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P IO t r L e g u t KO

Koniec wieńczy dzieło

R

ok 2017 skończył się dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dwoma mocnymi akcentami. Nic
zatem dziwnego, że oba zdominowały ostatni tegoroczny numer „Forum Dziennikarzy”. Chodzi
o Zjazd SDP, który wyłonił władze na lata 2017–2020
oraz o najbardziej spektakularny nasz projekt ostatnich
lat „Dziennikarze mówią o Polsce”.
19 listopada w Kazimierzu nad Wisłą coś się skończyło, coś zaczęło, nie tylko metaforycznie. Wybór nowego
zarządu to bowiem początek procesu zmian w największym stowarzyszeniu skupiającym ludzi mediów w Polsce. Ciąg dalszy nastąpi wiosną, gdy odbędziemy zjazd
programowy. Co zatem już się wydarzyło, poza roszadami
personalnymi? „Mam wrażenie, że dopiero teraz odpowiedzialność za Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
przejęło pokolenie, które zaczęło pracować w mediach
w XXI wieku i które już nie ma żadnych obciążeń czy
związków z tzw. historycznym kompromisem z komunistami. A w drzwiach stoi już kolejne pokolenie, które uważa, że SDP jest im potrzebne do pełnego uczestnictwa
w życiu publicznym” – mówi Krzysztof Skowroński, wybrany na trzecią kadencję prezes stowarzyszenia.
Zjazd listopadowy zdążył przyjąć jedną tylko
uchwałę, w reakcji na rezolucję naszych niemieckich kolegów niepokojących się o stan wolności słowa w Polsce.
Czytamy w niej m.in. „Przypominamy, że wszystkie
środki masowego komunikowania w naszym kraju
funkcjonują w oparciu o prawo stanowione w demokratyczny sposób, z poszanowaniem zasad wolnych i niezależnych mediów. Formułowanie kłamliwych opinii oraz
ich rozpowszechnianie na forum międzynarodowym
jest nadużyciem, które psuje wzajemne relacje między
naszymi organizacjami i między naszymi krajami. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich apeluje do kolegów
ze Związku Dziennikarzy Niemieckich o dziennikarską
rzetelność przy opisywaniu sytuacji w Polsce”.

SDP nie tylko apeluje, także rozmawia. W kończącym
się roku robiliśmy to w ramach grantu z MSZ, który wywołał sporo kontrowersji, bowiem jego realizacja oznaczała
przełamanie monopolu, jaki na kontakty z kolegami z zagranicy miało dotąd jedno środowisko dziennikarskie
w Polsce. W projekcie wzięło udział trzydziestu znanych
dziennikarzy związanych z SDP, którzy odwiedzili siedem
europejskich stolic. Odbyli wiele spotkań, uczestniczyli
w dyskusjach panelowych, pisali teksty do zagranicznych
mediów. W programie były też międzynarodowe konferencje i ta nasza, na Foksal, o mediach w czasach postprawdy.
Wszystko można o tym projekcie powiedzieć, tylko nie to,
że zamykał on Polskie media na kontakty ze światem.
Ponieważ jednak sporo przekłamań już na ten temat
krąży w mediach, warto podkreślić, że wszyscy dziennikarze uczestniczący w spotkaniach za granicą działali na
zasadzie wolontariatu. Nie pobierali wynagrodzenia ani
za czas poświęcony na wyjazdy, ani za wystąpienia, które
przygotowali na spotkania. W ramach grantu finansowane były jedynie koszty związane z podróżą (przejazdy,
zakwaterowanie, wyżywienie). O projekcie szczegółowo
pisze w tym numerze Dorota Zielińska, która nim kierowała. Publikujemy też kilka tekstów, jakie w jego efekcie
trafiły do zagranicznych mediów.

19 listopada coś się skończyło, coś
zaczęło, nie tylko metaforycznie.
Wybór nowego zarządu to bowiem
początek procesu zmian
w największym stowarzyszeniu
skupiającym ludzi mediów
w Polsce.
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Duża chmura, mały deszcz

Zasłyszane refleksje pozjazdowe
to nie był Zjazd przełomu, wytyczający kierunki rozwoju SDP. takim winien
być Zjazd Programowy, który zorganizujemy w maju lub w kwietniu. W listopadzie 2017 r. wybraliśmy nowe władze na kolejne trzy lata. Doszło do sporych przetasowań personalnych. O refleksje pozjazdowe poprosiliśmy nasze
Koleżanki i Kolegów.
Dr Jolanta Hajdasz,
wiceprezes SDP,
dyrektor Centrum
Monitoringu Wolności
Prasy:
Ostatni Walny Zjazd SDP to przede wszystkim wielkie zwycięstwo
Krzysztofa Skowrońskiego i na to
chciałabym zwrócić uwagę. Wygrał on
wybory na prezesa SDP po raz trzeci
z rzędu, pokonał dwóch rywali, ale styl,
w jakim stało się to w tym roku, jest
naprawdę imponujący. Krzysztof wygrał wybory z ogromną przewagą
głosów, prezesurę uzyskał od razu
w pierwszej turze głosowania, a w naszym dziennikarskim, naprawdę bardzo podzielonym światku, jest to swoiste mistrzostwo świata. to głosowanie pokazało zresztą nie tylko wielki
szacunek dziennikarzy, jakim cieszy się
stary–nowy Prezes, ale potwierdziło
także aprobatę dla stylu, w jakim kieForum Dziennikarzy / nR 4 (124)

ruje Stowarzyszeniem. to realny, bardzo mocny mandat społeczny do bycia reprezentantem naszego środowiska. I o tym, kogo tak gremialnie poparli członkowie Stowarzyszenia warto pamiętać np. w przypadku konfliktowych sytuacji w codziennej pracy w zarządzie Stowarzyszenia. I jeszcze jeden bardzo ważny element, to
uchwała Zjazdu wyrażająca oburzenie
treścią rezolucji Związku Dziennikarzy Niemieckich z 5 listopada 2017 r.,
w której rozpowszechnia się fałszywe
opinie na temat braku wolności prasy i prześladowania dziennikarzy
w Polsce. Jedyna uchwała przegłosowana na tym zjeździe, na inne zabrakło
czasu (będą dyskutowane na zjeździe
programowym wiosną), ale nikt nie
opuścił sali obrad, dopóki jej nie przegłosowaliśmy. Jednomyślność, z jaką
ją przyjęto pokazuje, że członkowie
Stowarzyszenia czują się przede
wszystkim polskimi dziennikarzami,
a ponad podziały i codzienną rywalizację między mediami, dla których
pracują, stawiają interes naszego kraju i potrafią się jednoczyć, by stanąć
w jego obronie. to dobry prognostyk
na przyszłość, bo wiele wskazuje na to,
iż w najbliższym czasie okazji do podobnych oświadczeń i protestów będzie sporo.
12. 2017

Tadeusz Woźniak,
członek Zarządu
Głównego, prezes
Oddziału Gdańskiego
SDP:
Nie był to Zjazd programowy, lecz
sprawozdawczo–wyborczy. Zjazd Programowy ma odbyć się w kwietniu lub
na początku maja. Moim zdaniem zbyt
późno, bo istnieje pilna potrzeba refleksji – co i jak powinniśmy robić, żeby poprawić kondycję Stowarzyszenia, zawodu dziennikarza, jak również wielu naszych koleżanek i kolegów; chodzi zarówno o działania pomocowe, jak i regulacje legalizacyjno-prawne. O tych
ostatnich ciekawie mówił w swojej autoprezentacji m.in. red. Andrzej tomczak. Pomysłów i merytorycznych uwag
było trochę w różnych wystąpieniach,
warto je wyłuskać i uwzględnić w dalszej
działalności Zarządu. W generalnej ocenie trudno jednak mówić o „wytyczeniu
kierunków” i „przełomowości”. Delikatnie mówiąc, kondycja SDP jest nie najlepsza, stąd moje przekonanie o pilnej potrzebie sanacji, może z elementami przebudowy adaptującej Stowarzyszenie do
dzisiejszych czasów.
Monika Karaźniewicz,
prezes Oddziału
Dolnośląskiego SDP:
Listopadowy Zjazd SDP w Kazi-
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mierzu Dolnym, pomimo zrealizowania
formalnych założeń, pozostawił u mnie
wielki niedosyt. Stało się tak z różnych
powodów, będących pochodną skomplikowanej sytuacji w Stowarzyszeniu.
Cierpi ono na brak wykrystalizowanej
tożsamości, co skutkuje jałowymi sporami podczas nader rzadkich spotkań,
nie przynoszących de facto nic nowego,
poza kolejnymi próbami oskarżeń i co
za tym idzie odpowiadania na mniej lub
bardziej zasadne zarzuty. Pomimo mnóstwa wypowiadanych podczas ogólnokrajowych spędów słów, nie dochodzi do
konstruktywnych ustaleń. Czasem mam
wręcz wrażenie, że są one w gruncie rzeczy zbędne dla kierownictwa, nastawionego na bierne trwanie bez chęci
współpracy z terenowymi działaczami.
Zdaję sobie sprawę, że to ostre słowa, ale
czasem są one niezbędne, by rozpocząć
zmiany. W trakcie Zjazdu zabrakło
przede wszystkim dyskusji. Wiem, że
miał on charakter elekcyjny, a nie programowy, jednak każde zebranie naszych
przedstawicieli powinno owocować
czymś nowym, tym bardziej, że w tak
szerokim gronie spotykamy się rzadko.
Dyskusja na temat kondycji SDP powinna się odbyć przed wyborami Prezesa, bo przecież to właśnie od niego zależy nasza przyszłość. to na nim spoczywa obowiązek konsolidacji środowiska. Wszak nasze stowarzyszenie to
nie tylko Warszawa i przyległości, ale także tak zwana prowincja. I to właśnie
w ośrodkach regionalnych spotkać można najwięcej problemów. Krzysztof
Skowroński zapewnił mnie, że prezesi
oddziałów regionalnych będą zapraszani na posiedzenia Zg. to ważna deklaracja, bo dzięki tym spotkaniom będziemy mogli w końcu nawiązać realną
współpracę. Wszak SDP, to nie tylko
Warszawa i przyległości, ale przede
wszystkim oddziały terenowe, które
przez lata były lekceważone. ufam, że
słowa dotrzyma.
Andrzej Tomczak,
reporter, wydawca,
producent, Kujawsko–
Pomorski Oddział SDP:
Akcentowane przez niektórych
kandydatów do władz międzynarodowe
działania SDP są tak odległe od przyziemnych, zwykłych problemów polskich dziennikarzy, że tylko wyalienują one SDP z naszego środowiskowa zawodowego. Chwilami na zjeździe czu-
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łem się wręcz jak na urzędniczej naradzie jakiegoś departamentu MSZ. Oby
nie był to Zjazd tylko wyborczy, który
„zacementował”. to, co już było. tego koleżankom, kolegom i sobie życzę.
Krzysztof Gurba, prezes
Zarządu Oddziału
Krakowskiego SDP:
Z dużej chmury mały deszcz. A właściwie z dwóch chmur. Jedna, ta bardziej
burzowa, wisiała nad Zjazdem w postaci
zapowiedzi rozliczeń, krytycznych podsumowań, oskarżeń wprost i aluzyjnie,
wszystkiego, co mogło sugerować totalną rozprawę z byłym zarządem i jego
„nieudolną kadencją”. Na miejscu okazało
się, że rzecz sprowadza się do częściowo
prywatnych krzywd i urazów, a po części partykularnych interesów i osobistych
ambicji. Wisząca w powietrzu rewolucja
skończyła się po kilku enigmatycznych
wystrzałach erudycyjnych i płomiennych przemowach, po których chyba sami
inicjatorzy musieli przyznać, że trudno
wywoływać rewoltę wobec dobrej zmiany pod hasłem „zmiany jeszcze lepszej,
bo naszej”. Wybory nowych władz pokazały układ sił i sympatii, a jednocześnie dały w efekcie przyzwoitą mieszankę doświadczenia i energii w nowym zarządzie. Drugą chmurą wiszącą nad
Zjazdem były plany programowe, zamierzenia stowarzyszeniowych „dołów”,
podsumowania niedokończonych uchwał
programowych poprzednich władz, projekty ciekawych i konkretnych działań
w nowym rozdaniu. W tym wypadku
skończyło się na jednym stanowisku (w
odpowiedzi na głos niemieckich dziennikarzy) i sprytnym manewrze przejęcia
wszystkich zgłoszonych uchwał do pakietu przyszłorocznego ad hoc zaplanowanego Zjazdu statutowo-programowego. Dyskusje w kuluarach i nieliczne
a ciekawe głosy z terenu nie przebiły się
do delegatów zajętych sto pięćdziesiątym
mechanicznym głosowaniem personalnym. tu też chmura zapowiedzi rozmyła się w prozie procedur wyborczych.
trudno, poczekajmy do wiosny, choć zarząd mógłby już teraz zajrzeć do materiałów komisji Zjazdowej i z własnej
inicjatywy działać na konto sensownych
propozycji w nich zawartych.
Marek Wroński,
Warszawski Oddział
SDP:
to drugi Zjazd, w którym brałem
udział. tym, co mnie zaskoczyło, była

krańcowa polaryzacja polityczna delegatów, brak szacunku dla przeciwnych
poglądów i niewielkie zwracanie uwagi na konieczność walki o zasadnicze
prawa dziennikarzy, których nas od
kilkunastu lat częściowo pozbawiono.
Odniosłem też wrażenie, że SDP się bardzo „zestarzało”, bowiem wśród delegatów nie było zbyt wielu młodych ludzi. Co więcej, młodzi nie są zainteresowani przynależnością do organizacji
dziennikarskich, które są teraz aż trzy.
Podzieleni - mało co wywalczymy. Ale
zamierzam próbować „wspólnie” powalczyć o szybki i pełny dostęp do informacji publicznej, jak również likwidację „kagańca” anonimowości, która nie
pozwala pisać po nazwiskach o bandytach, złodziejach i innych przestępcach.

reﬂeksje zebrał i spisał
Błażej torański

nowe władze stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich
kadencja 2017-2020
Prezes Krzysztof Skowroński
Zarząd Główny.
Wiceprezesi: Witold Gadowski, Jolanta Hajdasz.
sekretarz Generalny Jadwiga
Chmielowska.
skarbnik Aleksandra Rybińska.
członkowie: Ireneusz Bruski, Maria
Giedz, Piotr Legutko, Wanda Nadobnik, Marek Palczewski, Mariusz
Pilis, Stefan Truszczyński, Tadeusz
Woźniak.
Główna komisja rewizyjna
Krzysztof Gurba, Ewa Urbańska, Janusz Wikowski, Waldemar Wiśniewski, Marek Wroński.
komisja interwencyjna
Przewodniczący Wojciech Pokora,
wiceprzewodnicząca Karina Łopieńska.
członkowie: Hubert Bekrycht, Dagmara Drzazga, Stefan Kudełka.
naczelny sąd Dziennikarski
Kajus Augustyniak, Michał Drożdż,
Piotr Górski, Piotr Hlebowicz, Andrzej Klimczak, Miłosz Kluba, Paweł
Pietkun, Andrzej Radomiński, Andrzej Tomczak.
rzecznik Dyscyplinarny
Zbigniew Zawada.
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Zjazd SDP w Kazimierzu uwiecznili w obiektywie Piotr Hlebowicz i Andrzej Pieczyrak

str. 12

Dziennikarze móWią o Polsce

✎ DOrOtA ZIeLIńSKA

nic o nas bez nas

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zakończyło realizację projektu „Dziennikarze
mówią o Polsce – dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi”.
Był to projekt duży, ambitny i bardzo trudny do zrealizowania, ale udało się.
rezultaty projektu to: 9 materiałów
dziennikarskich dla mediów zagranicznych, 7 spotkań dziennikarzy
polskich z dziennikarzami zagranicznymi w Bratysławie, Budapeszcie,
Pradze, Londynie, Berlinie, St. Petersburgu i Brukseli, 1 konferencja
„Media w czasach post-prawdy”
w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, udział 5 dziennikarzy polskich w 3 międzynarodowych konferencjach za granicą.

Kto?
W projekcie wzięło udział ponad 30
dziennikarzy polskich, z prasy, radia i telewizji, z mediów prywatnych i publicznych. Byli wśród nich szefowie mediów, m.in. Jacek Karnowski, redaktor
naczelny tygodnika „Sieci”, Piotr Legutko, dyrektor tVP Historia, Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do
rzeczy”, Bogumił Łoziński, z-ca redaktora naczelnego „gościa Niedzielnego”, Krzysztof Skowroński, redaktor
naczelny radia Wnet, Wiktor Świetlik,
redaktor naczelny Programu III Polskiego radia oraz dziennikarze o ugruntowanej pozycji w środowisku, m. in. Arleta Bojke, Dominika Ćosić, Jolanta
Hajdasz, Mariusz Pilis, Maria Przełomiec, Aleksandra rybińska, Piotr SemForum Dziennikarzy / nR 4 (124)

ka, Bronisław Wildstein, tomasz Wróblewski. Wszystkie nazwiska podaję
w kolejności alfabetycznej, bo przy takim nagromadzeniu dziennikarskich
osobowości, trudno zastosować jakikolwiek inny klucz.
Materiały dziennikarskie, które
powstały w ramach projektu, pisane
były dla mediów zagranicznych. Polskie wersje tych materiałów można
znaleźć na stronie internetowej
www.sdp.pl (niektóre materiały znajdą Państwo również w tym numerze
„Forum Dziennikarzy”) i na profilu
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Facebooku. Nigdy wcześniej
żadne publikacje SDP na Facebooku
nie wzbudziły takiego zainteresowania, jak te artykuły. Post z artykułem
Bernarda Margueritta „O Polsce w 8
punktach” miał – w chwili, gdy piszę
ten tekst – dziesiątki komentarzy,
udostępniono go dotychczas 140 razy,
zebrał też 460 polubień. tekst Bogumiła Łozińskiego „Pluralizm i wolność
słowa w mediach w Polsce” – 570 polubień, 68 udostepnień i kilkadziesiąt
komentarzy. tematem większości artykułów była sytuacja mediów w Polsce lub polityczna sytuacja w Polsce,
ale były też trzy materiały traktujące
o polskiej kulturze, w tym nurcie m.in.
artykuł Wojciecha góreckiego „re12. 2017

portaż literacki. Polski przebój eksportowy”.

