
pressu”. Jak twierdzi, taki stan może
być satysfakcjonujący dla czytelników,
ponieważ będą oni mieć świadomość
przebywania i wymiany poglądów

opłaconych) komentarzy nie da się
uciec za pomocą zwykłej moderacji.
Walka z nimi obarczona jest jednak
pewnymi konsekwencjami. 

– Problem z agresywnymi i ob-
raźliwymi komentarzami w Internecie
istnieje realnie. Często pisane są one
przez osoby, które nie przeczytały ko-
mentowanego tekstu. swoboda na fo-
rach jest dużą wartością, ale w zalewie
agresji nie sposób dyskutować, a już na
pewno nie z hordami trolli, więc ta
wartość ginie. Lepiej jest zawęzić moż-
liwość komentowania do osób, które
same dały sobie możliwość przeczy-
tania tekstu, który chcą oceniać. To
oczywiście ograniczy różnorodność
opinii na forum, ale trzeba sobie zadać
pytanie: jaką wartość ma komentarz,
pochwalny bądź krytyczny, jeśli autor
nie wie, co komentuje? – pyta Jacek
Gądek z portalu Gazeta.pl. 

Jak tłumaczy Marcin Celiński
z „Liberte!”, stan, w którym obecnie
się znajdujemy, przypomina walkę
z wiatrakami. Współczesne media
cyfrowe zmagają się bowiem nie tyl-
ko ze skryptami generującymi ma-
sowo nacechowane emocjonalnie ko-
mentarze, ale również z ludźmi, któ-
rzy opłacani za granicą w tzw. „far-
mach trolli”, tworzą na zamówienie
dowolny przekaz propagandowy bądź →
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w gronie, które im z wielu powodów
odpowiada. – Co więcej, mogą w ten
sposób poczuć, że są jakąś tam elitą.
Taki krok na pewno podniesie poziom
dyskusji – twierdzi Jastrzębowski.

Podobnego zdania jest również
Dariusz Grzędziński z „Faktu”. – War-
to w tym miejscu, aby każdy z nas,
kogo nazwisko przewija się w podpi-
sach pod tekstami w Internecie, od-
powiedział szczerze na pytanie – jak
często zaglądam do tego, co dzieje się
pod moim materiałem? Idąc dalej
– ile razy zdarzyło się, że pod wpły-
wem tego, co przeczytałem pod tek-
stem, wysnułem jakiekolwiek wnio-
ski i wykorzystałem je w dalszej pra-
cy? – pyta i odpowiada, że w jego
przypadku były to incydentalne sy-
tuacje. – Dlatego uważam, że zawę-
żenie grona komentatorów do osób
prenumerujących treści, to dobry,
choć ryzykowny ruch, który odbije się
na poczytności medium. Ma on jed-
nak potencjalnie pozytywny efekt.
Za przykład niech posłużą udane
próby uporządkowania komentarzy,
polegające na przymusie logowania się
pod tekstem przez portale społecz-
nościowe – mówi Grzędziński.
W ocenie sytuacji wtóruje mu Michał
Kolanko z „Rzeczpospolitej”. – Trud-
no wygrać z hejtem na dużych por-
talach. To praktycznie niemożliwe,
a masowy hejt znacznie obniża sens
istnienia komentarzy w ogóle. Dlate-
go jeśli mają one istnieć dalej, to po-
trzebne są zdecydowane kroki. Dla-
tego uważam, że ruch „Wyborczej” ma
sens. Oczywiście z punktu widzenia
„zwykłego” czytelnika ma wady –
ocenia. Jednocześnie Kolanko widzi

Czy to się opłaca?

Oczywiście poza korzyściami wy-
nikającymi z ewentualnego ograni-
czenia hejtu w komentarzach inter-
netowych, istnieje również pewne
ryzyko wynikające z tego typu dzia-
łań. – Dlaczego akurat kryterium,
w oparciu o które, ktoś będzie do-
puszczony do komentowania, ma być
prenumerata gazety? – zastanawia
się Filip Memches z Polskiego Radia
24. Jak twierdzi, sukces prawicy w wy-
borach prezydenckich i parlamen-
tarnych dwa lata temu ma swoje źród-
ła w przełamaniu bariery informa-
cyjnej, strzeżonej przez wielkie media
popierające ówczesny obóz władzy. –
Olbrzymią rolę w tej sprawie odegrały
media społecznościowe. Wiele opinii
krytycznych wobec Bronisława Ko-
morowskiego i Platformy Obywatel-
skiej udało się rozpowszechnić za
pośrednictwem Facebooka i Twittera.
Być może zatem redakcja „Gazety
Wyborczej” obawia się głosu ludu
– głosu, nad którym nie ma kontroli
– polemizuje dziennikarz.

– Jest jednak pewien problem,
z którym wydawcy będą musieli się
zmierzyć. Ten problem nazywa się
„kliki” i przekłada się na pieniądze.
Zamknięcie serwisów dla prenume-
ratorów skończyło się katastrofami,
ponieważ czytelnicy, internauci nie
byli zainteresowani płaceniem za tre-
ści. Dotyczy to nie tylko „Wybor-
czej”. Zamknięcie dyskusji dla pre-
numeratorów może się skończyć gwał-
townym spadkiem ruchu, a on jest
przecież przeliczany na przychody. Ale
to nie oznacza, że pomysł jest skaza-
ny na porażkę. Trzeba usiąść, policzyć
i obserwować. Gdyby to się „Wybor-
czej” udało, byłby to dobry sygnał dla
rynku – przekonuje sławomir Jast-
rzębowski, zwracając uwagę na fi-
nansowe konsekwencje decyzji Ago-
ry. Czy zawężenie komentatorów je-
dynie do prenumeratorów pomoże
w walce z niskiej jakości komenta-
rzami, ukróci grasowanie interneto-
wych trolli oraz stanie się w przy-
szłości normą w polskim Internecie?
Choć ostrożnie chwalona przez bran-
żę, Wyborcza.pl ze swoim wyborem
jest dzisiaj osamotniona. Wydaje się,
że nie bez powodów. A te często by-
wają bardzo pragmatyczne. 

również minusy takiego rozwiąza-
nia. – Zakładam, że ktoś, kto chce na-
prawdę angażować się w dyskusje, ma
też ochotę ponieść koszty, chociaż wy-
daje się, że odsetek ludzi którzy pła-
cą tylko za możliwość komentowania
(a nie czytania tekstów i ewentualne-
go ich komentowania) jest znikomy –
prognozuje dziennikarz.

Pluralizm pod
znakiem zapytania

Pomimo generalnie pozytywnej
oceny ograniczenia komentatorów
do grona osób z prenumeratą „Wy-
borczej”, wielu przepytanych przez nas
rozmówców widzi jednak również za-
grożenia związane z pluralizmem
debaty publicznej. – Jeśli „Gazeta
Wyborcza” chciała zminimalizować
„hejt” na swoim portalu, to jej się to
nie udało. Jedynym skutkiem tej de-
cyzji jest ograniczenie „hejtujących”
do grona przeciwników Pis, bo to ta-
kie osoby decydują się na prenume-
rowanie skrajnie antyrządowego me-
dium – uważa Michał Wróblewski
z „Faktu”. Jego zdaniem rezultatem
ruchu Agory jest „konkurs w dyscy-
plinie – kto mocniej przywali we
władzę”, nie jest to jednak przykład
odosobniony w polskim Internecie,
ale raczej norma wynikająca z pola-
ryzacji debaty. Realistycznie do spra-
wy podchodzi z kolei Michał Olech
z portalu 300polityka.pl. – Czy
w związku z tymi restrykcjami in-
ternauci będą ze sobą dyskutować
w bańce informacyjnej? Do tej pory
przecież tak było. Nie sądzę, aby
sympatyk Pis–u czy PsL wchodził na
„Wyborczej” w dyskusje, bez wzglę-
du na to, czy do tej pory komento-
wanie było płatne czy darmowe
– uważa w rozmowie z „Forum
Dziennikarzy” Olech. 

Według Marcina Celińskiego, od
tego stanu rzeczy nie ma już drogi
ucieczki. – Zjawisko „mediów tożsa-
mościowych” dotyczy dzisiaj wszyst-
kich. Gazety i portale nie udają obiek-
tywizmu, kierują swoje teksty do
określonego odbiorcy, nie ma w nich
z zasady pluralizmu publikowanych
treści, to niby czemu służyłby plura-
lizm komentarza? – pyta zastępca re-
daktora naczelnego magazynu „Li-
berte!”. 

„Swoboda na forach
jest dużą wartością,
ale w zalewie agresji

nie sposób
dyskutować, a już na
pewno nie z hordami

trolli, więc ta
wartość ginie”.
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Pierwszy krok w literaturze

Jesienią 2015 roku zadzwonił do mnie Michał Jeżewski, prezes Wydawnictwa Fronda
i zaproponował napisanie książki biograficznej o Januszu Korwin–Mikkem.

✎ BŁAŻeJ TORAńsKI

Pół roku wcześniej, umówił się na ten
sam temat z dziennikarzem tygodnika
„Do Rzeczy”, który regularnie zapew-
niał, że pisze, a na tydzień przed osta-
tecznym terminem oddania tekstu
przestał odbierać telefony. Taka była
wersja Michała. Dziwił się, że dzienni-
karze narzekają na swój nędzny los, że
brakuje im pieniędzy, a nie podejmu-
ją się pisania książek. – u mnie mogą
wydać dwie książki rocznie i zarobić na
nich od 30 do 40 tys. złotych za każdą
– deklarował. Nieterminowość i nie-
odpowiedzialność autorów prezes
„Frondy” uznaje za największy problem
wydawnictw. swoich autorów, wśród
których jest wielu dziennikarzy, dzieli
na trzy grupy: – Jedni są rzetelni, piszą
fajnie i oddają materiał nawet przed ter-
minem. Do drugiej grupy zaliczam
tych, którzy zawsze się spóźnią, ale od-
dadzą. Ale są i tacy, którzy w ogóle nie
oddają. Wśród nich są bardzo znani
dziennikarze. Tłumaczą, że coś im nie
wyszło albo właśnie zmienili pracę. Cza-
sami dostali zaliczkę, więc ją zwracają,
jeśli nie dostali, nie muszą nic zwracać.
Najgorzej bywa, jak do ostatniego dnia
mnie zwodzą, że piszą, a potem okazuje
się, że nic nie napisali – opowiadał mi
potem w wywiadzie dla portalu sDP. 

Nie bardzo mogłem w to uwierzyć,
więc dopytywałem, czy rzeczywiście

wałem w prasie, ale do napisania
książki zabrakło mi konsekwencji.
Kawał pracy poszedł na marne. „Cała
para w garni”, jak powiedziałby zmar-
ły niedawno tragicznie recenzent ku-
linarny Piotr Bikont. 

Knebel zamiast
Korwina

Odmówiłem „Frondzie” napisania
książki o Korwin–Mikkem, bo to dla
mnie demoniczny duch, niczym raróg
z mitologii słowiańskiej. Konfabulu-
je. Zaproponowałem wydawcy inny te-
mat: zbiór wywiadów z twórcami
o ich zderzeniach z cenzurą w PRL. Ok
– powiedział Michał i podpisaliśmy
umowę. Na papierze dawał dobre wa-
runki. 

Zacząłem od czytania o cenzurze
wszystkiego, co tylko możliwe. Odna-
lazłem niszowe, wydawane w kilkuset
egzemplarzach prace naukowe – dok-
torskie i habilitacyjne – i artykuły. Za-
cząłem od najwybitniejszego znawcy te-
matu, profesora Polskiej Akademii
Nauk Zbigniewa Romka. Właściwie to
dzięki niemu powstała książka „Kne-
bel. Cenzura w PRL–u”. Okazał się dla
mnie dobrym duchem. Nigdy nie od-
mówił rozmowy telefonicznej, kon-

dziennikarzy cechuje nieodpowie-
dzialność. 

– No pewnie – kontynuował. – Jest
coś w tym. Jak dziennikarz ma do ga-
zety napisać trzy tysiące znaków, to zro-
bi to w jeden wieczór. Oddaje na czas
i bierze wierszówkę. Przyzwyczajony do
pracy na ostatnią chwilę nie wie, że
książki nie da się tak zrobić. I to jest
problem.

„Cała para w garni”

Zastanowiłem się, czy nie stanę
przed podobnym. W końcu to miała
być moja pierwsza w pełni autorska
książka. Kilkanaście lat temu byłem
współautorem albumu o pielgrzym-
kach Jana Pawła II do Polski, ale to do
dorobku autorskiego się nie liczy. Mia-
łem też zaawansowany projekt książ-
ki, zbiór reportaży o żyjących potom-
kach rodów fabrykanckich. Zebrałem
nawet materiały do kilku rozdziałów.
Jeden napisałem. Zaczynał się tak:
„Paulina Heinzel była u progu XX wie-
ku multimilionerką, jedną z najbo-
gatszych wdów nie tylko w Łodzi, ale
w całym Królestwie Polskim. Prawnuk
Pauliny, Roman Heinzel ma 450 zł
emerytury i 150 renty”. Wydanie za-
proponowała mi łódzka oficyna „Li-
teratura”. Kilka kawałków opubliko- →
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sultacji, nawet, gdy przypadkiem zła-
pałem go na zakupach parówek berli-
nek w supermarkecie. Od niego za-
cząłem wywiady i namówiłem do na-
pisania wstępu. Głupio mi profesora cy-
tować, ale mój kolega Michał Matys
z „Dużego Formatu” ma takie powie-
dzenie: „Jeśli sami się nie pochwalimy,
to nikt za nas tego nie zrobi”. Dlatego
przytoczę tylko półtora zdania ze wstę-
pu dr. hab. Zbigniewa Romka: „(…)
Książkę czyta się jednym tchem. Dzię-
ki niej nie tylko możemy lepiej zrozu-
mieć minioną epokę, lecz także poznać
mechanizmy blokowania wolności sło-
wa oraz manipulowania świadomością
społeczną”.

Wiele miesięcy później w wywia-
dzie dla „Tygodnika solidarność” Iza
Kozłowska spytała mnie, dlaczego zde-
cydowałem się na książkę o cenzorach.
Odpowiedziałem jej, że to nie jest
książka o cenzorach, tylko anatomia
zbrodni dokonywanych przez nich na
słowie, obrazie, dźwięku. To jest książ-
ka o konkretnych zderzeniach twórców
z cenzurą, która w PRL–u była jak zwie-
rzę wielogłowe – przypominała hydrę.
Gdyby jej odciąć głowę, kolejna od-
rastała w wersji zmutowanej. Dowo-
dziłem za Tomaszem strzyżewskim,
człowiekiem, który ujawnił tajemnice
komunistycznej cenzury, że instytucja
– Główny urząd Kontroli Prasy, Pub-
likacji i Widowisk z centralą przy uli-
cy Mysiej 3 w Warszawie i jej delega-
tury – była jedynie wierzchołkiem

drzejsza książka się nie sprzeda. Kilku
mi odmówiło. Najczęściej z tego po-
wodu, że przed książką fragmenty roz-
mów chciałem publikować w tygodni-
ku „Do Rzeczy”. Byli wśród nich Józef
Hen, Kazimierz Kutz i Andrzej Mlecz-
ko. Autor „Przesłuchania” i „układu za-
mkniętego”, Ryszard Bugajski odpisał
w e–mailu, że nie ma nic przeciwko
mnie, ale z tym środowiskiem nie chce
mieć nic wspólnego. 

Podobnie zareagował Kazimierz
Orłoś, pisarz, przed laty dziennikarz.
Zależało mi na nim, bo to przecież
siostrzeniec stanisława Cata i Józefa
Mackiewiczów! Miał zaledwie 34 lata,
kiedy dostał prestiżową nagrodę lite-
racką im. Kościelskich. Dwa lata póź-
niej – w 1972 roku – złożył do druku
w Czytelniku debiutancką powieść
„Cudowna melina”. Opisał w niej sa-
mowolę i bezkarność prowincjonalnej
władzy, korupcję, alkoholizm, gang
przestępców na wysokich stanowis-
kach. Klikę cwaniaków i karierowi-
czów, tępy, biurokratyczny aparat
dbający wyłącznie o własne interesy.
Kazimierz Orłoś jest prawnikiem
z wykształcenia i pracował na budo-
wie elektrowni wodnej w solinie.
Opisał autentyczną aferę. urzędowa
cenzura nie zgodziła się na druk po-
wieści, choć Zbigniew Załuski po-
równywał ją do współczesnego „Re-
wizora”. Jeden z inspektorów KC
PZPR kręcił głową i jak refren po-
wtarzał Orłosiowi: „Nieprzychylnie
władzę ludową pan opisał”. Na szes-
naście lat pisarz wyleciał z oficjalne-
go obiegu literackiego, stał się banitą
wewnętrznym. Zaczął publikować
w paryskiej „Kulturze”, ale miał po-
czucie, jakby jego książki lądowały
w głębokiej studni. W czeluści.

Problem w tym, że do każdej roz-
mowy przygotowywałem się po kilka
tygodni, także do wywiadu z Orłosiem,
a on, już po rozmowie w jego miesz-
kaniu nie zgodził się ani na publikację
w „Do Rzeczy”, ani we „Frondzie”. – Jes-
tem w KOD-zie – argumentował. 

Zażartowałem, że wszystko mi
jedno, czy „kot czy pies”, że koncentruję
się na peerelu. Zależało mi jednak na
promocji tematu cenzury w opinio-
twórczych tytułach. 

– To może w „Polityce”? 
– Nie, tam też nie! – zareagował

emocjonalnie.

góry lodowej, komórką kontroli jako-
ści w fabryce kłamstwa stworzonej
przez komunistyczne media. Do niej
najczęściej trafiały utwory już ocenzu-
rowane przez autorów – dziennikarzy
czy pisarzy, ale przede wszystkim se-
kretarzy redakcji i redaktorów naczel-
nych. To w redakcjach i wydawnictwach
przycinano teksty, zdejmowano frag-
menty albo całe materiały. Wiedziałem
to z autopsji, dlatego w tym wywiadzie
poruszyłem też wątek osobisty. Mówi-
łem, że w końcówce peerelu, kiedy za-
cząłem pracę w dziennikarstwie, se-
kretarze redakcji i redaktorzy naczelni
okłamywali mnie twierdząc, że inge-
rencji w moich reportażach czy wy-
wiadach dokonywali cenzorzy. Za każ-
dym razem cierpiałem, bo w twórczo-
ści nie uznaję ograniczeń. Zawsze, tak-
że w peerelu, czułem się wolny. Wolny
od wyboru. Zwłaszcza w swobodzie wy-
powiedzi. Nigdy nie zastanawiałem
się, czy jakieś nazwisko jest na indeksie,
czy jakiegoś tematu nie można poru-
szać. Nie analizowałem przyczyn tych
zakazów. Nie stosowałem też autocen-
zury, powszechnej wśród peerelow-
skich dziennikarzy. „To nie był mój sys-
tem – podkreślałem w rozmowie z Izą
Kozłowską – bo nie należałem do
PZPR–u, nie wspierałem propagandy
komunistycznego państwa”. Od naj-
wcześniejszych lat, kiedy kształtował się
mój system wartości, czytywałem lite-
raturę światową, która zawsze wznosi-
ła się ponad ideologie. Miałem to
szczęście, że mój młodzieńczy czas
przypadł na rozwój wydawnictw nie-
zależnych w Polsce, na wydawnictwa
paryskiej „Kultury” czy Niezależnej
Oficyny Wydawniczej. W czasie stu-
diów szybko wstąpiłem do NZs–u
i zaczytywałem się książkami takich au-
torów, jak Józef Mackiewicz, Fiodor Do-
stojewski czy Leszek Kołakowski. Dla-
tego wybór tematu „Knebla” był także
osobisty.

Znani, wybitni,
uprzedzeni

Zacząłem dobierać rozmówców.
Wybitnych twórców – literatów, reży-
serów, satyryków, naukowców i dzien-
nikarzy. Jest też malarz, piosenkarz, se-
ksuolog, rysownik, kompozytor. Wie-
działem, że muszę mieć bardzo znane
nazwiska, bo bez nich nawet najmą-

Forum Dziennikarzy   /   nr 3 (123)   10. 2017

Aby książka trafiła
pod strzechy, musi
wokół niej być silny
szum. Paweł Reszka

napisał ostatnio
w „Newsweeku”

o najnowszej książce
Tomasza Piątka

„Macierewicz i jego
tajemnice”, że „nie

ma dobrych recenzji
u fachowców”. 
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– Może więc w „Tygodniku Po-
wszechnym” lub w „Odrze”? 

– O tak, obiecałem Mieczysławo-
wi Orskiemu (redaktor naczelny „Odry”
– przyp. B.T.) tekst, więc może tam. 

Tak też się stało. W styczniu tego
roku m.in. za ten tekst dostałem dru-
ga Nagrodę im. Janusza Kurtyki w kon-
kursie sDP. Pozostał jednak problem
wydawnictwa. Orłoś nie zgadzał się na
„Frondę”, proponował „Bellonę”, a prze-
cież nie mogłem brać pod uwagę takich
fanaberii. Moi rozmówcy o cenzurze
mieli poglądy od sasa do Lasa. Nie speł-
niłbym ich oczekiwań.

Na szczęście sprzyjał mi los. Wy-
dawcy mało szanują swoich autorów,
więc Michał Jeżewski także ze mną
tego nie konsultował: postanowił „Kne-
bel” wydać w swojej nowej, ledwie co za-
łożonej spółce „Zona Zero”. Przysłał
mi nową umowę i rozwiązanie starej
z „Frondą”. Wkurzyłem się, bo „Fronda”
to znak firmowy, stygmatyzujący wpraw-
dzie, ale na prawicy szanowany, a „Zona
Zero” nic nikomu nie mówi. Wydawca
okazał się nielojalny, więc rozesłałem
ofertę wydania „Knebla” do kilkunastu
oficyn. Odpowiedziały trzy: „Iskry”,
„Zysk” i PAX. Wiesław uchański, mag-
nat wśród wydawców, który zareagował
następnego dnia po wysłaniu mu mej-
la, powiedział, że książka jest OK, ale boi
się ją wydać, ponieważ „Fronda” posą-
dzi go o kradzież. „Zysk” spóźnił się
z przysłaniem mi umowy o tydzień, PAX
odezwał się jeszcze później.  

W końcu doszedłem do wniosku,
że nie będę do świata książki wchodzi
ze skandalem i przystałem na podpi-
sanie umowy z „Zoną Zero”. To było
także dobre alibi dla Kazimierza Orło-
sia, który zżymał się na „Frondę”. Osta-
tecznie stał się entuzjastą „Knebla”.
W mejlu napisał mi: „Chcę także po-
gratulować Panu książki, którą powo-
li i dokładnie przestudiowałem. Z roz-
mów wyłania się rzeczywiście przera-
żający obraz dewastacji, jakiej doko-
nywała cenzura. We wszystkich dzie-
dzinach życia w PRL, kreując fałszywy
obraz, nakazując milczenie lub prze-
inaczanie i kłamstwa. Kiedy dziś o tym
czytam, mam wrażenie, że wtedy nie do
końca zdawaliśmy sobie sprawę, czym
jest cenzura i jaką spełnia rolę. Tym bar-
dziej dla współczesnego czytelnika,
opowiedzenie, czym była i opisanie tego
wszystkiego, jest tak ważne".

niem. Prof. Jerzy eisler rozśmieszył
mnie stwierdzeniem, że „książka jest
świetna, ale wszyscy rozmówcy kła-
mią”.

Po pierwszym raporcie od wy-
dawcy o sprzedaży „Knebla” załamałem
się. Wynikało z niego, że przez pierw-
sze półtora miesiąca zeszło nie więcej niż
dwieście egzemplarzy z 3–tysięcznego
nakładu. Drugi raport – z połowy roku
– był podobny. Ale jak czytelnicy mie-
li kupować książkę, której prawie nie
było w księgarniach stacjonarnych, je-
dynie w internetowych? Znowu posta-
nowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i od-
kupić od Michała Jeżewskiego prawa au-
torskie majątkowe. Zgodził się. Za sto
złotych. Będę sprzedawał „Knebel” na
spotkaniach autorskich.  

Aby książka trafiła pod strzechy,
musi wokół niej być silny szum. Paweł
Reszka napisał ostatnio w „Newswee-
ku” o najnowszej książce Tomasza Piąt-
ka „Macierewicz i jego tajemnice”, że
„nie ma dobrych recenzji u fachowców”.
W tym samym tekście Marcin Celiński
z „Liberte!”, który założył z Piątkiem wy-
dawnictwo „Arbitor” przyznaje, że wy-
dali 10 tys. egz. I zapadła cisza. Myślał,
że będzie tą książką do końca życia pa-
lił w piecu. Kilka dni później zaczęło się
szaleństwo. Cały nakład rozszedł się
w ciągu jednego dnia. Według portalu
NaTemat do września sprzedano 150
tys. Ciekawe, czy przekroczą rekordy
„Resortowych dzieci”.