Gdzie?
Przy organizacji spotkań z dziennikarzami zagranicznymi współpracowaliśmy z partnerem projektu – International Communication Forum
oraz zagranicznymi organizacjami
dziennikarskimi, zarówno zrzeszonymi w europejskiej Federacji Dziennikarzy (eFJ) np. ze Słowackim Związkiem Dziennikarzy (Slovensky Syndikat Novinarov) w Bratysławie, jak i organizacjami spoza federacji np. z Węgierskim Związkiem Dziennikarzy (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) czy
Press Club Brussels europe. Pomagały
nam też polskie placówki za granicą,
szczególnie Instytuty Polskie (w Bratysławie, Pradze, Budapeszcie, St. Petersburgu, Berlinie) oraz biura prasowe
polskich placówek dyplomatycznych,
a konkretnie biuro prasowe Ambasady
rP w Berlinie i biuro prasowe Stałego
Przedstawicielstwa rP przy ue.
W dialogu dziennikarzy polskich
z dziennikarzami zagranicznymi wzięło łącznie udział 23 dziennikarzy polskich. Wszyscy dziennikarze uczestniczący w spotkaniach za granicą działali na zasadzie wolontariatu. Nie pobie-
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rali wynagrodzenia ani za czas poświęcony na wyjazdy, ani za wystąpienia, które przygotowali na spotkania. W ramach
projektu finansowane były jedynie koszty związane z podróżą (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie).
Spotkania za granicą to ten element
projektu, który wzbudził najwięcej
emocji. Wielu osobom nie podobało się,
że tracą monopol na mówienie za granicą o sytuacji mediów w Polsce. Zaraz
po tym, jak ogłoszono wyniki konkursu „Dyplomacja publiczna 2017”, w ramach którego uzyskaliśmy dofinansowanie projektu, pojawiły się pytania
o jego uczestników.

ganizowanej w ramach projektu
„Dziennikarze mówią o Polsce – dialog dziennikarzy polskich z dziennikarzami zagranicznymi” uczestniczyło 47 dziennikarzy. Przedstawiciele
tradycyjnych i internetowych mediów
z Belgii, Czech, Litwy, rosji, Słowacji,
ukrainy i z całej Polski dyskutowali nad
sytuacją mediów europejskich. W programie konferencji uwzględnione zostały kwestie związane z dezinformacją
w mediach, autocenzurą dziennikarzy,
bańką informacyjną (tendencyjny dobór treści w wynikach wyszukiwania
w Internecie związany z personalizowaniem treści), a także z ponadnarodowymi projektami medialnymi.
Laurence Dierieux, dziennikarka
oraz doktorantka uniwersytetu Brukselskiego, specjalizująca się w tematyce robotów w dziennikarstwie przedstawiła zagrożenia i wyzwania związane z bańką informacyjną. Paweł Bobołowicz, od lat zaangażowany w walkę
z dezinformacją rosyjską, a od połowy
2017 również w redagowanie polskiej
wersji językowej portalu stopfake.org,
pokazał jaka jest skala kremlowskiej propagandy i jaki wpływ wywiera ona na
media w różnych krajach europejskich.
Konferencję zakończył wykład Bronisława Wildsteina „Post prawda, czyli
walka o monopol”.
Dzięki projektowi „Dziennikarze
mówią o Polsce – dialog dziennikarzy
polskich z dziennikarzami zagranicznymi” po raz pierwszy mieliśmy środki na to, aby polscy dziennikarze,
mogli wziąć udział w konferencjach za
granicą. tam, gdzie wolność mediów
w Polsce jest jednym z głównych tematów. rzekome zagrożenia w tej
dziedzinie są najczęściej przedstawiane i omawiane przez dziennikarzy
związanych ze środowiskiem „gazety
Wyborczej” i towarzystwem Dziennikarskim albo przez przedstawicieli
organizacji międzynarodowych, którzy wiedzę o sytuacji mediów w Polsce, czerpią od tych samych informatorów. W ramach projektu pięciu
dziennikarzy polskich, także z mediów
lokalnych wzięło udział w zagranicznych konferencjach dotyczących mediów. Byli to jedyni dziennikarze polscy niezwiązani ze środowiskiem „gazety Wyborczej” czy towarzystwa
Dziennikarskiego, wśród uczestników tych konferencji.

Bez
komentarza
Dziennikarze, których chcieliśmy
zaprosić do udziału w projekcie, i których nazwiska podałam dopytującemu
się o uczestników projektu portalowi
Press, spotkali się z falą hejtu i absurdalnych zarzutów o piarowską działalność na rzecz rządu. Sam projekt został nazwany „jednostronnym”, a redaktorzy naczelni „rzeczpospolitej”.,
„Newsweeka”. oraz jeden z najbardziej
znanych redaktorów „gazety Wyborczej”. ogłosili, że żaden z dziennikarzy
tych mediów, nie weźmie udziału w projekcie „Dziennikarze mówią o Polsce”.
taka reakcja środowiska, które ma bardzo dobre kontakty z zagranicą, była
dość przewidywalna. to normalna próba walki z pojawiającą się konkurencją.
Muszę jednak przyznać, że zupełnie nie
spodziewałam się zazdrośników wewnątrz SDP-u, którzy produkowali
i niestety publikowali w mediach SDP,
skandaliczne teksty na temat projektu.
Czasami były to insynuacje, a czasami
po prostu zwykłe kłamstwa. Najbardziej
przykry, bo uderzający właściwie we
wszystkich dziennikarzy zaangażowanych w projekt, był felieton, w którym
autor sprowadził cały projekt do prostej
kalkulacji: jeżeli cały projekt to 268 tysięcy złotych, a ma w nim uczestniczyć
30 dziennikarzy, to znaczy, że każdy zarobi 9 tysięcy złotych. Komentarz do tej
bzdury… chyba zbędny.

Goście
W międzynarodowej konferencji
„Media w czasach post-prawdy”, zor-

Głos
z Polski
Na konferencję „W obronie zagrożonych dziennikarzy” („Defending
Journalist under reat”) organizowaną w Lipsku przez europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów
(eCPMF) pojechały Jolanta Hajdasz,
dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, i Aleksandra tabaczyńska,
dziennikarka freelancer z Nowego tomyśla. Wojciech Pokora z internetowej
redakcji Polskiego radia Lublin uczestniczył, wraz z Wojciechem Muchą
z tygodnika „gazeta Polska”, w seminarium „Wojna na wywieranie wpływu
– jak fałszywe wiadomości stały się nowym polem walki” („Influence warfare - how fake news became the new battleground”) zorganizowanym w Londynie przez Oxford Media Network
i global Strategy Forum. Ci dwaj dziennikarze, którzy wraz z Pawłem Bobołowiczem zaangażowani są w redagowanie polskiej wersji portalu stopfake.org, mieli możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń z przeciwdziałania propogandzie kremlowskiej.
Z kolei Iwona Sznajderska, dziennikarka freelancer z Koszalina wzięła
udział w XI. South east europe Media
Forum, które w tym roku odbywało się
w Sofii (jej relację można przeczytać
także w tym numerze „Forum Dziennikarzy”). uczestnicy próbowali odpowiedzieć na przewodnie pytanie tegorocznego forum, a mianowicie: czy
media mogą pomóc w utrzymaniu demokracji? Dobrze, że w tej dyskusji pojawił się jeszcze jeden głos z Polski
(oprócz Bartosza t. Wielińskiego, zaproszonego przez organizatorów w charakterze panelisty).
Projekt „Dziennikarze mówią
o Polsce” miał dość duży oddźwięk
w mediach. Pisał o nim m.in. „Press”,
„gazeta Wyborcza”, Onet, Wirtualna
Polska, „Do rzeczy”, wpolityce.pl. Pisały media zagraniczne, np. Deutsche
Welle. O projekcie mówiło się w telewizji tVN, a także w mediach społecznościowych, szczególnie na twitterze.
Przy realizacji projektu nawiązanych zostało wiele dziennikarskich
kontaktów, a Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaistniało mocniej
w przestrzeni międzynarodowej.
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✎ BerNArD MArguerItte

o Polsce w 8 punktach

W większości prasy zachodniej obraz
dzisiejszej Polski jest mocno wypaczony. Wybory roku 2015, najpierw
prezydenta Andrzeja Dudy, a potem
parlamentu, z wygraną partii Prawo
i Sprawiedliwość, mocno zaskoczyły
nie tylko establishment warszawski, ale
też kierownictwo unii europejskiej,
której dotychczasowi władcy w Warszawie byli podporządkowani. Pod
wpływem zdetronizowanych przywódców polskich i Bruksela, i większość mediów na Zachodzie zaczęły bić
na alarm i zarzucać nowym władzom
wszystkie możliwe grzechy. Zaczęły padać epitety: antyeuropejscy, ultrakonserwatywni, a nawet faszyści! Wkrótce stało się modne krytykowanie rządów PiS. Media zachodnie, które niewiele wiedzą o Polsce, zaczęły powtarzać niesprawdzone zarzuty. Kombinacja złej woli, fake news i ignorancja
zatriumfowały. A jak jest naprawdę?
Spróbujemy to pokazać, omawiając
osiem zasadniczych kwestii.

1/ Czy rząd polski jest
antyeuropejski?
Niewątpliwie pan Jarosław Kaczyński, lider partii rządzącej PiS, i premier Beata Szydło nie wielbią polityki
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)

obecnych bonzów brukselskich. Pytanie jednak, czy to oznacza, że są przeciwnikami europy? Zapewne ojcowie
europy: Schuman, Adenauer, de gasperi i Monnet przewracają się w grobach, widząc, w jakim kierunku zmierza obecna unia. Oni promowali europę ojczyzn, europę wartości, europę
chrześcijańską, a nie dzisiejszą europę
niedemokratyczną, zbiurokratyzowaną,
dążącą do podporządkowania sobie
narodów i na pewno nie europę neoliberalną i antyspołeczną! Nie ma wątpliwości, patrząc na to, co się dzieje
w Brukseli, że ojcowie europy dziś
byliby eurosceptykami!
Nawet François Hollande na 5 tygodni przed wygranymi wyborami
prezydenckimi w 2012 roku, kiedy był
jeszcze mądry, wygłosił w wielkim
przemówieniu: „europa słabła w miarę oddalania się od narodów, gdy przestawała odpowiadać ich oczekiwaniom, gdy zaczęła być postrzegana
jako organizm bezwładny wobec sił
rynku, wręcz opętany chęcią deregulacji, niezdolny opierać się przed globalizacją liberalną. takiej europy już nie
chcę. taką europę pragnę przeorientować”. Prawie nikt dziś takiej europy
nie chce. Mogę powtórzyć to, co powiedziałem podczas konferencji o europie w Oświęcimiu w 2015 roku:
12. 2017

„Dzisiejsi przeciwnicy unii europejskiej
to na pewno eurosceptycy, ale może
w jeszcze większym stopniu to najbardziej zagorzali zwolennicy autentycznej europy! W rzeczy samej, dzisiejsza
unia jest, niestety, zaprzeczeniem najlepszych tradycji europejskich. Być
europejczykiem oznacza dziś być przeciwnikiem tej unii, unii zbiurokratyzowanej, neoliberalnej i totalnie niedemokratycznej, która stała się zagrożeniem dla samej idei europejskości. Jak
można być europejczykiem i jednocześnie być zwolennikiem unii lobbystów i mafii, unii biznesu, a nie serca, unii liberalizmu i laicyzacji, tak absurdalnej, że stała się nową wojującą religią?”.
Zwalczając dziś politykę brukselską, przywódcy Polski są więc po prostu wierni szczytnym ideałom ojców
europy!

2/ Czy rząd polski jest
ultraprawicowy?
to także jest stwierdzenie prostackie. Obecne władze w Warszawie są
wierne nauczaniu Świętego Jana Pawła II i ideałom „Solidarności”, tej polskiej „Solidarności”, której europa
i świat zawdzięczają upadek komu-
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nizmu. Wówczas na świecie nie wypadało zbyt ostro krytykować „Solidarności” czy polskiego papieża. Ale już
odzywały się takie głosy. Będąc w Stanach Zjednoczonych w latach 90., musiałem dość często odpowiadać na zarzuty wobec Jana Pawła II. Dla jednych
miał być „socjalistą”, bo akcentował konieczność sprawiedliwości społecznej
i potępiał politykę neoliberalną, dla innych był „ultrakonserwatystą”, bo bronił wartości chrześcijańskich i prawa do
życia. trzeba było już wtedy zrozumieć,
że nauka papieża i ideały „Solidarności” wychodzą poza politykę, są na
etapie, kiedy wszystko jest podporządkowane afirmacji godności osoby
ludzkiej w każdym wymiarze, zarówno społecznym i gospodarczym, jak
i etycznym, i duchowym. Obecni przywódcy Polski są kontynuatorami tej
pięknej, polskiej, nowatorskiej tendencji. Oni nie skłaniają się ku lewicowości, kiedy lansują politykę prospołeczną i prorodzinną ani nie są na
prawo, kiedy okazują swój szacunek dla
wartości chrześcijańskich. Oni walczą
o godność osoby ludzkiej, będąc wierni polskim ideałom roku 1980, które
zmieniły świat i pozostają inspiracją na
przyszłość.
Dlatego też zarzuty stawiane polskim władzom, że nie są humanitarne,
bo nie chcą przyjąć uchodźców, są
bezsensowne. tak, jakby władze suwerennego kraju nie miały prawa decydować, kogo chcą gościć w swoim
kraju! Zapomina się łatwo, że Polska
przyjęła około 200 000 Czeczenów (w
większości muzułmanów) i ponad
1 500 000 ukraińców, wśród których
wielu nie zdradza chęci powrotu do ma-

cierzystego kraju. Jeśli do tego dodamy
fakt, że nowa Polska stara się ułatwić
powrót do ojczyzny synom i wnukom
Polaków deportowanych w głąb Azji
przez władze sowieckie (dziwne jest nie
rozumieć, że stanowi to dla Polski absolutny priorytet), widzimy, że obraz
nowej Polski jako kraju niehumanitarnego, a więc „ultraprawicowego”,
nie jest w żadnej mierze uzasadniony.

Na pewno polityka
PiS nie jest idealna,
zarówno pod
względem doboru
ludzi, jak i w
odniesieniu do
niektórych decyzji.

3/ Czy przed obecną
władzą wszystko było
tak dobrze, jak to
malowano?
Na pewno polityka PiS nie jest
idealna, zarówno pod względem doboru ludzi, jak i w odniesieniu do niektórych decyzji. Ale która władza jest
absolutnie bezbłędna? Nie ma jednak
wątpliwości, że sytuacja Polski w każdej dziedzinie jest o niebo lepsza niż za
czasów poprzedniej władzy, a sondaże
opinii publicznej potwierdzają, iż obywatele potrafią to docenić. tymczasem
większość prasy światowej i elit brukselskich, kiedy w Polsce rządziła koalicja PO – PSL, nie miała żadnych zastrzeżeń wobec tego, co działo się
w kraju nad Wisłą. Przeciwnie, Polskę
przedstawiano jako oazę sukcesu i demokracji, od których przecież była
daleko. Jak to się więc dzieje, że ci sami
ludzie, którzy wychwalali ekipę Donalda
tuska, nie szczędzą słów krytyki pod
adresem prezydenta Dudy, premier
Szydło i przewodniczącego Kaczyńskiego? Jak to wytłumaczyć?
W rzeczy samej, zanim się oceni
politykę nowej ekipy, należy przypomnieć, w jakim stanie była Polska,
kiedy doszła ona do władzy! Jakie
spustoszenie zostawiły czasy premiera
tuska i PO.
Przypomnijmy więc kilka faktów:
− Polska na dobrą sprawę przestała
być niezależna. Większość przemysłu
polskiego została wyprzedana i oddana kapitałowi zagranicznemu. 80 proc.
banków należy do wielkiego kapitału
międzynarodowego, 80 proc. mediów
nie znajduje się w polskich rękach i aż
90 proc. mediów lokalnych należy do
kapitału niemieckiego.
− rząd kontrolował media publiczne. Ówczesna pisowska opozycja
prawie nie mogła się wypowiadać

w mediach publicznych. Właściwie
tylko jeden program (emitowany zresztą z przerwami), Jana Pospieszalskiego
„Warto rozmawiać”, był kierowany
przez człowieka sympatyzującego
z opozycją.
− upadek moralny był tak głęboki, że co chwila miały miejsce skandale i afery (nie tylko Amber gold). Korupcja była regułą. Potężni ludzie nowego układu mogli zabezpieczyć majątki w Szwajcarii czy w bankach oﬀshore, a inwestorzy zachodni płacili bardzo
ograniczone podatki i kierowali zyski
osiągnięte w Polsce do swoich macierzystych centrali.
− Władza działała w porozumieniu
z większością mediów, a zwłaszcza ze
służbą sądowniczą, wywodzącą się
w dużym stopniu z okresu komunistycznego. Nie istniało państwa prawa.
Często sądy okazywały się surowe dla
sprawców drobnych przewinień, a bardzo wyrozumiałe dla aferzystów i gangsterów.
− Pojawiło się nowe, niezwykłe zjawisko, znane jako „seryjne samobójstwa”. Nastąpiła wręcz fala samobójstw
ludzi, których wiedza mogła odsłonić
ukrywane powiązania polityczno-biznesowe niektórych osób lub wpłynąć na
przebieg toczonych śledztw).
− 15 proc. Polaków (ci, którzy
głosowali właściwie) żyło znakomicie,
nawet lepiej niż ich odpowiednicy na
Zachodzie, natomiast połowa rodzin
miała trudności, aby przeżyć do końca miesiąca. Bezrobocie wzrosło, i to
mimo że 2,5 miliona młodych Polaków,
często z ciężkim sercem, musiało szukać pracy poza granicami kraju.
− Prowadzono politykę promowania wszystkiego, co zachodnie (łączne z różnymi deprawacjami społeczno
-kulturowymi), z jednoczesnym potępieniem polskich tradycji narodowych,
co wyrażało się również wolą zredukowania do minimum nauki historii
w szkołach, a także ograniczenia w nich
wartości chrześcijańskich.
− Last but not least, upadek przyzwoitości doprowadził do tego, że premier ówczesnego rządu, pan tusk wolał porozumieć się z szefem państwa rosyjskiego Władimirem Putinem niż
z prezydentem własnego kraju, ze znanymi tego tragicznymi konsekwencjami w postaci katastrofy samolotu