Na facebookowym profilu szcze-
pana Twardocha przeczytałem wypo-
wiedź sandora Maraiego: „Odwiedzi-
łem w Mediolanie mojego wydawcę
Bompianiego. Dawniej był sprzedaw-
cą perfum. Ci dzisiejsi wydawcy to nie-
samowici, niepokojący ludzie. Publikują
wspomnienia zwycięskich i zwyciężo-
nych generałów, katów, wynalazców,
kurtyzan, ochotnie wydają wszystko, co
nie jest literaturą, tylko trochę ją przy-
pomina. W rozmowie z M., niemiec-
kim wydawcą, rzuciłem myśl, że może
warto by wreszcie wydać książkę na-
pisaną przez pisarza. Może ten ekspe-
ryment podziałałby na czytelników
efektem nowości? Nie roześmiał się, tyl-
ko zamyślił. „Niezły pomysł – powie-
dział poważnie – niezły, ale ryzykow-
ny”. Dedykuję to mojemu wydawcy,
który przed laty – jak przeczytałem
w „Neswweeku” – kierował firmą
ochroniarską.  

Tylko dwaj

Z twórcami większych proble-
mów nie miałem. O wiele trudniej było
mi dotrzeć do byłych cenzorów. sta-
nowczo odmawiali. Czasami grzecznie,
zasłaniając się brakiem pamięci, jak byli
naziści, którzy twierdzili, że nie było
drugiej wojny światowej ani obozów
śmierci. Czasami wulgarnie. Były se-
kretarz propagandy KW PZPR w Ło-
dzi, działacz PRON–u Andrzej Ham-
pel, od wielu lat na emigracji w szwe-
cji, odpowiedział mi w mejlu, że g…
kogokolwiek obchodzi, co on w życiu
robił i odesłał mnie z moimi pytania-
mi do … gminy żydowskiej. Zgodzili
się tylko dwaj. Jeden z nich, Tomasz
strzyżewski, jest w mojej ocenie bo-
haterem, bo ujawnił tajemnice komu-
nistycznej cenzury, wywiózł notatki
z zapisów cenzorskich i dokumenty do
szwecji, za co groziła mu kula w łeb
i w wolnej Polsce powinien dostać
Order Orła Białego. Drugi, eugeniusz
Kaniok, szef delegatury cenzury
w Opolu, dokonuje spowiedzi ze swej
nikczemnej, zbrodniczej działalności.
Dowodzi, z jak lichego materiału był
zbudowany. Dwa wywiady to i tak
wiele. W historii polskiej prasy i lite-
ratury rozmowy z cenzorami można
policzyć na palcach jednej dłoni. 

Cytat z dedykacją 

Książka „Knebel. Cenzura
w PRL–u” wyszła niemal rok temu.
Wydawnictwo dostało na nią dotację
z Ministerstwa Kultury: 40 tys. zł. To
sowity zysk, więc najpewniej w tym sa-
mym momencie zapomniało o niej.
Poza konferencją prasową w PAP
i udziałem w Targach Książki Histo-
rycznej w Warszawie dla promocji
książki nie zrobili nic. Nie zaintere-
sowali hurtowni, a to jest dokładnie
tak, jakbym maszynopis włożył do
szuflady. Wziąłem promocję na siebie.
udzieliłem kilkudziesięciu wywia-
dów w telewizjach, prasie i radiu.
Miałem kilkanaście recenzji. Głupio
przyznać, ale tylko jedna była złośli-
wa. Pozostałe współbrzmiały z tytułem
recenzji Wiktora Świetlika, obecnego
dyrektora radiowej Trójki: „Knebel
obowiązkowy”. uczeni z Polskiej Aka-
demii Nauk, którzy zorganizowali
spotkanie, byli pod dużym wraże-
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informacja na wagę
złota

M
edia mamy na każdym kroku. Do wyboru
do koloru. Ale paradoksalnie w rzeczywis-
tości postprawdy, fake news, informacja na-
prawdę jest na wagę złota.

Zostałem niedawno zaproszony na konferencję zwią-
zaną z projektem pod intrygującą nazwą „Informacja na
wagę złota”. Organizująca go Fundacja Rozwoju Gospodar-
ki i Innowacji im. eugeniusza Kwiatkowskiego postawiła
sobie za cel zwiększenie aktywności obywatelskiej miesz-
kańców Lubelszczyzny i poprawę komunikacji z instytucja-
mi samorządowymi. W osiągnięciu tego celu ma pomóc
niezależny portal obywatelski – wLubelskim.pl.

Nie trzeba być specjalnym znawcą tematu,  by zauwa-
żyć, że jest to serwis informacyjny o nieskomplikowanej
strukturze. Mamy w nim działy: region, kraj, świat, gospo-
darka, opinie. Do tego dochodzą elementy dodatkowe takie
jak sonda i kalendarium historyczne.

Niezbyt tego wiele, ale biorąc pod uwagę lokalne po-
trzeby, jest to zupełnie wystarczające do zaspokojenia infor-
macyjnego czytelników z województwa, pod warunkiem,
że te elementy będą rozwijane i ulepszane. Bo jeśli chodzi
o strukturę, przejrzystość, układ graficzny – serwis wydaje
się atrakcyjny. Prostota jest atutem tego portalu. Potrzebna
jest natomiast atrakcyjniejsza zawartość, dzięki której wLu-
belskim.pl mógłby się stać ważnym i cenionym źródłem in-
formacji o regionie. siłą portalu nie tylko może, ale i musi
być jego lokalność. Dużych informacyjnych portali infor-
macyjnych mamy bowiem zatrzęsienie, więc lokalność tre-
ści może, a właściwie powinna być kluczem do sukcesu
tego dziennikarskiego projektu.

Parafrazując słowa jednego z uczestników tej konfe-
rencji, świat medialny, tak ogromny przecież, należy wypeł-
niać treścią i robić to powinni nie tylko dziennikarze, ale
także zwykli obywatele. Do tych słów dodałbym jeszcze to,
że media wypełniać należy treścią atrakcyjną, merytorycz-
ną, ale przede wszystkim prawdziwą.

Nie tak dawno Wiktor Świetlik w jednym z progra-
mów telewizyjnych stwierdził, że używając sformułowań
typu fake news tak naprawdę oswajamy kłamstwo i mani-
pulację. I – o zgrozo! – z lubością czynią to dziennikarze,
czyli ci, którzy powinni stać na straży prawdziwości i rzetel-
ności przekazu informacyjnego. Może więc warto zrezyg-
nować z panującej mody, bo kłamstwa nie można relatywi-
zować, ubierać w ładne słowa i de facto promować. Należy
je piętnować, nazywając po imieniu. Bo dzisiaj, w rzeczy-
wistości postprawdy, fake news, informacja naprawdę jest
na wagę złota.

Parafrazując słowa jednego
z uczestników tej konferencji,
świat medialny, tak ogromny
przecież, należy wypełniać treścią
i robić to powinni nie tylko
dziennikarze, ale także zwykli
obywatele. Do tych słów
dodałbym jeszcze to, że media
wypełniać należy treścią
atrakcyjną, merytoryczną, ale
przede wszystkim prawdziwą.

feLieton
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stop Fake

✎ DOROTA ZIeLIńsKA

skala zaangażowania Kremla w wojnę in-
formacyjną jest niewyobrażalna. Według
raportu Centrum eksperckiego Komu-
nikacji strategicznej NATO (NATO stra-
tegic Communications Centre of excel-
lence), 84 proc. wszystkich rosyjskoję-
zycznych komunikatów na temat NATO
weuropie Wschodniej wytwarzanych jest
przez zautomatyzowane konta typu bot.
Oznacza to, że na trzech użytkowników
Twittera, którzy piszą po rosyjsku o obec-
ności NATO w europie Wschodniej,
dwa to rosyjskojęzyczne boty, narzędzia
kremlowskiej machiny propagandowej.

O ukraińskiej inicjatywie stop Fake
dowiedziałam się w2014 roku. Mogę więc
powiedzieć, że znam i obserwuję ten
projekt niemalże od początku jego ist-
nienia. W marcu 2014 roku wykładow-
cy, absolwenci i studenci Mohylańskiej
szkoły Dziennikarstwa postanowili mo-
nitorować media pod kątem fałszywych
informacji związanych zwydarzeniami na
ukrainie. stworzyli stronę internetową
stopfake.org, która początkowo służyła wy-
łącznie weryfikacji faktów, a z czasem, gdy
do projektu dołączyli dziennikarze, stała
się serwisem informacyjnym, w którym
wszelkie formy kremlowskiej propagan-
dy poddawane są wnikliwej analizie. 

3 lata temu termin fake news nie był
jeszcze tak modny, jak dzisiaj, choć dez-
informacja była potężnym narzędziem
wojny hybrydowej na ukrainie.  Władze
ukrainy nigdy nie wsparły finansowo ini-
cjatywy stop Fake; projekt realizowany był
wyłącznie dzięki zaangażowaniu dzien-
nikarzy i tłumaczy. Dopiero w 2015 roku
projekt zyskał finansowanie zagraniczne,
między innymi od Ambasady Wielkiej
Brytanii na ukrainie. Redaktor naczelną
strony była wtedy Tanya Matychak, któ-

Za treści zamieszczane na polskoję-
zycznej wersji strony stopfake.org odpo-
wiadają Paweł Bobołowicz (korespon-
dent radia Wnet na ukrainie), Wojciech
Mucha (szef publicystyki w „Gazecie Pol-
skiej Codziennie”) i Wojciech Pokora
(kierownik redakcji internetowej Radia
Lublin).  Dodatkowym elementem projektu
„sTOP FAKe – skuteczne przeciwdziała-
nie propagandzie i manipulacji” jest utwo-
rzenie Polskiego Klubu Prasowego w Ki-
jowie, dzięki któremu dziennikarze mediów
ukraińskich i mediów akredytowanych
na ukrainie mają bezpośredni dostęp do
informacji o wydarzeniach w Polsce. Ce-
lem działania Polskiego Klubu Prasowego
jest też przezwyciężanie stereotypów wdia-
logu historycznym i międzykulturowym
pomiędzy Polską, ukrainą i Rosją. 

Media społecznościowe są w pro-
jekcie szeroko wykorzystywane. Profil
stopFake Pl na Facebooku ma setki użyt-
kowników, a konto @stopFake_Pl na
Twitterze prawie tysiąc obserwujących.
Z pewnością będą zyskiwały kolejnych,
również po zakończeniu projektu i będzie
to jeden z trwałych rezultatów projektu. 

Projekt międzynarodowy jest z na-
tury rzeczy kierowany do odbiorców
w różnych krajach. W Polsce podstawo-
wym odbiorcą projektu jest grupa dzien-
nikarzy i ekspertów zajmujących się pro-
blematyką wschodnią. Na polskiej wers-
ji strony stopfake.org mogą oni znaleźć
materiały do dalszej pracy dziennikarskiej
i analitycznej. Na ukrainie projekt kie-
rowany jest przede wszystkim do zainte-
resowanych sprawami polskimi i polską
polityką, ukraińskich dziennikarzy i eks-
pertów, a także dziennikarzy zagranicz-
nych pracujących na ukrainie. Dzięki rea-
lizacji projektu zyskali oni dostęp do
eksperckiej wiedzy z wiarygodnych źró-
deł na temat polskiej polityki i wydarzeń
w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że
z materiałów dziennikarskich, które po-
wstają w ramach projektu korzystać
mogą wszyscy, w tym użytkownicy stro-
ny internetowej sdp.pl, na której również
publikowane będą wybrane artykuły.

*Autorka zajmuje się

działalnością międzynarodową

Stowarzyszenia Dziennikarzy

Polskich i koordynacją

międzynarodowych projektów.

Opracowała i zrealizowała

szereg projektów związanych

z mediami i dziennikarstwem.

ra intensywnie zabiegała orozbudowę ser-
wisu o kolejne wersje językowe. 

Dziś strona stopfake.org prowa-
dzona jest w jedenastu językach, w tym
w sześciu językach zachodnioeuropej-
skich (angielskim, francuskim, hiszpań-
skim, niderlandzkim, niemieckim, wło-
skim), czterech językach krajów europy
Środkowej i Południowej (bułgarskim,
czeskim, polskim, rumuńskim) oraz po
rosyjsku i ma łącznie prawie 185 tysięcy
użytkowników. Materiały wideo za-
mieszczane na stronie stopfake.org moż-
na oglądać w ukraińskich programach te-
lewizyjnych. Dzisiejszy stop Fake to nie
tylko odkłamywanie fałszywych infor-
macji, ale również praca nad tworzeniem
archiwum propagandy i szkolenia z za-
kresu edukacji medialnej, ze szczególnym
uwzględnieniem sposobów weryfikacji
informacji.  Wśród donatorów różnych
wersji językowych strony stop Fake jest
sigrid Rausing Trust, brytyjska fundacja
utworzona w 1995 roku, która dotychczas
przekazała na wsparcie dla organizacji
działających w obszarze obrony praw
człowieka ok. 273 milionów funtów
(fundacja założona przez szwedkę sigrid
Rausing, wnuczkę biznesmena, który
stworzył firmę Tetra Pak). stronę stop
Fake wspierają również rządy państw eu-
ropejskich, za pośrednictwem swoich
MsZ–etów, np. Ministerstwo spraw Za-
granicznych Republiki Czeskiej. W przy-
padku polskiej wersji językowej jest to Mi-
nisterstwo spraw Zagranicznych RP,
które finansuje realizowany przez sto-
warzyszenie Dziennikarzy Polskich pro-
jekt „sTOP FAKe – skuteczne przeciw-
działanie propagandzie i manipulacji”.
Projekt składa się z komplementarnych
działań, które z jednej strony przeciw-
działają zagrożeniom wynikającym z dez-
informacji, a z drugiej służą budowaniu
nowej formuły współpracy międzyna-
rodowej środowisk dziennikarskich i eks-
perckich.

Głównym celem projektu jest prze-
ciwdziałanie propagandzie, manipulacji
i dezinformacji w odniesieniu do relacji
polsko–ukraińskich. Wrealizację tego celu
zaangażowana jest spora grupa dzienni-
karzy, publicystów i ekspertów z Polski
i ukrainy. Na polskiej wersji strony stop-
fake.org można dziś znaleźć po polsku in-
formacje o nieprawdziwych treściach
pojawiających się w mediach, głównie ro-
syjskich i zwłaszcza dotyczących relacji
polsko–ukraińskich. 



Ponieważ w polskich środowiskach
dziennikarsko–politycznych toczy się
od dłuższego czasu debata na temat
polskich mediów, dominacji w tych-
że mediach obcego kapitału i ewen-
tualnego wpływu na informowanie
społeczeństwa, na temat afiliacji po-
litycznych poszczególnych redakcji,
a także kwestii możliwej repoloniza-
cji i dekoncentracji mediów w Polsce,
chciałbym na początek przytoczyć
obszerny fragment z opracowania
europejskiej Federacji Dziennikarzy
pt. „Wschodnie imperia. Zagraniczni
właściciele w mediach europy Środ-
kowo–Wschodniej”:

„Niniejsze sprawozdanie jest jed-
nym z wkładów w budowanie świa-
domości aspektu działalności gospo-
darczej w krajach europy Środkowej
i Wschodniej, o której mało kto wie
– rosnącej dominacji w mediach za-
granicznych grup medialnych po-
przez proces kolonizacji rynku, któ-
ry miał miejsce od 1989 roku. (…)sta-
ry monopol państwowy mediów,
w szczególności prasy, został zastą-
piony monopolami komercyjnymi.
Istnieją silne oznaki, że agresywna po-
lityka handlowa jest realizowana kosz-
tem standardów dziennikarskich, za-
grażając pluralizmowi i osłabiając
prawa zawodowe i społeczne dzien-

nikarzy. Dziennikarze z krajów europy
Środkowo–Wschodniej są szczególnie
narażeni na tę presję ze względu na
słabości swoich związków zawodo-
wych”.

Jak widać z powyższego cytatu,
problem dominacji kapitałowej w me-
diach w Polsce oraz innych krajach na-
szego regionu nie jest wymysłem na-
szych polityków, ale realnie występu-
jącym zjawiskiem w całym obszarze
europy Środkowo–Wschodniej. Pro-
ponowane rozwiązania, np. wzmoc-
nienie roli i siły związków zawodo-
wych, są niewystarczające, ponieważ
nie uwzględniają ogromnej skali na-
cisków połączonych sił politycznych,
medialnych i finansowych wywiera-
nych w ostatnim czasie na kraje na-
szego regionu w związku z objęciem
w nich rządów przez siły konserwa-
tywno–prawicowe, niebędące częścią
dominującego establishmentu euro-
py Zachodniej.

Jedną z propozycji odpowiedzi na
problem dominacji zagranicznych
podmiotów w polskich mediach jest
idea dekoncentracji czy też repoloni-
zacji. Wiceminister Kultury Paweł
Lewandowski w rozmowie z Portalem
sDP tak przedstawia obraz rynku
medialnego w Polsce: „Do tej pory
przeprowadzono szereg analiz, z któ-

rych wynika, że o ile na rynku mediów
występują różne rodzaje koncentracji
kapitału, to w Polsce największa wy-
stępuje w segmencie poziomym,
tj. w prasie regionalnej. W rękach kil-
ku podmiotów znajduje się znaczna
część mediów regionalnych o nieba-
gatelnym zasięgu. Tego typu zjawiska
są niekorzystne nie ze względu na
samą kumulację zysków, tylko na
możliwość sterowania przekazem,
a co za tym idzie, opinią publiczną. To
stan daleki od pluralizmu, na którym
nam zależy. Zdarzają się również
w naszym kraju przypadki, w których
dany podmiot posiada znaczne zaso-
by na rynku radiowym, telewizyj-
nym, prasowym, internetowym i do-
datkowo reklamowym”.

Kto miałby się 
tym zająć? 

Z cytowaną opinią ministra moż-
na się ogólnie zgodzić, jednak głów-
ny problem polega na tym, że w Pol-
sce nie ma dziś solidnego, przekrojo-
wego, rzetelnego, precyzyjnego i bez-
stronnego raportu ukazującego cały
polski rynek medialny, ilość po-
szczególnych mediów, ilość odbior-
ców, ewentualne inklinacje politycz-
ne mediów, etc. stąd m.in. wynikają

instytucja pilnie potrzebna 
✎ MICHAŁ ORZeCHOWsKI
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zarzuty o „upolitycznienie mediów”,
„zamachu na wolność słowa”. Oczy-
wiście istnieją raporty dotyczące nie-
których aspektów polskiego systemu
medialnego czy też opracowania cząst-
kowe, z których można wyczytać
pewną część ogólnego obrazu pol-
skiego systemu medialnego. Brakuje
natomiast dorocznego zbiorczego ra-
portu opisującego polski system me-
dialny jako całość. 

Wynika to z braku istnienia
w Polsce instytucji, która mogłaby
w sposób profesjonalny, a jednocześ-
nie niezależny od bieżącej polityki zaj-
mować się analizą zarówno całego
rynku medialnego, jak i badaniem
segmentów tego rynku i poszczegól-
nych mediów. Ponieważ takie ciała
zajmujące się polskimi mediami jak
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
czy Rada Mediów Narodowych są
wybierane z klucza politycznego, po-
żądane byłoby albo stworzenie zu-
pełnie nowej instytucji – Instytutu
Medialnego, np. powołanego na mocy
ustawy, albo też utworzenie, np. przy
KRRiT czy przy sDP ciała analitycz-
no–badawczego, z zagwarantowaną
niezbędną autonomią, np. poprzez
ustanowienie na kilkuletnią kadencję
nieusuwalnego w jej trakcie dyrekto-
ra i rady proponowanego tu Instytu-
tu Medialnego oraz budżetu nieza-
leżnego od politycznych nacisków.

To da się robić

W 2016 roku miałem przyjem-
ność być pomysłodawcą i współor-
ganizatorem konferencji „Jaka rada na
media?” w stowarzyszeniu Dzienni-
karzy Polskich, podczas której wraz
z grupą wybitnych ekspertów–me-
dioznawców dyskutowaliśmy m.in.
o tym, czy można obiektywnie anali-
zować media i jak to się robi, czy moż-
na analizować rynek medialny i jak to
robią w innych krajach, czy dzisiejsze
polskie instytucje potrafią dokonać
analizy polskich mediów i polskiego
systemu medialnego, czy też wzo-
rem innych krajów demokratycznych
powinno się powołać Radę Prasową
albo Instytut Medialny?

Wniosek z konferencji był nastę-
pujący: media i systemy medial-
ne można obiektywnie i bezstronnie
analizować; są do tego narzędzia

i podstawy naukowe oraz wzory
i przykłady z innych krajów demo-
kratycznych, natomiast brakuje jed-
nego, głównego ośrodka – zwanego
przeze mnie roboczo Instytutem Me-
dialnym. Taki ośrodek inicjowałby ba-
dania medioznawcze, łączył istnieją-
ce opracowania i analizy oraz koor-
dynował współpracę polskich ośrod-
ków badań prasoznawczych.

utworzenie Instytutu Medialne-
go – niezależnego, profesjonalnego
i eksperckiego centrum analiz i opra-
cowań medialnych, które tworzone
byłyby przez wszystkim przez me-
dialnych ekspertów i analityków, od-
daliłoby zarzut o „zamach na wolność
słowa” i pomogłoby opracować do-
kładną mapę polskich mediów, z za-
znaczeniem zarówno kwestii włas-
ności poszczególnych mediów i grup
medialnych, jak i dokonać analizy
ewentualnych sympatii i antypatii
politycznych oraz stopień profesjo-
nalizmu warsztatu dziennikarskiego,
z możliwością odróżnienia informa-
cji i publicystyki od propagandy i dez-
informacji, co prezentowane byłoby
w dorocznym Raporcie Polskich Me-
diów.
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Potrzebny jest
Instytut Medialny –

tworzony przez
medialnych
ekspertów

i analityków
niezależny, ekspercki

i profesjonalny
ośrodek studiów,

badań i opracowań
medialnych, który

analizowałby
całościowo polski
system medialny

oraz badał
poszczególne media.



rozpoczął się proces iwony Pore-
dy–Łakomskiej, dziennikarki tele-
wizji nowa tV. w styczniu tego
roku dzwoniła do dyżurnych policji
w kilku miejscowościach, podając
się za urzędniczkę mswia, prosiła
o podwiezienie, bo zepsuł jej się
samochód. chciała udowodnić, że
policyjne pojazdy służą urzędni-
kom za taksówki i są na każde za-
wołanie. czy ta prowokacja się
udała?

Tego nie wiem, dziennikarka po-
daje zupełnie inną wersję wydarzeń
aniżeli policjanci. Według niej ujawniła
się wtedy, kiedy policjanci przyjechali
jej pomóc. Policjanci z kolei twierdzą,
że skierowali sprawę do sądu, bo zo-
rientowali się, że mają do czynienia
z prowokacją i wylegitymowali dziew-
czynę. Jeśli wszystkie wydarzenia zosta-
ły zarejestrowane przez telewizję, nie
będzie problemu z rozwikłaniem tej
sprzeczności. Król będzie nagi.
Prof. ireneusz kamiński, prawnik
z Helsińskiej Fundacji Praw czło-
wieka twierdzi, że policjanci goto-
wi byli postąpić w sposób niestan-
dardowy. „no bo chyba nie każdej
osobie, której szwankuje silnik, są
skłonni udzielać pomocy. tutaj byli
skłonni to zrobić” – tłumaczył. Pro-
wokacja dziennikarska wymaga

wysokiego kunsztu?
Tak i powiem szczerze, że właś-

nie z tego powodu staram się jej unikać.
Wymaga kunsztu i kryje w sobie ele-
ment przypadkowości. Nawet najlepiej
przygotowana prowokacja może być
tylko jednorazowa. Nie można jej po-
wtórzyć, naprawić błędu, tymczasem
antybohater zawsze może się zachować
nieprzewidywalnie i dziennikarz ma
mało czasu na zmianę decyzji. To jest
piekielnie trudne działanie dziennikar-
skie. Z drugiej strony, na szczęście, nie-
wiele jest sytuacji, w których prowoka-
cja dziennikarska jest jedynym sposo-
bem dotarcia do prawdy.
no właśnie. nie można przy jej po-
mocy wymuszać nieprawidłowo-
ści, kreować, prowokować niena-
turalnych zdarzeń, w których mog-
łaby się pojawić patologia.