→

Dziennikarze móWią o Polsce

str. 16

z Lechem Kaczyńskim pod Smoleńskiem.
Czy nie był więc czas na dobrą
zmianę?

miczniej niż kiedykolwiek. W tym
roku Polska ze wzrostem PKB o 4
proc. osiągnie najlepszy wynik w europie! Więcej nawet, władza rozpoczęła
mozolną i kluczową operację repolonizacji biznesu, banków i mediów. Jeden z ważniejszych banków już został
odkupiony, a wkrótce to samo stanie się
z francuską firmą energetyczną electricité de France.
Nie wszystko − jak mówiliśmy
− jest jak należy. W mediach publicznych, w programach politycznych,
opozycja ma jakieś 30 proc. czasu antenowego. to na pewno za mało. Ale
i tak jest to dwa razy więcej niż miała
opozycja pod rządami tuska. Wtedy
nikt przeciwko temu nie protestował.
W dodatku media prywatne są w dalszym ciągu w rękach obcego kapitału,
zwłaszcza niemieckiego.
Nowa władza zaczęła ostrą walkę
z korupcją, z „układem”, z mafiami. Skądinąd, kto słyszał w poprzednim okresie o zatroskaniu Brukseli z powodu
ogólnej korupcji, upadku państwa prawa i braku wszelkiej sprawiedliwości
społecznej w Polsce? Natomiast kiedy
nowe siły chcą odbudować godność Polski, jej niezależność, pragną szanować
wartości cywilizacji europejskiej oparte na tradycjach chrześcijańskich, to już
nie może być tolerowane i odzywają się
różni Junckery i timmermansy…
Jednym z kluczowych elementów
walki o odbudowę kraju było i jest dążenie do uzdrowienia sądownictwa.
O to toczy się teraz wielka batalia.
Skądinąd, od początku urzędowania
prezydenta Dudy. Opozycja, tracąc
grunt pod nogami, najpierw zrobiła
wszystko, aby trybunał Konstytucyjny
stał się tamą przeciwko odnowie. tK
miał zablokować wszelkie działania
nowej władzy. Nie udało się. Ale opozycja ma jeszcze Sąd Najwyższy i KrS,
których musi bronić do upadłego.
Jak do tego doszło? Są to, niestety,
skutki negatywne Okrągłego Stołu
i ugody zawartej między częścią „Solidarności” a częścią komunistów. elementem kluczowym owego porozumienia było bowiem to, że ponad połowa nowego biznesu oraz 2/3 (w latach
90.) administracji i sądownictwa znajdzie się w rękach byłych działaczy partyjnych. to pokutuje do dziś. układ części opozycji i części byłej PZPr, tych,
którzy w gruncie rzeczy podzielili się łu-

4/ Czy polityka
odnowy jest
skuteczna i czy
stanowi zagrożenie
dla demokracji?
Po latach korupcji, układów mafijnych, dogadywania się elit polityki,
mediów i sądownictwa, po latach deptania zasad sprawiedliwości społecznej,
odejścia od wartości etycznych i chrześcijańskich, od afirmacji patriotycznej
naród się zbuntował i zażądał powrotu do ducha ideałów „Solidarności”
i nauki Świętego Jana Pawła II. Nowe
władze niewątpliwie idą tą drogą. Nie
jest ona łatwa. Jednak Polacy na nowo
mogą być dumni z tego, że są Polakami. Wszyscy, zwłaszcza ludzie młodzi,
którzy tak bardzo tego pragnęli, odzyskali tę dumę.
Szybko akcent został położony na
sprawiedliwość społeczną i obronę rodziny. Program 500+ jest wielkim sukcesem; poprawił życie milionów rodzin
i już ma pozytywny wpływ na sytuację
demograficzną kraju. Okazało się, że to,
co wcześniej było niemożliwe („Nas na
to nie stać!”, twierdziły poprzednie
władze), stało się możliwe. Wystarczyło
ukrócić korupcję, wywóz majątków
poza Polskę i energicznie domagać się
od firm zachodnich, aby płaciły uczciwie podatki, a znalazły się fundusze na
program 500+, a wkrótce na społeczny program mieszkaniowy. Jednocześnie gospodarka się rozwija dyna-

I znowu, w czasach
PO nikt w Brukseli
nie wyrażał
zaniepokojenia
faktem, że tylu
byłych aparatczyków
odgrywa kluczową
rolę w nowej Polsce.
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)

12. 2017

pem w teoretycznie niepodległej Polsce, wciąż się broni.
I znowu, w czasach PO nikt w Brukseli nie wyrażał zaniepokojenia faktem,
że tylu byłych aparatczyków odgrywa
kluczową rolę w nowej Polsce. Ludzie
ci stali się częścią układu i pracowali nad
tym, aby Polska została kolonią, wasalem wielkiego kapitału zachodnioeuropejskiego, zwłaszcza niemieckiego,
który dyktuje działania bonzów unijnych. Dziś widać jeszcze lepiej, dlaczego
przywódcy z lat 90., tacy wielcy obrońcy demokracji jak prof. Bronisław geremek, walczyli zawzięcie, aby lustracja nie mogła się odbyć. to był jeden
z punktów zwrotnych. gdyby lustracja
się odbyła, Sąd Najwyższy i KrS wyglądałyby dziś zupełnie inaczej.
Dlatego reforma sądownictwa jest
dziś kluczowa.

5/ Jaka jest
prawdziwa linia
podziału?
Suwerenność czy
wasalizacja?
Przepaść polityczna − moim zdaniem nie do zasypania − która istnieje w Polsce, jest wynikiem całkowicie
różnego stosunku do polskości.
W okresie władzy PO rządzili ludzie,
którzy się wstydzą polskości. Z tego wypływała ich polityka, zarówno wewnętrzna, jak i zagraniczna, w tym europejska. Ci politycy wstydzą się polskości, uważając ją za nieszczęście, od
którego należy jak najprędzej uciekać,
aby „wejść do europy” i stać się wreszcie krajem „nowoczesnym”. Jak mogliby znaleźć wspólny język z tymi, którzy razem z nową władzą są dumni
z tego, że są Polakami i wierzą, iż Polska może dużo wnieść do europy, doprowadzając do jej odnowy w duchu
szacunku dla wartości i dla godności
osoby ludzkiej?
typowym przedstawicielem tej
pierwszej tendencji jest Donald tusk,
który dawno temu, w znanej ankiecie
o polskości dla „Znaku” (1987, nr 1112) pisał: „co zostanie z polskości, gdy
odejmiemy od niej cały ten wzniosłoponuro-śmieszny teatr niespełnionych
marzeń i nieuzasadnionych urojeń?
Polskość to nienormalność […] Polskość wywołuje u mnie niezmiennie
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odruch buntu: historia, geografia, pech
dziejowy i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie
mam specjalnej ochoty dźwigać”. Na
domiar złego autor był zdania, że nawet w tamtych warunkach odwołanie
się do polskości było li tylko „ucieczką od Polski tej na ziemi, konkretnej,
przegranej, brudnej i biednej”. Konsekwencje takiej wizji są daleko idące:
dążenie do pseudonowoczesności, która wyraża się akceptacją zachodniego
modelu społeczeństwa materialnego liberalizmu, hedonizmu, konsumeryzmu, braku szacunku dla życia. Z tych
samych przesłanek można zarządzić
wyprzedaż Polski: skoro nie szanujemy
tego, czym jesteśmy, trzeba jak najprędzej oddać co się da „lepszym” biznesmenom z Zachodu, zawierając
z nimi korzystne osobiste układy. tak
się doprowadza do stanu, w którym niepodległość staje się iluzoryczna.
Czasem ludzie się dziwią, że ci sami
(postawa popularna na przykład wśród
„ekonomistów”), którzy wczoraj głosili
wyższość teorii socjalistycznej, są dziś
najgorętszymi propagandystami neoliberalizmu zachodniego. Sprzeczność
jest tu tylko pozorna. Osoby te nie mają
szacunku dla polskości. Wczoraj uciekały w kierunku komunistycznego internacjonalizmu, dziś są zagorzałymi
zwolennikami globalnego liberalizmu.
Obojętnie, w jakim kierunku, byle tylko uciekać od Polski! Ich odruchem
podstawowym jest odruch targowicy.
I nie jest tu ważne, czy oddajemy się
w ręce Moskali czy biurokracji brukselskiej. grunt, aby, broń Boże, Polska
nie była Polską! Ideałem jest być fa-

woryzowanym namiestnikiem „wielkiego brata”, a rzeczą wtórną to, czy siedzi on w Moskwie, Waszyngtonie czy
Brukseli. I tak samo można go błagać
o interwencję przeciwko tym rodakom,
którzy nie zachowują się „jak należy”.
Donald tusk nie był bynajmniej jedynym przedstawicielem tej tendencji.
W rozmowie z „Le Monde” we wrześniu 1991 roku prof. geremek miał wątpliwości „czy Polska zostawi u wrót europy swe bagaże tak sprzeczne z obrazem europy końca XX wieku”. I zaraz
dodawał, że zaakceptowanie Polski we
Wspólnocie „pomoże Polakom w porzuceniu ich kłopotliwych bagaży”. Inaczej bowiem „możemy się stać kulą
u nogi europy”. Podobnie, 2 grudnia
2012 roku podczas wizyty w Kiszyniowie były prezydent Bronisław Komorowski cieszył się, że „Polsce udało się
przełamać dramat przeszłości. W porę
uchwyciliśmy swoje narodowe szanse na
ścisłe integrowanie się z dobrym, ciekawym, bogatym, logicznie zorganizowanym światem zachodnim”.
Można zrozumieć, jak straszna
jest dla tych ludzi (i dla ich brukselskich
protektorów, którym wasalizacja Polski
była bardzo na rękę) wola nowych
przywódców polskich, by powrócić
do Polski dumnej, wiernej swoim wartościom chrześcijańskim i swojej historii, która chce być nie sługą na kolanach, lecz godnym partnerem.

Na lata 2014-2020
Polska uzyska
z budżetu Unii, na
Politykę Spójności
i w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej, około
101 mld euro
(odpowiednio
72,9 mld euro
i 28,5 mld euro).

6/ Czy Polska
zawdzięcza
wszystko UE?
Czasem przywódcy europejscy
potrafią być szczerzy i mówić jak prezydent Hollande do pani premier Szydło: „Wy macie zasady, my mamy fundusze”. Czasem jednak, jak prezydent
emmanuel Macron, kuriozalnie zarzucają Polsce, że chce traktować ue jak
dojną krowę, jak supermarket, który
może zaspokoić wszelkie pragnienia.
Idą za tym groźby: jeśli nie będziecie się
zachowywać grzecznie, będą sankcje.
Jak jest w istocie? Czy Polska tyle
zawdzięcza unii? Czy nie jest tak, że dla
wielu firm zachodnich Polska stała się
„kurą, która znosi złote jajka”, jak mówił mi prezes wielkiej firmy francuskiej.
Na lata 2014-2020 Polska uzyska
z budżetu unii, na Politykę Spójności

i w ramach Wspólnej Polityki rolnej,
około 101 mld euro (odpowiednio 72,9
mld euro i 28,5 mld euro). Ale w tym
samym czasie Polska będzie musiała
wpłacić do kasy unii blisko 40 mld
euro. W dodatku ekonomiści wyliczyli,
że 7 euro na 10 wypłacone Polsce
z kasy ue w rzeczywistości trafiają
do… koncernów niemieckich, francuskich i innych krajów europy Zachodniej, które kontrolują gospodarkę polską, czyli wracają do źródła!
Wreszcie, last but not least, firmy zachodnie za pomocą różnych kombinacji buchalteryjnych odprowadzają
do swoich centrali w krajach macierzystych zyski wartości około 100 miliardów złotych rocznie. Słusznie więc
minister rozwoju i finansów Mateusz
Morawiecki dał prezydentowi Macronowi do zrozumienia, że kombinacje firm, między innymi francuskich,
są o wiele gorsze w skutkach niż niższe składki społeczne zapłacone za polskich pracowników zatrudnionych za
granicą.
Jest jasne, że gdyby następował kryzys w relacjach Warszawa-ue, to najwięcej do stracenia będą miały firmy zachodnie, a nie Polska.

7/ Dobra zmiana czy
status quo? Ewolucja
czy rewolucja? III RP
bis czy IV RP?
Polacy widzą coraz wyraźniej, że
dobra zmiana − już rozpoczęta − musi
być kontynuowana i rozszerzona.
Świadczą o tym wszystkie sondaże.
Zresztą, im więcej opozycja stara się organizować, notabene sterowanych i niezbyt imponujących, demonstracji,
zwłaszcza apeluje o pomoc „sił zewnętrznych”, tym więcej obecna władza
zyskuje zwolenników. Największą szansą władzy PiS jest zapewne głupota opozycji i totalny brak wiedzy o psychologii Polaków wśród przywódców brukselskich i zachodnioeuropejskich.
targowica nigdy nie była w Polsce lubiana. Słusznie Polacy są dumni z tego,
że nie mieli żadnego Quislinga czy
Petaina. Jak mogliby dziś zaakceptować
działania Donalda tuska czy PO?
Największym zagrożeniem dla
dobrej zmiany jest własne rozmydlenie.

→
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Swego czasu AWS pragnęła zmienić sytuację, ale była zablokowana przez działania swojego partnera, unii Wolności,
i status quo zostało uratowane. Czy
dziś PiS nie ma swego rodzaju unii Wolności we własnych szeregach? to byłoby dramatyczne. Dobra zmiana jest
ostatnią szansą Polski, ale i ostatnią
szansą europy.
Niektórzy chcieliby dążyć do celu
drogą ewolucji, a nie rewolucji. Nie jest
pewne, czy to się może udać. Obecny
marazm jest właśnie efektem owej
„ewolucji”, będącej wynikiem układu
okrągłostołowego i ugody zawartej
między socjaldemokratami z opozycji
a umiarkowanymi socjalistami z obozu władzy PrL. Polska płaci cenę za to
do dziś. Czy można złamać układ skorumpowanych polityków, ludzi sprzedajnych, układ ludzi mediów, polityki,
biznesu, sądownictwa z różnymi mafiami? to niemalże cud, że Andrzej
Duda został prezydentem, a PiS wygrało wybory. Ale potężny układ,
wspierany przez protektorów z zewnątrz, broni się wszelkimi sposobami. Czy można z nim walczyć posunięciami umiarkowanymi, drogą ewolucji? Dobrze by było. Ale realistycznie
rzecz biorąc, należy w to mocno wątpić. gra nie toczy się w otwarte karty.
W takiej sytuacji umiar nigdy nie
przynosi dobrych wyników.
Sytuacja Polski jest skądinąd porównywalna z sytuacją w Afryce Południowej. tu i tam zmiany następowały w efekcie ugody między umiar-

kowanymi siłami w opozycji i byłej władzy. W Johannesburgu wynik jest taki,
że część czarnej opozycji paktowała
z byłymi zwolennikami apartheidu.
Biali zachowali dominującą pozycję
w biznesie i administracji, „elita” murzyńska opanowała władzę polityczną
i małą część biznesu. A sytuacja ogromnej rzeszy czarnej ludności, która tak
dzielnie walczyła przeciw opresji, wcale się nie poprawiła. Wyjście z systemu
autokratycznego drogą ewolucji nie
jest opcją skuteczną. to się kończy
utrwaleniem status quo, przynajmniej
w dużej części.
Czy Polska ma dzisiaj czas na ewolucję i status quo? Na pewno nie i naród tego nie chce. Nawet dobra zmiana nie wystarczy. Nie może to wszystko zakończyć się III rzeczpospolitą
bis. Potrzebna jest IV rzeczpospolita,
która stanie się prawdziwą cezurą oddzielającą zarówno od epoki komuny,
jak i od okresu skorumpowanego neoliberalizmu. Czas, aby Polska znowu była
Polską, przykładem i inspiracją europy,
tak jak była w okresie „Solidarności”.

Sytuacja Polski jest
skądinąd
porównywalna
z sytuacją w Afryce
Południowej. Tu
i tam zmiany
następowały
w efekcie ugody
między
umiarkowanymi
siłami w opozycji
i byłej władzy.
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8/ Kto może odnowić
Europę? Bruksela,
Niemcy, Francja czy
Polska?
Prezydent Macron i przywódcy
unijni mówią często o konieczności odnowy europy. Ale naturalnie nic się nie
dzieje. Są jak chór w operze, który potężnym głosem śpiewa „do przodu,
do przodu, idziemy”, ale stoi w miejscu.
Jak mogłoby być inaczej? Czego
oczekiwać od tej pseudo-europy, europy biurokratycznej, niedemokratycznej, europy pieniądza, a nie serca,
europy bez ideałów, walczącej z wartościami etycznymi i duchowymi, a promującej cywilizację śmierci i wojującej
laicyzacji, europy skorumpowanego
neoliberalizmu i braku sprawiedliwości społecznej? Z tej skorumpowanej
europy ma nadejść odnowa? Wolne
żarty.
Święty Jan Paweł II ostrzegł nas,
pisząc: „Kraje europy Zachodniej są
dzisiaj na etapie, który można by
określić jako »posttożsamościowy«
[…] Narody europy ŚrodkowoWschodniej pomimo wszystkich przeobrażeń narzuconych przez dykta12. 2017

turę komunistyczną zachowały swoją tożsamość, a poniekąd nawet ją
umocniły. Walka o tożsamość była dla
nich walką o przetrwanie […] Podstawowym zagrożeniem dla europy
Wschodniej jest jakieś przyćmienie
własnej tożsamości. W okresie samoobrony przed totalitaryzmem marksistowskim ta część europy przebyła drogę duchowego dojrzewania,
dzięki czemu pewne istotne dla życia
ludzkiego wartości mniej się zdewaluowały niż na Zachodzie […] Na
czym wobec tego polega ryzyko? Polega ono na bezkrytycznym uleganiu
wpływom negatywnych wzorców kulturowych rozpowszechnionych na
Zachodzie. Dla europy ŚrodkowoWschodniej, w której tendencje te
mogą jawić się jako rodzaj »„promocji kulturowej”«, jest to dzisiaj
jedno z najpoważniejszych wyzwań.
Myślę, iż właśnie z tego punktu widzenia toczy się tutaj jakieś wielkie duchowe zmaganie, od którego zależeć
będzie oblicze europy tworzące się na
początku tego tysiąclecia”. („Pamięć
i tożsamość” 2005)
A więc to zachodnia europa się zagubiła i zatraciła swoją tożsamość,
a nie Polska. to zachodnia europa
wciąż promuje niemoralny neoliberalizm (tak często potępiany przez papieża-Polaka), który prowadzi do tego,
że dystans między bogatymi a biednymi ciągle się zwiększa i który upada na
naszych oczach. Jest jasne, że odnowa
w żadnym wypadku nie może przyjść
z Paryża, Brukseli czy Berlina.
ratować europę może jedynie
powrót do „polskich” wartości, „Solidarności”, sprawiedliwości społecznej,
szacunku dla wartości moralnych i duchowych, czyli dla godności osoby
ludzkiej. A więc musimy wracać do
ideałów Sierpnia i do nauki Świętego
Jana Pawła II. Inaczej mówiąc, Polska
może i musi na nowo odnawiać europę, odbudowywać jej głęboki humanizm, oparty na naszych korzeniach chrześcijańskich, tak jak tego
pragnęli ojcowie europy. Polska musi
pokazać drogę reszcie europy, nawet jeśli ona tego nie chce. to trudne zadanie i wyzwanie. Polacy mogą raz jeszcze temu podołać. Czas nie tylko odnowy, czas, aby Polska stała się raz jeszcze przykładem i inspiracją nowego humanizmu.
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✎ BOguMIŁ ŁOZIńSKI

Pluralizm i wolność słowa w mediach
w Polsce

Polska jest krajem, w którym prawo gwarantuje wolność słowa i w praktyce jest ono
przestrzegane. Przypadki jego łamania są rzadkie. Istnieje natomiast problem
pluralizmu, ponieważ dominują media reprezentujące jedną opcję ideowo-polityczną.
Bynajmniej nie jest to opcja sprzyjająca obecnej władzy.
Obraz sytuacji społeczno-politycznej
w Polsce przeciętny mieszkaniec unii
europejskiej czerpie z mediów krytycznie nastawionych do obecnego
rządu. Stąd jest on daleki od obiektywizmu. Dominuje przekaz, że takie
wartości jak wolność słowa czy pluralizmu w mediach są zagrożone, choć
rząd nie podjął żadnych działań, które mogłyby być podstawą tych oskarżeń. Wprost przeciwnie, rozszerzany
jest zakres pluralizmu, przez co jest on
nieporównanie większy niż za poprzedniego rządu.

Fałszywe żale
Fałszywy obraz sytuacji mediów
w Polsce potęguje przekaz zawarty
w polskich środkach masowej komunikacji o profilu lewicowo-liberalnym.
Przykładem może publikacja, która
ukazała się w październiku w polskim wydaniu tygodnika „Newsweek”.
Otóż w rozmowie z dziennikarką tygodnika troje publicystów z innych redakcji alarmuje, że obecna władza
niszczy „niezależne” media, chce podporządkować sobie prywatną telewizję czy doprowadzić do upadku krytyczny wobec niej dziennik. Argumentem za tymi tezami była zapowiedź
wprowadzenia ustawy o dekoncen-

tracji kapitałowej i własnościowej
w mediach przez rząd. Absurdalność
tych zarzutów polega na tym, że ich autorzy mogą bez żadnego skrępowania
ostro krytykować obecną władzę. robią to na sześciu kolumnach, co jak na
standardy objętości materiałów w tygodnikach jest bardzo dużo. „Newsweek” zaś w pierwszym półroczu tego
roku zajął trzecie miejsce pod względem sprzedaży wśród tygodników
opinii (ok. 100 tys. egzemplarzy). Jeden z trojga dziennikarzy skarżących
się na obecną władzę publikuje w tygodniku „Polityka” zajmującym drugie miejsce w tym rankingu, dziennikarka pisze w największym dzienniku
„gazecie Wyborczej”, a trzeci publicysta
pracuje w stacji tVN24, która jest liderem oglądalności wśród kanałów informacyjnych. Do tego zapowiadane
przepisy o dekoncentracji mediów
istnieją w większości krajów unii europejskiej, a kształt projektu polskiej
ustawy w ogóle nie jest znany. groteskowość sytuacji, w której dziennikarze największych mediów w Polsce bez
żadnych ograniczeń ubolewają nad
rzekomym ograniczeniem wolności
słowa, jest tak oczywista, że tezy zawarte w rozmowie wyśmiali nie tylko
dziennikarze prawicowi, ale nawet
koledzy z ich własnych redakcji.

Wolność tylko
dla lewicy
Skąd się więc bierze poczucie
zagrożenia dziennikarzy krytycznie
nastawionych wobec obecnej władzy? Ich lewicowo-liberalna narracja
dominowała przez 25 lat w przekazie
publicznym i w zasadniczym stopniu
kształtowała świadomość Polaków.
Od kilku lat rozpoczął się intensywny proces przełamywania tego monopolu, który po dojściu do władzy
PiS-u wyraźnie przyspieszył, w wyniku czego rząd dusz w coraz większym stopniu zaczynają kształtować
media prawicowe. Nie mamy więc do
czynienia ze zjawiskiem zamachu na
pluralizm i wolność mediów, ale
wręcz przeciwnie.
Dziennikarze lewicowo-liberalnych mediów mogą odczuwać niepokój, ale nie dlatego, że ktoś chce ich
zniszczyć, lecz dlatego, że nie są
w stanie pogodzić się z faktem, iż nie
mają już monopolu, nie chcą się „posunąć”, aby zrobić trochę miejsca dla
innych. Jeśli więc w ogóle można
stawiać tezę, że w Polsce jest problem
z pluralizmem i wolnością słowa, to
z pewnością mają go media o charakterze lewicowo-liberalnym, które
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nie potrafią funkcjonować w sytuacji,
gdy inne opcje ideowe zaczynają
mieć taki sam potencjał jak one. to
charakterystyczna cecha lewicowej
mentalności – określone prawa należą się tylko nam, gdy zaczynają z nich
korzystać inni, to oznacza, że są łamane.

Dominacja jednej
opcji
Czytelnik nieznający polskich
realiów może być zaskoczony faktem,
że media w Polsce mają tak wyraźne
oblicza ideowo-polityczne. Aby to
zrozumieć, trzeba się cofnąć do roku
1989, kiedy odzyskaliśmy wolność
w wyniku pokojowych przekształceń politycznych. Jednak taka forma
transformacji miała swoją cenę.
Pierwszy niekomunistyczny rząd składał się z członków „Solidarności”
o lewicowych poglądach oraz dawnych komunistów. Zbliżenie tych
dwóch środowisk doprowadziło do
ukształtowania się obozu, który zdominował polskie życie polityczne
i społeczne na lata. także to środowisko w zasadniczym stopniu przejęło
media.
Porozumienie z władzami poprzedniego systemu doprowadziło
do sytuacji, że w Polsce nie przeprowadzono dekomunizacji, jak w innych
krajach bloku sowieckiego, lecz
wprost przeciwnie – ludzie o rodowodzie komunistycznym uwłaszczyli się na majątku narodowym. to
samo dotyczy mediów prywatnych.
Nie przypadkiem jedną z największych w Polsce telewizji prywatnych
założył człowiek, który współpracował z wywiadem PrL, do czego się
przyznał, a założyciel drugiej pracował w kontrolowanych przez Służbę
Bezpieczeństwa firmach polonijnych.
Z kolei największym tygodnikiem
opinii był przez lata postkomunistyczny periodyk „Polityka”, który został założony jeszcze w roku 1957
przez rządzącą wówczas partię komunistyczną.
Dominacja polityczna i ekonomiczna obozu lewicowo-liberalnego
doprowadziła do sytuacji, w której
największe media w Polsce reprezentowały interesy tego obozu. O pluralizmie nie było więc mowy.
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)
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Przełamana słabość
prawicy
Brak zaplecza finansowego oraz
prawicowych partii politycznych u władzy (z krótkotrwałymi wyjątkami) był
jedną z przyczyn słabości mediów konserwatywnych. Istniały próby powołania konserwatywnego dziennika,
np. „Życia”, ale nie utrzymał się on na
rynku. Istniały mniejsze pisma, ale
o bardzo ograniczonym zasięgu oddziaływania. Lepiej wyglądała sytuacja
z mediami religijnymi, a właściwie katolickimi. W 1991 roku redemptorysta
o. tadeusz rydzyk założył radio Maryja, potem pod jego egidą zaczął wychodzić „Nasz Dziennik” i rozpoczęła
nadawanie „telewizja trwam”. Duże
nakłady uzyskiwały dwa tygodniki katolickie: „gość Niedzielny” i „Niedziela”. Jednak podmioty katolickie skupiały
się na warstwie religijnej i nie miały takiej siły oddziaływania jak media lewicowe.
Sytuacja zaczęła się zmieniać po
2000 roku. Coraz mocniejszy stawał się
biznes prowadzony przez przedsiębiorców o poglądach konserwatywnych, w krótkich okresach, gdy u władzy nie była lewica bądź liberałowie,
w komercyjne przedsięwzięcia medialne angażowały się też spółki skarbu państwa. W ten sposób powstała na przykład w 2001 roku telewizja Puls, która
jednak po dwóch latach upadła. Przełomowe dla pojawienia się silnych mediów konserwatywnych było dojście do
władzy prawicowego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość, którego dwa lata
rządów (2005-2007) ożywiło opinię
prawicową. Duże znaczenie miała też
katastrofa smoleńska w 2010 roku,
w której zginęła elita prawicowych polityków na czele z prezydentem Lechem
Kaczyńskim. Bulwersujące zaniedbania
ówczesnego rządu Platformy Obywatelskiej przy organizacji tragicznego
lotu, a potem przy wyjaśnianiu przyczyn
katastrofy stały się katalizatorem procesu
przełamywania narracji, którą prawica
odbierała jako kłamstwa. Polem tego
„przełamywania” stały się media, gdyż
dominujące wówczas lewicowo-liberalne środki masowej komunikacji
przekazywały rządową wizję tej tragedii. Zresztą nie tylko jej, także innych
aspektów polskiej rzeczywistości. Na
kanwie tych procesów powstał konser12. 2017

watywny tygodnik „uważam rze”, a po
zmianie jego właściciela zespół redakcyjny podzielił się i zostały utworzone
dwa nowe tygodniki: „wSieci” oraz
„Do rzeczy”. Nowe otwarcie nastąpiło
w wydawanym już wcześniej tygodniku „gazeta Polska”. Fenomenem jest istniejący ponad 90 lat tygodnik katolicki „gość Niedzielny”, który przeszedł
metamorfozę i stał się największym
tygodnikiem opinii w Polsce, ze średnią
sprzedażą w pierwszym półroczu 2017
roku ponad 126 tys. egzemplarzy. gdy
porównamy łączną sprzedaż w tym
okresie czterech największych tygodników konserwatywnych, które wymieniłem wcześniej, z czterema największymi lewicowymi i liberalnymi
(„Polityka”, „Newsweek”, „Fakty i Mity”,
„Przegląd”) to okaże się, że pierwsza
grupa sprzedaje 273 tys. egzemplarzy,
a druga 257,6. Są to nakłady zbliżone,
można więc postawić tezę, że wśród tygodników istnieje równowaga. Natomiast wśród dzienników wciąż dominuje opcja lewicowo-liberalna.

Pluralizm między
mediami
Dowodem na rzekome ograniczanie wolności i pluralizmu mediów przez
rząd PiS ma być obsadzenie swoimi
ludźmi kierowniczych stanowisk w mediach publicznych, co w konsekwencji
oznacza, że prezentują one przekaz
zgodny z linią rządu. tyle że proceder
taki był stosowany przez wszystkie rządy w Polsce i jest konsekwencją obowiązujących przepisów, pozwalających
ugrupowaniu będącemu u władzy mieć
wpływ na wybór szefów mediów publicznych. tak czyniła każda partia rządząca w Polsce, również Platforma
Obywatelska. Obecnie tak postąpiło
PiS. Przegłosowując zmiany w prawie,
doprowadziło do „przejęcia mediów
publicznych”. Jednak paradoksalnie
oznacza to zwiększenie pluralizmu
w mediach elektronicznych. Z danych
za pierwszy kwartał tego roku wynika
bowiem, że programy dwóch największych stacji telewizyjnych w Polsce
zdecydowanie o profilu antyrządowym:
Polsatu i tVN-u, miały udział w rynku telewizyjnym odpowiednio 11,22
proc. i 9,82 proc., a więc łącznie 21,04
proc. tymczasem audycje programu
pierwszego i drugiego telewizji pub-
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licznej osiągnęły łącznie 16,3 proc.,
a więc różnica jest wyraźna. Przed objęciem rządów przez PiS oba kanały telewizji publicznej prezentowały opcję
prorządową i ostro atakowały PiS, więc
o żadnym pluralizmie mowy nie było.
Warto przy tym wspomnieć, że
na rynku działają dwie telewizje o profilu prawicowym: tV trwam i telewizja
republika, ale ich zasięg jest ograniczony: pierwsza ma oglądalność na
poziomie ok. 1,5 proc., a druga 0,1.
Obecnie, gdy media publiczne prezentują opcję rządową, ten pluralizm jest
zdecydowanie większy, choć istnieje
między mediami. W Polsce zjawisko
pluralizmu wewnątrz redakcji właściwie
nie występuje. Media mają zdecydowanie charakter tożsamościowy i skupiają dziennikarzy o jednej opcji ideowo-politycznej.

ności słowa wynika, że za rządów
Donalda tuska w ciągu czterech lat
z ministerstw popłynęło do wspierających go mediów ponad 124 mln zł.
Nic dziwnego, że obecnie publicyści
„gazety Wyborczej” alarmują, iż bez
środków z tego źródła dziennikowi
grozi upadek. Po czym stawiają zarzut,
że jest to dowód na walkę obecnego
rządu z mediami. Oczekiwanie, iż
rząd będzie kierował strumień pieniędzy do ośrodków, które z nim bezpardonowo walczą, a wręcz wzywają
do jego obalenia, jest kuriozalne. Jednak największy absurd tych oskarżeń
polega na tym, że prywatne media lewicowo-liberalne nie chcą poddać
się weryfikacji rynku, tymczasem
konserwatywne, przez lata pozbawione środków państwowych, na rynku się utrzymały. Oczywiście, można
mieć wątpliwości, czy mechanizm
wspierania mediów przez państwo
w zależności od tego, czy popierają
dany rząd, jest prawidłowy. Jednak
oskarżenia mediów lewicowo-liberalnych, że pozbawienie ich tych środków to zamach na wolność i pluralizm
mediów, jest szczytem hipokryzji. gdy
sami byli beneficjentami tego systemu,
w obronie ewidentnego łamania wolności słowa mediów prawicowych nie
występowali. Nie protestowali, kiedy
zdominowana przez ludzi związanych
z Platformą Obywatelską Krajowa
rada radiofonii i telewizji, która reguluje rynek medialny w Polsce, odmawiała przyznania koncesji na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej
tV trwam, gdyż była ona krytyczna
wobec rządu PO. Był to ewidentny zamach na pluralizm w mediach. rada
ustąpiła dopiero pod naciskiem potężnych manifestacji, z których jedna
zgromadziła aż pół miliona osób.
W obronie tV trwam wystąpiła nawet
wybrana głosami PO rzecznik Praw
Obywatelskich, a także Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Weryﬁkacja rynku
W czerwcu 2014 roku tygodnik
„Wprost” opublikował stenogramy
z nagrań rozmów czołowych polityków
ówczesnej władzy. rozmówcy – nieświadomi, że są nagrywani – swobodnie wyrażali swoje poglądy, ujawniając bulwersujące kulisy funkcjonowania Polski pod rządami PO. rozmowa ministra w kancelarii premiera tuska Pawła grasia z ówczesnym
prezesem jednej z największych spółek skarbu państwa, koncernu paliwowego PKN Orlen Jackiem Kawalcem pokazuje mechanizm wspierania
mediów przez polityków. Otóż prezes
PKN Orlen w wulgarnych słowach
krytykuje prezesa Powszechnego Zakładu ubezpieczeń za to, że ten
umieszcza ogłoszenia w prawicowym
tygodniku „wSieci”. Zarzuty wynikały z faktu, że w Polsce istnieje praktyka, iż rząd poprzez podległe mu spółki skarbu państwa kieruje strumień
pieniędzy do mediów, które go wspierają. Odbywa się to np. w formie
ogłoszeń, reklam, artykułów sponsorowanych czy powierzania tym mediom środków unijnych na promowanie idei unii europejskiej. gdy teraz do władzy doszło PiS, beneficjentami tego mechanizmu są media konserwatywne. to wywołuje ostre ataki
podmiotów lewicowo-liberalnych, odciętych od ważnego źródła dochodu.
Z raportu sejmowego zespołu ds. wol-