Tak naprawdę powinniśmy ją
stosować tylko w jednej sytuacji, kiedy
nie możemy dotrzeć do prawdy w spo-
sób standardowy. Jeśli w inny sposób
nie możemy opisać rzeczywistości,
a mamy przypuszczenia poparte prze-
słankami i działamy w interesie spo-
łecznym. Prawnicy za każdym razem
podkreślają, że prowokacja może być
przeprowadzona w ważnej sprawie
społecznej. Interes społeczny jest bez-
sporny. Ale z mojego doświadczenia

przypominam sobie zaledwie kilka
przypadków, kiedy bez prowokacji ni-
czego bym nie osiągnął. Zresztą nie po-
lega to na prowokowaniu kogoś, tylko
na stworzeniu dla niego akwarium.
Jemu (czy jej) wydaje się, że jest rybką
w delcie Amazonki, a tak naprawdę
znajduje się u mnie na lodówce. Krótko
mówiąc trzeba stworzyć warunki zbli-
żone do naturalnych i sprawdzić, jak
antybohater zachowa się w warunkach,
które uznaje za naturalne.
Granica dopuszczalnej mistyfikacji
jest cienka. jak przygotować pro-
wokację, aby się nie narazić na od-
powiedzialność cywilną lub karną?

Od kilkunastu lat, odkąd pojawi-
ły się na rynku pierwsze prawdziwe
tabloidy, mamy do czynienia z najbar-
dziej antydziennikarskimi sądami
w historii wolnej Polski. Jest standar-
dem, że dziennikarz z góry, ledwie po-
jawi się przed sądem, jest stawiany pod
pręgierzem. Potwierdzi ci to każdy
dziennikarz śledczy czy interwencyjny.
Z natury rzeczy często staje on przed
sądem, bo pisze lub pokazuje historie,
które budzą niezadowolenie drugiej
strony.
jak twój kolega z „uwagi” tVn,
maciej kuciel, którego sąd uznał za
winnego (ale nie wymierzył kary)
rozpowszechniania informacji

rybka w akwarium

Z Tomaszem Patorą o prowokacji dziennikarskiej rozmawia Błażej Torański.

wywiaD
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utrwalonych za pomocą zapisów
fonicznych bez zgody osoby udzie-
lającej informacji, czyli naruszenie
art. 14 Prawa prasowego.

Mamy też w Polsce niezwykle
chwiejne prawo, bo oparte na orzecz-
nictwie sądów i – tu trzeba użyć moc-
nego słowa – gówniane, wywodzące się
z 1984 roku, z czasu stanu wojennego,
Prawo prasowe. Jeszcze w latach 90.
sądy przy orzekaniu były niezwykle
ostrożne, czułe na wolność mediów.
Ale ta praktyka się zmieniła. W ustawie
z 1984 roku sędziowie zaczęli wynajdo-
wać przepisy, których wcześniej nigdy
nie stosowali. Teraz wyciągają je tylko
po to, aby skomplikować życie dzienni-
karzom. Gdyby przypadek Maćka Ku-
ciela brać na poważnie, to codziennie
kilkudziesięciu dziennikarzy popełnia
przestępstwo. Art. 14 Prawa prasowego
nie ma wyjątków, uniemożliwia nagry-
wanie, rejestrację i rozpowszechnianie
zapisu audio lub wideo rozmowy
z kimkolwiek bez jego zgody. Mówiąc
krótko: popełniasz przestępstwo nawet
wtedy, kiedy nagrywasz i publikujesz
rozmowę z politykiem w sejmie bez
jego zgody. Dziennikarze robią to co-
dziennie i nie zdają sobie nawet z tego
sprawy, bo kto czyta tę ustawę? Wyglą-
da to tak, że art. 14 Prawa prasowego
niczym siekiera wisi na ścianie i w każ-
dej chwili sędzia może ją zdjąć.  Jeśli
praktyka zdejmowania siekiery utrzy-
ma się w sądzie, wkrótce skorzystają
z niej inni, nie tylko sędziowie. Takich
siekier na ścianie jest więcej, to tylko je-
den z przykładów. Takie jest tło. Teraz
dopiero możemy wrócić do prowokacji
dziennikarskiej.
musi prowadzić do ujawnienia
przestępstwa lub nieprawidłowo-
ści władzy.

Nie, niekoniecznie władzy. To
może być osoba prywatna, jak lekarz
łapówkarz czy lekarz zboczeniec, który
obmacuje pacjentki.
jak antybohater twojego reporta-
żu, seksuolog prof. lechosław Ga-
pik.

Prowokacja musi być jedynym
sposobem na demaskację nieuczciwych
i sprzecznych z prawem działań. Ale
stosując ją – o czym należy pamiętać
– nie można nikomu robić krzywdy
i samemu naruszać prawa.
krzysztof czyżewski, adwokat zaj-
mujący się problematyką prawa

prasowego dorzuca, że przeprowa-
dzenie prowokacji dziennikarskiej
„musi być poprzedzone rzetelnym
i starannym śledztwem dzienni-
karskim, które wykaże, że doszło
do przestępstwa lub nieprawidło-
wości, ale nie można zdobyć na to
bezpośrednich dowodów”.

Wystarczy, że dziennikarz ma
przesłanki świadczące, że mogło dojść
do przestępstwa lub nieprawidłowości.
Wtedy może sprawdzać.
nie może więc zarzucać haczyka
na chybił trafił.

To miałem na myśli.
Prowokację, jak powiedziałeś, sto-
sujesz wyjątkowo. w których his-
toriach była konieczna?

Wyjątkowo, ale nie dlatego, żebym
widział w niej coś złego przy spełnieniu
warunków, jakie określiłem. To jest dzia-
łanie trudne, obarczone ryzykiem, nie-
jednokrotnie skłaniające do improwiza-
cji. Najbardziej klasyczną prowokację,
która mi wyszła, wspomniałeś: historię
seksuologa z Poznania, prof. Lechosława
Gapika. Dopuszczał się „innych czynno-
ści seksualnych”, obmacywał pacjentki.
Miałem ich cztery relacje. Nie znały się,
mówiły to samo. Naturalnie zakładałem,
że temu zaprzeczy. Miałbym słowo prze-
ciwko słowu. Musiałem więc zastosować
prowokację. Rzadko się zdarza, a mia-
łem to szczęście, że moje ustalenia po-
twierdził sąd. Profesor został skazany
i siedzi w więzieniu.
a które z prowokacji ci nie wyszły?
z jakiego powodu? jakie błędy po-
pełniłeś?

Wiedziałem, że mnie o to zapy-
tasz. Przed laty, pracując w „Gazecie
Wyborczej”, udawałem żebraka. To był
czas, kiedy pojawiła się w Polsce fala
grup przestępczych, przeważnie Ro-
mów, zajmujących się żebractwem, kil-
ka z nich rozbiła łódzka policja. Chcia-
łem ustalić, czy jest tam podział zadań,
czy walczą o dobre miejsce, czy będą
mnie zaczepiać, ile zarobię. siadłem
utytłany, w starym swetrze, w przejściu
podziemnym przed łódzkim domem
towarowym „Central”, ale nie przewi-
działem jednego: że prowokacja musi
być dopięta w detalach.
Po czym cię zdemaskowali?

Nie śmierdziałem, jak oni.
inny przypadek?

Już w „uwadze” kupowaliśmy
fałszywe świadectwo maturalne. Facet

ogłaszał się w Internecie. Rynek nie był
kontrolowany. Prowokacja była udana,
ale miałem poważne wątpliwości, czy
zawiadomić policję. Czy sprawca po-
winien zostać ujęty, czy wystarczy, że
ujawnimy zjawisko. Po długiej dyskusji
w redakcji zdecydowaliśmy się wezwać
policję. Zatrzymała go, kiedy przekazy-
wał nam świadectwo. Przyznał się. Nie
ma podręcznika o tym, jak przygoto-
wać prowokację. są założenia, ale nie
ma nawet legalnej definicji. Wszystko
jest płynne.
a którą z prowokacji dziennikar-
skich oceniasz z podziwem? endy
Gęsiny–torresa, który podał się
za kubańskiego uchodźcę, miał
fałszywe dokumenty i złożył fał-
szywe zeznania przed sądem, aby
dostać się do ośrodka dla uchodź-
ców?

To była jedna z najlepszych i naj-
trudniejszych prowokacji telewizyj-
nych, jaką przeprowadzili dziennika-
rze. Gęsina-Torres działał w bardzo
trudnych warunkach i dlatego – moim
zdaniem nie ustrzegł się jednego błędu
technicznego – w jego materiale fatal-
na była jakość obrazu. Z merytorycz-
nego punktu widzenia była to duża
rzecz. Ale jak się to skończyło? endy
został skazany przez sąd prawomoc-
nym wyrokiem. To jest skandal, bo ta-
kiej prowokacji nie można było doko-
nać w inny sposób, ale jednocześnie to
potwierdzenie tego, co mówiłem
wcześniej o nastawieniu sędziów do
pracy dziennikarzy, choćby poważ-
nych. Aby dostać się do ośrodka dla
uchodźców, trzeba było się podać za
kogoś innego.

Tomasz Patora, rocznik 1973,

dziennikarz śledczy, przed laty

współautor głośnego reportażu

„Łowcy skór” o handlu

informacjami o zgonach w łódzkim

pogotowiu. Przez wiele lat

pracował w „Gazecie Wyborczej",

od 2009 roku realizuje reportaże

dla programu „Uwaga!" w TVN.

Jest laureatem wielu nagród,

wśród nich im. Kurta Schorka

Międzynarodowej Szkoły

Dziennikarstwa Columbia

University w Nowym Jorku oraz

(dwukrotnie) Grand Press

w kategorii „dziennikarstwo

śledcze”.
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urodził się w Warszawie
w rodzinie znanych brązow-
ników z wielopokoleniowymi
tradycjami. ukończył Akade-
mię Wychowania Fizycznego
w Warszawie, przez rok stu-
diował w szkole Filmowej
w Łodzi. Fotografować zaczął
w 1957 r., pierwszą wystawę
fotograficzną miał w Klubie
Prasy w Warszawie w 1961.
W tym samym roku opubli-
kował wielostronicowy repor-
taż w tygodniku „Świat”. 

W latach 60. współpraco-
wał z miesięcznikiem „Foto-
grafia”, publikował wywiady
z fotografikami i zamieszczał
recenzje z wystaw fotograficz-
nych. W latach 1965–1973 pra-
cował jako fotoreporter kolejno
w wydawnictwie Polonia, w ty-
godniku „Perspektywy”
i w Polskiej Agencji „Inter-
press”. 

Autor kilkunastu wystaw
indywidualnych. Jego prace
znajdują się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Warsza-
wie i we Wrocławiu, w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie,
Narodowej Galerii sztuki Za-
chęta w Warszawie, w zbio-

rach ZPAF oraz kolekcjach
prywatnych. Bogdan Łopień-
ski był wnikliwym obserwato-
rem życia codziennego. Rozu-
miał, że fotograf musi umieć
je zobaczyć, umieć wiedzieć
więcej niż inni. stworzył bez-
cenny zapis epoki lat 60. i 70.
Członek sDP i ZPAF od 1969. 

Historia jednego
zdjęcia

„Przyspieszajmy obywa-
tele” – edward Gierek i Piotr
Jaroszewicz patrzą na zegarki
– to ikona PRL–u. Zdjęcie do-
stało I nagrodę na konkursie
fotografii prasowej w 1974 r.,
jednak nie można było go
opublikować, gdyż cenzura
nie zgadzała się na takie „nie-
poważne” ujęcie przywódców.
Redaktorzy nie wiedzieli, co
robić, gdyż wyniki konkursu
już ogłoszono w prasie. Zwró-
cono się do sekretarzy Gierka.
Ci nie odważyli się sami zade-
cydować i ostatecznie sam ed-
ward Gierek orzekł, że zdjęcie
może być opublikowane.

I lawina ruszyła.
Zdjęcie opublikowano

około 200 razy. Za same wier-
szówki z tych publikacji moż-
na było kupić marzenie Pola-
ków – fiata 126p. Zdjęcie
w wielu egzemplarzach
i w wielkich formatach niesio-
ne było w pochodzie 1–majo-
wym. Wśród sekretarzy woje-
wódzkich powstała moda na
pozowanie do fotografii ze
spoglądaniem na zegarek. 

Ale publiczność jest
przekorna, nadano sponta-
nicznie temu zdjęciu tytuł
„Na nas już czas”. Wtedy cen-
zura znów zabroniła publiko-
wania zdjęcia. Gdy nadeszły
czasy solidarności, wydruko-
wano plakat – przedarte
zdjęcie Gierka i Jaroszewicza.
O tych perypetiach telewizja
zrobiła film, datę emisji wy-
znaczono na 13 grudnia
1981 r. Ale wtedy już w tele-
wizji „leciał” WRON.
karina Łopieńska

Galeria BoGDana 
ŁoPieŃskieGo

Historia jednego
zdjęcia
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Bogdan
Łopieński

✎ KARINA ŁOPIeńsKA

Parę słów o moim
zmarłym mężu...
o człowieku bardzo
dużej wiedzy,
wymagającym,
intensywnym,
wymuszającym
dobrą jakość...
Miał to szczęście, że jego praca
zawsze była jednocześnie jego
pasją. Lub może odwrotnie:
jego kolejne zamiłowania sta-
wały się zawodem wykonywa-
nym, któremu poświęcał się
całkowicie. Zresztą nie potrafił
robić czegoś, co go nie intere-
sowało.

Po studiach na AWF praco-
wał jako trener w Warszawskim
Klubie Narciarskim, gdzie za-
początkował szkolenie dzieci
i młodzieży z Warszawy, co pod
koniec lat 50. uważane było za
inteligencką fanaberię. Prowa-
dził treningi na Agrykoli i spę-
dzał z dzieciakami sporą część
roku w Zakopanem, gdzie jego
podopiecznym zdarzało się

zwyciężać w zawodach z miej-
scowymi. Przez lata związany
z Klubem Narciarskim „Kacz-
ka” przy sDP, startował w kra-
jowych i międzynarodowych
zawodach dziennikarzy.    

Zawód trenera narciarskie-
go porzucił dla kolejnej wiel-
kiej pasji – fotografii, której
wierny pozostał do końca. Jako
fotoreporter był uważnym ob-
serwatorem życia. Potrafił
uchwycić właściwy moment,
rozumiał co jest istotą dobrej
fotografii: przekaz informacji
i treść niewymagająca opisu,
często mająca drugie dno. Był
człowiekiem „analogowym”:
żadnej cyfry ani komputerowej
obróbki zdjęć. swoje najlepsze
zdjęcia wykonał dwuobiekty-
wową lustrzanką Rolleiflex
i Hasselbladem. Mimo że foto-
grafować przestał już dawno,
nadal tworzył wystawy auto-
rskie i uczestniczył w ważnych
wystawach zbiorowych. Pozos-
tawił ogromne archiwum, ty-
siące fantastycznych negaty-
wów, bogaty zapis epoki PRL. 

I wreszcie największa chy-
ba  pasja jego życia – miłość
do sztuki dawnej, do antyków
i rzemiosła artystycznego.
szczególnie interesowało go
wnętrze XVII–XVIII dworu.
Wielką na ten temat wiedzę
posiadł, studiując książki, al-
bumy, katalogi aukcyjne
i przede wszystkim muzea,
gdzie wnikliwym oglądaniem
eksponatów doprowadzał do
desperacji pilnujące panie.
Odkąd pamiętam, wszystkie
weekendowe poranki spędzał
na targu staroci. Był znawcą
uznawanym jako autorytet
w środowisku antykwariuszy
i kolekcjonerów. Nasz dom
wyglądał zawsze jak muzeum,
w którym trzeba było umieć
się poruszać.   

I jeszcze kochał sadzić
drzewa. Posadził ich tysiące,
przetrwały dziesiątki, będą
trwały... 



Festiwal niepokorni, niezłomni, wyklęci.
ocalić od zapomnienia

Próbowano ich zabić po raz drugi, milczeniem. Na szczęście dla nas,  polskiego
społeczeństwa, to się nie udało. A doroczne spotkania w Gdyni, z fantastycznym
krajowym nagłośnieniem medialnym, bardzo w tym procesie pomaga.

✎ eLŻBIeTA KRóLIKOWsKA–AVIs

Od 9 lat jest to miejsce spotkań
trzech – czterech pokoleń, tutaj mło-
dzież ma szansę zetknąć się z praw-
dziwymi świadkami historii, z ro-
dzinami Żołnierzy Wyklętych, dzia-
łaczy solidarności czy RuCHu z lat
70.  Obejrzeć dokument o polskim
Jamesie Bondzie, asie wywiadu Ka-
zimierzu Leskim,  spotkać się z bo-
haterką rewolucji  Budapeszt ’56,
wziąć udział w panelu „Polacy a Ży-
dzi – wspólna pamięć”, gdzie wresz-
cie mówi się o tych trudnych rela-
cjach prawdę, kupić książkę histo-
ryczną, posłuchać zespołów „patriot
rocka”, obejrzeć pokaz mody z lat 40.
A że festiwal pączkuje w nowe po-
mysły, formy –  jak „Puls wolności”
na Placu Grunwaldzkim, którym
rozpoczęto obchody 100–lecia od-
zyskania niepodległości czy prezen-
tacja 10–złotowej kolekcjonerskiej,
srebrnej monety NBP, na której wid-
nieje portret rotmistrza Pileckiego
– pozostaje coraz mniej czasu na
tradycyjne punkty programu jak po-
kazy filmów, słuchowisk radiowych
czy udział w panelu. Ale pozostaje,
no i dobrze jest mieć wybór.

O ile wiem, to jedyny taki fes-
tiwal w europie – historia wojny i po-
wojnia z takim oto społecznym prze-
kazem – który opowiada o tym,

był, co po sobie zostawił, jakie ele-
menty manifestu „Mijają lata…”
zostały podjęte przez III RP, a które
– dopiero przez Dobrą Zmianę.

Na tym panelu nastąpiło starcie
zwolenników różnych formuł wal-
ki o niezawisłość, dawnej, z bronią
w ręku, z intelektualnymi grupami
samokształceniowymi i „ideą pracy
organicznej” oraz masowymi ru-
chami społecznymi jak solidarność.
Wszystkie strony zgodziły się z kon-
kluzją, że reakcja winna być adek-
watna do sytuacji, historycznej, po-
litycznej i militarnej i że broń w ręku
to ostateczność – choć przecież ko-
nieczna podczas wojny obronnej.
Pojawił się też ciekawy głos, że dziś
fronty wojenne nie przetaczają się
wprawdzie przez europę,  a jednak
niewątpliwie trwa wojna, zresztą
globalna, wojna wartości. I w isto-
cie toczy się ona od 300 lat, od cza-
sów zwycięstwa Rewolucji Francu-
skiej, która zaproponowała inny
system wartości niż ten, liczący so-
bie 2 000 lat, rodem z Dekalogu.
Ateizm w miejsce chrześcijaństwa,
rewolucja  „jako niedozwolone ze-
rwanie ciągłości historycznej” za-
miast ewolucyjnego rozwoju społe-
czeństw, kult elit i pogarda dla resz-
ty społeczeństwa zamiast spra-

o czym nie wolno było mówić przez
dziesięciolecia, o tej aktywnej, pat-
riotycznej części narodu, prawdziwej
elicie, której dramatyczne losy uto-
rowały Polakom drogę do wolności.
elicie moralnej, bo przecież ci ludzie
pochodzili z różnych środowisk,
z inteligencji, arystokracji, ale i ro-
botniczej i chłopskiej. Podtytuł fes-
tiwalu „1939 – 1989. Przywracamy
pamięć”, nie pozostawia wątpliwości,
jakim tematom poświęcone są te
spotkania. Najpierw zamierzano za-
dedykować  konwentykiel wyłącznie
Żołnierzom Wyklętym, ale potem
przyszła myśl, że nie byłoby to spra-
wiedliwe w stosunku do całego cią-
gu pokoleń, które poświęcało dla oj-
czyzny zdrowie, rodzinę, życie. I tak
relacje poszerzono o okres wojny,
a potem organizacje niepodległo-
ściowe czy masowe ruchy społeczne
z okresu PRL.  Bez tego nie byłaby
możliwa taka debata jak podczas pa-
nelu „Wolna Polska w wolnym świe-
cie”, która zgromadziła świadków
historii od Żołnierzy Wyklętych,
poprzez ludzi z solidarności, Ruchu,
historyków z IPN-u – komentatorów
zdarzeń, autorów książek za ten te-
mat oraz publiczności. A ja mogłam
publicznie opowiadać o niepodle-
głościowej organizacji RuCH, czym
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wiedliwości społecznej, zapędy au-
torytarne, w kraju i próby podpo-
rządkowania sobie siłą innych pań-
stw. Od 300 lat  trwa clash dwóch
narracji moralnych,  mocno pod-
grzanego podczas lewicowej rewo-
lucji kontrkulturowej lat 60. i 70.
I proces ten trwa do dziś, patrz:
wyniki wyborów prezydenckich
w stanach Zjednoczonych, referen-
dum w sprawie Brexitu w Wielkiej
Brytanii, fenomen Victora Orbana
na Węgrzech i Prawa i sprawiedli-
wości w Polsce. I wydaje się, że nie
doceniamy powagi tej wojny o war-
tości – a przecież od tego, która nar-
racjazwycięży, konserwatywna czy
lewicowo–liberalna, będzie zależeć,
jaką Polskę, Węgry, Wielką Brytanię
czy stany Zjednoczone będziemy
mieli! Ale także politykę we-
wnętrzną i zagraniczną, prawo, edu-
kację, sztukę, jak będzie wyglądać
codzienne życie obywateli. Nie-
zwykle interesujący był także panel
„Polacy i Żydzi – wspólna pamięć”,
gdzie nareszcie, z ust  naocznych
świadków – jak 101–letnia, dzielna,
rezolutna, z nieprawdopodobną pa-
mięcią i siłą przekonywania,
kpt. Maria Mirecka-Loryś –  pada-
ły słowa prawdy o winach Judenra-
tów oraz zwykłych Żydów, oska-
rżających Polaków o „współudział
w holokauście”, choć często nie spie-
szących się do pomocy ziomkom –
patrz: przywoływana przez panią ka-
pitan sytuacja w Nisku czy paru
innych miejscowościach okolicy,
w której wtedy mieszkała.

Dla mnie dużym przeżyciem
był węgierski dokument „Kacie,
uważaj!” i spotkanie z jego bohater-
ką, Marią Wittner. uczestniczka re-
wolucji Budapeszt ’56, skazana na
śmierć, który to wyrok potem za-
mieniono na dożywocie. Została
aresztowana jako 18–latka, a na
wolność wyszła dopiero po 14 latach,
jako dojrzała kobieta. Dziś jest po-
słanką w węgierskim parlamencie
i dzień po dniu, wszędzie gdzie
można, w kraju i za granicą, daje
świadectwo prawdzie. Ogrom naro-
dowego cierpienia,  tysiące ofiar,
i tragedia indywidualna, konieczność
oddania synka do adopcji, znisz-
czone małżeństwo, przegrane – wy-
grane życie. Ciekawe, że nawet za-

resowanie historią ruchu oporu
w Polsce, która najwyraźniej inspi-
ruje inne kraje, trwa poszukiwanie
kontaktów.

Festiwal NNW nie tylko inte-
gruje, inspiruje, ale i honoruje na-
grodami w kilku sekcjach – doku-
mentu filmowego, reportażu radio-
wego, literatury. I tak Złoty Opornik
przyznano Krystynie Krauze za film
„Braciszek Karel”, z uzasadnieniem
„za wzruszający i osobisty portret
barda czechosłowackiej opozycji,
zrealizowany z wiernością prawdzie,
ale i z lekkością i humorem”. Pierw-
sza nagroda poszła do Jolanty Rud-
nik z Polskiego Radia Koszalin za au-
dycję „Wilno, krew i łzy”, opowia-
dającej o trudnych stosunkach pol-
sko-litewskich, w dziedzinie litera-
tury – do Jana Polkowskiego, Na-
groda Prezesa TVP przypadła Mał-
gorzacie Bramie za rewelacyjny do-
kument o naszym asie wywiadu Ka-
zimierzu Leskim, a Nagroda Dy-
rektora festiwalu NNW –  filmowi
„Podwójnie wyklęty”. Ale znakomi-
tych prac, otwierających oczy na
różne okresy polskiej historii, zja-
wiska, organizacje, bohaterów pierw-
szego i drugiego planu,  było znacz-
nie więcej, że przypomnę „Wolność
i Niezawisłość”, „Odebrano nam całe
dzieciństwo”, „Gdzie jest Porozu-
mienie Gdańskie?”, „Mój przyjaciel
Laluś”, „Rzeż Woli” i wiele, wiele in-
nych. Wspaniała lekcja historii dla
początkujących i zaawansowanych,
dla dorosłych i młodzieży, history-
ków z IPN-u i kompletnych amato-
rów.