Dekoncentracja
Obecny rząd zapowiada dekoncentrację mediów w Polsce. Choć nie
przedstawił jeszcze nawet projektu
ustawy w tej sprawie, już podnoszony
jest krzyk, że nowe prawo ma służyć
zniszczeniu mediów wobec niego krytycznych. tymczasem regulacje doty-

czące ochrony rynków medialnych są
w unii europejskiej normą. Na przykład
we Francji czy w Niemczech w imię zasady pluralizmu istnieją liczne przepisy przeciwdziałające monopolizacji
mediów i jednocześnie gwarantujące
podmiotom krajowym dominację na
rynku wewnętrznym. tymczasem
w Polsce doszło do powstania monopoli
oraz przewagi własnościowej podmiotów zagranicznych.
Według danych z 2015 roku wydawcy niepolscy są właścicielami 138
czasopism i sprzedają łącznie ponad 560
mln egzemplarzy. Z kolei krajowi posiadają tylko 47 tytułów, sprzedając
łącznie 178 mln egzemplarzy. Podmioty o kapitale zagranicznym kontrolują więc aż 76 proc. rynku prasy. Jeśli chodzi o rynek radiowy, to zagraniczne media są w posiadaniu 48 proc.
Jeszcze poważniejszym problemem
są monopole. Niemiecki koncern Bauer
kontroluje 33 proc. udziału w rynku prasowym i 28 proc. w radiowym. Z kolei
wśród dzienników regionalnych dominuje niemiecka grupa Polska Press,
kontrolując aż 20 spośród 24 tytułów lokalnych. taka koncentracja mediów
w jednych rękach i dominacja kapitału
zagranicznego w Niemczech czy we
Francji byłaby niemożliwa.
Wejście w życie ustaw dekoncentracyjnych z pewnością uderzy w monopolistów, stąd głośne protesty. Jednak
u ich podstaw leżą interesy finansowe,
a sprawa pluralizmu jest tylko przykrywką, mającą wprowadzić w błąd nieorientujących się w rzeczywistej sytuacji.
gdyby uznać ich rację, oznaczałoby to,
że w większości krajów europejskich
obowiązują przepisy uderzające w pluralizm i wolność mediów. Należy poczekać na projekt rządowy, ale trudno
podejrzewać, że znajdą się w nim rozwiązania sprzeczne ze standardami
obowiązującymi w unii europejskiej.
Przedstawiona tu analiza pokazuje, że działania obecnego rządu wobec
mediów w żaden sposób nie odbiegają od standardów stosowanych w Polsce po 1989 roku, a wiele z nich wręcz
służy rozwojowi pluralizmu i wolności
słowa, a więc podnosi standardy demokracji.
Bogumił Łoziński jest zastępcą
redaktora naczelnego tygodnika
„Gość Niedzielny”.
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✎ JADWIgA CHMIeLOWSKA
„Wolność jest sposobem istnienia dobra”
(ks. j. tischner)

Wiedza i prawda równa się
wolność

Umiłowanie wolności i swobód obywatelskich, a nie
narodowość czy wiara, decydowało o identyfikacji
z Rzeczpospolitą, dlatego obok siebie żyli w niej zgodnie
Rusini, Litwini, Ormianie, Żydzi, Niemcy, Tatarzy
i Polacy, czyli katolicy, żydzi, protestanci, prawosławni,
muzułmanie. Panowała tolerancja w prawdziwym tego
słowa znaczeniu – właśnie tolerancja, a nie aprobata.
Od połowy XIV wieku przybywali do
Polski Żydzi wypędzani z kolejnych
państw europy, począwszy od Niemiec
(1346 r.), następnie między innymi
z Francji, Austrii, skończywszy na
Hiszpanii (1492) i Portugalii (1497).
Nawet gdy formalnie rzeczpospolita
była pod zaborami w końcu XIX w., to
właśnie na jej ziemie uciekali Żydzi
przed pogromami z Kijowa i Moskwy.
rzeczpospolita była też azylem
dla prześladowanych luteranów. Pierwszym dokumentem prawnym gwarantującym swobody i pokój między
różnowiercami w rzeczpospolitej był
akt konfederacji warszawskiej uchwalony na pierwszym sejmie konwokacyjnym w Warszawie w 1573 roku.
W Polsce krótki i osobliwy był też
los inkwizycji – papieska bowiem została zniesiona w 1542 roku. Prymas
gamrat przewodził synodowi prowincjonalnemu, który podjął decyzję,
że w Polsce mogą działać jedynie inkwizytorzy mianowani przez biskupów.
Ci jednak także nie działali zbyt długo. W 1552 roku sejm wyłączył szlachtę spod jurysdykcji sądów kościelnych, a następnie sejm kadencji 1562–
1565 uchwalił zakaz wykonywania
przez władze świeckie wyroków wydanych przez inkwizytorów. Wspomniana konfederacja warszawska wproForum Dziennikarzy / nR 4 (124)

wadziła tolerancję religijną dla wszystkich odłamów protestanckich.
Sytuacja prawna kobiet w rzeczpospolitej była całkowicie odmienna
niż w wielu krajach europejskich. Pod
wieloma względami były traktowane na
równi z mężczyznami. Przede wszystkim
miały prawo do dziedziczenia. Jeśli nie
było męskiego potomka, majątek przechodził w ręce kobiety, a nie, jak w wielu innych krajach europejskich, dalszego krewnego – byle był mężczyzną.
W Polsce, zgodnie z prawem dynastycznym, kobieta mogła dziedziczyć
nawet koronę. tak się stało w wypadku Jadwigi Andegaweńskiej, córki
Ludwika Węgierskiego. Miało to miejsce już w XIV wieku, w roku 1384.
Kobiety w Polsce brały udział
w walkach o niepodległość, począwszy
od wojen napoleońskich poprzez
wszystkie powstania w XIX w. – listopadowe i styczniowe – i w XX wieku
– wielkopolskie, śląskie, warszawskie.
Pełniły role nie tylko żołnierzy, lecz nawet dowódców, jak walcząca w powstaniu listopadowym hrabianka kapitan emilia Plater. Z kolei Anna Pustowójtówna była adiutantem dyktatora powstania styczniowego, generała
Mariana Langiewicza.
gdy mężowie czy ojcowie ginęli
albo byli zsyłani na katorgę za udział
12. 2017

w walkach o niepodległość, ich żony
czy córki przejmowały rolę głowy rodziny, zarządzały majątkami.
Kobiety w Polsce uzyskały prawa
wyborcze zaraz po odzyskaniu suwerenności, dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 28 listopada 1918 roku. W wyborach do pierwszego sejmu ustawodawczego (1919–
1922) uzyskały 8 mandatów, a w III kadencji (1930–1935) 15 mandatów poselskich i 4 mandaty senatorskie.
tylko w Polsce kobiety były przed
II wojną i w czasie jej trwania żołnierzami. Podporucznik Janina Antonina
Lewandowska (z domu Dowbor-Muśnicka) była pilotem Wojska Polskiego
i została zamordowana przez Sowietów
w Katyniu. Jej samolot został zestrzelony i trafiła do obozu jenieckiego
w Związku Sowieckim najpierw
w Ostaszkowie, a później w Kozielsku.
Córka Marszałka Piłsudskiego
Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska była
porucznikiem pilotem Wojska Polskiego. Podczas wojny w Wielkiej
Brytanii wstąpiła do Air transport Auxiliary, służby pomocniczej royal Air
Force, gdzie służyła dwa lata, osiągając ostatecznie stopnień porucznika
czasu wojny (Second Oﬃcer). Nie
była sama – wraz z nią stacjonowały,
głównie w White Waltham koło Londynu, Anna Leska i Stefania Wojtulanis, które bez względu na pogodę
transportowały samoloty między lotniskami. Nie brały udziału w walkach, bo tego kobietom brytyjskie
prawo zabraniało.
W armii gen. Andersa służyły kobiety. W Armii Krajowej też były żołnierzami i brały udział w akcjach bojowych. Najbardziej znana jest gen.
bryg. elżbieta Zawacka ps. „Zo”, jedyna kobieta wśród cichociemnych.
Po powstaniu warszawskim walczące w nim kobiety-żołnierze trafiły
do obozu jenieckiego w Oberlangen.
ten pierwszy w historii świata obóz jeniecki dla kobiet wyzwolony został
przez Polaków z armii gen. Maczka.
trudno więc Polkom znieść pouczanie zachodnich genderystek.
Idea prometeizmu – walki „za naszą i waszą wolność” – jest też związana z Polską. Można spekulować na temat jej początków. Być może narodziła się w Dreźnie w 1832 roku, gdzie polski wieszcz Adam Mickiewicz pisał po
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powstaniu listopadowym III część Dziadów, być może później, w Stambule,
w latach 1853–55, gdzie Mickiewicz spędził ostatnie 2 lata życia i próbował stworzyć legiony polskie do walki z rosją
przy pomocy sułtana, a może w Paryżu, gdzie funkcjonował Hotel Lambert
i Adam Czartoryski stworzył Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wywiad nieistniejącego państwa polskiego – zastanawiają się autorzy w książce „ruch Prometejski i walka o przebudowę europy Wschodniej 19181940” pod redakcją Marka Kornata.
Polacy walczyli o wolność wielu
krajów: tadeusz Kościuszko i Kazimierz
Pułaski o uSA, generałowie Józef Bem,
Józef Wysocki i Henryk Dembiński o Węgry, w rządach republiki
Ludowej Krymu zaś premierem był
gen. Maciej Sulkiewicz, polski tatar,
który jako szef sztabu wojsk azerskich
zginął pod Baku. W wojnie rosyjskofińskiej (1939–40) brało udział po
stronie fińskiej ośmiu polskich ochotników.
Wśród najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego w działalności prometejskiej był między innymi tadeusz Hołówko, zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich, ponieważ cieszył się dużym
uznaniem wśród umiarkowanych
działaczy ukraińskich. Henryk Józewski, zastępca komendanta POW
w Kijowie, został wiceministrem
spraw wewnętrznych w rządzie ukraińskiej republiki Ludowej (urL).
Podczas wojny polsko-bolszewickiej
przebywał przy rządzie Petlury w Kijowie. Później piastował funkcję wojewody wołyńskiego. Wśród jego
współpracowników znaleźli się liczni
działacze państwowi urL, jak np. były
adiutant Petlury Stepan Skrypnyk.
ruch prometejski był bardzo aktywny w latach II rP i podczas wojny.
Do Polski Piłsudski zaprosił oficerów
gruzińskich, którzy po podbiciu Kaukazu przez armię bolszewicką musieli uciekać do turcji. Odwdzięczyli się
oni za gościnę, walcząc z obydwoma
agresorami – Hitlerem i Stalinem.
Polska była znana z tego, że walki zbrojne z narzuconą władzą z Moskwy trwały, do 1963 roku, a w czasie całego PrL-u wybuchały duże zrywy
wolnościowe (1956, 1968, 1970, 1976,
1980 i stan wojenny z podziemiem nie-

podległościowym w latach 1981–1990).
Myślą prometejską wspólnej walki narodów o wolność kierowali się Polacy wspierający wszystkie narody
Związku Sowieckiego i układu Warszawskiego w walce o wolność, podejmując działalność w końcówce lat 80.
i początku lat 90. XX wieku w ramach
Autonomicznego Wydział Wschodniego Solidarności Walczącej.
Prometeizm był z wyjątkową zaciekłością zwalczany przez czy to białą, czy czerwoną, czy gorbaczowskoputinowską rosję.
Polacy, traktowani jako „rozsadnicy” wolności byli też mordowani
z powodu swojej narodowości. Z rozkazu Stalina zostało zamordowanych
ponad 140 tysięcy Polaków w latach
1937–38 w tzw. operacji polskiej z rejonów autonomicznych Marchlewszczyzny i Dzierżyńszczyzny. Mordowano też Polaków na Podolu. udało się
przetrwać jedynie tym, którzy w 1936 r.
zostali deportowani z Marchlewszczyzny na stepy północnego Kazachstanu. Nieznane są losy Polaków
z Dzierżyńszczyzny. Najprawdopodobniej ich kości można szukać w Kuropatach pod Mińskiem.
W planach Hitlera była eksterminacja całego naszego narodu, bo
traktował Polaków jak podludzi. Wiedział też, że Polacy nie dadzą się
ujarzmić, więc uznał, że trzeba ich zlikwidować. Za pomoc Żydom tylko
w Polsce groziła kara śmierci, a mimo
to pomagano: Żegota – specjalna komórka Armii Krajowej, klasztory i ludzie dobrej woli.
rzeczpospolita była pierwszą unią,
w której narody żyły w wolności, a klasy społeczne nie były zamknięte. Każdy, kto gotów był walczyć za wolność,
otrzymywał szlachectwo. Króla się
obierało w wolnych wyborach,
a o ustroju państwa decydowały konstytucje (pakty).
Polacy to naród, który odradza się
jak feniks z popiołów. Jest odporny na
zgubne idee. Potrafi myśleć i nie znosi dyktatury. Kocha wolność.
Z tej tradycji rzeczpospolitej czerpie wiele narodów. Widać to w konsekwencji, z jaką walczą o swoją tożsamość i niepodległość Litwini i ukraińcy.
Jak nasi przodkowie podejmowali zbrojne wysiłki, aby zrzucić jarz-

mo niewoli, tak my – obywatele dawnej I i II rzeczpospolitej – Polacy, Litwini, Białorusini i ukraińcy – musimy
odrzucić urazy, którymi karmi nas
wróg. Wróg naszej wolności. Mamy
niepodległe państwa, musimy je utrzymać. Pamiętajmy, że gdy byliśmy razem, gdy nasze armie się wspierały,
nikt nie był w stanie naszej wolności
zagrozić.
Warto przypomnieć fragment Manifestu Komitetu Centralnego jako
tymczasowego rządu Narodowego
z 22 stycznia 1863 roku.
„Do broni więc, Narodzie Polski,
Litwy i rusi, do broni! bo godzina
wspólnego wyzwolenia już wybiła,
stary miecz nasz wydobyty, święty
sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty.
A teraz odzywamy się do Ciebie,
Narodzie Moskiewski: tradycyjnem
hasłem naszem jest wolność i braterstwo Ludów, dla tego też przebaczamy
Ci nawet mord naszej Ojczyzny, nawet
krew Pragi i Oszmiany, gwałty ulic
Warszawy i tortury lochów Cytadeli.
Przebaczamy Ci, bo i ty jesteś nędzny i mordowany, smutny i umęczony,
trupy dzieci twoich kołyszą się na szubienicach carskich, prorocy twoi
marzną na śniegach Sybiru. Ale jeżeli w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość,
świętszych pragnień dla przyszłości, jeżeli w zapasach z nami dasz poparcie
tyranowi, który zabija nas a depcze po
tobie – biada Ci! bo w obliczu Boga
i świata całego przeklniemy Cię na
hańbę wiecznego poddaństwa i mękę
wiecznej niewoli, i wyzwiemy na
straszny bój zagłady, bój ostatni europejskiéj Cywilizacyi z dzikiém barbarzyństwem Azyi”.
Czyż teraz nie stoimy znów w obliczu zagrożenia rosyjskiego? Już doświadczyli go na swojej skórze tatarzy
i ukraińcy. gdy nie staną przy sztandarze Archanioła Pogoń i Orzeł, przegramy wszyscy.
Abyśmy się zjednoczyli we wspólnej sprawie, niezbędne są: odrzucenie
kompleksów, wiedza historyczna, mądrość i rozsądek, a przede wszystkim
wzajemne zrozumienie i przebaczenie.
Wtedy nikt nie będzie w stanie nas poróżnić i utrzymamy tak drogą nam
wolność – Litwini, rusini i Koroniarze.
A dzięki nam i inne narody.
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Quo vadis?