Impreza ma rozmach, energię
i widać, że wciąż poszukuje ukryte-
go potencjału do wykorzystania. I, je-
śli tak można powiedzieć, „wisi” na
jednym człowieku, pomysłodawcy
i dyrektorze, Arkadiuszu Gołębiew-
skim. To on od 9 lat sprawia, że te
setki puzzli – twórcy, komisje selek-
cyjne, historycy, dziennikarze, gwiaz-
dy rocka, dygnitarze z Ministerstwa
Kultury i z TVP – lądują w końcu na
swoich miejscach, tworząc festiwa-
lowy obrazek. I biorą udział w pas-
jonującej i użytecznej społecznie
lekcji  rekonstruowania sylwetek
bohaterów, wydarzeń, całych proce-
sów,  i ocalania tego wszystkiego od
zapomnienia.

interesowani najnowszą historią jak
ja, dowiedzieli się z tego filmu kilku
nowych rzeczy, m.in. o ogólnonaro-
dowej skali powstania i brutalności
reżimu Kadara. Niby wiedzieliśmy,
ale jak widać, nie do końca. I ta wie-
dza zbliża, ludzi, narody. A tytuł
filmu „uważaj, kacie!” pochodzi
z pięknego wiersza przyjaciółki Ma-
rii Wittner, która za udział w po-
wstaniu ’56 została powieszona, mia-
ła tylko 20 lat.  W tym roku zapro-
szono także innego niezwykłego go-
ścia, Czecha Josefa Masina, który
wraz z bratem organizował w Cze-
chosłowacji po wojnie akcje zbrojne,
potem był zmuszony uciekać na Za-
chód,  w końcu wylądował w ame-
rykańskiej armii.  Była także Terry
Tegnazian, założycielka wydawnict-
wa Aguilla Polonica, które wydaje
w usA książki o historii Polski
z okresu II wojny, a także szefowa
amerykańskiej organizacji The  Na-
tional History  Day Cathy Gorn,
dzięki której ich tegoroczny konkurs
poświęcony był naszemu krajowi,
i trójka laureatów tego konkursu.
A w ubiegłych latach mieliśmy gości
– działaczy  antykomunistycznego
podziemia z Litwy, Rumunii, byłego
NRD i… Mongolii.  Rośnie zainte-
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kanał religijny w publicznej telewizji 
– niezaspokojona potrzeba czy mrzonka?

W ostatnim czasie przez kilku katolickich publicystów podjęty został temat utworzenia w
telewizji publicznej kanału tematycznego poświęconego religii, na wzór TVP Historia
czy TVP Kultura. 

✎ KRZysZTOF PARADOWsKI

Pierwszym pytaniem, które rodzi się wo-
bec takiego pomysłu, jest pytanie, na ile
istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na
taki kanał. Dalszymi kwestiami jest
tzw. target, czyli docelowa grupa odbior-
ców oraz dobór atrakcyjnych treści i for-
my przekazu. W niniejszym tekście prag-
nę pokrótce omówić powyższe kwestie,
wypowiadając się z pozycji potencjalne-
go odbiorcy takich treści, ipodzielić się gar-
ścią refleksji na tytułowe pytanie.

Czy kanał religijny
mógłby wzbudzić
zainteresowanie?

W pierwszym odruchu z pewnością

dań ukazuje nas jako społeczeństwo
o poglądach konserwatywnych, a znacz-
ny odsetek ludzi deklarujących się jako
wierzący wskazuje, że w Polsce religijność
jest wciąż żywa. Wydaje się więc, iż kanał
dostarczający treści związanych z religią
na wysokim poziomie, miałby realne
szanse znalezienia grona odbiorców.
W mojej opinii kluczowe w tym zakresie
będzie, jakich treści i w jakiej formie bę-
dzie dostarczał. 

Religijny dzięki
świeckim

Truizmem jest, że dla kanału tele-
wizyjnego w czasach, gdy każdy odbior-

większości czytelników nasunie się od-
powiedź twierdząca. Po chwili nadcho-
dzi jednak moment refleksji; istnieje
przecież TV Trwam, w sieci znajduje się
niemało serwisów poświęconych tema-
tyce religijnej. Do tego niektórzy wciąż pa-
miętają porażkę tvReligia, która po kilku
latach zakończyła swoją działalność. Czy
zatem pomysły o uruchomieniu takiego
kanału nie są mrzonkami? 

Wydaje mi się, że nie. Polacy są
społeczeństwem, dla którego kwestia re-
ligii odgrywa istotną rolę w życiu spo-
łecznym i osobistym. Dowodzą tego
chociażby liczne pielgrzymki czy wyda-
rzenia takie jak Lednica, czy Światowe Dni
Młodzieży. Zdecydowana większość ba-
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Czy oferta kanałów tematycznych telewizji publicznej w Polsce powinna zostać wzbogacona o kanał religij-
ny? taką tezę stawia opublikowany w poprzednim numerze „forum Dziennikarzy” (nr 122) artykuł Judyty Syrek
pt. „tVP Wiara? Rzecz o religii w mediach publicznych”. Jeżeli dzisiaj w Polsce możemy sobie pozwolić na two-
rzenie dobrych kanałów tematycznych w telewizji publicznej, to nie możemy zapominać o religii – napisała au-
torka.  Artykuł, którego fragment cytujemy powyżej, miał sprowokować dyskusję nad tą kwestią. I sprowoko-
wał. W tym numerze drukujemy trzy teksty poświęcone idei „tVP Wiara”, w tym jeden zdecydowanie polemicz-
ny. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do udziału w debacie o pomyśle „tVP Wiara”, także na portalu
www.sdp.pl. 

Redakcja „forum Dziennikarzy”

tVP Wiara – polemiki
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ca ma dostęp do szerokiego grona treści,
kluczowe są: wyrazisty, wyróżniający
charakter, profesjonalne treści inawiązanie
dobrych relacji z własną widownią. Nie-
stety programy religijne często stanowią
wrażenie hermetycznych tworów, które
interesują jedynie wąskie środowiska.
Przede wszystkim powinien być to kanał
prowadzony przez świeckich o świeckich.
Częstą praktyką jest, że przy okazji wy-
darzenia powiązanego z religią zaprasza
się do studia kilku księży profesorów, któ-
rzy w mało ożywiony sposób prowadzą
raczej miniwykłady niż dyskurs. Prze-
ciętny widz w takim momencie auto-
matycznie sięga po pilota. Nie negując
wiedzy takich osób, doktrynalne wywo-
dy duchownego, który większość czasu
spędza na uczelni i w bibliotece, intere-
sujące są dla wąskiego grona odbiorców. 

Tymczasem w życiu religijnym
wPolsce przez cały czas dzieją się dziesiątki
ważnych, intersujących wydarzeń, ta-
kich jak koncerty, spotkania (np. Jezus na
stadionie, Golgota młodych), pielgrzymki,
itp. Większość tych wydarzeń organizu-
ją charyzmatyczni świeccy liderzy, którzy
z pewnością byliby interesującymi oso-
bistościami dla przeciętnego widza. Oto
bowiem człowiek świecki, z pomysłem,
robiący ciekawe rzeczy, do tego związa-
ne z tak istotną sferą jak wiara. Dodatkowo
w Polsce działa całe mnóstwo najróż-
niejszych, dynamicznych wspólnot, októ-
rych zwykły człowiek „z zewnątrz” nie ma
pojęcia. Cykliczne zapraszanie przed-
stawicieli takich grup dostarczyłoby wi-
dzom wiedzy na ich temat, a może nawet
skłoniłoby do zaangażowania w działania
którejś z nich. Wreszcie istnieje duża
grupa duchownych i świeckich, którzy po-
siadają znaczące grono słuchaczy, także
poza osobami wierzącymi, by wspomnieć
chociażby o. szustaka, szymona Hołow-
nię, ks. Pawlukiewicza czy ks. stryczka.
stworzyli oni wokół siebie prężnie dzia-
łające środowiska, stąd promocja ich
inicjatyw mogłaby spowodować większe
zainteresowanie kanałem.

Potrzeba
różnorodności 

W kanale religijnym powinno zna-
leźć się także miejsce na poważniejsze dys-
kusje, jak chociażby cykliczne rozmowy
o wzajemnej relacji nauki i religii. W tym
zakresie  można poszukać wsparcia
np. w środowisku stworzonym przez

ks. Hellera w ramach inicjatywy Coper-
nicus Center, która regularnie wydaje
nowości książkowe na poważne tematy
naukowo-filozoficzne oraz organizuje
debaty. Pokazałoby to również, że środo-
wisko religijne nie jest zamknięte na wy-
zwania przynoszone przez rozwój nauki
i wiedzy o świecie. 

Zdecydowanie dobrym pomysłem
byłoby zapraszanie youtuberów, nie tyl-
ko tych, którzy prowadzą kanały stricte re-
ligijne, ale także tych, którzy, choć nie ko-
jarzeni wprost z religią, mieliby o niej coś
ciekawego do powiedzenia. Tak więc
spotkaniom z liderami, wywiadom z wo-
lontariuszami najróżniejszych organiza-
cji oraz ze znanymi osobistościami – na-
leżałoby powiedzieć zdecydowane – tak.

Warto pomyśleć o cyklu poświęco-
nym ekumenizmowi. Interesującym for-
matem jest również, spotykane gdzie-
niegdzie w zagranicznych stacjach, oma-
wianie bieżących tematów przez du-
chownych różnych wyznań.

Telewizja bez
telewizora 

Wśród młodszego pokolenia (ale
także wśród ludzi w wieku do 30 lat) co-
raz większą rolę odgrywają treści dostar-
czane w Internecie. Jedną z kluczowych
cech, poza łatwością dostępu, jest więk-
sza interaktywność mediów działających
w sieci. Popularni youtuberzy odpowia-
dają na swoich kanałach na komentarze
zamieszczone pod filmikiem, a na fan-
page’ach na „fejsie” zachęca się ludzi do ko-
mentowania publikowanych treści oraz
głosowania, jakie przekazy chcieliby oglą-
dać. Takie zaangażowanie i związanie ze
sobą widza jest, wmoim przekonaniu, nie-
zwykle istotne. Profesjonalnie wykonana
strona internetowa, dająca dostęp do ar-
chiwalnych audycji, regularne sondy in-
ternetowe dotyczące gości zapraszanych
do programu, możliwość zgłaszania ini-
cjatyw, o których zdaniem widza warto
zrobić reportaż – to wszystko wmojej opi-
nii stanowi minimum, jeżeli chce się
stworzyć religijny kanał tematyczny ma-
jący przed sobą przyszłość, a nie uru-
chamiany z myślą, że po krótkim czasie
trafi do lamusa. 

Telewizja religijna posiada w Polsce
szerokie grono potencjalnych odbior-
ców. Nowy kanał tematyczny może sobie
ich zjednać pod warunkiem umiejętne-
go dostarczenia im atrakcyjnych treści.
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tVP wiara? zły pomysł. 

W nr. 122 „Forum Dziennikarzy” ukazał się artykuł Judyty Syrek „TVP Wiara? Rzecz
o religii w mediach publicznych”. Autorka proponuje „otwarcie dyskusji na temat
możliwości stworzenia kanału poświęconego wyłącznie tematom religijnym,
funkcjonującego analogicznie jak TVP Kultura, TVP Historia czy na przykład TVP
ABC…”. Autorka jest – co wynika z artykułu – za powstaniem takiego kanału.

✎ sŁAWOMIR sIWeK

Ja nie jestem entuzjastą takiego projektu.
Dyskutować można o wszystkim, ale
trzeba mieć pełną wiedzę na temat po-
wodów, dla których funkcjonuje dzi-
siejsze rozwiązanie oraz zastanowić się,
czy proponowana nowa formuła obec-
ności tematyki religijnej w TVP ma
szanse się ziścić?

Uwarunkowania
prawne

Dzisiaj tematyka religijna jest
w TVP (w Polskim Radiu również)
obecna w trzech wymiarach: programy
katolickie, kościołów zrzeszonych w Ra-
dzie ekumenicznej oraz Związku Gmin
Żydowskich. Zatrzymajmy się przy te-
lewizji. Redakcja programów katolickich
umiejscowiona jest w strukturze pro-
gramu pierwszego TVP. Redakcja eku-
meniczna – w strukturze TVP 2, po-
dobnie programy żydowskie. Ponadto
TVP Białystok emituje m.in. program
tatarski, skierowany do muzułmanów.
Programy religijne, a także redakcje, są
obecnie także w telewizjach regional-
nych.

Konferencja episkopatu Polski ma
prawo decyzji w kwestii obsady kie-
rownika centralnej redakcji katolickiej
w TVP, a biskupi diecezjalni – w od-
działach. Podobnie inne kościoły

wani ani organizacyjnie, ani finansowo.
W rezultacie w Boże Narodzenie wy-
emitowane zostało pierwsze orędzie
Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, co
stało się tradycją i otworzyło okno
obecności programów religijnych
w TVP.

Prawo do obecności programów
katolickich w mediach publicznych
zostało wpisane do dwóch najważniej-
szych umów: konkordatu z 28 lipca
1993 r. (art. 20) i wcześniejszej ustawy
o stosunku państwa do Kościoła kato-
lickiego z 17 maja 1989 r. (art. 48 p. 1
i 2). To przetarło drogę dla innych ko-
ściołów i związków wyznaniowych.
ustawa precyzowała, że „sposób reali-
zacji uprawnień (…) reguluje porozu-
mienie między sekretariatem Konfe-
rencji episkopatu Polski a jednostkami
publicznej radiofonii i telewizji”.  Od
roku 1989 do dzisiaj takich porozumień
precyzujących obecność Kościoła  ka-
tolickiego w TVP podpisano pięć.

Ostatnie porozumienie negocjowa-
łem z sekretarzem Generalnym epi-
skopatu Polski ks. abp. stanisławem Bu-
dzikiem, zasiadając w Zarządzie TVP sA.
To porozumienie podpisane zostało 4
czerwca 2008 r. Dzień później podpisa-
no porozumienie z Polską Radą eku-
meniczną, a 18 czerwca – ze Związkiem
Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

i związki wyznaniowe decydują o tym,
kto przygotowuje ich programy. Już to
uzmysławia, że tworzenie jednego ka-
nału religijnego napotka na problem.

Historia obecności programów
katolickich w mediach publicznych
jest mi znana z osobistego udziału
w tworzeniu tej możliwości. A sięga ta
historia 1988 roku. Trzeba ją widzieć
w kontekście trwających wówczas ne-
gocjacji przygotowawczych „okrągłego
stołu” oraz rozmów Kościoła z wła-
dzami na temat umów normujących
stosunki Kościół – państwo.

Pracowałem wówczas w Biurze
Prasowym sekretariatu episkopatu
Polski kierowanym przez księdza dy-
rektora (później biskupa) Alojzego Or-
szulika. To on prowadził trudne nego-
cjacje w władzami PRL na temat unor-
mowania stosunków Kościół – państwo.

Otrzymałem, wraz z ks. Henry-
kiem Brunką z Biura Prasowego, za-
danie prowadzenia rozmów w urzędzie
ds. Wyznań na temat uruchomienia
w telewizji programu religijnego. W ra-
mach tworzenia dobrej atmosfery w to-
czących się w tym czasie negocjacji
przygotowujących „okrągły stół” wła-
dze zgodziły się, i to w trybie nagłym,
ponieważ zaproponowano, by taki pro-
gram ruszył w Boże Narodzenie 1988 r.
Nie byliśmy na takie tempo przygoto-
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Od początku, czyli od 1988 r. za-
równo Ksiądz Prymas Józef Glemp, se-
kretariat episkopatu, jak i inni księża
biskupi wychodzili z założenia, że te-
matyka religijna ma być obecna w róż-
nych formach i w różnych progra-
mach telewizji. Generalnie –  media
publiczne winny realizować swoją mis-
ję zgodnie z chrześcijańskim syste-
mem wartości i szacunkiem do wyznań
niechrześcijańskich. Jest to zapisane
w obowiązujących w TVP Zasadach
Realizacji Misji.

Kościół wystrzegał się idei wyod-
rębnienia i zamknięcia poza programem
ogólnym tej tematyki. Wystrzegał się
stworzenia „getta programowego”. Do
dzisiaj nic mi nie wiadomo, by takie po-
dejście miało się zmienić. Obecność
programów religijnych na równych
prawach jako część integralna działal-
ności programowej anten TVP daje
pewność szerokiego odbioru i poczu-
cia wiernych, że nie są czymś specjal-
nym i obcym.

Na tyle dobrze znam telewizję od
wewnątrz, że zdaję sobie sprawę z rea-
liów. Wiem, że nadszedł czas budowy
nowej struktury programowej, gdzie
tworzenie kanałów tematycznych kie-
rowanych do specjalnych grup od-
biorców i zaspokajających ich oczeki-
wanie jest modne i w wielu przypadkach
się sprawdza. Ale stawianie znaku rów-
ności między np. TVP Wiara a TVP
Kultura lub TVP ABC jest nieporozu-
mieniem. Wśród widzów telewizji zde-
cydowana większość to chrześcijanie,
a wśród nich katolicy. Oczekują nor-
malnego traktowania. Jak wyobrazić so-
bie katolickie programy kulturalne czy
bajki dla dzieci, które nagle kierujemy
do TVP Wiara? Albo sytuację, w któ-
rej dyskusje publicystów katolickich
o sprawach społecznych czy sprawach
Kościoła nagle mają zostać przeniesio-
ne do TVP Wiara, a zniknąć z anteny
TVP 1?

Na mocy obowiązujących poro-
zumień Kościół katolicki ma np. prawo
do transmisji Mszy Świętych oraz uro-
czystości zarówno ogólnopolskich, jak
i diecezjalnych. Wiem doskonale, że ist-
nienie w TVP kanału religijnego skła-
niałoby kierownictwo telewizji pub-
licznej do „zsyłania” transmisji mszy do
tego kanału. A przecież nie o to cho-
dziło, aby prawdę ewangelii głosić
w programie specjalistycznym! To gro-

katolików nawet stosunek do nauczania
społecznego Kościoła rodzi spory. Na-
tychmiast pojawiłyby się pytania o kry-
teria, wedle których Zarząd TVP wybrał
takiego, a nie innego szefa redakcji, a ze-
spół tworzy taka, a nie inna grupa
dziennikarzy.

Przypominam, że obecnie pro-
gramy religijne są przygotowane przez
zespoły świeckich pod kierunkiem
wyznaczonych przez władzę zwierz-
chnią Kościołów osób gwarantujących
wiarygodność i zgodność z Pismem
przekazu. Zerwanie tej łączności z Ko-
ściołem rodzi zawsze niebezpieczeń-
stwo, że władza świecka bądź zaczyna
pouczać Kościół i hierarchię, bądź zry-
wa łączność, bądź nawet zaczyna takie
medium wykorzystywać do walki z Ko-
ściołem czy religią. Takie są doświad-
czenia dalsze i najnowsze. Próby two-
rzenia telewizji religijnych poza wiedzą,
zgodą i strukturą Kościoła, szczególnie
katolickiego, były podejmowane i koń-
czyły się klapą, nawet gdy uczestniczyły
w tym procederze osoby duchowne. To
ponętne robić program „na własną
odpowiedzialność”. Takie media two-
rzyli katolicy świeccy i doświadczenia
były złe. Podobnie z religijnym pro-
gramem w jednej z prywatnych tele-
wizji. Przykład telewizji religijnej, jaką
jest TV Trwam, dowodzi natomiast, że
jest to  udany eksperyment dlatego, że
stoi za nim dom zakonny gwarantują-
cy łączność z instytucją Kościoła,
a przez to wiarygodny. Broń Boże nie
odmawiam pomysłodawcom i rzecz-
nikom  idei TVP Wiara wiarygodno-
ści i dobrej woli. Ale zwykle brać należy
pod uwagę możliwe negatywne kon-
sekwencje.

Z treści zgłoszonej propozycji wy-
nika, że autorce chodzi o stworzenie ka-
tolickiej TVP Wiara, chociaż – jak na-
pisałem wcześniej – nie jest to jasne. Py-
tania i problemy opisałem wyżej. Jedno
zostawiłem na koniec: czy autorka bie-
rze pod uwagę, jakie byłoby stanowisko
Konferencji episkopatu Polski? Według
mnie – nie. Z treści artykułu wynika, że
decyzję o powstaniu, obsadzie i linii pro-
gramowej takiego kanału brałby na
siebie Zarząd TVP, co podważa istnie-
jące porozumienia. Zarząd działałby
obok nich. Nie prowokujmy.

Autor jest wiceprzewodniczącym

Rady Programowej TVP SA.

ziłoby naruszeniem zapisów ustawy
oraz porozumień i rodziłoby konflikt,
którego nikt nie chce.

Oczywiście zarząd TVP, który nie
jest wrogi Kościołowi czy religii, takie-
go konfliktu nie będzie prowokował. Ale
co w przypadku dokonania się zmiany
politycznej czy ideologicznej wśród
osób kierujących TVP?

Więcej pytań niż
odpowiedzi

Pomysł zgłoszony przez panią re-
daktor Judytę syrek jest co najmniej nie-
jasny. Nie bardzo wiadomo, czy zgłasza
ona pomysł na stworzenie kanału reli-
gijnego Kościoła katolickiego, prawo-
sławnego, protestanckiego, żydowskie-
go czy wszystkich w jednym? Czy bez
związku z istniejącymi już w mediach
publicznych programami gwaranto-
wanymi ustawami i realizowanymi
w wyniku porozumienia telewizji
i władz kościołów i związków wyzna-
niowych?

Byłaby to rewolucja sięgająca zmian
w umowach międzynarodowych i usta-
wach wymagająca zgody wszystkich za-
interesowanych stron. A na to – wedle
mojej wiedzy – nikt nie ma ochoty. Ist-
niejący system obecności programów re-
ligijnych w mediach publicznych two-
rzony był przez największy i najsilniej-
szy Kościół katolicki. To przetarło dro-
gę kościołom prawosławnym i protes-
tanckim oraz gminom żydowskim. stwo-
rzenie kanału katolickiego oznaczałoby,
że to samo  prawo należałoby rozciągnąć
na innych. Nie przewiduję zachwytu
po stronie zarządów mediów publicznych
i głównych księgowych… Obecny sys-
tem ucierał się latami i bez względu na
pojawiające się czasem problemy
– sprawdza się. Boję się eksperymentów
kosztownych, o małej oglądalności, bo
tak jest z programami tematycznymi.

W drugim wypadku byłby to ka-
nał… no właśnie jaki?  Autorka pisze,
że robiony przez ludzi świeckich, co
w tym przypadku oznacza, że oderwa-
ny od  władzy duchownej. Nie opat-
rzony znakiem wiarygodności Kościo-
łów w postaci wyznaczenia asystenta ko-
ścielnego bądź redaktora kierującego.
Ponadto pojawia się problem: a których
świeckich?

Wierni świeccy, jak całe społe-
czeństwo, są podzieleni. W przypadku
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nowy kanał 
religijny? 

✎ AGNIesZKA PORZeZIńsKA

Dojrzale rozumienie chrześcijaństwa
i kierowanie się hierarchią wartości
zgodną z ewangelią leży nie tylko w in-
teresie poszczególnych osób i ich rodzin,
ale też w interesie społeczeństwa i pań-
stwa. Potwierdza to sytuacja w europie
Zachodniej, która opanowana jest przez
antychrześcijańskich liberałów i neo-
marksistowską lewicę. Widzimy skutki:
europejczycy wymierają, a dobrze się
mają jedynie samobójcze ideologie,
w konsekwencji których politycy wpusz-
czają do europy Zachodniej setki tysię-
cy tych, którzy gardzą ludźmi pozba-
wionymi wiary religijnej. Niektórzy
z nich stosują brutalną przemoc i dążą do
podboju naszego kontynentu. Polacy
potrzebują pogłębionej wiedzy o chrze-
ścijaństwie, by bronić się przed egzys-
tencjalną pustką i jej dramatycznymi kon-
sekwencjami.

Zgadzam się z ks. Zenonem Hana-
sem, że misją telewizji publicznej jest od-
powiadanie na potrzeby ludzi, a religia jest
przecież naturalną potrzebą każdego
człowieka; jest częścią kultury i tożsamości
narodowej. Nie mam wątpliwości, że
ludzie potrzebują treści religijnych. Póki
co, w telewizji publicznej tematyka chrze-
ścijaństwa traktowana jest marginalnie,
jako dodatek, któremu poświęca się na-
wet mniej czasu niż tematyce hobby-
stycznej, nie mówiąc już o porównaniu

trwałe i szczęśliwe oraz żeby Polska
obroniła swoją tożsamość i niepodległość
wobec arogancko i agresywnie zacho-
wującej się w stosunku do nas europy
Zachodniej. Taki pogłębiony, a jedno-
cześnie wyważony i merytoryczny pro-
gram będzie też chętnie oglądany.

Kolejną kwestią do rozstrzygnięcia
pozostaje zakres tematyczny progra-
mów. Myślę, że w kanale religijnym
powinno być miejsce na trzy podsta-
wowe grupy programów. 

Pierwsza grupa to te programy,
które pokazują chrześcijaństwo w jego
oryginalnej prawdzie i głębi. 

Druga grupa to te programy, które
pokazują praktyczne aplikacje dojrzale
rozumianego chrześcijaństwa: w wy-
chowaniu młodego pokolenia, w od-
niesieniu do małżeństw i rodzin, w od-
niesieniu do aktywności społecznej i po-
litycznej, w odniesieniu do kultury i me-
diów, a także w odniesieniu do gospo-
darki i rozwoju materialnego. 

Trzecia grupa to programy, które de-
maskują antychrześcijańskie ideologie
i sposoby postępowania, które przyno-
szą destrukcyjne skutki w odniesieniu do
człowieka, małżeństwa i rodziny, hie-
rarchii wartości, kultury, społeczeństwa,
państwa, europy.

z czasem antenowym przeznaczonym
np. dla sportu. Osobna kwestia to „trud-
ne” godziny emisji programów religij-
nych. A więc tak – zgadzam się, że
w mediach publicznych brakuje kanału
religijnego. Jednak wprowadzenie kana-
łu religijnego w TVP nie powinno ozna-
czać wycofania się tejże TVP z tych
programów o tematyce religijnej, które już
istnieją w telewizji publicznej, np. w ra-
mach redakcji katolickiej.  

Od oczywistej w sumie konstatacji,
że mediom publicznym do pełnej ofer-
ty programowej brakuje kanału o te-
matyce religijnej, wypada przejść do
szczegółów dotyczących takiego kana-
łu. I tu zaczynają się schody. Jest wiele
kwestii, które należałoby przedyskuto-
wać. 

Po pierwsze, jak określić charakter
kanału religijnego. Czy ma być forma-
cyjny, a może raczej ewangelizacyjny? Po-
winien umacniać silnych czy „zarzucać
sieci”? Jak połączyć te dwa aspekty? 

Po drugie, należałoby znaleźć zasadę
udziału innych religii w programie no-
wego kanału. Można, na przykład, przy-
jąć zasadę udziału proporcjonalnego
do liczby wiernych, których reprezentują. 

Po trzecie, należałoby określić sto-
sunek nowego kanału religijnego do
istniejącej od lat TV Trwam i wyciągnąć
wnioski z zakończonej działalności TV
Religia, należącej do koncernu TVN i TV
Puls, gdy jej właścicielem był Zakon
Franciszkanów. 

sądzę, że celem działalności nowe-
go kanału religijnego nie powinny być
opowiadanie się po stronie któregoś ze
środowisk kościelnych ewangelizacja
przez katechezy czy modlitwy. Myślę, że
chodzi raczej o rodzaj mądrej pre–
ewangelizacji, o pokazywanie dojrzałe-
go chrześcijaństwa, które uczy realis-
tycznie myśleć, uczciwie i solidnie pra-
cować oraz wiernie i mądrze kochać.
Dwa tysiące lat historii potwierdza, że
chrześcijaństwo wolne od karykatural-
nych zniekształceń, precyzyjnie ukazy-
wane w mądrości słów i czynów Jezusa,
to fundament integralnego rozwoju ta-
kiego człowieka, który potrafi myśleć, ko-
chać i pracować, być kochającym i ofiar-
nym małżonkiem oraz rodzicem, a tak-
że świadomym i odpowiedzialnym oby-
watelem. Program w TVP pomagający
wypływać na głębię chrześcijaństwa bę-
dzie wspierał każdy, kto rzeczywiście
chce, by Polacy, by polskie rodziny były

Od oczywistej
w sumie konstatacji,

że mediom
publicznym do
pełnej oferty
programowej

brakuje kanału
o tematyce religijnej,

wypada przejść do
szczegółów

dotyczących takiego
kanału. I tu

zaczynają się schody.
Jest wiele kwestii,
które należałoby
przedyskutować. 
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news o newsie

Recenzja książki Marka Hendrykowskiego.

✎ MAReK PALCZeWsKI

Książek o newsie na polskim rynku
i w dodatku w języku polskim jest nie-
wiele. Dlatego z nadzieją i zaintere-
sowaniem należy powitać publikację
Marka Hendrykowskiego „News. An-
tropologia. Poetyka. Kultura” wy-
dawnictwa uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Książkę
napisał wybitny filmoznawca i teo-
retyk kina, profesor zwyczajny i nau-
czyciel akademicki. Tym bardziej
moje oczekiwania były duże, być
może nadmierne.

Jako medioznawca, teorią newsa
zajmuję się co najmniej od 10 lat i do-
tychczas nie odnotowałem żadnej pol-
skojęzycznej, pełnej monografii new-
sa. Najbardziej udaną próbą tego ro-
dzaju – jak mi się wydaje – była książ-
ka pod redakcją Leona Dyczewskiego,
„Jaka informacja?”, opublikowana
w 2009 roku, zatem 8 lat temu. Marek
Hendrykowski wpisał się w oczeki-
wania środowiska i napisał rzecz
o newsie. używam sformułowania
„rzecz”, bo sam nie wiem, jak nazwać
tę publikację. Z pewnością nie jest to
monografia, ale nie jest to też w pełni
publikacja naukowa. Jest to raczej wie-
lostronicowy esej (zbiór esejów?)
o newsie, w którym autor wykorzystuje
swoją rozległą wiedzę na temat filmu
i mediów w ogóle. 

ginalna, miejscami kontrowersyjna,
i obfituje w tezy czy konkretne sfor-
mułowania, często wywołujące sprze-
ciw. Tym bardziej należy docenić jej
polemiczno–zaczepną wartość.

Pora przejść do przykładów i opi-
su treści. Hendrykowski definiuje
news następująco (s.12): „News nie jest
faktem, lecz tylko (i aż) powiadomie-
niem o faktach – relacją z mającego
miejsce zdarzenia, które ktoś uznał,
a kto inny uzna, za warte przekazania
do publicznej wiadomości”. 

Jako autorowi pracy o definicjach
newsa w literaturze anglosaskiej trud-
no mi uznać tę definicję za dokładną
i wyczerpującą. Z jednej strony jest ona
samooczywista, bo news nie może
być „faktem”, lecz tylko relacją opartą
na faktach, a z drugiej strony pomija
taką okoliczność, że news nie jest re-
lacją tylko o „wydarzeniach”, lecz może
dotyczyć również słów, spraw, zja-
wisk, interpretacji, itd. Pierwszopla-
nową rolę w tworzeniu newsa odgry-
wa „wydarzenie”, ale zasadniczo jest to
konstrukcja „wydarzenia”; wiele defi-
nicji anglosaskich podkreśla, że news
jest konstrukcją społeczną, polityczną,
ideologiczną, organizacyjną, itp., na-
szej wiedzy (osiągniętej w wyniku ba-
dania różnorodnych źródeł informa-

W książce znajdziemy analizy po-
etyki newsów, morfologii przekazów
newsowych, antropologii i etyki new-
sów oraz tzw. faktu medialnego. Książ-
ka opiera się w dużej mierze na cyto-
wanej w bibliografii literaturze, acz-
kolwiek czytelnik nie zawsze jest in-
formowany, skąd pochodzą poglądy
przedstawiane przez autora i czy są jego
własnymi poglądami, czy referowa-
nymi. Nie znaczy to oczywiście, że pra-
ca ma charakter odtwórczy. Jest ory-

→

„News nie jest
faktem, lecz tylko (i

aż) powiadomieniem
o faktach – relacją

z mającego miejsce
zdarzenia, które ktoś

uznał, a kto inny
uzna, za warte
przekazania do

publicznej
wiadomości”.



str. 62recenzje, Polemiki

cji) o „rzeczywistości”, a samo pojęcie
„rzeczywistości” również wymaga dal-
szych objaśnień, jako że też jest kon-
strukcją opartą na pewnej ontologii
i epistemologii. Niejasny w definicji
Hendrykowskiego jest dla mnie rów-
nież ostatni jej człon: „[…] które ktoś
uznał, a kto inny uzna […]”. Chodzi
o „zdarzenie” warte publikacji i su-
gestię, że ktoś decyduje o tym, co zo-
stanie opublikowane (funkcja gate-
keepingu – M.P.). sformułowanie uży-
te przez autora książki wskazuje, że do
tego, by przekaz mógł być nazwany
newsem, potrzeba negocjacyjnej ak-
ceptacji dwóch stron (nadawcy i od-
biorcy). Tymczasem, w praktyce re-
dakcyjnej jest inaczej – to redakcje (re-
porterzy, dziennikarze, redaktorzy,
wydawcy, redaktorzy naczelni, itp.)
decydują, co osiągnie status publika-
cji. Zatem pierwsza zasadnicza moja
uwaga odnosi się do samej zapropo-
nowanej przez Autora definicji newsa.
Druga, także o charakterze ogólnym,
dotyczy – tak nazwanych przez Hen-
drykowskiego – „kategorii gatunko-
wych newsów” (s.23 i n.). Wśród nich
wyróżnia on ponad 160 (!) odmian (i
stwierdza, że są to jedynie te najważ-
niejsze i najpopularniejsze!), zalicza-
jąc do nich m.in. migawkę, reportaż,
reportaż telewizyjny, rejestrację, okól-
nik, kalendarium, przestrogę, rozejm,
zawieszenie broni, manifest, hasztag,
blog, zajawkę czy selfie. Już ten krót-
ki przegląd pokazuje, że autor nie na-
wiązuje ani do tradycji anglosaskiego,
ani polskiego medioznawstwa, a tak-
że miesza różne gatunki oraz nie po-
daje kryterium tej klasyfikacji. Że to są
jakieś przekazy, to wydaje się oczywiste,
jednak zaliczanie ich wszystkich do od-
mian gatunkowych newsa (który prze-
cież, aby nim być, musi zostać opub-
likowany) wydaje mi się nieporozu-
mieniem. Czym innym jest bowiem
odmiana newsa (np. hard news, spot
news czy so news), a czym innym
sprawa czy wydarzenie (jak
np. wspomniany wyżej „rozejm”), któ-
re stają się (lub nie) przedmiotem/te-
matem newsa. 

Autor książki wiele miejsca po-
święca wytwarzaniu newsa; stwier-
dza, że „w realnym środowisku ko-
munikowania nie ma czegoś takiego
jak news bezpodmiotowy, całkowicie
uwolniony od udziału podmiotu”

wiadomości jest odwieczny i wydaje się
odpowiadać ludzkiej naturze, albo-
wiem zło jest atrakcyjne, pociągające
– „Złe, smutne, negatywne, fatalne
wieści stanowią od zawsze integralną
część ludzkiej egzystencji”. Jest to nie-
pokojące zjawisko, albowiem „nadmiar
złych wiadomości […] kreuje groźny,
jednostronnie negatywny obraz ota-
czającego nas świata” (s. 93).

Płodne poznawczo są rozdziały
dotyczące medialnego faktu. Wydaje
się, że bez szkody dla tych rozważań
można by pod termin „faktu medial-
nego” podłożyć pojęcie fake news.
Jednak Autor nie używa w tym kon-
tekście tego pojęcia. Czym zatem jest
„fakt medialny” u Hendrykowskie-
go? „To semantyczna hybryda będąca
z założenia niby–newsem, quasi–new-
sem, wirtualną nie–rzeczywistością” (s.
110). Jest to fałszywa wiadomość, dez-
informacja; fakt medialny „ucieka”
od rzeczywistości, jest kłamstwem.
Autor ponownie definiuje to pojęcie
w nieco odmienny sposób: „Faktem
medialnym (faktoidem) nazywamy
zmyśloną, perfidnie spreparowaną,
nieprawdziwą wiadomość […]”. W tej
postaci „fakt medialny” jest niemal toż-
samy z fake newsem, aczkolwiek bra-
kuje w tej definicji elementu intencjo-
nalności i celowości wprowadzenia
takiego „newsa” w obieg. Wprawdzie
dalej autor zwraca uwagę na złe in-
tencje i złą wolę nadawcy, ale – jeśli
chodzi o fake news – literatura odno-
sząca się do tego zagadnienia podkre-
śla m.in. znaczenie czynników poli-
tycznych czy biznesowych. 

Książka Marka Hendrykowskiego
jest nową pozycją na polskim rynku
opisującą świat newsa. Nie jest to po-
zycja naukowa, lecz raczej eseistyczna,
co oczywiście może być traktowane
przez jednych czytelników jako wada,
a przez innych jako zaleta. Kiedy bę-
dziemy po nią sięgać, pamiętajmy
o ograniczeniach spowodowanych tą
formułą. Jednak dla wszystkich, którzy
zajmują się problematyką newsa, po-
winna być lekturą obowiązkową i za-
chętą do polemicznych i krytycznych
omówień.

Autor jest adiunktem w Katedrze

Dziennikarstwa i Komunikacji

Społecznej Uniwersytetu SWPS

w Warszawie. 

(s. 44). Warto zapoznać się z tą częścią
rozważań, aczkolwiek długo można by
dyskutować o tym, kto naprawdę jest
twórcą konkretnego newsa (czy źród-
ła informacji, czy dziennikarze, czy re-
daktorzy, czy wydawcy?) i jaki jest
wkład w jego tworzenie procedur, za-
sad, nawyków organizacyjnych, filozofii
środka przekazu, wpływów politycz-
nych, itd. Autor opowiada się „jedno-
znacznie za osobistą, to jest spersona-
lizowaną, odpowiedzialnością nadawcy
za przekaz” (s.49). Tylko rodzi się
w tym miejscu pytanie, kogo uznać za
owego „nadawcę”. Odpowiedź może
mieć charakter arbitralny. Czasami
„nadawca” jest ukryty, jest nim ktoś za-
kamuflowany przed opinią publiczną.
Oczywiście, zgadzam się z autorem, że
nie ma newsów bezautorskich, lecz
może być przecież tak, że nigdy nie do-
wiemy się, kto był „autorem” danego
newsa (przypadek afery podsłuchowej
– proszę powiedzieć, kto był autorem
tamtych „newsów” – kelnerzy?). Oso-
biście skłaniam się do stwierdzenia, że
news nie ma jednego ojca, lecz jest two-
rem wielopodmiotowym, intra – i eks-
tra – organizacyjnym. 

Z wieloma tezami postawionymi
przez Hendrykowskiego wypada się
jednak zgodzić. Na przykład z tą o co-
raz większym chaosie informacyjnym;
o newsie, który jest definiowany coraz
częściej jako interpretacja rzeczywis-
tości; o tym, że nie każda tabloidyza-
cja zasługuje na potępienie; o postę-
pującej erozji znaczenia w komunika-
tach werbalnych i audiowizualnych;
z tezą, że informacja coraz częściej za-
stępowana jest pozorem informacji
i dezinformacją (rozdział Morfologia
przekazów newsowych). Autor za-
uważa dominację we współczesnych
mediach złych newsów. Topos takich
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W wieku 6 lat zrobi-
łem swoje pierwsze
zdjęcie, byli na nim
moi rodzice przytula-
jący się do siebie w
czasie obiadu wydane-
go z okazji pierwszej
komunii św. mojego
kuzyna. Zdjęcie było
czarno-białe, zrobiłem
je Zorką 4. Nie sądzi-
łem wtedy, że będzie
to pierwsze z setek ty-
sięcy zdjęć, jakie jesz-
cze w życiu zrobię. 

Od ponad 20 lat
fotografuję najważniej-
sze wydarzenia w kraju
i na świecie dla Pol-
skiej Agencji Prasowej
i czasami dziennie wy-
konuję tysiąc i więcej
zdjęć , co w dobie apa-
ratów cyfrowych nie
jest to zresztą trudne.
Przez te lata robiłem
zdjęcia prezydentom,
politykom, aktorom,
muzykom, brałem
udział w wielkich pro-
testach, ale i w tych
kilkuosobowych, w
uroczystościach ko-
ścielnych, wizytach pa-
pieży. Każdy z tych
momentów był wyjąt-
kowy i  każdy miał
swojego bohatera.
Dlatego też w miarę
możliwości postanowi-
łem ich sfotografować.

Do dziś udało mi
się zrobić kilkadziesiąt
portretów osób ze
świata  polityki, sztuki
i biznesu, a ponieważ
każdy dzień przynosi
nam nowe wydarzenia
i nowych bohaterów,
to koniec przedsięw-
zięcia jest nie do
osiągnięcia. W 2012 r.
wybrane 8 zdjęć zosta-
ło uhonorowane drugą
nagrodą w konkursie
BZ WBK Press Foto
2012.

✎ JACeK TuRCZyK/PAP



Prasa warszawska w dniach kampanii
wrześniowej

Warszawa była w okresie dwudziestolecia międzywojennego największym ośrodkiem
wydawniczym. W 1937 roku w stolicy i województwie ukazywało się 1567 tytułów
prasowych. 

W pierwszych dniach kampanii wrześ-
niowej w stolicy wydawana była więk-
szość tytułów. W prasie centralnej – po-
dobnie jak w innych rejonach kraju
– dominował optymizm. W przed-
dzień wybuchu wojny „Wieczór War-
szawski” na pierwszej stronie poinfor-
mował czytelników: Polska czeka go-
towa z bronią u nogi. Hitlerowi pozos-
taje do wyboru cofnąć się – albo roz-
począć wojnę. Pod tym dramatycz-
nym tytułem zamieszczono krótką ana-
lizę sytuacji międzynarodowej, w któ-
rej podkreślono, że w chwili obecnej nie
ma jeszcze żadnej pewności, jak może
rozwinąć się sytuacja w najbliższych go-
dzinach. Przeciw wojnie przemawia
odosobnienie Niemiec i przewlekanie się
rokowań angielsko–niemieckich. Za
wojną natomiast przemawiają niebywałe
prowokacje niemieckie i zarządzenia
wojskowe Niemiec o zupełnie niedwu-
znacznym wojennym charakterze.

W tym samym numerze także na
pierwszej stronie zamieszczono infor-
mację o tłumieniu przez Gestapo bun-
tu ludności gdańskiej wywołanego dzia-
łaniami tajnej policji: bezprzykładne bar-
barzyńskie represje stosowane przez
Gestapo wywołują odruchy determi-
nacji i buntu. W ciągu całej nocy roz-
legały się w mieście odgłosy strzałów, de-
tonacje i okrzyki wznoszone w języku

tuacji wewnętrznej III Rzeszy (Niemcy
nie mają surowców. 500000 osób
w więzieniach Gestapo). Znalazł się też
materiał o likwidacji grupy szpiegow-
skiej działającej dla III Rzeszy (Odcięte
macki Gestapo. Władze polskie zlik-
widowały szajkę niemieckich szpie-
gów). Podobnie w „Robotniku” zna-
lazły się informacje o niemieckich żą-
daniach względem Gdańska i Pomo-
rza oraz o starciach przygranicznych
(Płonące pogranicze rozbrzmiewa
echem strzałów) dotyczących incy-
dentu w Walentynowie koło Nakła.

O wybuchu wojny poinformo-
wały 1 września gazety popołudniowe.
„Goniec Warszawski” na pierwszej
stronie zamieścił olbrzymi tytuł: Ban-
dycki najazd armii niemieckiej bez wy-
powiedzenia wojny na ziemie Rze-
czypospolitej Polskiej. Gazeta zamie-
ściła orędzie prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego oraz przedrukowała komu-
nikat Polskiej Agencji Telegraficznej
o wybuchu wojny. Wewnątrz numeru
znalazł się duży artykuł o oburzeniu
cywilizowanego świata na nikczemne
żądania Niemiec, wzbogacony o in-
formacje na temat mobilizacji w An-
glii i Francji. Zamieszczono także
tekst o demonstracjach w Wolnym
Mieście Gdańsku odbywających się

niemieckim przeciwko różnym do-
stojnikom Rzeszy. (…) W każdym ra-
zie nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że chaos panujący w Gdańsku oraz bru-
talne metody stosowane przez Gestapo
wywołują wśród Gdańszczan sympatię
do Polski, w której widzą oni jedyną
gwarantkę pokoju i bezpieczeństwa.
(…) Na uwagę zasługuje fakt, że Forster
opuścił w środę teren Wolnego Mias-
ta Gdańska i wyjechał w niewiadomym
kierunku. Wśród Gdańszczan panuje
przekonanie, że p. Gaulaiter w kry-
tycznym momencie po prostu ucieknie
z Gdańska.

Wojna zaczęła się 
w popołudniówkach

1 września 1939 poranne wydania
nie informowały o wybuchu wojny.
I tak „Kurier Poranny” przyniósł in-
formacje o agresywnych działaniach
niemieckich grup dywersyjnych na
terenach przygranicznych m.in. w Kar-
tuzach (Banda gdańskich hitlerow-
ców wkroczyła na polskie terytorium,
Bombowiec niemiecki nad Wodzisła-
wiem). Ponadto zamieszczono artykuł
o niemieckich żądaniach terytorialnych
(Nowy dokument niemieckiej agresji.
Niemcom zachciewa się Gdańska i Po-
morza) oraz informacje o trudnej sy-
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pod hasłem „Precz z Forsterem” oraz
o ewakuacji z Gdańska rodzin nie-
mieckich urzędników. Z kolei „Kurier
Czerwony” zamieścił ogromny tytuł:
Rozbójnicy świata – Niemcy napadli
dziś na Polskę. Wojna o wolność Na-
rodu rozpoczęta. O stalowy mur bo-
haterskiej Armii rozbije się bandycki
napad na Polskę! Pod tym nagłówkiem
znalazło się zdjęcie marszałka edwar-
da Rydza–Śmigłego z hasłem „Wo-
dzu, prowadź!” Autor napisał: Z mi-
lionów serc polskich – rytmem roz-
brzmiewającym jak spiżowe dźwięki
Zygmunta na Wawelu, jak surmy bo-
jowe spod Grunwaldu, jak z zaświatów
płynące zaklęcia Największych w Na-
rodzie – zrywa się spontaniczne zgod-
ne, otuchy pełne, od wszelkiej bojaź-
ni wolne wołanie: – Wodzu, prowadź!
„Gwałt niech się gwałtem odciska!”.

Cały numer był równie optymis-
tyczny. Prasa warszawska drugiego
dnia wojny była utrzymana w podob-
nym tonie jak 1 września. „Kurier Po-
ranny” zamieścił Orędzie Prezydenta
RP do narodu polskiego oraz rozkazy
Naczelnego Wodza. Znalazły się też in-
formacje o bombardowaniach w kra-
ju (Niemcy bombardowały wczoraj
skupiska ludności cywilnej. stwier-
dzamy przed całym  światem: Niemcy
są cynicznymi agresorami). Opubli-
kowano kolejny artykuł A. Rudnic-
kiego, analizującego sytuację gospo-
darczą Niemiec (Błędne koło nie-
mieckiej gospodarki. Niemcy nie mogą
prowadzić długiej wojny). Autor wska-
zywał na brak surowców i brak rąk do
pracy. Duże nagłówki o ultimatum
brytyjskim wobec III Rzeszy oraz neu-
tralności Włoch. W związku z trwają-
cą wojną opublikowano informacje
praktyczne, co robić w czasie ataku lot-
niczego i jak rozpoznawać gazy bojo-
we. W gazecie znalazł się też repertuar
kin i teatrów.

Z kolei na pierwszej stronie „Kuriera
Warszawskiego” zamieszczono repro-
dukcję słynnego plakatu „Wara!”, a obok
zdjęcia z Warszawy ilustrujące przygo-
towania do obrony miasta (zabezpie-
czanie okien, wiercenie studni artezyj-
skiej). W numerze znalazły się wystą-
pienia Prezydenta RP oraz informacje
urzędowe. „Kurier Czerwony” na pierw-
szej stronie przyniósł sensacyjną in-
formację o zestrzeleniu 30 niemieckich
bombowców. W artykule informującym

o tym sukcesie polskich lotników zna-
lazł się opis zbrodniczych działań lot-
nictwa niemieckiego: zaatakowano bom-
bami pociąg ewakuacyjny jadący z Byd-
goszczy. samolot niemiecki zniżył się lo-
tem nurkowym i z wysokości 50 m, choć
nie mógł mieć żadnej wątpliwości co do
charakteru pociągu i musiał wiedzieć, że
wypełniony jest kobietami i dziećmi.
O żadnej pomyłce mowy tu być nie
może. Lotnik–bandyta masakrował ko-
biety i dzieci, bo widocznie taki miał roz-
kaz. Poniżej znalazła się notatka o życiu
stolicy: Warszawa jest spokojna. We
wszystkich biurach, urzędach i instytu-
cjach podjęto normalną pracę. W wie-
czornym wydaniu dziennika „Czas – 7
wieczór” znalazła się informacja o tym,
że wojna światowa jest kwestią najbliż-
szych godzin.