Polska – Niemcy. Normalizacja i pojednanie?
Czy – nareszcie – dialog?
Kiedy z górą 10 lat temu podczas rządów koalicji pod przewodem PiS organizowałem dla mych przyjaciół
z klubu rotary w Düren (kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia)
na zachodnich kresach republiki Federalnej podróż do Krakowa, lękliwie
pytano mnie: „A czy nam nic w Polsce nie zagraża?”. W niemieckich
mediach straszono wówczas Niemców „kaczyzmem” – podobno antyniemieckim, szowinistycznym, ultrakatolickim rządem w Polsce. Nie
tak powszechnie jak dzisiaj, ale już
wówczas pisano o Polsce źle. Albo
bardzo źle. „Czy w Polsce jest bezpiecznie?” – pytano mnie z drżeniem w głosie. „Czy Niemiec może
pokazać się tam na ulicy?”.
Wiedza o Polsce i Polakach była
w Niemczech od 1945 roku mniejsza
niż o Niemczech i Niemcach w Polsce.
Żelazna kurtyna zrobiła swoje. O ile
w NrD zazdroszczono nam (jak tylko minęła czarna noc stalinizmu)
koncertów pop i mody nieściganej policyjnie, to w Niemczech zachodnich
po prostu nie zwracano na Polskę
większej uwagi, ograniczając się do katalogu krzywd wyrządzonych Niemcom przez wypędzenia z ojczyzny na
utraconym Wschodzie. Polska była dla
przeciętnego Niemca jakimś tam kraForum Dziennikarzy / nR 4 (124)

jem w Ostblock, w bloku wschodnim,
czyli na rubieżach rosji, poza europą.
„to nie pisze się w Polsce cyrylicą?” –
chce wiedzieć znajoma doktor filologii, widząc polskie książki w mej bibliotece.
Kilkadziesiąt osób, wykształconych obieżyświatów, profesorów uniwersytetów, naukowców, prezesów
wielkich firm, wybrało się ze mną
w podróż za wschodnią granicę zjednoczonych Niemiec. Do Polski. Do bliskiego, bardzo dalekiego kraju. Z napięciem i nie bez obaw grupa oczekiwała lądowania w Krakowie. Z zaciekawieniem patrzyli przez okna autokaru, wiozącego nas do hotelu w centrum Krakowa. Z zaskoczeniem obserwowali ludzi na ulicy, takich samych jak u nich. Oczarowani hotelem
(Saski na Sławkowskiej) pogrążyli się
w ożywionej rozmowie. Napięcie prysło. „Oni mówią tu po niemiecku” –
dziwił się jeden z uczestników transplanetarnej podróży. „I jak tu czysto”
– zachwycała się jedna z pań.
W drodze powrotnej wszyscy
znali już odpowiedzi na stawiane kilka dni temu pytania. Z własnego doświadczenia, nie z tutejszej prasy, radia czy telewizji. Oczywiście media dalej przekazywały Niemcom taki obraz
Polski, na widok którego czytelnikami
12. 2017

wstrząsały dreszcze. Ale oni „tam”
byli i na własne oczy widzieli, co się
„tam” dzieje. Byli uodpornieni. „Kiedy pojedziemy znów do Krakowa?”
– pytali. W następnym roku większa
grupa (łącznie z tymi, których obawy
przeważyły wówczas ciekawość) pojechała ze mną do Krakowa. Z Krakowa pociągiem do Warszawy. Z Warszawy samolotem do Kolonii. to już
byli niemalże ekserci od spraw polskich. Poruszający się swobodnie po
bliskim dla nich kraju, przyjaznym im,
którego mieszkańcy mówią wprawdzie
dla nich obcym, lecz tym samym językiem.
Minęło wiele lat. Mieszkam na
wschodzie Niemiec. W Zgorzelcu, po
niemiecku görlitz. tylko dwa mosty,
nie licząc kolejowego, dzielą – lub łączą – podzielone miasto: drogowy
w centrum i ten na Starówce, dla pieszych. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy „gerlic” – jak Polacy często nazywają zachodnią część miasta – znają Zgorzelec. Oczywiście, poza kilkoma restauracjami na Bulwarze greckim i świątyniami Merkurego w podzgorzeleckim Łagowie. Choć nie brakuje w niemieckim Zgorzelcu fanów
Karkonoszy i dalekich wypraw, hen, aż
do Wrocławia. A kiedy zapytano mnie,
co się dzieje w Polsce, dlaczego niszczy się demokrację, depcze konstytucję itp., rzuciłem na przynętę: „A
może by tak do Warszawy?”. Wbrew
mym oczekiwaniom echo mnie zaskoczyło. W autokarze (na maj 2018)
miejsc brak!
Jednym z projektów polsko-niemieckich, jaki organizowany będzie od
marca 2018 roku przez rotary Club
görlitz i Dom Kultury w Zgorzelcu po
obu stronach Nysy, są spotkania dziennikarzy obu krajów „nad Nysą”. Projekt powstał znacznie wcześniej niż
cenne i potrzebne spotkanie zorganizowane przez SDP w Berlinie w listopadzie 2017 roku. tam po raz pierwszy niemieccy dziennikarze mogli na
żywo zobaczyć dziennikarzy innej
opcji niż znany im mainstream.
I z nimi porozmawiać. teraz nad
Nysą – mam nadzieję – będą mogli porozmawiać ze sobą do woli. Długa jest
droga do normalizacji i pojednania.
Ale tam, gdzie są aż trzy mosty, może
chyba nareszcie rozpocząć się dialog.
W Zgorzelcu. In görlitz.
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reportaż literacki. Polski przebój
eksportowy

Ćwierć wieku temu w wywiadzie dla
miesięcznika „res Publica Nowa” ryszard Kapuściński powiedział mi: „Jestem za takim pisaniem, które przybliża, a nie rozdziela, które służy rozumieniu, a nie antagonizowaniu. Bardzo
świadomie staram się, żeby moje książki były rodzajem tłumaczenia, przekładaniem jednej kultury na inną kulturę, jednej racji na inną rację, jednego
sposobu myślenia na inny sposób myślenia. W dzisiejszym świecie można
wysunąć pod adresem każdego długą
listę często słusznych żalów, oskarżeń
i krzywd. [...] Wejście na drogę wypominania sobie przeszłości: »a oni nam
to, a my im to«, oznacza jednak zapędzenie się w ślepy zaułek. Jest to droga
kolejnych krzywd, kolejnych cierpień
i kolejnych strat ludzkich”.
Kapuściński (1932-2007) to najbardziej znany polski reporter. Jego
książki doczekały się tłumaczeń na – jak
dotąd – 38 języków świata (jak dotąd,
bo wciąż ukazują się nowe). Do sukcesu „Cesarza”, „Szachinszacha”, „Wojny
futbolowej”, „Imperium” czy „Hebanu” przyczyniły się, oczywiście, walory
literackie tych dzieł, ale duże znaczenie
miała też z pewnością przyjęta przez autora postawa „tłumacza kultur”.
Pod słowami Kapuścińskiego mogłaby się podpisać znakomita większość

polskich reporterów. Można powiedzieć, że rosnąca popularność polskiego reportażu literackiego w kraju i za
granicą wynika, między innymi, z faktu, że potrafi on przybliżyć i objaśnić
czytelnikowi coraz bardziej skomplikowany i coraz mniej zrozumiały
współczesny świat.

Metoda kropli wody
reportaż literacki, ta zadomowiona w polszczyźnie zbitka, w tłumaczeniu na obce języki traci często swój właściwy sens i brzmi jak oksymoron.
A oddaje ona istotę tego gatunku, dwa
filary, na których się opiera: „reportaż”
odwołuje się do dziennikarstwa, a „literacki” – do literatury. Innymi słowy,
reportaż literacki to ładnie opowiedziana historia oparta na faktach. Mówi
o czymś, co naprawdę miało miejsce –
nie zostało wymyślone – za pomocą artystycznych środków wyrazu. Na marginesie, autorem powyższej, najprostszej, ale bardzo trafnej definicji gatunku był inny wielki reporter, Krzysztof
Kąkolewski (1930-2015).
Za ojca polskiego reportażu literackiego uchodzi Melchior Wańkowicz (1892-1974), który publikował
reportaże krajowe i zagraniczne począwszy od lat 20., jednak największą

sławę przyniosły mu utwory opowiadające o II wojnie światowej, w tym monumentalny, trzytomowy reportaż „Bitwa o Monte Cassino”. Warto wspomnieć
o Ksawerym Pruszyńskim (1907-1950),
który w latach 30. zdobył popularność
reportażami z Palestyny i wojny domowej w Hiszpanii. Ale prawdziwy
rozkwit gatunku przypadł na lata 60.
i 70., gdy zaczęły się ukazywać reporterskie książki Kapuścińskiego, Kąkolewskiego, Hanny Krall (ur. 1935),
Małgorzaty Szejnert (ur. 1936) i wielu
innych wspaniałych autorów.
Skąd wzięła się ówczesna popularność reportażu? Stąd, że pozwalał on
– właśnie dzięki literackiej formie –
„przemycić” między wierszami treści,
które podane wprost nie mogłyby ukazać się w druku, bo zatrzymałaby je komunistyczna cenzura. Służyła temu
tzw. metoda kropli wody, którą do perfekcji doprowadziła Hanna Krall: jak
w kropli wody odbija się cały ocean, tak
w opisywanych przez nią historiach odbijała się cała ówczesna polska rzeczywistość. Nie wolno było wspominać
o pladze alkoholizmu, przedstawiało się
zatem los pojedynczego alkoholika.
Nie wolno było pisać, że komunizm jest
zły, ale można było znaleźć gdzieś na dalekiej prowincji jednego małego złego

→

Dziennikarze móWią o Polsce

str. 26

komunistę. Nie wolno było pisać źle
o Związku radzieckim, więc... ale o tym
za chwilę.
Był to zatem reportaż aluzyjny, pełen niedomówień, wysublimowany,
często wręcz poetycki. Oczywiście,
cenzura i tak zachowywała czujność.
W 1986 roku zapadła decyzja, aby
zniszczyć cały, wydrukowany już dziesięciotysięczny nakład książki Hanny
Krall „Katar sienny”, choć składała się
ona z tekstów już opublikowanych
w prasie i uzyskała akceptację głównego urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (cenzura książek była
w Polsce dwustopniowa: najpierw trzeba było uzyskać zgodę na druk książki, a następnie – zgodę na jej rozpowszechnianie). Ktoś widocznie jeszcze
raz przeczytał całość i doszedł do
wniosku, że tak duże nagromadzenie
kropel wody grozi władzy prawdziwym
potopem.

ski. Pojechał tam na zlecenie Polskiej
Agencji Prasowej. Miał przygotować
publikację na pięćdziesięciolecie rewolucji październikowej. tymczasem
w „Kirgizie” nawet nazwa Związek radziecki pojawiała się sporadycznie.
Kapuściński, który zawsze interesował się trzecim Światem, pojechał nie
do Moskwy, ale na Kaukaz i do Azji
Centralnej, do republik najmniej rozwiniętych i najmniej zrusyfikowanych.
Zamiast monolitycznego supermocarstwa opisał ziemie gruzinów, Ormian,
Azerów, turkmenów, tadżyków, Kirgizów i uzbeków. Prastare kultury,
które w ciągu historii przetrwały wiele najazdów i zaborów.
Warto zatrzymać się przy reportażu poświęconym Azerbejdżanowi. tamtejsza elita partyjno-rządowa, podobnie
zresztą jak elity z innych republik, snobowała się wówczas na godności doktorów, docentów, profesorów. Oto w jaki
sposób reporter puszczał do czytelnika
oko: „Okazuje się, że tutaj większość
członków kierownictwa na tytuły naukowe. Prezydent [przewodniczący Prezydium rady Najwyższej – przyp. Wg]
Azerbejdżanu, Mamed Iskanderow,
jest docentem geologii. I sekretarz KC,
Weli Achundow, jest docentem medycyny. Premier, enwer Alichanow, jest
docentem geologii. Wicepremier, Askier
Orudżew, jest docentem nauk rolniczych. Wicepremier, taira tairowa,
jest doktorem. Wicepremier, Sulejman
Wezirow, jest doktorem. Wicepremier,
rza Sadychow, jest doktorem. Sekretarz
KC, Szichali Kurbanow, był docentem
filozofii, dramaturgiem i poetą. Sekretarz KC, gambar Kiazimow, jest doktorem”. Kawałek dalej Kapuściński napisał: „uczony pięknie mieszka, zarabia
krocie i jeździ wołgą”. Przekaz był jasny: sowieccy dygnitarze opływają w luksusy. A jak żyje prowincja? „Poza granicami miasta [Baku – przyp. Wg] zaczyna się świat patriarchalny, od wieków
znieruchomiały, pusty, niedostępny”.
tak nie pisało się ani na Wschodzie, ani na Zachodzie. taki reportaż to
w dużym stopniu polski „wynalazek”
i na pewno – polska specjalność.

Na wschód od Arbatu
Debiutancką książką Hanny Krall
był tom „Na wschód od Arbatu”. ukazał się w 1972 roku i zawierał reportaże ze Związku radzieckiego. Polacy tego
kraju nie kochali, ale nakład rozszedł się
błyskawicznie. Bo reporterka opisała
ZSrr tak, jak opisywała Polskę.
We wstępie do najnowszego wydania „Arbatu”, z 2014 roku, reporter
Mariusz Szczygieł (ur. 1966) napisał:
„Zagadka dla młodych czytelników.
Oto zdanie o możliwościach dojazdu do
miejscowości Wierszyna na Syberii:
»Autobus jeździ codziennie z wyjątkiem
dni, kiedy pada deszcz, kiedy są zaspy,
kiedy jest wiosenne i jesienne błoto i kiedy są na drodze wyboje – po deszczu,
błocie i zaspach«. Zdanie to krytycy
wskazywali jako przykład mistrzowskiego stylu Krall oraz jako genialnie
skonstruowaną informację. Co w nim
jest niezwykłego? Otóż Krall pisze, że
autobus do Wierszyny jeździ codziennie, ale jednocześnie pisze w zawoalowany sposób, że autobus do syberyjskiej
wioski nie jeździ prawie nigdy. Nie
mówi tego wprost, bo Związek radziecki ma być wzorcem szczęśliwości,
w którym wszystko skazane jest na
sukces”.
Wcześniej, w 1968 roku, książkę
o Kraju rad zatytułowaną „Kirgiz schodzi z konia” wydał ryszard KapuścińForum Dziennikarzy / nR 4 (124)

Kryzys czasów
przełomu
Paradoksalnie, upadek komunizmu
i odzyskana na przełomie lat 80. i 90.
12. 2017

wolność przyniosły kryzys gatunku.
Można było pisać o wszystkim, więc
ezopowy styl stracił rację bytu. Zabiegi stylistyczne i zabawy językiem nie pasowały do nowych czasów – te domagały się cyferek, konkretów i telegraficznego skrótu. redakcje zaczęły liczyć
pieniądze i często dochodziły do wniosku, że nie opłaca się im trzymać reportera na etacie. Bo dużo kosztuje (wielodniowe delegacje, hotele, przejazdy),
a mało pisze, zwykle nie więcej niż jeden tekst w miesiącu. Puste miejsca po
reportażu zaczęły wypełniać nowe gatunki: raporty, analizy i cover stories,
a także wszechobecne reklamy. Jednym z nielicznych tytułów, gdzie reportaż cały czas się ukazywał, była
„gazeta Wyborcza”. Pierwszą szefową
działu reportażu była tam – krótko –
Hanna Krall. Potem przez wiele lat
działem kierowała Małgorzata Szejnert.
Ówczesne dylematy dobrze oddaje wypowiedź Piotra gabryela (ur.
1961), który porzucił świetnie zapowiadającą się karierę reportera na rzecz
pracy redaktorskiej (dziś jest zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Do
rzeczy”). W miesięczniku „Bestseller”(nr 11/1991) przytoczono takie jego
słowa: „Nie robię już tego, co najbardziej
lubiłem, ale w ten sposób już na świecie się nie pisze. to, czym się teraz zajmuję, nie sprawia mi już tyle przyjemności, ale czuję, że jest to bardziej europejskie” (pamiętajmy, że słowo „europejski” miało wtedy wyłącznie pozytywne konotacje). gabryel – i nie tylko
on – był przekonany, że reportaż literacki wyczerpał się jako formuła opisywania świata. Wielu reporterów odeszło wtedy w ogóle z zawodu: do dyplomacji, polityki, biznesu.
Ale spora grupa pozostała, z pokolenia gabryela chociażby Jacek HugoBader (ur. 1957), Wojciech Jagielski
(ur. 1960), Włodzimierz Nowak (ur.
1958), Lidia Ostałowska (ur. 1954), czy
Paweł Smoleński (ur. 1959) – nazwisk
należałoby wymienić tu o wiele więcej.
I ciągle dochodzili nowi, wychowani na
słynnym „potrójnym K” (Krall, Kapuściński, Kąkolewski).
Starzy mistrzowie dodawali im
otuchy. W „Lapidarium II”, które ukazało się w 1995 roku, ryszard Kapuściński napisał: „Szansą literatury (w tym
reportażu) jest schodzenie w głąb. Po-
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wierzchnia została zawłaszczona przez
obiektyw, przez kamerę, przez obraz.
Drążenie, kopanie, odkrywanie warstwa
po warstwie – oto czemu trzeba się oddać, w czym zagłębić”. Zaś w cytowanym
już wywiadzie Kapuściński przekonywał: „uważam, że powinny istnieć równocześnie dwa rodzaje reportażu. Pierwszy opiera się na aktualnej, bieżącej informacji: stało się dzisiaj to i to. taki reportaż, opisujący powierzchnię historii,
która toczy się na naszych oczach, pozostanie główną strawą środków masowego przekazu. Dla przeciętnego odbiorcy otaczająca nas rzeczywistość
i dziejąca się historia przejawia się bowiem w poszczególnych wydarzeniach.
On je dostrzega, ale nie umie ze sobą powiązać. Drugi rodzaj reportażu powinien z potoku dziejących się wydarzeń
umieć wysnuć refleksję, próbować nadać pewną logikę temu, co wydaje się
alogiczne, i ustalić pewne prawidła
tego, co wydaje się być pełną anarchią
i chaosem”.