„Dzień tryumfu” 

3 września w dodatkach nadzwy-
czajnych ukazała się informacja o wy-

powiedzeniu przez Anglię i Francję woj-
ny III Rzeszy. Dokładny opis wydarzeń
z 3 września został zamieszczony w ga-
zetach warszawskich następnego dnia,
między innymi „Kurier Poranny” przy-
niósł tekst – oparty na informacjach
agencyjnych – o wypowiedzeniu Nie-
mcom wojny przez Anglię i Francję,
obok którego opublikowano duży ar-
tykuł na temat zbrodni niemieckich na
terenach Polski, takich jak m.in. bom-
bardowanie dzielnic Warszawy za-
mieszkałych przez ludność cywilną,
w którego wyniku 25 osób zostało po-
grzebanych pod gruzami, ataki  na
podwarszawskie miejscowości letni-
skowe, mordy dokonywane przez armię
niemiecką i bandy dywersyjne. Artykuł
kończył opis obław dokonywanych
przez ludność cywilną na zestrzelonych
niemieckich lotników, którzy po zła-
paniu byli przekazywani wojsku i po-
licji, a nie linczowani (Bezgraniczne
bestialstwo. Zbrodnie niemieckich
bandytów). Ponadto opublikowano
artykuł oparty na opowieści ppor. J. Pa-
lusińskiego o walce powietrznej sto-
czonej z Niemcami, zakończonej ze-
strzeleniem samolotu niemieckiego.
sam ppor. Palusiński został ranny
i przebywał w jednym z warszaw-
skich szpitali. „express Poranny” na
pierwszej stronie przyniósł ogromny
tytuł: Francja i Anglia u boku Polski
wczoraj weszły w stan wojny z Nie-
mcami. Pełny front wolności przeciw
germańskiemu barbarzyństwu. Ocena
wydarzeń z 3 września została doko-
nana w felietonie Dzień tryumfu,
w którym autor napisał m.in. był to
dzień, do którego zmierzała polska po-
lityka zagraniczna, aby na wypadek,
gdy zły sąsiad zechce napaść na Polskę,
świat cały był przekonany o słuszno-
ści sprawy polskiej i jej postawy mo-
ralnej. Dzień ten jest tryumfem pol-
skiej myśli politycznej, która broniąc
własnej wolności i niosąc jednocześ-
nie wolność innym narodom – pod-
bitym lub agresją zagrożonym – zna-
lazła u swych sojuszników nie tylko
pełne zrozumienie, ale i poparcie czy-
nem – jakim było wypowiedzenie
wojny przez Anglię i Francję.

Prasa wieczorna przyniosła tego
dnia jeszcze jedną wiadomość, która
zdaniem autorów miała zmienić losy
trwającej od kilku dni wojny. Na pierw-
szej stronie „Kuriera Czerwonego”

Forum Dziennikarzy   /   nr 3 (123)   10. 2017

1 września 1939
poranne wydania nie

informowały
o wybuchu wojny.

I tak „Kurier
Poranny” przyniósł

informacje
o agresywnych

działaniach
niemieckich grup
dywersyjnych na

terenach
przygranicznych m.in.
w Kartuzach. Ponadto
zamieszczono artykuł

o niemieckich
żądaniach

terytorialnych.



Historia str. 69

czytelnicy mogli przeczytać ogromny
tytuł: Losy wojny przesądzone osta-
tecznie po wystąpieniu Anglii i Fran-
cji rozbójnicy świata storpedowali
okręt z setkami Amerykanów. Roosvelt
zwołuje nadzwyczajne posiedzenie
parlamentu. Poniżej znalazł się do-
kładny opis storpedowania brytyj-
skiego parowca Athenia z obywatela-
mi usA oraz Kanady na pokładzie. Po-
tworny zamach na pasażerski parowiec
Athenia – napisano w komentarzu re-
dakcyjnym – przypomina każdemu na
świecie pamiętną zbrodnię niemiecką
z 1917 roku: zatopienie amerykań-
skiego transatlantyku Lusitania. Zbrod-
nia ta, jak wiadomo, zdecydowała
o przystąpieniu stanów Zjednoczonych
do wielkiej wojny. (…) Obecność pa-
ruset obywateli amerykańskich na
storpedowanym zdradziecko statku
jeszcze bardziej upodabnia zamach
na Athenię do historycznej zbrodni
z 1917 roku. Toteż konsekwencje tej
zbrodni chyba nie każą długo czekać.

Krzepieni
kłamstwami 

O ile optymistyczny ton gazet
z pierwszych dni wojny wydaje się
usprawiedliwiony, to artykuły z póź-
niejszego okresu mogą budzić zdzi-
wienie. Od 5 września obok informa-
cji o okrucieństwach armii niemieckiej
pojawiają się wiadomości o sukcesach
Wojska Polskiego oraz wojsk sprzy-
mierzonych. Tego dnia właśnie „Kurier
Poranny” przyniósł informację na te-
mat rozpoczęcia działań bojowych
przez Anglię i Francję. Brytyjskie bom-
bowce miały bombardować niemiec-
kie porty. Poinformowano również
czytelników o zajęciu Jasnej Góry
przez Niemców. Żołnierze mieli wje-
chać konno do klasztoru. Cudowny ob-
raz został ukryty.

Natomiast wieczorne wydanie tej
gazety na pierwszej stronie przyniosło
ogromny tytuł: Berlin zbombardowa-
ny. Dziś rano 30 samolotów polskich
ukazało się nad Berlinem i obrzuciło
bombami obiekty wojskowe, wyrzą-
dzając ogromne szkody. Wszystkie
samoloty wróciły bez strat.

Dzień później warszawiacy mog-
li przeczytać, że armia francuska wesz-
ła do Zagłębia saary. 8 września „Ku-
rier Warszawski” poinformował war-

odnosili kolejne zwycięstwa, zajmując
teren o powierzchni 1275 kilometrów
kwadratowych. Bitwa nad Bzurą była
przedstawiana w prasie warszawskiej
jako ogromny sukces militarny: Dwie
dywizje niemieckie rozbite. Wojska
polskie wzięły 1000 jeńców, wiele czoł-
gów i sprzętu wojennego. W dwa dni
Niemcy stracili 35 samolotów. Wie-
czorem opis walk został uzupełniony in-
formacją o zajęciu Łodzi. Źródłem in-
formacji było Radio Wilno. 

Co ciekawe, im trudniejsza była
sytuacja na froncie, tym większe suk-
cesy odnosiło Wojsko Polskie w kra-
ju i armie sprzymierzone w europie
Zachodniej. 15 września „Robotnik” na
pierwszej stronie informował, że ini-
cjatywa przechodzi coraz bardziej do
naszych rąk. I tak musiało być. Bo woj-
ska polskie, nietknięte i wykazujące
wspaniały spokój nerwowy, odcinają
te „kolumny pancerne”, które się prze-
rwały, od ich „podstaw istnienia”, osa-
czają je i utrudniają im coraz to sku-
teczniej komunikację z siłami głów-
nymi. Pod Kutnem odnieśliśmy duży
sukces. Roztrzaskaliśmy już nie pułki,
tylko całe dywizje.

O inwazji sowieckiej 
– niewyraźnie 

17 września prasa warszawska jesz-
cze nie informowała o wejściu Rosjan.
„Kurier Czerwony” na pierwszej stro-
nie przyniósł informację o walkach na
przedpolach stolicy i bombardowaniu
śródmieścia Warszawy, w wyniku cze-
go w płomieniach stanął Zamek Kró-
lewski, zaś kruchta katedry Św. Jana zna-
lazła się w gruzach. Jednak w tym sa-
mym numerze znajdujemy kolejne in-
formacje przekazywane dla podnie-
sienia morale obrońców Warszawy.
I tak polski kontrtorpedowiec „Wi-
cher” miał zatopić u wejścia do portu
Wilhelmshaven niemiecką łódź po-
dwodną u–37 (faktycznie ORP „Wi-
cher” został zatopiony podczas walk
w obronie Wybrzeża 3 września 1939
roku), zaś pod Brześciem Litewskim Ar-
mia Polska miała zdobyć 40 czołgów.

Dzień po wejściu Rosjan na zie-
mie Rzeczypospolitej gazety war-
szawskie nadal milczały o wydarze-
niach na wschodnich rubieżach. 18
września był w prasie dniem pełnym

szawiaków o zwycięskim pochodzie ar-
mii francuskiej na zachodzie, któ-
ry m.in. doprowadził do ewakuacji
miast w Nadrenii i Westfalii. Lotnic-
two francuskie zbombardowało za-
kłady Kruppa. Oprócz optymistycz-
nych nowin z frontu, gazeta donosiła
o coraz trudniejszej sytuacji w Nie-
mczech, które mają kłopoty z aprowi-
zacją, w wyniku czego pozostali jesz-
cze na terenie Rzeszy cudzoziemcy,
obywatele państw neutralnych lub za-
przyjaźnionych nabywać mogą żyw-
ność za specjalnymi kartkami, lecz
opłacając tylko dewizami. Ponadto
w stolicy III Rzeszy czynione są po-
śpieszne przygotowania sanitarne.
Wszystkie szkoły zamienia się w laza-
rety. Do służby sanitarnej powołano
dziesiątki tysięcy kobiet z całej Rzeszy.
Okazał się jednak dotkliwy brak leka-
rzy. Wobec tego dopuszczono do służ-
by polowej lekarzy żydowskich, któ-
rych znaczną część wypuszczono
z obozów koncentracyjnych.

Według prasy warszawskiej ofen-
sywa francuska posuwała się błyska-
wicznie, gdyż już 8 września została
przełamana Linia Zygfryda. O uspo-
kajaniu mieszkańców stolicy przez pra-
sę może świadczyć wydanie w czasie
kampanii wrześniowej satyrycznego
pisma „Mucha”, które na okładce za-
mieściło karykaturę Hołd pruski
w Moskwie przedstawiającą Ribben-
tropa klęczącego i całującego w rękę sta-
lina z następującym podpisem: stalin –
Pakt to my tobie Ribbentropie podpi-
sali. Ty w rączkę nas pocałuj, pakt
bierz, a co my zrobimy dalej, to jeszcze
podumajem. Ten optymistyczny ton był
utrzymywany także w dniach następ-
nych. Armia francuska miała toczyć za-
cięte walki w Zagłębiu saary i szybko
posuwać się naprzód, w wyniku czego
zostały opanowane mosty na Renie
i zajęte zakłady przemysłu żelaznego. 12
września warszawiacy mogli przeczy-
tać opis niemieckich nalotów na stoli-
cę, w czasie których zbombardowano
Belweder. Jednak nawet ten drama-
tyczny tekst sąsiadował z radosną no-
winą o strąceniu 20 proc. wszystkich
maszyn nieprzyjaciela.

13 września – według prasy war-
szawskiej – niemiecka ofensywa na
Polskę załamała się. W miastach, któ-
re znalazły się w rękach wroga, wybu-
chały powstania, zaś sojusznicy Polski →
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sukcesów wojsk polskich oraz dniem
klęsk armii niemieckiej. Nie dość, że
odparto wojska nieprzyjacielskie na
przedpolach Pragi, zadając Niemcom
poważne straty, to pokonana pod
Lwowem wroga armia wycofała się na
słowację. Nie ustawał też w działaniach
ORP „Wicher”, który zatopił kolejny
okręt niemiecki w okolicach Born-
holmu. Co prawda na stolicę spadło
dzień wcześniej 3000 bomb, ale od-
powiedzią było bombardowanie Linii
Zygfryda przez lotnictwo francuskie.
Nie tylko polskie miasta były bom-
bardowane, ucierpiał również Berlin
w wyniku rajdu bombowców pol-
skich i francuskich. eskadry sprzy-
mierzone nie poniosły żadnych strat,
co świadczyło o niskiej skuteczności
niemieckiej obrony przeciwlotniczej.
Działania naszych sprzymierzeńców
na froncie zachodnim przynosiły nie-
spodziewane efekty: w saarbrücken,
mieście otoczonym przez armię fran-
cuską, tłum przejął władzę i wysłał par-
lamentariuszy celem omówienia wa-
runków kapitulacji. Również czołów-
ka „Kuriera Porannego” przynosiła
optymistyczne informacje o sukcesach
wojsk polskich pod Lwowem, które
wzięły 5000 jeńców i zdobyły 100
czołgów. Podobne sukcesy odnosili Po-
lacy w walkach pod Kutnem. Poin-
formowano także o kolejnym nalocie
na Berlin dokonanym przez lotnictwo
polskie i francuskie.

O rozpoczęciu działań wojen-
nych przez ZsRR poinformował war-
szawiaków dopiero 19 września „Ro-
botnik”, zamieszczając krótką infor-

mację, zaś w „Kurierze Porannym”
poinformowano, że 18 września roz-
głośnia wileńska Polskiego Radia
o godz. 1 po południu wydała na fali
krótkiej 39,5 odezwę do mieszkańców
miasta o zachowanie spokoju i roz-
wagi oraz nieuleganie podszeptom
dywersantów. Informacje o wejściu
Rosjan brzmiały wręcz uspakajająco.
Podkreślono – opierając się na ofi-
cjalnym komunikacie urzędowym,
że rząd sowiecki (…) zachowuje sta-
nowisko neutralne wobec wojny pol-
sko–niemieckiej. Mimo to jednak
sowieckie oddziały wojskowe zajęły
część polskiego terytorium pogra-
nicznego. Wobec oświadczenia o neu-
tralności sowietów, armia polska nie
prowadzi działań wojennych przeciw
armii sowieckiej (…). Pod tą infor-
macją, znalazła się wzmianka o co-
faniu się wojsk sowieckich, oparta na
doniesieniach Radia Wilno, które
przekazywało, że w ciągu wieczora,
wojska sowieckie nie tylko nie posu-
wają się w głąb Polski, ale ustąpiły
z niektórych miejscowości.

Ostatnie dni prasy warszawskiej
przynosiły informacje o walkach, któ-
re przypominały komunikaty z dni
wcześniejszych. Jeszcze 20 września
„express Poranny”, informując o obro-
nie stolicy, pisał, że wojsko polskie od-
rzuca i ściga nieprzyjaciela, zaś nowa
faza wojny zaczęła się od zwycięstw pol-
skich. Do tego zamieszczono artykuł
o wielkiej rewolcie, która wybuchła
w zakładach zbrojeniowych skody
w Pilźnie. Tego samego dnia wieczorem
czytelnicy mogli się dowiedzieć, że ar-
mia polska przeszła do natarcia pod
Modlinem, pod skierniewicami, pod
Warszawą oraz, że rozpoczął się zwy-
cięski marsz wojsk poznańskich. W ko-
lejnych dniach informowano o walkach
na froncie zachodnim, m.in. w okolicach
Akwizgranu, o zbieraniu zapasów żyw-
ności oraz wprowadzeniu kary śmier-
ci za kradzież. 

Jeszcze 25 września „Kurier Po-
ranny” w wydaniu chełmskim infor-
mował o nieustannym posuwaniu się
naprzód wojsk francuskich w rejonie
Luksemburga, zaś walki na froncie
zachodnim toczą się wciąż między li-
niami Maginota i Zygfryda, z wyraź-
ną przewagą sił angielskich i francu-
skich, które zalewają linię Zygfryda po-
tokiem ognia i stali.

Jak zrozumieć
niezrozumiałe? 

Co spowodowało, że Polacy byli
w ten właśnie sposób informowani
o sytuacji na frontach? Trzeba pamiętać,
że jak zawsze w sytuacjach kryzysowych
panował głód informacji, z czego do-
skonale zdawali sobie sprawę redakto-
rzy i wydawcy prasy: Dzienniki są roz-
chwytywane. Czytelnik, który dotychczas
czytał jedno pismo, kupuje dziennik
rano, kupuje kilka dzienników popo-
łudniowych i jeszcze wieczorem wybiega
po gazetę. Trzeba także mieć na uwadze
zasady, jakimi kierowali się dziennika-
rze przed wojną. Obowiązujące przed
wybuchem wojny prawo prasowe nie na-
kładało na dziennikarzy obowiązku
rzetelnego informowania czytelników,
tak jest to przyjęte w obecnie obowią-
zujących rozwiązaniach prawnych1. Tak
więc dziennikarze nie łamali obowią-
zującego prawa. Trudno jest obecnie do-
konywać ocen moralnych postępowania
dziennikarzy czasu wojny obronnej,
którzy tworzyli materiały redakcyjne, tak,
aby nękanej bombardowaniem ludno-
ści (…) dodawały (…) otuchy i krzepi-
ły siły do wytrwania. 

Warto przypomnieć, że w okresie
dwudziestolecia międzywojennego
przetoczyła się wielka dyskusja na te-
mat zasad etyki dziennikarskiej, będą-
ca głosem środowiska w czasie prac nad
prawem prasowym. Tuż po odzyskaniu
niepodległości redaktorzy pisali m.in.:
wobec wielkiej wiary, jaką posiada sło-
wo drukowane w Polsce, wobec wiel-
kiego kredytu moralnego, jakim się ono
cieszy, redaktor polski zobowiązany
jest do wyjątkowej czujności i prze-
zorności. Ważyć w sobie musi każde
słowo, nim je w świat wypuści (Konrad
Olchowicz, redaktor naczelny „Kurie-
ra Warszawskiego”). u nas (…) uwa-
żano prasę za obowiązek społeczny
i publiczny w najprzedniejszym ga-
tunku (…). Do zawodu dziennikar-
skiego przypisano zaszczytne epolety
(ernest Łuniński, dyrektor Wyższej
szkoły Dziennikarskiej) Najcenniej-
szymi cnotami dziennikarskimi pozo-
staną zawsze: stałość, prawda, jasność
i poczucie odpowiedzialności (stefan
Krzywoszewski, redaktor „Świata”)2.

Profesor Daria Nałęcz, pisząc o pra-
sie okresu dwudziestolecia, podkreśli-
ła jej rzetelność w dostarczaniu infor-
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macji, ponieważ wydarzenia dnia nie za-
wsze niosły wystarczającą porcję emo-
cji, w miarę potrzeby wzbogacano je
pewną dozą fantazji. Rzadko jednakże
prefabrykowano kłamstwa w sprawach
o podstawowym znaczeniu. 

Jest kilka hipotez tłumaczących
zjawisko dezinformacji w okresie kam-
panii wrześniowej. Jacek Czajowski
i Jan Kucia uznali, iż dezinformacja (nie
wnikając w dalsze ewentualne motywy)
w istniejącej wówczas sytuacji była
wówczas nakazem chwili: tego wyma-
gała polska racja stanu, taki był obo-
wiązek moralny prasy wobec walczą-
cych żołnierzy i poddanej wojennym ry-
gorom ludności cywilnej3. 

Lucjan Dobroszycki, omawiając
historię prasy w okresie kampanii wrześ-
niowej, również postawił pytanie
o postawę redakcji gazet wydawanych
we wrześniu: czym tłumaczyć (…)
postawę prasy wrześniowej? Naciskiem
czynników oficjalnych, zarządzeniami
cenzury czy też brakiem własnej sieci
korespondentów i niemożliwością do-
tarcia do źródeł w czasie wojny. Nie-
wątpliwe czynniki te odegrały pewną
rolę. Ale takie postawienie sprawy by-
łoby – jak się wydaje – uproszczeniem
zagadnienia. Nikt przecież – przykła-
dowo biorąc – nie zmuszał i nie mógł

zmuszać czołowego publicysty prasy
wrześniowej i zarazem działacza PPs
Mieczysława Niedziałkowskiego do
podawania optymistycznych wiado-
mości. (…) Postawy prasy wrześniowej
nie można traktować w oderwaniu,
gdyż stanowiła ona jedynie cząstkę
problemu znacznie szerszego i bar-
dziej istotnego, a mianowicie problemu
obrony bez względu na własne możli-
wości i realny układ sił. Walka do
ostatka w imię honoru i w nadziei na
odsiecz sojuszników byłaby jednak nie
do pomyślenia bez prasy i radia, które
sens tej walki uzasadniały na przekór
faktom. I tu wydaje się tkwi główna
przyczyna omawianego zjawiska4.

Należy zgodzić się z tezą, że pra-
sa polska wydawana we wrześniu 1939
roku odegrała rolę czynnika wzmac-
niającego opór, który co prawda nie
przyniósł zwycięstwa. Jest natomiast
oczywiste, że w dziejach wojny, a co za
tym idzie w dziejach europy i świata,
odegrał istotną rolę. Prasa polska,
która do oporu tak usilnie zachęcała,
miała swój udział również i w osta-
tecznym rezultacie5.
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Dzień po wejściu
Rosjan na ziemie
Rzeczypospolitej

gazety warszawskie
nadal milczały

o wydarzeniach na
wschodnich

rubieżach. 18
września był

w prasie dniem
pełnym sukcesów

wojsk polskich oraz
dniem klęsk armii

niemieckiej.
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janusz roszkowski: tajemniczy prezes 
✎ seBAsTIAN LIGARsKI, GRZeGORZ MAJCHRZAK

„stanowczo i z pełnym przekonaniem
zapewniam Was – Towarzyszu Gene-
rale, że osobiście z całą powagą i tros-
ką podchodzę do kwestii zapewnienia
opieki nad tymi, którzy niezależnie od
motywów, jakimi się kierowali, zig-
norowali ostracyzm środowiska i opo-
wiedzieli się w najtrudniejszym okre-
sie po stronie władzy. uważam to za
swój kluczowy obowiązek. Doceniam
polityczną i moralną wagę tej kwestii,
zdając sobie sprawę z jej znaczenia dla
stabilności politycznej dziś i w przy-
szłości. Proszę mi wierzyć, że nie ule-
gam, ani też nie ulegnę w przyszłości,
jakimkolwiek próbom nacisku, które
miałyby prowadzić ku przekreśleniu
rzeczywistych zasług, płynących z fak-
tu zajęcia w trudnej sytuacji określo-
nej postawy politycznej” – tak pisał
w 1988 r. prezes Radiokomitetu Janusz
Roszkowski do generała Wojciecha
Jaruzelskiego. swój list zakończył tymi
słowy: „pragnę zapewnić Was, że jak
dotąd będę wiernie realizował Waszą
politykę, z którą się całkowicie iden-
tyfikuję”. uznawany za liberała (za-
pewne ze względu na bliską znajomość
z Mieczysławem Rakowskim), były
wieloletni szef Polskiej Agencji Pra-
sowej, życiorys miał bogaty – zarów-
no ten oficjalny, jak i ten przez lata
skrzętnie skrywany. 

tiach historycznych i rozliczenio-
wych, m.in. w sprawie mordu w Jed-
wabnem czy współpracy z CIA w cza-
sach „demokracji ludowej”. Pisał też
noty pośmiertne byłych podwładnych
z PAP. W razie potrzeby bronił ich tak-
że przed zarzutami o współpracę z bez-
pieką. Chętnie oceniał działalność in-
nych (Ryszarda Kuklińskiego, Clausa
von staufenberga), sam jednak nie
był absolutnie skłonny do uzupełnie-
nia luk w swoim oficjalnym życiorysie.

Tymczasem jego dostępne bio-
gramy są nader niepełne. Aby się o tym
przekonać, wystarczy sięgnąć np. do
„Leksykonu polskiego dziennikarstwa”
autorstwa elżbiety Ciborskiej z 2000 r.
Tam jego życiorys rozpoczyna się do-
piero od 1953 r., gdy Roszkowski miał
już 25 lat. Ponadto o późniejszym
okresie jego życia również nie znajdzie
się tam – o co zresztą trudno winić au-
torkę – wielu ciekawych informacji.
Tymczasem – jak się okazuje – zarówno
w aktach urzędu Bezpieczeństwa, jak
i służby Bezpieczeństwa można ich
znaleźć całkiem sporo…

„Pracowity”
i „pomysłowy” 

Janusz Roszkowski urodził się
w 1928 r. w Łapach, w rodzinie ro-

Życiorys bogaty, lecz
dziurawy

W okresie PRL Janusz Roszkow-
ski piastował szereg wysokich stano-
wisk; był m.in. prezesem, redakto-
rem naczelnym Polskiej Agencji Pra-
sowej (1971–1986), przewodniczą-
cym Komitetu ds. Radia i Telewizji
(1986–1989) czy ambasadorem Polski
w Danii (1989–1991). Przez dwie ka-
dencje pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich, a przez jedną prezesa
europejskiego stowarzyszenia Agen-
cji Prasowych. Aktywnie działał w Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(od 1947 r. należał do Polskiej Partii
Robotniczej, a od 1948 r. do PZPR).
Był m.in. delegatem na VI, VII i VIII
zjazd, trzykrotnie wybierano go na za-
stępcę członka Komitetu Centralnego
PZPR, uczestniczył w pracach wielu
ciał partyjnych (np. Komisji Propa-
gandy).