a w coraz większym – odrębny byt na
pograniczu dziennikarstwa i literatury
pięknej. reporterzy – coraz częściej nie
są nimi etatowi dziennikarze – mogą
w związku z tym bardziej koncentrować
się na własnych projektach i książkach, nie czując presji redakcyjnych zamówień i deadline’ów. Sprzyja temu rozwijający się system grantów i stypendiów.
Po czwarte, zmęczenie fikcją. Podczas II wojny światowej udziałem milionów ludzi stały się przeżycia, wobec
których bladły wszelkie fantazje i zmyślenia, dlatego po wojnie tak bardzo rozwinęła się – w skali globu – literatura
faktu: wspomnienia, biografie, książki
historyczne. Dziś wyraźne jest znużenie wszelką nieautentycznością: światem reklam, oper mydlanych, fake
newsów. Nieprzypadkowo redakcja
słowników oksfordzkich wybrała na słowo roku 2016 post-truth („post-prawdę”). Ludzie, a przynajmniej duża ich
część, chcą się dowiedzieć, JAK BYŁO
NAPrAWDĘ. I ciągle lubią czytać
o innych ludziach.
Po piąte, dobra literatura. Polski reportaż literacki trzyma poziom, opierając się na swoich tradycyjnych filarach:
faktach i ładnym opowiadaniu. Oczywiście, co jakiś czas pojawiają się zarzuty,
że w tej czy innej książce nie wszystko
się zgadza (w Polsce od kilku miesięcy
toczy się ożywiona dyskusja, co wolno
reporterowi, a czego nie), ale wobec skali reporterskiej produkcji są to wyjątki.
W sytuacji, gdy za pomocą kilku kliknięć możemy zweryfikować niemal
wszystko, tylko samobójca próbowałby w reportażu zmyślać.
Pierwsze skoncentrowane na reportażu oficyny, na czele z wydawnictwem Czarne, powstały jeszcze
w latach 90., ale rozwinęły się już
w nowym stuleciu. W kolejnej dekadzie reportaż został uznany za pełnoprawną literaturę, na równi z tomem
wierszy czy powieścią. W 2015 roku literacką Nagrodę Nobla otrzymała białoruska reporterka Swietłana Aleksijewicz, uważająca się za uczennicę
Kapuścińskiego (krytycy uznali, że to
nobilitacja gatunku). Dwa lata później
polską Nagrodą Literacką „Nike” uhonorowano reporterską książkę „Żeby
nie było śladów. Sprawa grzegorza
Przemyka” Cezarego Łazarewicza (ur.
1966). Od 2010 roku za reportaż lite-

Wielki powrót
Jak to się stało, że skazany – wydawałoby się – na niskonakładowe
miesięczniki i książki oraz garstkę wielbicieli reportaż literacki wrócił jednak
do łask? Że reportaże zaczęły zajmować
pierwsze miejsca na listach bestsellerów,
a czołowi reporterzy uzyskali status
celebrytów? Wreszcie, że polski reportaż zaczął podbijać świat, stając się jednym ze znaków firmowych polskiej literatury i polskiej kultury?
Powodów jest kilka. Po pierwsze,
tradycja. Książki mistrzów przetrwały
kryzys, ciesząc się niezmiennym powodzeniem u czytelników. One utorowały drogę książkom ich następców, którzy mieli się do czego odwoływać.
Po drugie, specjalizacja. Nie sposób
pisać dziś kompetentnie o całym świecie, więc reporterzy zaczęli skupiać się
na konkretnych problemach czy regionach, stając się nieraz wybitnymi ekspertami: Wojciech Jagielski od Afryki,
Paweł Smoleński od Izraela i Palestyny,
Mariusz Szczygieł od Czech. Obok innych walorów siłą ich książek stała się
unikalna, gromadzona latami wiedza.
Po trzecie, rozwód reportażu z mediami. reportaże wciąż drukowane są
w gazetach, ale w coraz mniejszym
stopniu jest to gatunek dziennikarski,

racki przyznawana jest Nagroda im.
ryszarda Kapuścińskiego.

Dlaczego
nie Słowacy!?
W 2015 roku powstało wydawnictwo Absynt. Założyli je Polak – Filip Ostrowski i Słowak – Juraj Koudela. Pomysł był prosty: wydawać polski
reportaż na Słowacji. Filip i Juraj doszli
do wniosku, że to nie musi być tylko
polski fenomen: jeśli te książki masowo czytają Polacy, to czemu nie Słowacy? W oficynę włożyli własne pieniądze.
Sukces przeszedł ich oczekiwania.
Dziś mają na koncie około pięćdziesięciu tytułów (już nie tylko polskich autorów), weszli też na rynek czeski. Na
ich spotkaniach autorskich trudno znaleźć wolne miejsce. A jeszcze dwa lata
temu słowaccy czytelnicy nie mieli
większego pojęcia nie tylko o polskich
autorach (z wyjątkiem ryszarda Kapuścińskiego), ale w ogóle o gatunku.
Aktywność i sukcesy Absyntu
wpisują się w szerszą tendencję. W dobie globalizacji fenomen polskiej szkoły reportażu musiał przekroczyć granice i „zainfekować” inne kraje. Nawet
pozaeuropejskie. Moja książka „toast
za przodków” o gruzji, Armenii
i Azerbejdżanie – jej ukraiński przekład ma się niebawem ukazać nakładem lwowskiego wydawnictwa Czowen – wyszła w swoim czasie na tajwanie w przekładzie na język chiński
tradycyjny. tamtejszy wydawca, Chihfeng Liao z Asian Culture Publishing
tłumaczył, że książka zainteresuje
czytelników, bo tajwan, tak jak Kaukaz, leży przecież na pograniczu
Wschodu i Zachodu.
Wojciech Górecki (ur. 1970),
reporter, uczeń Hanny Krall,
analityk, historyk. Znawca
Kaukazu i Azji Centralnej.
Autor książek, m.in. „Planety
Kaukaz”, „Toastu za przodków”
i „Abchazji”. Tłumaczony na
chiński, czeski, gruziński,
słowacki, włoski i ukraiński.
Pracownik warszawskiego Ośrodka
Studiów Wschodnich. Członek
misji UE badającej przyczyny
wojny rosyjsko-gruzińskiej
w 2008 roku.
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zrozumieć Polskę

− to jest przesłanie do naszych braci
i sióstr w Polsce, którym odbierana jest
wolność – mówił podczas lipcowego
koncertu w Amsterdamie Bono, śpiewając „New Year’s Day”, piosenkę z 1982
roku, inspirowaną wprowadzeniem stanu wojennego nad Wisłą. Mniej więcej
w tym samym czasie Beau Willimon,
autor scenariusza głośnego serialu
„House of Cards”, zachęcał na twitterze do przesyłania mu zdjęć i filmów
z trwających w Polsce protestów. „Łańcuch światła” utworzony przez tysiące
ludzi kontestujących rządy Prawa i Sprawiedliwości zauroczył świat niemal
w takim samym stopniu jak 35 lat
temu zdjęcia walczącej z komunistycznym reżimem „Solidarności”. ten sam
kraj, często ci sami bohaterowie, podobny przekaz o nieomal rewolucyjnej
fali obywatelskiego buntu przeciw dyktaturze. Ale to tylko pozory, bo analogia jest całkowicie fałszywa. I nie trzeba wcale aż tak wiele, by się o tym przekonać. Wystarczy trochę podstawowych informacji o kraju, kulturze, zamieszkujących go ludziach i charakterze sporu, jaki ich dziś dzieli.

Kto ma rację?
Oglądając obrazki z Polski wysyłane w świat za pośrednictwem meForum Dziennikarzy / nR 4 (124)

diów społecznościowych w środku lipcowej kanikuły, można było odnieść
wrażenie, że jesteśmy świadkami rewolucji, która lada moment zmiecie
groteskowy rząd PiS. Protesty przeciwko zmianie ustroju sądów rzeczywiście zgromadziły w całym kraju tysiące ludzi. Niepokój co do planów reformy sądownictwa podziela
z pewnością jeszcze więcej rodaków,
którzy wtedy zostali w domach lub
byli na wakacjach. Ale nie można
kwestionować faktu, że miliony Polaków ma zarówno w sprawie oceny
działania sądów, jak i stanu naszej demokracji zupełnie inne zdanie niż
protestujący. to miliony, które głosowały w ostatnich wyborach na Prawo i Sprawiedliwość, partię, której notowania wciąż są wyższe niż całej
opozycji razem wziętej.
„tu jest Polska!” − skandował latem pod Sejmem i Sądem Najwyższym
tłum uzbrojony w świece i białe róże.
Ale to tylko pewna część prawdy, bo ta
sama (choć zarazem zupełnie odmienna) Polska była wcześniej na innych wielotysięcznych zgromadzeniach: zwolenników obecnego rządu.
Nie jest to zatem, jak w czasach narodzin „Solidarności”, konflikt dyktatura versus społeczeństwo. Nie ma też
mowy o narzucaniu przez jakiś „hi12. 2017

pernacjonalistyczny” reżim swoich
porządków zrewoltowanym (lub zobojętniałym) obywatelom. Polska ma
po prostu mocno podzieloną opinię
publiczną, ma – używając analogii
przemawiającej do wyobraźni osób
nieznających tutejszej sceny politycznej − swoich demokratów i republikanów, swoich torysów i laburzystów.
A różnica między Wielką Brytanią
i Polską polega na tym, że obecnie nad
Wisłą jedna ze stron sporu nie jest
w stanie uznać prawa tej drugiej do
równoprawnego istnienia. rządów PiS
nie traktuje więc jak kolejnego obrotu
demokratycznego koła fortuny, ale
pewną anomalię, której należy położyć
kres poza cyklem wyborczym, używając środków nadzwyczajnych.
Pijąc espresso w warszawskim kawiarnianym ogródku, warto przerzucić kilka tygodników, ale koniecznie
prezentujących poglądy różnych opcji
politycznych, bo rynek prasowy jest tu
mocno spluralizowany. Od jednych autorów czytelnik dowie się, że Polska
wróciła do czasów komunizmu, zagrożone są w niej swobody obywatelskie, zaciera się trójpodział władzy.
W tych artykułach powraca motyw
„duszenia się”, braku wolności. Ale
inni publicyści – przeciwnie, oddychają
z ulgą i przekonują, że państwo od-
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zyskało sterowność, wreszcie wspiera
słabszych, a przy okazji spada bezrobocie, gospodarka ma się świetnie,
rosną inwestycje. Widzą to agencje ratingowe, ale do światowej opinii zdecydowanie mocniej przebija się wołanie „naszych braci i sióstr” (cytując
Bono) o ratunek. Kto ma rację? Czyj
głos jest bardziej reprezentatywny?

glądy i oceny konkretnych środowisk,
a raczej jednego środowiska. to tak,
jakby na Stany Zjednoczone patrzeć
wyłącznie oczyma demokratów, a na
Wielką Brytanię – labourzystów, w momencie ostrej konfrontacji politycznej.
Przykład: Freedom House alarmuje w swoim raporcie, że instytucje
rządowe zrezygnowały z prenumeraty tytułów przychylnych opozycji,
a państwowe firmy przesunęły budżety reklamowe do mediów otwarcie
kibicujących obecnej władzy. W raporcie FH brakuje jednak informacji,
że przed 2016 rokiem kibicująca rządom Donalda tuska i ewy Kopacz prasa zgarniała całą pulę, a opozycyjne
(wówczas) prawicowe media reklamy
instytucji oraz spółek skarbu państwa
oglądały tylko z daleka. to chyba istotna okoliczność, że ten mechanizm,
rzeczywiście niewiele mający wspólnego z regułami rynku, działa w polskich mediach od ponad 20 lat! tymczasem próżno szukać w rankingach
Freedom House czy reporterów bez
granic z lat 2007-2015 choćby śladu
niepokoju, że krytyczne wobec władzy
media otaczane są reklamowym kordonem sanitarnym.
Międzynarodowe organizacje zajmujące się prawami człowieka teoretycznie powinny mieć dobry, bo zewnętrzny, czyli obiektywny, punkt widzenia na sytuację w Polsce. Niestety
tak nie jest. Widać to także w sygnowanym wiosną 2017 przez Amnesty International, International Federation
for Human rights, reporters without
Borders, Human rights Watch i Open
Society european Policy Institute apelu o zastosowanie przeciw Polsce sankcji. Apel wziął się z bezkrytycznego
przyjęcia diagnozy sytuacji w wersji
prezentowanej przez obecną opozycję.
Dla prestiżu tak poważnych organizacji jest to nieroztropne, bo łatwo sprawdzić, że żadna z nich nie alarmowała
komisarzy europejskich, gdy za rządów
tejże opozycji w Polsce trzymano ludzi
w więzieniach po 3 lata bez wyroku,
a przez kilka tygodni nie publikowano
wyników wyborów samorządowych, co
dotąd nie zdarzyło się w żadnym kraju ue. Za naturalny uznawano też
stan, w którym wszystkie media elektroniczne – zarówno komercyjne, jak
i publiczne – reprezentowały opcję
rządzącą i zwalczały prawicową opo-

W Polsce jak w Rosji?
Z publikowanych regularnie wyników badań opinii wynika, że w Polsce jest dziś więcej optymistów niż pesymistów w ocenie perspektyw na
przyszłość − po raz pierwszy po 1989
roku. Posługując się obiektywnymi narzędziami socjologicznymi, trudno
zatem uznać dzisiejszą Polskę za kraj
pogrążony w jakimkolwiek kryzysie.
A takie wrażenie można odnieść,
czytając nie tylko relacje korespondentów zachodnich mediów z Warszawy, ale także najnowsze rankingi
międzynarodowych organizacji pozarządowych: Freedom House czy
reporterzy bez granic. Jeśli chodzi
o standardy wolnościowe, Polska jest
w nich sytuowana na tej samej półce,
co turcja czy rosja.
tu niezbędne jest uściślenie. Żaden z tych raportów nie przypomina
ekonomicznego ratingu, nie jest wynikiem jakiegoś audytu czy nawet reprezentatywnego badania opinii. Każdy z nich powstał według identycznego schematu : na podstawie ankiet wypełnianych przez osoby stale współpracujące w danym kraju z tymi organizacjami. Odzwierciedla zatem po-

A różnica między
Wielką Brytanią
i Polską polega na
tym, że obecnie nad
Wisłą jedna ze stron
sporu nie jest
w stanie uznać
prawa tej drugiej do
równoprawnego
istnienia.

zycję, a koncentracja własności na
rynku prasy urągała standardom sumiennie przestrzeganym w ue.

Obserwator czy
kreator?
Wbrew płynącym w świat sygnałom daleko dzisiejszej Polsce do autorytaryzmu czy nawet dominacji jednej
opcji politycznej. Co prawda PiS ma
większość w obu izbach parlamentu, ale
we wszystkich kluczowych miastach
w Polsce rządzą politycy sympatyzujący
z opozycją lub wprost reprezentujący
jej barwy. Z 16 sejmików regionalnych
(decydujących o wydatkowaniu środków z budżetu ue) tylko w jednym
większość ma PiS.
Podobna sytuacja jest na rynku
mediów. to prawda, że media publiczne wspierają dziś politykę rządu (co
w Polsce po 1989 roku jest pewną tradycją), za to opozycyjni komentatorzy
korzystają z potęgi komercyjnych stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych,
największych portali informacyjnych
czy wielkonakładowych tytułów prasowych. I nie wahają się tej potęgi używać. Widać to było choćby podczas lipcowych protestów. W budowanie alternatywy wobec rządów PiS otwarcie
i czynnie zaangażowała się spora część
mediów, artyści, duże agencje reklamowe i świetnie wyszkoleni specjaliści od organizowania kampanii w sieci. Wydawca „gazety Wyborczej” wręcz
wziął na siebie rolę ich organizatora, sfinansował druk plakatów, tworzył symbole graficzne, koordynował strategię
działania. Czy podejmując tego typu
decyzje, przedstawiciele czwartej władzy nadal mają tytuł do używania tytułu obiektywnych obserwatorów polskiej rzeczywistości – to temat na
osobną analizę. Na pewno jednak w tej
sytuacji traci moc argument, że wolność słowa jest w Polsce zagrożona,
a opozycyjne media są prześladowane.
Wręcz przeciwnie. Mają one ogromne
możliwości oddziaływania na poglądy
odbiorców i coraz śmielej wchodzą
w rolę uczestnika gry politycznej. Nie
jako jej obserwator, ale kreator.
Każdy ma prawo do swoich politycznych sympatii, nie każdy jednak
powinien je otwarcie manifestować,
zwłaszcza jeśli jest zagranicznym wy-
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dawcą i do owych opinii dołącza rekomendacje dla dziennikarzy, zalecając im jednoznaczne zaangażowanie się
po stronie opozycji. W Polsce mamy
bowiem po 13 latach od wstąpienia do
ue wciąż sytuację dalece odbiegającą
od uregulowań obowiązujących we
Francji, Niemczech czy Skandynawii:
kapitał zagraniczny ma w mediach pozycję dominującą, a na rynku dzienników regionalnych wręcz monopolistyczną. Czy zatem nie powinno się
zapalać ostrzegawcze światełko, gdy
w świat idą deklaracje, iż gwarantem
wolności słowa w Polsce są już tylko
niemieccy wydawcy? Czy cała ta akcja
nie pachnie raczej organizowaniem
opinii publicznej w obronie interesów
ekonomicznych, medialnego status
quo? rząd PiS zapowiada ustawę o dekoncentracji mediów. Co z tego, że
w swej treści jest ona mocno spóźnioną
implementacją rozwiązań uważanych
w krajach członkowskich za obowiązujący standard. Można ją przecież
oprotestować jako kolejny dowód na
autorytarne zapędy nacjonalistycznego rządu w Warszawie. I świat to kupi.

jak i społecznościowych. tak zwana
opinia publiczna wyrażana jest na
wszelkie sposoby, ma różne barwy
i co najmniej porównywalną siłę głosu tych, co rządowi sprzyjają lub go
zwalczają. Oczywiście, można i trzeba
narzekać, że niewiele dobra płynie
z polifoniczności, gdy brakuje dialogu.
tyle że zamykanie się w bańkach informacyjnych, ignorowanie ludzi, którzy mają odmienne od nas zdanie to
problem globalny, a nie polski.
„gdy jest wolna prasa i każdy
człowiek może ją czytać, prawa są
bezpieczne” – mawiał omas Jeﬀerson. „gdyby ode mnie zależało zdecydowanie, czy lepiej jest mieć rząd bez
prasy informacyjnej, czy prasę bez
rządu, nie wahałbym się opowiedzieć
za drugą ewentualnością” – pisał w liście do edwarda Carringtona. Można
sparafrazować ten słynny cytat: być
może wielu Polaków jest zdania, że nie
mają dziś wolnego rządu, ale na szczęście i bez wątpienia mamy w Polsce
wolną prasę.