W 1991 r. przeszedł na emerytu-
rę. Jednak pozostawał (jeszcze przez
wiele lat) nadal aktywny zawodowo.
Był m.in. autorem co najmniej kilku,
zresztą niezwykle ciekawych, artyku-
łów na temat II wojny światowej,
głównie na dotyczących armii nie-
mieckiej. Wypowiadał się w kwes-
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botniczej (ojciec był tokarzem w Za-
kładach Naprawczych Taboru Kolejo-
wego, a matka gospodynią domową).
Do wybuchu II wojny światowej ukoń-
czył 5 klas szkoły powszechnej, w latach
1939–1941 uczył się w szkole sowiec-
kiej (Białostocczyznę zajęła Armia
Czerwona) – zaliczył w niej 6 klasę.
W tym czasie należał – jak pisał w swo-
im życiorysie – do organizacji ra-
dzieckiej „Pionier”, czyli Wszech-
związkowej Organizacji Pionierskiej
imienia Włodzimierz Ilicza Lenina,
przybudówki Komsomołu, do której
należeć musiały dzieci w wieku 9–14
lat, a jej celem było wychowanie dzie-
ci w duchu ideologii komunistycznej.
Nie wiadomo, niestety, co Roszkowski
robił w latach 1941–1943. W każdym
razie od 1943 r. pracował jako robot-
nik w ZNTK w Łapach. Po zakończe-
niu wojny kontynuował naukę –
w 1946 r. zdał tzw. małą maturę, a rok
później (po przeniesieniu się wraz
z rodziną na Ziemie Odzyskane do
Kłodzka) maturę. W latach 1947–
1951 studiował na Wydziale Dyplo-
matyczno–Konsularnym Akademii
Nauk Politycznych (przemianowanej
w ostatnim roku jego studiów na szko-
łę Główną służby Zagranicznej). Jed-
nocześnie (przez rok) uczył się w stu-
dium Dziennikarskim.

1 sierpnia 1949 r. został przyjęty
do pracy w Ministerstwie Bezpie-
czeństwa Publicznego. Był podwład-
nym osławionej „krwawej Luny, czy-
li Luny Brystygier, początkowo jako
funkcjonariusz Wydziału IV Depar-
tamentu V (odpowiedzialnego za
zwalczanie „wrogiej działalności ka-
tolickiego kleru świeckiego”), a na-
stępnie Wydziału V Departamentu
V, któremu podlegały „postępowe
grupy katolickie”. Chociaż w resorcie
pracował cztery i pół roku, to nie
zrobił w nim kariery. Dosłużył się je-
dynie stanowiska referenta, mimo że
przez przełożonych był charaktery-
zowany pozytywnie, a nawet bardzo
pozytywnie. I tak np. 10 listopada
1949 r. pisano o nim: „Operacyjnie
jeszcze nie pracuje, ale materiały ana-
lizuje poprawnie, słuszne wyciąga
wnioski, wyrobione poczucie odpo-
wiedzialności, pracowity i zdyscypli-
nowany, zapowiada się na b[ardzo]
dobrego pracownika organów b[ez-
pieczeństwa] p[ublicznego]”, a nieco

z Wojewódzkiego urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Białymstoku
doniesienie informatora o pseudoni-
mie „Mery” (Kazimierza szlachciń-
skiego) z … 28 kwietnia 1948 r., z pro-
śbą o „przesłuchanie Janusza Rosz-
kowskiego na okoliczność działalno-
ści w bandzie Truchina eugeniusza”.
W doniesieniu tym „Mery” informo-
wał: „T[ruchin] eugeniusz w czasie je-
sieni 1945 r. i zimy 1946 r. dokonywał
napadów na żołnierzy radzieckich ja-
dących pociągiem osobowym z War-
szawy lub do Warszawy. Dokonywał
tego wraz z Januszem Roszkowskim
uczącym się obecnie w Wyższej szko-
le Politycznej w Warszawie, rodzina
jego zamieszkuje w Kłodzku”. W ak-
tach zachowało się również doniesie-
nie innego informatora o pseudonimie
„Świerk” (Bogusława Perkowskiego)
z tego samego dnia. Informował on
w nim o posiadaniu (oczywiście nie-
legalnym) przez Roszkowskiego bro-
ni. A ponadto opisywał jego prze-
stępczą działalność: „gdy jednego dnia
do szkoły przyniósł pistolet szlach-
ciński, wtedy podszedł do niego Rosz-
kowski Janusz i zaproponował mu
współpracę z ich paczką. Współpraca
polegała na rabowaniu broni i warto-
ściowych przedmiotów oficerom i żoł-
nierzom Armii Czerwonej. »Operacje«
te przeprowadzane były najczęściej
na pociągu olsztyńskim w okolicach
Czerwonego Boru, czasami także
w okolicach szepietowa i Czyżewa,
i Racibór (?) w pociągu warszawskim.
Akcja wyglądała w następujący sposób:
jeden z nich przechodził przez cały po-
ciąg i gdy zobaczył gdzieś samotnie sie-
dzącego oficera lub też podoficera
z bronią boczną, zaraz wołał ten ko-
leżków i we trzech pakowali się do
przedziału. Dwóch stało w przejściu,
a trzeci podchodził i odbierał broń.
Oczywiście byli oni w tym czasie z pis-
toletami i odkrycie trzymali je w rę-
kach”.

Mimo posiadania tych niepoko-
jących informacji na początku czerw-
ca 1952 r. postanowiono, że sprawie
Roszkowskiego nie zostanie nadany
dalszy bieg. Decyzję taką podjął za-
stępca dyrektora Wydziału ds. Funk-
cjonariuszy MBP edward Tracz. Takie
stanowisko miało zostać „uzgodnione
z ob. Ministrem”. Można się domyślać,

ponad 12 miesięcy później: „W pracy
operacyjnej robi coraz większe
postępy, wykazuje dużo samodziel-
ności i pomysłowości. Posiada dużo
walorów na b[ardzo] dobrego pra-
cownika operacyjnego z perspektywą
szybkiego wzrostu na kierownicze
stanowisko”.

Z całą pewnością zaszkodził mu
nie najlepszy – delikatnie to ujmując
– początek. Już w drugim miesiącu
służby do Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego dotarła skarga na jego po-
stępowanie. Został oskarżony o wy-
muszenie „skierowania na zamiesz-
kanie w bursie studenckiej”, do czego
wykorzystał legitymację funkcjona-
riusza MBP. ukarano go za to ustną na-
ganą. Początek nie był więc dobry, ale
koniec jeszcze gorszy. Na początku lu-
tego 1953 r. na podstawie postano-
wienia Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej został tymczasowo zatrzyma-
ny. Miało to związek ze śledztwem to-
czącym się przeciwko niemu; był po-
dejrzany o nielegalne posiadanie i han-
del bronią palną w latach 1945–1946
oraz o przechowywanie pistoletu mar-
ki „Parabellum” do lipca 1949 r. 

Ustawiony, lecz
pechowy

Paradoksalnie, ubek Roszkowski
stał się ofiarą doniesienia agenta bez-
pieki. Otóż 21 marca 1952 r. do Biura
ds. Funkcjonariuszy Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego przesłano

„W PAP–ie natomiast
królują

przeciętniacy.
Szefem jest

Roszkowski, który
cieszy się zaufaniem

Wydziału
Propagandy –

zanotował w swym
dzienniku

Mieczysław
Rakowski.  →
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że Januszowi Roszkowskiemu pomogły
koneksje rodzinne – jego stryjeczny
brat eugeniusz był w latach 1948–
1951 szefem Powiatowego urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Ko-
szalinie, a następnie w latach 1951–
1953 naczelnikiem Wydziału IV
WuBP w Koszalinie.

Janusz Roszkowski miał jednak
pecha. We wrześniu lub październiku
1952 r. do Biura ds. Funkcjonariuszy
MBP trafiło kolejne doniesienie na
jego temat, tym razem od informato-
ra o pseudonimie „Jezierski”. Agent ten
informował w nim o rozmowie ze
swoim kolegą (stanisławem Łapiń-
skim) działającym po wojnie w pod-
ziemiu. Przytoczył on m.in. następu-
jące jego słowa: „zwrócił się on do mnie
z prośbą, żebym poprosił Roszkow-
skiego Janusza pracownika MBP o jego
zwolnienie na wypadek aresztowania
go”. Tego sygnału już nie zlekceważo-
no. Rozpoczęto śledztwo, a 12 marca
1953 r. Roszkowski został tymczasowo
aresztowany. Na wolność wyszedł naj-
prawdopodobniej po blisko czterech
miesiącach – 10 lipca 1953 r.

Wcześniej jednak, 31 marca, zos-
tał dyscyplinarnie zwolniony z pracy
w aparacie bezpieczeństwa publiczne-
go. Miało to najprawdopodobniej zwią-
zek z zawartym w „Postanowieniu
o umorzeniu śledztwa” ustaleniem,
że „wstępując do pracy w aparacie
b[ezpieczeństwa] p[ublicznego]
w sierpniu 1949 r. świadomie ukrył fak-
ty opisane w przedmiotowym posta-
nowieniu uzyskując podstępnie pracę
w tym aparacie”. Kilkakrotnie go oczy-
wiście przesłuchiwano, podobnie zresz-
tą jak inne zamieszane w jego sprawę
osoby. W efekcie ustalono m.in., że
„wspólnie z Truchinem eugeniuszem
i Nowikiem Bogdanem dokonali trzech
kradzieży z transportu radzieckiego
zdążającego z Niemiec do ZsRR, skąd
skradli raz około 6 q zboża, drugi 4 q
cukru i trzeci raz kilkadziesiąt litrów
nay”. Na jego szczęście jednak inny,
poważniejszy „zarzut, że dokonywał on
wspólnie z innymi napadów na ofice-
rów i żołnierzy radzieckich w pocią-
gach” w trakcie śledztwa nie potwier-
dził się. Początkowo zresztą (28 lute-
go 1953 r.) postanowiono postępowa-
nie przeciwko niemu umorzyć. Wpływ
na to miało kilka czynników. W toku
śledztwa nie stwierdzono, aby „posia-

dając nielegalnie szereg jednostek bro-
ni w okresie 1945/[19]46 użył jej do
zbrodniczej działalności”. Ponadto – jak
stwierdzano – jego udział w kradzie-
żach z radzieckich transportów „nie
przyniósł poważniejszych szkód”, a jego
działalność przestępcza miała miejsce
przed ogłoszeniem amnestii. Ponadto
on sam w jej trakcie nie miał jeszcze
ukończonych 18 lat. Na jego korzyść
przemawiał również fakt, że rzekomo
nielegalnie przechowywane (do 1949 r.)
„Parabellum” zdał stryjecznemu bra-
tu, a także to, iż pistolet ten „nie był tak-
że użyty przez niego, względnie inne
osoby do wrogich celów”. Ostatnim
czynnikiem, który uwzględniono przy
podejmowaniu decyzji były pozytyw-
ne ocen za okres służby w uB.

Kolejny zwrot w jego sprawie na-
stąpił 26 kwietniu 1953 r., kiedy to po-
stanowienie o umorzeniu śledztwa
zostało uchylone. Zastępca Naczelne-
go Prokuratora Wojskowego Józef
Feldman uznał bowiem: „jak wynika
z akt sprawy w dotychczasowym śledz-
twie nie zostało wyjaśnione dosta-

tecznie, czy podejrzany będąc już
funkcjonariuszem aparatu b[ezpie-
czeństwa] p[ublicznego] nie był po-
wiązany z działalnością osób wrogich
Polsce Ludowej, na co wskazują jego
dalsze kontakty z Truchinem i Nowi-
kiem na terenie Warszawy i nakłania-
nie tych osób do zatajenia przed or-
ganami b[ezpieczeństwa] p[ubliczne-
go] ich działalności w okresie
1945/[19]46”.

W czasie dalszego śledztwa wyszły
zresztą na jaw kolejne interesujące
fakty na temat przeszłości Roszkow-
skiego. Okazało się, że 16 czerwca
1949 r. zatrzymany (razem „z kilku-
nastoma innymi kolegami z Domu
Akademickiego”) na blisko dwa ty-
godnie przez Miejski urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego w Warszawie. Jak
sam zresztą zeznał „za prowokacje
podczas manifestacji »Bożego Cia-
ła«”. Powodem zatrzymania był fakt, że
działalność tej kilkunastoosobowej
grupki, która usiłowała przeszkodzić
w zorganizowaniu uroczystości ko-
ścielnych „doprowadziła do konfliktu
z tłumem wiernych i zakłóceń po-
rządku publicznego”. Notabene z tego
właśnie powodu Janusz Roszkowski
został nawet (chwilowo) wykluczony
z partii przez Centralną Komisję Kon-
troli Partyjnej PZPR. Ostatecznie
uwzględniając „b[ardzo] pozytywną
opinię o pracy i zachowaniu się” oraz
„samokrytyczną ocenę” Roszkow-
skiego jego „błędnego wystąpienia”
przywrócono mu (po jego odwołaniu)
prawa członka partii.

Z MBP do PAP

Po zakończeniu pracy w MBP
Roszkowski przez kilka miesięcy po-
zostawał bez pracy, jednak z dniem 9
września 1953 r. rozpoczął pracę w Pol-
skiej Agencji Prasowej. Jak pisał po la-
tach w swoim życiorysie: „Po okresie
stażowym zostałem reporterem Re-
dakcji Krajowej PAP, przechodząc
przez szereg działów: gospodarczy
(zajmowałem się przez pewien czas
sprawami nowych inicjatyw na polu
współzawodnictwa pracy), społecz-
no–polityczny, naukowo–techniczny,
a także partyjny, a wreszcie najdłużej
– kultury i sztuki, zostając zastępcą kie-
rownika Zespołu zajmującego się tą te-
matyką. Należałem do wąskiej grupy

W ocenie Służby
Bezpieczeństwa

Roszkowski
„Forsował

wytypowanych przez
siebie kandydatów

na wyjazdy
korespondenckie do

k[rajów]
k[apitalistycznych]

spośród osób
narodowości

żydowskiej”. Jednak
– jak przy tym
dodawano –

„uzasadnieniem była
wyłącznie ocena ich

umiejętności
dziennikarskich”.
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sprawozdawców PAP z najważniej-
szych imprez, wydarzeń politycznych,
jak zjazdy partii, wizyty na najwyższym
szczeblu, kongresy związkowe”. W la-
tach 1961–1963 był korespondentem
PAP w Berlinie (Niemiecka Republika
Demokratyczna), a w latach 1963–
1967 w Bonn (Republika Federalna
Niemiec). W październiku 1967 r. ob-
jął stanowisko zastępcy redaktora na-
czelnego Redakcji Krajowej Polskiej
Agencji Prasowej, od lipca 1968 r. re-
daktora naczelnego Redakcji Krajowej
PAP, od połowy 1969 r. zastępcy re-
daktora naczelnego PAP, od listopada
1971 r. p.o. redaktora naczelnego PAP
i w końcu – od lutego 1972 r. – redak-
tora naczelnego PAP.

Mimo dosyć burzliwego pożeg-
nania z Ministerstwem Bezpieczeństwa
Publicznego nie był to jednak bynaj-
mniej koniec związków Janusza Rosz-
kowskiego z aparatem bezpieczeń-
stwa, przynajmniej cywilnym. W cza-
sie, kiedy był korespondentem Polskiej
Agencji Prasowej w Niemczech Za-
chodnich – jak można przetrzymać
w jednej z jego esbeckich charaktery-
styk: „utrzymywał kontakt służbowy
z rezydentem Dep[artamentu] I MsW
[czyli wywiadu – sL, GM]”. Ponadto
podczas swojej nieobecności użyczał
swe mieszkanie w Warszawie przy uli-
cy Bonifraterskiej kontrwywiadowi,
a konkretnie Wydziałowi VI Departa-
mentu II MsW (odpowiedzialnemu za
ochronę kontrwywiadowczą trans-
portu międzynarodowego – morskie-
go, żeglugi śródlądowej, transportu
lądowego i powietrznego). Było ono
wykorzystywane do spotkań z agen-
turą, jako lokal kontaktowy o krypto-
nimie „Zachód”. Mieszkanie Rosz-
kowskiego kontrwywiad wykorzysty-
wał od grudnia 1963 r. do września
1967 r.

Niestety nie wiadomo, czy współ-
praca ze służbą Bezpieczeństwa wpły-
nęła na jego dalszą karierę, czy może
jednak ważniejsze (co wydaje się zresz-
tą dużo bardziej prawdopodobne) oka-
zały się jego powiązania partyjne. Jak
bowiem odnotował pod datą 9 paź-
dziernika 1971 r. w swych dziennikach
redaktor naczelny „Polityki” Mieczy-
sław Rakowski: „Michał Hofman, wie-
loletni prezes PAP, ugiął się wreszcie
i zrezygnował z tej funkcji. Zapewne
przyjęto to z westchnieniem ulgi. Hof-

na się jedynie domyślać, ze chodziło
o działania propagandowe w związku
z drugą pielgrzymką Jana Pawła II do
Polski, w czerwcu 1983 r. 1 lipca 1984 r.
został powołany na członka Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Polsce – Instytutu Pamięci Na-
rodowej, czyli poprzednika dzisiejsze-
go IPN…

Objęcie stanowiska prezesa Pol-
skiej Agencji Prasowej nie oznacza-
ło absolutnie zakończenia jego bar-
dziej czy mniej jawnych związków
z resortem spraw wewnętrznych.
Od marca 1982 r. do lipca 1986 r.
utrzymywał z nim kontakt służbowy
naczelnik Wydziału VII Departa-
mentu III MsW (odpowiedzialne-
go m.in. za „operacyjną ochronę”
PAP) A. Tomczyk. Niezwykle inte-
resujące jest ich podsumowanie
z września 1986 r., kiedy to Janusz
Roszkowski kierował już radiem i te-
lewizją. stwierdzano w nim: „Z roz-
poznania wynika, że […] widział
potrzebę utrzymywania kontaktów
z naszą służbą dla prawidłowego za-
bezpieczenia i funkcjonowania tego
obiektu”. Dodawano jednak, że
„w sprawach polityki kadrowej na-
tomiast niemal całkowicie elimino-
wał nasz udział. Wyłącznie sam de-
cydował o wszystkich poszczegól-
nych sprawach personalnych, a szcze-
gólnie kiedy dotyczyły korespon-
dentów zagranicznych”. Trzeba zresz-
tą w tym miejscu podkreślić, że nie-
kiedy były to osoby, wobec których
służba Bezpieczeństwa miała po-
ważne zastrzeżenia (np. redaktor
Andrzej Rayzacher). W jego sprawie
Roszkowski interweniował nawet
u samego wiceministra spraw we-
wnętrznych Władysława Pożogi.
Z powodzeniem – doprowadził do
zmiany negatywnej decyzji MsW.
I to, mimo że jeden z braci Rayza-
chera (Bolesław) był uciekinierem
politycznym – z Polski wyemigrował
w drugiej połowie lat 50., a drugi
(Maciej) zaangażował się w działal-
ność opozycyjną (m.in. współpra-
cował z Komitetem Obrony Robot-
ników, prowadził w domu hurtownię
wydawnictw NOWej czy założył
i prowadził niezależne wydawnictwo
fonograficzne Wolna Taśma). Po-
nadto, pomimo sprzeciwu Departa-

man pójdzie na naczelnego »Forum«,
a na jego miejsce przyjdzie Roszkow-
ski, ze szkoły stefana O[lszowskie-
go]. serdeczny przyjaciel Rysia Frelka,
naszej nowej gwiazdy partyjnej”. Ra-
kowski nie miał wówczas najlepszego
zdania o nowym szefie Polskiej Agen-
cji Prasowej i jego ekipie. Niespełna
dwa lata później (17 września 1973 r.)
zapisał bowiem: „W PAP–ie natomiast
królują przeciętniacy. szefem jest Rosz-
kowski [Janusz], który cieszy się za-
ufaniem Wydziału Propagandy […]
szefem redakcji zagranicznej jest nie-
jaki [Zbigniew – GM] Boniecki (ma-
jor MsW – jak go nazywamy). Ponu-
ry typ. W ostatnim okresie nawet
„Biuletyn specjalny [PAP]” jest cen-
zurowany”. Tak na marginesie, nie-
wykluczone, że to dzięki Bonieckiemu
Roszkowski mógł – jako pierwszy –
poinformować kierownika Wydziału
Administracyjnego KC PZPR stani-
sława Kanię o wyborze Karola Wojty-
ły na papieża, uprzedzając nawet sa-
mego wiceministra spraw wewnętrz-
nych Mirosława Milewskiego. Barwnie
opisał to w „Gazecie Wyborczej” Wło-
dzimierz Kalicki: „Na biurku w gabi-
necie kierownika Wydziału Admi-
nistracyjnego KC stanisława Kani
dzwoni telefon. szef Polskiej Agencji
Prasowej Janusz Roszkowski infor-
muje, że papieżem został kardynał
Wojtyła. Kania odkłada słuchawkę,
zamyśla się. Minutę później telefon
znów dzwoni. szef wywiadu gen. Mi-
lewski melduje, że wedle najświeższych
informacji papieżem został Wojtyła.
Wiem – odpowiada Kania i kończy
rozmowę ze zdetonowanym Milew-
skim…”

Zaufany i niesforny 

Od końca listopada 1981 r. Rosz-
kowski był zapraszany – w charakterze
obserwatora – na posiedzenia Rady Mi-
nistrów. Decyzję taką podjął szef uRM
Michał Janiszewski, ale można się do-
myślać, że stał za nią sam Wojciech Ja-
ruzelski. W tym czasie był członkiem
Rady Klubu im. Karola Marksa.
W pierwszym półroczu 1983 r. został
członkiem sztabu Prasowego, który
„kierował szczególnie ważną kampanią
polityczna w I półroczu br.”, jak pisał do
niego, dziękując za efektywną pracę, se-
kretarz KC PZPR Jan Główczyk. Moż- →
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mentu III MsW, Roszkowski usiłował
również przeforsować na stanowisko
korespondenta PAP w Madrycie J.
Rubacha. Nie konsultował ponadto
z Rakowiecką kandydatury Juliusza
soleckiego, gdy mianował go redak-
torem naczelnym Redakcji Krajo-
wej – wobec tego ostatniego za-
strzeżenia miał z kolei wywiad. Po-
nadto – przynajmniej w ocenie służ-
by Bezpieczeństwa – „Forsował wy-
typowanych przez siebie kandydatów
na wyjazdy korespondenckie [sic!] do
k[rajów] k[apitalistycznych] spoś-
ród osób narodowości żydowskiej”.
Jednak – jak przy tym dodawano –
„uzasadnieniem była wyłącznie oce-
na ich umiejętności dziennikarskich”.
Według podwładnych Czesława Kisz-
czaka „postępowanie J[anusza]
R[oszkowskiego] w tych sprawach
wynikało raczej z jego cech charak-
terologicznych, a nie z sympatii do tej
nacji… ”. Inną, „znamienną cechą po-
lityki kadrowej” Roszkowskiego
w Polskiej Agencji Prasowej był „po-
zytywny stosunek do byłych pra-
cowników MsW”. Jako przykład wy-
mieniano zatrudnienie dwóch byłych
funkcjonariuszy wywiadu – solec-
kiego na stanowisko dyrektora ge-
neralnego oraz eugeniusza Pękały
w Dziale Dokumentacji PAP. Według
informacji zebranych przez służbę
Bezpieczeństwa było to komento-
wane w Polskiej Agencji Prasowej
jako „solidaryzowanie się z osobami
zwolnionymi z pracy z tego resortu”.
W świetle życiorysu Janusza Rosz-
kowskiego wydaje się, że ocena ta
była jak najbardziej trafna.

Co ciekawe, w MsW analizowano
również (na podstawie „wiarygodne-
go źródła”) kontakty towarzyskie Ja-
nusza Roszkowskiego. Podkreślano
przede wszystkim jego związki z człon-
kiem KC PZPR Mieczysławem Ra-
kowskim. Do jego „bliskich kontaktów”
zaliczano też wiceministra kultury
i sztuki Jerzego Bajdora, profesora
Longina Pastusiaka oraz sekretarza
KC PZPR Tadeusza Porębskiego, z któ-
rymi to spotykał się na „wieczory bry-
dżowe”. Cytowano również opinię
„z tego kręgu”, że jako przewodniczą-
cy Komitetu ds. Radia i Telewizji „bę-
dzie korzystał z rad M. F. Rakowskie-
go w przedmiocie działalności propa-
gandowej, jak i polityki personalnej”. 

Faktem jest, że polityka prowa-
dzona przez Janusza Roszkowskiego
nie oznaczała przełomu. Jak pod-
kreśla Jarosław Kończak analizujący
ewolucję programu TVP „zapowia-
dana odwilż po rządach wojsko-
wych i bezpośrednim nadzorze KC
PZPR” nie nadchodziła, niewiele
również zmieniało się w telewizyjnej
propagandzie. Jeszcze ostrzej funk-
cjonowanie TVP pod jego rządami
oceniał dziennikarz Jacek snopkie-
wicz: „Telewizja upadała z każdym
rokiem, doskonaląc system ubez-
własnowolnienia dziennikarzy. W za-
kładowej umowie zbiorowej, podpi-
sanej przez federację zakładowych
organizacji związkowych pracowni-
ków RTV i prezesa Roszkowskiego,
wprowadzono system oceny punk-
towej. Punkty przeliczano na pie-
niądze. W umowie tej pojawił się pa-
ragraf dający sporo punktów za »go-
towość podejmowania uzasadnio-
nych trudnych tematów i ponoszenia
odpowiedzialności, jeśli mimo słusz-
ności przedstawionych racji wzbu-
dzają one negatywne reakcje opinii
publicznej« […] system tworzony
w telewizji promował dziennikarzy
gotowych popełnić każdą niegodzi-
wość”. 

Jak zatem widać, ten nieoficjalny,
tajny do niedawna życiorys Janusza
Roszkowskiego jest co najmniej rów-
nie ciekawy jak ten oficjalny. szkoda
też, że ciągle niepełny; niestety, nadal
(mimo odtajnienia nowych materia-
łów) nie wiemy praktycznie nic np. na
temat jego kontaktów z wywiadem.
Poza drobnymi wyjątkami nie dyspo-
nujemy również materiałami służby
Bezpieczeństwa z okresu kierowania
przez niego Polskim Radiem i Tele-
wizją Polską; akta dot. „operacyjnej
ochrony” Komitetu ds. Radia i Tele-
wizji zostały zniszczone. Zapewne by-
łyby tam również oceny kolejnych
posunięć Roszkowskiego, bowiem
w przytaczanej wcześniej jego cha-
rakterystyce z września 1986 r. znalazło
się zalecenie wicedyrektora Departa-
mentu III MsW Krzysztofa Maj-
chrowskiego: „należy na bieżąco uzu-
pełniać”. Być może kiedyś uda się je
i inne dokumenty na temat Roszkow-
skiego odnaleźć i tym samym uzu-
pełnić jego biografię, biografię zresz-
tą filmową…

Chyba jednak nie do końca tak
było. Jak zapisał bowiem 8 kwietnia
1989 r. Rakowski – czarne chmury
zbierające się nad głową Roszkow-
skiego miały być ponoć związane
z tym, że szef Radiokomitetu „zbyt
mało interesował się polityczną częścią
programu PRiTV. Bardziej ciągnie go
w stronę kultury”. 

Krytycznie oceniano prowadzo-
ną przez niego politykę, przede wszyst-
kim programową. W kwietniu 1989 r.
w ocenie sytuacji w PR i TVP Maj-
chrowski (już jako dyrektor Departa-
mentu III MsW) zarzucał mu przede
wszystkim „eksponowanie chwytli-
wej propagandowo problematyki
tzw. białych plam” czy „rażące po-
tknięcia […] przynoszące władzom
wyłącznie szkody propagandowe, po-
wodujące dezorientację odbiorców”.
Mianowanie Janusza Roszkowskiego
na szefa Komitetu ds. Radia i Telewizji
było związane z nową linią w polity-
ce informacyjnej, uwzględniającą „so-
cjalistyczny pluralizm”. Nie oznacza-
ło to jednak w żadnym razie (o czym
informował zresztą swych podwład-
nych nowy prezes Radiokomitetu)
zmiany „słusznej roli” jaką Telewizja
Polska i Polskie Radio pełniły w sys-
temie politycznym kraju. Lista pre-
tensji pod adresem Roszkowskiego
była szersza: „brak w tak trudnym dla
tej instytucji okresie prężnego kie-
rownictwa” czy odejście od ręcznego
sterowania, które powodowało, że
większość szefów redakcji „stała się
bezradna i zagubiona…”.

1 sierpnia 1949 r.
Roszkowski został
przyjęty do pracy
w Ministerstwie
Bezpieczeństwa
Publicznego. Był

podwładnym
osławionej

„krwawej Luny”,
czyli Luny Brystygier.
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Kwadratura 
koła dziennikarstwa 
śledczego 

e
wa Żarska jest autorką świetnego, poruszającego
i iście detektywistycznego, śledczego reportażu
„Mała prosiła, żeby jej nie zabijać”. Autorka została
zgłoszona do nagrody studentów dziennikarstwa

„MediaTory” w kategorii „ReformaTOR” za „materiał, któ-
ry zmienia rzeczywistość z dobrym skutkiem”. Wkrótce też
pewnie sięgnie po jedną z głównych nagród w dziennikar-
skich konkursach za 2017 rok. Wcześniej dostała podzięko-
wania od ministra Zbigniewa Ziobry… Tymczasem sąd
w Łodzi podtrzymał karę grzywny w wysokości 6 tysięcy
złotych nałożoną na dziennikarkę przez Prokuraturę Okrę-
gową w Łodzi za odmowę podania tożsamości tajnego in-
formatora. Tego, dzięki któremu powstał reportaż o pedofi-
lu, który „chwalił się” gwałtami i morderstwami…

sprawa przypomina kwadraturę koła i wydaje się nie-
rozwiązywalna. Najpierw o reportażu. Dzięki reporterce
odżyła stara sprawa, wydawałoby się, dawno przysypana
piaskiem czasu. Pedofil o nicku „Piotr”, obywatel polski,
mieszkający i pracujący w Rosji - został wreszcie zatrzyma-
ny i jest nadzieja, że jego ewentualne przestępstwa zostaną
osądzone. Jednak reporterka nie może dziś spokojnie spać,
bo Prokuratura domaga się, aby ujawniła informatora, od
którego uzyskała informacje o działalności pedofila. W re-
portażu pojawia się uprawdopodobniony wątek dokonania
przez niego zabójstwa 6-letniej dziewczynki, dlatego Proku-
ratura może powoływać się na artykuły kodeksu pozwalają-
ce domagać się – w takim przypadku - ujawnienia przez
dziennikarza źródła informacji, a sąd faktycznie może
dziennikarza zwolnić z tajemnicy zawodowej i polecić po-
danie tożsamości informatora. Dziennikarza chroni wpraw-
dzie artykuł 15. ust. 2 Prawa prasowego zakazujący ujaw-
nienia danych informatora, jeśli on tego sobie nie życzy,
lecz w tym przypadku jego ważność może być zakwestiono-
wana przez wspomniane art. 180 Kodeksu postępowania
karnego i art. 240 Kodeksu karnego (o czym też mówi art.
16.1. Prawa prasowego)

ewa Żarska odmawia podania źródła i w tym działa-
niu wspierana jest przez wielu dziennikarzy śledczych (i nie
tylko śledczych), uważających, że jest to kwestia wiarygod-
ności dziennikarskiej i dziennikarstwa korzystającego
z anonimowych źródeł. Z drugiej strony, w grę wchodzić
może poważne przestępstwo (obcowanie seksualne z mało-

letnim i zabójstwo), które może być wyjaśnione z pomocą
owego tajnego informatora. Pikanterii sprawie dodaje to, że
informator reporterki był lub jest prawdopodobnie (piszę
„prawdopodobnie”, bo nie mogę tego w sposób niepodwa-
żalny potwierdzić) tajnym informatorem policji – tak zwa-
nym „źródłem operacyjnym” – i przez kilka lat, udając ko-
bietę, utrzymywał kontakty z „Piotrem”. Prokuratura –
w tym konkretnym przypadku - nie może jego danych
uzyskać od policji (przypadki ujawnienia tożsamości tajne-
go informatora policji reguluje ustawa o policji, art. 22.1),
zatem jedynym sposobem uzyskania takiej wiedzy pozosta-
je wydobycie jej od reporterki…sytuacja wygląda więc na
patową, bowiem wszyscy główni aktorzy tego dramatu po-
stępują według schematów własnej profesji, etyki i prawa,
i nic nie wskazuje na to, by mogli te zasady porzucić. Jednak
najmniej szans na prawną ochronę swojego postępowania
ma reporterka, która może liczyć wyłącznie na wyrozumia-
łość Prokuratury i sądu. Na to, że do gry włączy się ów in-
formator (kiedyś skazany za pedofilię) i ujawni swoją tożsa-
mość, liczyć raczej nie należy, bo takie wyjście z ukrycia
oznaczałoby dla niego śmierć cywilną.

sytuacja przypomina grecką tragedię i na dobrą spra-
wę nie ma z niej prostego, dobrego wyjścia. Można tylko
mieć nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek po stronie or-
ganów praworządności, że środowisko dziennikarskie bę-
dzie wspierać ewę Żarską i że nie nastąpi coś, co nazywa się
efektem mrożącym (chilling-effect), a dziennikarze nie na-
biorą przekonania, że nie warto tropić prawdy…

sąd faktycznie może dziennikarza
zwolnić z tajemnicy zawodowej
i polecić podanie tożsamości
informatora. Dziennikarza chroni
wprawdzie artykuł 15. ust. 2
Prawa prasowego zakazujący
ujawnienia danych informatora.
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„Greluch”

✎ sTeFAN TRusZCZyńsKI

Mówiliśmy w redakcji sTuDIA 2 tak na
Niego, a on ani się śmiał, ani złościł. Choć
zezłościć się potrafił szybko i nawet z byle
czego. ugodowy nie był. Walił prosto
z mostu i nie owijał w bawełnę.

Jacek był jednak lubiany i to nawet
bardzo. Miał zaraźliwy śmiech i szybką ri-
postę. To, że narzucał swoje zdanie, uda-
wało mu się, jeśli słuchacz choć przez
chwilę przyjął siłę jego argumentów.
Pierwsze rzeczywiście zwykle było „nie–
nie”, ale zaraz potem żwawy wykład, lawina
faktów przypominanych na podnoszony
temat. I już wtedy uważnie go słuchano.
„Greluch” mówił i już mu nikt nie prze-
rywał.

Świętej Pamięci Jacek Grelowski,
„Lew”, rocznik 1944 rodem z Żabna,
gdzie dziad jego był burmistrzem i wła-
ścicielem większości kamienic w rynku,
których oczywiście dorobił się wcześniej
niż otrzymał insygnia herbowe podtar-
nowskiego miasteczka. To nie tak, jak jest
dzisiaj – obszczymurka wybierają partyjni
koledzy, a ten zaraz kupuje sobie za pań-
stwowe pieniądze mercedesa albo inną
wypasioną brykę.

Grelowscy to był ród co się zowie.
Znany w Małopolsce. Cegielnie to był ich
znak rozpoznawczy. Oczywiście wszyst-
ko to zostało po wojnie najpierw zło-
dziejsko upaństwowione, a potem już pod
państwową łapą – zmarnowane. Matka,

kobieta niezwykle dzielna i bezkompro-
misowa (to po niej miał charakter), wal-
czyła przez lata o ojcowiznę. Daremnie.
Jacek z bratem podjęli dzieło, ale nasz ko-
lega, choć „wojownik”, sprawiedliwości się
nie doczekał. Lwie serce nie wytrzyma-
ło. Zmarł nagle w swoim domu w Mila-
nówku. Żona nie mogła mu pomóc, bo
sama była w szpitalu.

Pierwszą miłością reportera Jacka
Grelowskiego było radio. Łatwość mó-
wienia, opowiadania predysponowała go
do pracy z mikrofonem. Bogate słownic-
two, no i to wszystko, co wynosi się – lub
nie – z domu, stanowiły kapitał. Gdyby
ktoś zechciał poszukać w radiowych ar-
chiwach, znalazłby perełki reporterskie.
Oczywiście, jeśli tego jeszcze nie rozkra-
dziono lub nie sprzedano. Tak, jak „Pol-
skie Nagrania”, za psie pieniądze przez
samą Głowę kultury, a obecna Głowa ja-
koś nie kwapi się z odkupieniem. Radio
pozbyło się Jacka, załatwiając mu pracę
w telewizji, w publicystyce. Oczywiście
w nowym medium dał sobie radę. Brał
udział w przygotowaniu najbardziej po-
pularnych programów. A widownia wte-
dy była wielka, bo TVP miała monopol.
Robił też znakomite reportaże. Ale wkrót-
ce zaczęły się schody; jego propozycje te-
matyczne zaczęły być odrzucane jako ta-
kie, które nie miałyby szans przejść przez
coraz bardziej ostrą cenzurę. Wiadomo,
że na babcinych drutach reportażu fil-
mowego się nie wyrychtuje. Więc coraz
mniej było Jacka dokonań na małym
ekranie. Wreszcie 13 grudnia, jak wielu,
to on powiedział basta i przez długie lata
stanu wojennego publicznie zamilkł.
Działał potem w Telewizyjnym studiu so-
lidarność i innych redakcjach. Na eme-
ryturę odszedł stanowczo za wcześnie.

Jacek miał rzadki dar łatwego na-
wiązywania kontaktów z ludźmi. Robi-
liśmy wspólnie programy i obserwo-
waliśmy, jak szybko potrafił pozyskiwać
sympatię, jak chętnie rozmówcy się
przed nim otwierali. Na planie bardzo
szybko robiło się sympatycznie, a potem
ciekawie i szczerze. To dar. Trzeba go
umieć dostrzec u reportera, czego dzi-
siejsi dysponenci mediami nie potrafią.
A słuchać doświadczonych nie chcą.

Drogi Jacku, odszedłeś i patrzysz te-
raz na to wszystko z góry. Zapewne się
śmiejesz, swoim „che–che”, anie złośliwie,
tak z wyrozumiałością. A tu się wszyscy
strasznie uganiają. szkoda bardzo, że nie
można pogadać, a jest o czym.

Pierwszą miłością
reportera Jacka

Grelowskiego było
radio. Łatwość

mówienia,
opowiadania

predysponowała go
do pracy

z mikrofonem.
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– Nad stratą tego wybitnego artysty
powinna zapłakać cała Polska – po-
wiedział podczas uroczystej mszy ża-
łobnej w łódzkim kościele o. jezuitów
przyjaciel zmarłego Longin Chle-
bowski. 2 października odszedł Grze-
gorz Królikiewicz, reżyser i scena-
rzysta filmowy, pedagog, profesor
sztuk filmowych.

uroczystościom pogrzebowym
przewodniczył ks. biskup  Adam Lepa,
serdeczny przyjaciel prof. Królikiewi-
cza i rodziny.

Miałam zaszczyt i honor poznać
prof. Królikiewicza i zdobywać szlify
reżyserskie pod jego okiem. suro-
wym, wymagającym, ale zawsze przy-
jacielskim i życzliwym. Był opiekunem
artystycznym mojego filmu doku-
mentalnego „Ojciec”.

Prof. Królikiewicz pozostał jednym
z nielicznych pedagogów łódzkiej szko-
ły filmowej, wiernym starej, dobrej
tradycji w relacjach z podopiecznymi:
mistrz i uczeń. Nie narzucał swojej wiz-
ji, ale potrafił konsekwentnie wycisnąć
z ucznia „ostatnie poty”. Nie zadawa-
lał się półśrodkami, nie przepuścił ża-
dnej niedoróbki. Wielką wagę przy-
wiązywał do czystości i jednocześnie
autentyczności kadrowania, formy
narracyjnej i dźwięku w filmie. Kiedy
na ekranie płonęły świece, w dźwięku

najgłębszym i najbardziej bezkom-
promisowym z artystów filmu, z jakim
dane było nam w szkole filmowej się
spotkać.

stronę rządową reprezentował
wiceminister kultury Jarosław selin.
On z kolei odczytał list w imieniu
prof. Piotra Glińskiego. „Dziś żegna-
my utalentowanego artystę, pedago-
ga, a zarazem szlachetnego człowieka
i przyjaciela, dla którego bardzo waż-
ne były kwestie społeczne i egzysten-
cjalne. Reżyser w sposób mistrzowski
potrafił zainspirować młodych twór-
ców do szukania własnej tożsamości.
Był pewny siebie i wiedział, czego chce
w swojej twórczości i od życia. Ciąg-
le dążył do ideału”.

To wszystko prawda, tylko żal, że
te deklaracje padły dopiero na po-
grzebie. 

Bardziej swojsko i mniej kotur-
nowa atmosfera zagościła w łódzkim
kinie studyjnym „Charlie”, gdzie ro-
dzina, przyjaciele i znajomi wspo-
minali prof. Królikiewicza.  Na naj-
bardziej wytrwałych czekała uczta ki-
nomana. Mogliśmy obejrzeć na du-
żym ekranie dwa filmy zmarłego
„Nie płacz” i „sąsiady”. Filmy ak-
tualne do dziś. Potrzeba wyjątkowej
wizji i mądrości artystycznej, by ro-
bić takie filmy …

Panie Profesorze, żegnamy Cię
z ogromnym smutkiem, nikt nam
Ciebie nie zastąpi.

Pełna wersja wspomnienia na

stronie www.sdp.pl

chciał słyszeć odgłos palących się
świec, kiedy dziecko strzelało pistole-
tem–zabawką – odgłosy wystrzałów.
Często mawiał: „Każdy film trzeba
robić tak, jakby to był twój film życia,
który będzie świadczył o twoich zdol-
nościach, talencie, osobowości. Jakby
był twoim testamentem”.

On sam takich testamentów po-
zostawił mnóstwo. By wspomnieć
kilka z nich: „Na wylot”, „Tańczący
jastrząb”, „Przypadek Pekosińskiego”,
„Fort 13”, „Zabicie ciotki”, „Wieczne
pretensje”, „sąsiady” czy „Faust” Goe-
thego.

W szkole filmowej był człowie-
kiem instytucją. Artystą gigantem.
erudytą. Nigdy się nie powtarzał,
analizując nawet ten sam film. Dys-
kusje ze studentami z owych analiz
dzieł filmowych światowego kina, po-
zostały, na szczęście dla potomnych,
w formie książkowej. Niekochany
przez kolegów wykładowców, za to
uwielbiany przez studentów, którzy
mieli z nim zajęcia.  szkoła filmowa to
„świątynia laickości”, a on zdeklaro-
wany i bezkompromisowy katolik ła-
two nie miał. Nigdy nie szedł na
kompromisy, chodził swoimi ścież-
kami, mówił prawdę prosto w oczy.
Bronił swojego stanowiska do końca,
chyba że ktoś go zdołał przekonać, że
jest inaczej. Wrogów miał sporo, ale
ich szanował.

Do historii filmu wszedł za życia.
Bywało czasami zabawnie. Dla przy-
kładu, wykładowcy  dźwięku na uczel-
ni potrafili ośmieszać, wręcz naigry-
wać się z autorytarnych metod pracy
prof. Królikiewicza na planie zdję-
ciowym, ale kiedy chcieli zaprezen-
tować studentom jakiś omawiany
aspekt zagadnienia, pokazywali frag-
menty filmów Mistrza Królikiewicza.
Powiedziałam mu o tym podczas
konsultacji reżyserskich, a on tylko
wzruszył ramionami z charaktery-
stycznym grymasem zrozumienia na
twarzy. Dlatego z przyjemnością, ale
i pewnym niedowierzaniem usłysza-
łam na pogrzebie pean na cześć zmar-
łego wygłoszony przez obecnego rek-
tora, prof. Mariusza Grzegorzka. Po-
wiedział on m.in.: Grzegorz Króli-
kiewicz był niezwykłą indywidual-
nością, wielkim wychowawcą, tropi-
cielem artystycznej nieszczerości i we-
wnętrznego zakłamania. Był być może

Każdy film trzeba
robić tak, jakby to
był twój film życia,

który będzie
świadczył o twoich

zdolnościach,
talencie,

osobowości. Jakby
był twoim

testamentem”.

Żegnaj, mistrzu!  

✎ MARZANNA sTyCHLeRZ –
KŁuCIńsKA
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Zdarzyło się (od ostatniego
numeru) 
i jeszcze może wrócić
przegląd kwartalny najważniejszych newsów medialnych

Z
darzyło się, mogło wrócić, no i oczywiście wróci-
ło. A nawet znowu wróciło. Co? Ciągle niezałat-
wiona sprawa zapewnienia finansowania me-
diom publicznym. Pół roku temu cytowałem sa-

mego Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiadał, że
w ciągu kilku tygodni do sejmu trafi ustawa zapewnia-
jąca lepszą ściągalność abonamentu. Trzy miesiące
temu przywoływałem samego wicepremiera Glińskie-
go, który zapewniał wtedy, że rzeczony projekt jednak
trafi do parlamentu i to już za dwa – trzy tygodnie.
I co? I nic. Zupełnie nic. Tak obiecywany projekt, za-
miast do sejmu, trafił na śmietnik.

Gdy to piszę, kwestia nowego uregulowania fi-
nansowania mediów publicznych znowu wraca. Tym
razem, w obiecywanej od jesieni 2015 wersji powszech-
nej opłaty audiowizualnej płaconej z PIT i KRus. Jed-
nak nie należy sobie zbyt wiele obiecywać, bo minister
Gliński ostrzega, że opłata – nawet jeśli zostanie
uchwalona tej jesieni (to kolejny już termin) – to w ży-
cie wejdzie dopiero od stycznia roku 2019. Co do tego
czasu? A do tego czasu spokój, bo wicepremier zapew-
nia osobiście, że… stabilne finansowanie mediów pub-
licznych dalej będzie zapewnione. No i wie, co mówi,
bo przecież TVP właśnie otrzymała kolejną pożyczkę
(tym razem 800 mln), a oprócz tego budżet państwa
wypłaci mediom publicznym równowartość abona-
mentu, którego ustawowo zwolnieni z płacenia obywa-
tele nie zapłacili w latach 2010 – 2014. Mało tego. Po-
dobno są posłowie rządzącej koalicji, którzy chcą spra-
wę takiej rekompensaty uregulować ustawowo. Wyno-
siłaby 900 mln zł rocznie.

Tak oto w sprawie finansowania mediów publicz-
nych jedyne co się de facto udało, to wprowadzenie
w życie zarzuconego dwa lata temu pomysłu finanso-
wania mediów publicznych wprost z budżetu.

Zatem narodowe media jakieś pieniądze dostaną,
ale niekoniecznie będą to pieniądze dla wszystkich me-
diów. W sierpniu MsZ wypowiedziało umowę z TVP
w sprawie współfinansowania TV Biełsat. Jeszcze
w 2015 ministerstwo wyasygnowało na ten cel 15 mln
(czyli 2/3 budżetu), w tym roku już tylko 5,6 mln, a od
przyszłego roku figa z makiem. TV Biełsat to od lat je-
den z lepszych i trwalszych elementów naszej polityki
wschodniej. Kanał ogląda 750 tys. spośród 9 mln Biało-

rusinów. Naprawdę chcemy to nagle odpuścić? Taka jest
polska racja stanu?

Teraz coś na temat realizowanej przez TVP polity-
ki historycznej. Przed 1 września szef Telewizyjnej
Agencji Informacyjnej, Klaudiusz Pobudzin,  rozesłał
do dziennikarzy TVP następujący mail: „Przypomi-
nam, że w relacjach i materiałach o rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej mówimy Niemcy, a nie hitlerowcy
czy naziści”. No to ja przypomnę, że jeżeli już trzymać
się tej logiki, to należałoby mówić „Niemcy i Austriacy”.
Zbrodniczy Adolf był Austriakiem, tak jak wielu wyso-
kich urzędników III Rzeszy. Zapytam ironicznie. Czy
TAI chce prowadzić, tak cenioną przez Austriaków, po-
litykę rozgrzeszania ich z odpowiedzialności za nazis-
towskie zbrodnie?

Na koniec lepsza wiadomość. Nie najlepsza, ale
chyba całkiem dobra. W połowie września sejmowa ko-
misja kultury i środków przekazu jednogłośnie (!) przy-
jęła propozycję nowelizacji, pochodzącego jeszcze z cza-
sów PRL, prawa prasowego. Projekt jest rządowy, ale
opozycja też była za. Publikacja wywiadu bez autoryza-
cji nie będzie już przestępstwem, a jedynie wykrocze-
niem. Ba! Autoryzujący będą mieli określony i krótki
czas na dokonanie autoryzacji, a – jak donoszą wirtual-
nemedia.pl – „nadal autoryzacji nie będzie wymagała
wypowiedź, która została opublikowana”! No cóż, nie
jest to wprawdzie całkowita likwidacja, niekoniecznego
– moim zdaniem – przepisu, ale jak się nie ma, co się
lubi, to się lubi, co się ma.

zatem narodowe media jakieś
pieniądze dostaną, ale
niekoniecznie będą to pieniądze
dla wszystkich mediów. w sierpniu
msz wypowiedziało umowę z tVP
w sprawie współfinansowania tV
Biełsat. jeszcze w 2015
ministerstwo wyasygnowało na
ten cel 15 mln (czyli 2/3 budżetu),
w tym roku już tylko 5,6 mln, a od
przyszłego roku figa z makiem. tV
Biełsat to od lat jeden z lepszych
i trwalszych elementów naszej
polityki wschodniej. kanał ogląda
750 tys. spośród 9 mln
Białorusinów. naprawdę chcemy
to nagle odpuścić? taka jest polska
racja stanu?
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