Wolny rząd czy wolna
prasa?
tak właśnie pozycjonowana jest
Polska. Nie jako kraj podzielonych opinii i różnych racji, ale populistyczna
dyktatura, z którą walczy wolne społeczeństwo wspierane przez liberalny
Zachód. tomasza Lisa (redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek” wydawanego przez koncern ringier Axel
Springer) nominowano do europejskiej Nagrody Prasowej za… propagandowy wstępniak „Źle się dzieje
w państwie polskim”. W uzasadnieniu
nominacji czytamy, że tomasz Lis
„stał się jedną z najbardziej znanych
twarzy imponującego oporu społecznego przeciw systematycznemu naruszaniu reguł demokratycznych przez
polski rząd”. to nie jest teza czy opinia,
ale stwierdzenie faktu, który łatwo
zweryfikować. I warto to zrobić.
Można mieć różne zdanie na temat planowanych przez rząd PiS zmian
w wymiarze sprawiedliwości (które
spędzają dziś sen z powiek Komisji europejskiej), ale akurat polska przestrzeń wolności ma się bardzo dobrze.
Zarówno w mediach tradycyjnych,
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)

Przykład: Freedom
House alarmuje
w swoim raporcie, że
instytucje rządowe
zrezygnowały
z prenumeraty
tytułów
przychylnych
opozycji,
a państwowe ﬁrmy
przesunęły budżety
reklamowe do
mediów otwarcie
kibicujących obecnej
władzy.
12. 2017
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exodus rohingya

We wrześniu i październiku
2017 r. Michał Dyjuk przebywał na
granicy Bangladeszu i Birmy, dokumentując exodus ludności rohingya. uważająca się za Birmańczyków muzułmańska społeczność rohingya była cyklicznie prześladowana przez birmański rząd oraz armię.
eskalacja konfliktu na tle religijnym
nastąpiła w sierpniu 2017 r., w wyniku czego ponad 600 000 rohingya postanowiło uciec i szukać schronienia
w sąsiednim Bangladeszu. ONZ działania armii birmańskiej określiła jako
„podręcznikowy przykład” czystek
etnicznych.
„Przede wszystkim starałem się
spojrzeć na historię rohingya jako ludzi zawieszonych w czasie i przestrzeni. Przybywali do Bangladeszu
przez morze i ląd. Cały ich dobytek
można zmieścić w plastikowej torbie.
Przeszłość zniknęła. Przyszłość jest
niewiadomą. Są sumą ludzkich cierpień, wyrzutów sumienia, zbędnym
balastem, ale przeżyli i trwają zawieszeni w nicości” – mówi autor
zdjęć.
MICHAŁ DYJUK
Urodził się w 1990 roku
w Augustowie, jest absolwentem
SGGW, mieszka i pracuje
w Warszawie jako fotoreporter.
Był związany m.in. z Agencją
Fotograficzną REPORTER oraz
redakcją Polska The Times. Od
2016 r. stały współpracownik
Polskiej Agencji Fotografów
FORUM oraz brytyjskiej agencji
REX Features. Publikuje swoje
zdjęcia na łamach prasy
polskiej i międzynarodowej.

co sŁychać?
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Walka kokonów

Z Wiktorem Świetlikiem, byłym dyrektorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
a od maja 2017 r. dyrektorem radiowej Trójki rozmawia Błażej Torański.
BŁaŻej toraŃski: jesteś Dantonem czy robespierr’em rewolucji w radiowej trójce?

WIKtOr ŚWIetLIK: (śmiech)
trudno mi powiedzieć, bo obie
postaci źle skończyły: pod gilotyną.
Do rewolucji Francuskiej mam
umiarkowany stosunek, nawet do
Napoleona, więc wolałbym być restauratorem, Burbonem, kimś, kto
sprząta po rewolucjonistach, ale
i wprowadza trwały ład.
Dystansujesz się nawet od robespierr’a zwanego nieprzekupnym z powodu jego nieskazitelnej uczciwości?

uczciwość nie jest jedyną zaletą
menadżera, który winien mieć racjonalną wizję, nie tak krótkotrwałą,
jak idea robespierr’a.

Wobec tego spytam inaczej: czy
rano przy goleniu nucisz piosenkę Piotra Bukartyka: „- hej hej
hej, hej hej hej, co i raz jest nas
tu mniej. Że nie wspomnę o arturze, który nie wytrzymał dłużej. jeśli wszystko jest all right,
to gdzie jest robert kantereit”?

Nie. Słyszałem ten utwór na antenie, czytałem też, jak „gazeta Wyborcza” się nim zachwycała. Nie jestem fanem Piotra Bukartyka. Jest
wielu innych autorów, których nucę.
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)

Na przykład Jaromira Nohavicę, który teraz, kiedy rozmawiamy, dominuje
na liście przebojów.

nie podoba ci się porównanie
przez Bukartyka trójki do „propagandowej tubki, której wciąż
spadają słupki”.

Dziwi mnie, że podobało się to samemu Bukartykowi, który śpiewał
to na antenie tejże rzekomej „tubki”.
słupki słuchalności nie spadają?
Wedle raportu portalu wirtualnemedia.pl od maja do lipca
tego roku trójka była liderem
spadków z 6,8 procentowym
udziałem w rynku słuchalności.

to bardzo dobry wynik. Ale
owszem, w ostatnim czasie trójka
miała spadki w licznych obszarach.
Jest tego kilka przyczyn, także efekt
„dobrej zmiany”. Część lewicowo–liberalnych słuchaczy, przyzwyczajonych do tego, że jest to „radiostacja
>>gazety Wyborczej<<” zapewne
odpłynęła. Przede wszystkim jednak
publiczne radio jest w trudnej sytuacji, realizując misję. Nie jest łatwo konkurować z dwoma największymi, komercyjnymi liderami – rMF FM
i radiem Zet – które dają chwytliwą,
choć mało ambitną playlistę. u nas są
długie wywiady z artystami, słuchowiska. Nie są to materiały komercyj12. 2017

ne, ale musimy i chcemy je realizować
na jak najwyższym poziomie.

no i stacje prywatne maja gigantyczne budżety na reklamę
i promocję.

W porównaniu z pieniędzmi, jakimi dysponują największe stacje prywatne, nasze budżety reklamowe są
śmieszne. Mimo to jesteśmy nadal liderem słuchalności w Warszawie. Pół
roku temu, kiedy obejmowałem tę antenę, tendencja spadkowa była silna.
Na razie udało się ją wyhamować.
nie ma czystek personalnych?

Niektórzy dziennikarze odeszli,
inni zostali zwolnieni. tak było też kilka lat temu, kiedy zwolniono Krzysztofa Skowrońskiego i jego dziennikarzy. Artur Andrus i robert Kantereit
dostali od Zarządu Polskiego radia
ofertę wyboru: albo zostaną w trójce,
albo pójdą do tVN. Mam świadomość, że nie była to dla nich sytuacja
komfortowa, ale przeważnie jest tak,
że korporacje nie chcą się dzielić
swoimi gwiazdami. tak było i w tym
przypadku.
jaka jest jednak logika w tym,
że marek niedźwiecki ma zgodę
na wizyty w tVn 24, a jego koledzy – artur andrus czy robert
kantereit – takiej możliwości
zostali pozbawieni?

co sŁychać?

Nie będę tłumaczył decyzji zarządu, bo zapadają one na wyższym
poziomie korporacji, ale Marek Niedźwiecki chodził do tVN 24 i opowiadał o tym, co było dziesięć lat
temu na liście przebojów, a nie był
twarzą tVN.

Wojciech zimiński uważa, że
stosuje się nierówne kryteria jednym wolno więcej, drugim
mniej. artur andrus i robert
kantereit nie dostali zgody na
współpracę, a inni takie zgody
dostają. W ocenie zimińskiego
to jest świństwo. ty także masz
programy w innych stacjach,
np. w programie „W tyle wizji”.

Zanim przyszedłem na fotel dyrektora trójki dostałem zgodę na
współprace z telewizją publiczną i kilkoma tytułami prasowymi. Zarząd
Polskiego radia uznał, że to nie jest
konkurencja dla trójki. Media narodowe nie konkurują ze sobą. Dowodem tego jest np. Michał Olszański,
który prowadzi „express reporterów” w tVP 2.
ale michał olszański, etatowy
pracownik trójki, także skrytykował zabronienie swoim kolegom współpracy z tVn. twierdzi, że „trójka bez kolejnych
wieloletnich pracowników traci
swoją tożsamość, a atmosfera
w zespole jest fatalna”. jest fatalna?

Jesteśmy mocno atakowani przez
„gazetę Wyborczą” i tygodnik „Newsweek”, czyli media, które mają poczucie, że straciły na „dobrej zmianie”.
Że trójka nie jest już „ich radiem”. Że
nie ma tu już Magdaleny Jethon, osoby z ich świata. Przypomnę tylko, że
kieruje ona mediami KOD–u, jest
silnie związana ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, była bliska Bronisławowi Komorowskiemu. rozumiem, że jest to płacz „gazety Wyborczej” za utraconym światem politycznym, gdzie wszystko było jednostronne, zgodne z optyką „gW”. to nie
jest troska o media publiczne, o trójkę, tylko brutalna walka konkurencyjna. Agora ma cztery stacje radiowe. A co do Michała Olszańskiego
uważam, że popełnił błąd udzielając
im wywiadu, choć pewnie przyświecały mu dobre intencje. Został wykorzystany.
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Warto także pamiętać, jaka jest
„wolność słowa” w „Gazecie Wyborczej”.

to jest politycznie skrajnie sprofilowana gazeta, w której nie przetrwa
żaden głos osobny. I jeszcze jedno: czy
dziennikarze zwolnieni z „gW”
udzielali wywiadów? Opowiadali
o zamordyzmie intelektualnym, jaki
tam panuje? Nie chcę już wypominać
rozdźwięku między deklaracjami dotyczącymi na przykład feminizmu,
dyskryminacji, a zachowaniami niektórych gwiazdorów z tego środowiska.
nie uciekajmy od trójki. Przez
ostatnie dwa lata zostało z niej
zwolnionych – lub sami odeszli –
26 dziennikarzy (sic!). od magdaleny jethon i jerzego sosnowskiego po michała nogasia, jerzego owsiaka, marcina zaborskiego, artura orzecha czy Wojciecha zimińskiego. to mają być
„naturalne ruchy kadrowe”?

Burza wokół trójki jest pochodną wojny polsko–polskiej? Dominacji w sferze publicznej perswazji nad dialogiem?

Masz rację. Żyjemy w świecie
dwóch okopanych obozów. Jeden
z tych kokonów źle znosi utratę władzy, pieniędzy, wpływów. Boli go, że
do debaty publicznej doszły inne głosy, takie, jakich on nie dopuszczał.
Stąd ten ból. trójka jest miejscem na
różne głosy i poglądy. Nie tylko elit
skupionych wokół Platformy Obywatelskiej. Ale dostaje nam się także
z prawej strony. Zapytują nas, dlaczego
jesteśmy radiem pluralistycznym,
a nie pisowskim. W sumie, jak cię nie
atakują, to ciebie nie ma. Dam radę.

Duża część tych osób odeszła. Na
przykład Jerzy Owsiak z tego powodu, że do stacji przyszedł grzegorz
górny. Na Boga, to jest wolny człowiek i dokonał wolnego wyboru.
Przyczyny i okoliczności tych odejść
były rozmaite: czasami ktoś się zwolnił, innym razem dostał wybór. Absurdalne jest twierdzenie, że dziennikarze zatrudnieni przez Magdalenę
Jethon są nienaruszalni. Ale nie była
to taka rzeź, jak za poprzedniej władzy w mediach publicznych. Wkrótce zatrudnimy kolejnych ludzi. Młodych dziennikarzy będziemy promować obok trójkowych mocarzy, o których też dbamy.
czytasz prywatne wpisy swoich
dziennikarzy na Facebooku?

Nie mam konta na FB. Poinformowano mnie jednak, że na zamkniętym profilu Facebookowym,
ale obserwowanym przez ponad tysiąc
osób, Artur Orzech odnosił się do Hirka Wrony w sposób niedopuszczalny.
zarzucał hirkowi Wronie, że zabrał mu program.

Wulgarnie go obrażał. Poprosiłem
go, aby nie obrażał publicznie dziennikarzy trójki, ani za pośrednictwem
mediów społecznościowych, ani w innej formie. Artur Orzech uznał, że nie
mam prawa stawiać mu tego rodzaju
żądań i sobie poszedł.

Ale dostaje nam się
także z prawej
strony. Zapytują nas,
dlaczego jesteśmy
radiem
pluralistycznym,
a nie pisowskim.
W sumie, jak cię nie
atakują, to ciebie nie
ma. Dam radę.

co sŁychać?
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czy polityk może wygrać
z dziennikarzem?

Politycy – tak jak wszyscy – mogą bronić swego dobrego
imienia w sądzie. Powinni jednak rozważyć, czy zwłaszcza
pozew przeciwko dziennikarzom im się opłaca. Osoby
publiczne muszą bowiem być przygotowane na dotkliwszą
krytykę mediów niż zwykli obywatele, m.in. dlatego, że
mają nieporównanie większe niż inni możliwości
zabierania głosu w obronie swych dóbr.
Polemiki z mediami czasami znajdują finał na sali sądowej. tak będzie być
może w przypadku szefa MON Antoniego Macierewicza, który złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez
dziennikarza tomasza Piątka, autora
książki „Macierewicz i jego tajemnice".
Publikujący w „gazecie Wyborczej” Piątek zarzucił szefowi resortu obrony niejasne powiązania z byłymi esbekami
i służbami specjalnymi rosji oraz
z Kremlem.
Książka - jak wynika z informacji
podawanych przez wydawcę - ma opisywać m.in. „powiązania ministra z gangsterem-finansistą Siemionem Mogilewiczem”, który „współpracuje z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym
gru i z Władimirem Putinem”.
Wiceszef MON Michał Dworczyk
stwierdził po tej publikacji na konferencji
prasowej, że książka Piątka to kłamstwa
i pomówienia oraz okazja do tego, żeby
ministra obrony „zaatakowali parlamentarzyści PO”. Antoni Macierewicz nie
wytoczył jednak dziennikarzowi procesu cywilnego, lecz złożył zawiadomienie
do prokuratury o możliwości „poniżenia
konstytucyjnego organu rP” przez Piątka (grożą za to dwa lata więzienia)
i „stosowania przemocy lub groźby wobec funkcjonariusza publicznego w celu
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)

podjęcia lub zaniechania czynności służbowych" (do trzech lat więzienia). Zawiadomieniem ministra zajął się Departament do spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej.
trudno dziś przesądzić, jaki będzie
wynik postępowania, niemniej rzadko
zdarza się, by znany polityk wytoczył
przeciwko prasie tak ciężkie działa. tego
rodzaju sprawy mogą się zresztą ciągnąć
latami, a osoby publiczne wcale nie są tu
z góry na pozycji szczególnie uprzywilejowanej.
Międzynarodowy Instytut Prasowy
już sprzeciwił się temu, by polska prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie
książki Piątka. Zdaniem organizacji,
szef MON ma wiele innych możliwości,
żeby zaprzeczyć informacjom podanym przez dziennikarza. ten argument
jest nie do podważenia – minister może
odnieść się do postawionych mu zarzutów praktycznie podczas każdego spotkania z prasą. Ma dostęp do mediów, także „resortowych”, często występuje publicznie, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by na zarzuty odpowiedzieć.
europejski trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w podobnych wypadkach zwykle staje w obronie szeroko rozumianej wolności słowa, a więc
uznaje, że media mają prawo zadawać
niewygodne pytania, czy ferować nawet
12. 2017

niesprawiedliwe opinie pod warunkiem
dochowania tzw. rzetelności dziennikarskiej na etapie zbierania informacji na
temat osoby publicznej.
W fundamentalnym dla wolności
słowa orzeczeniu trybunału z 7 grudnia 1976 r. w sprawie „Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii” strasburscy sędziowie stwierdzili, że „swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i możliwości samorealizacji jednostki. Nie może ona ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają lub wprowadzają niepokój. takie są wymagania
pluralizmu i tolerancji, bez których
demokracja nie istnieje”. Według trybunału, szczególne znaczenie ma zapewnienie szerokich gwarancji wolności
wypowiedzi mediów, które pełnią ważną rolę w dostarczaniu informacji opinii publicznej. Jak wynika z wyroku
w sprawie „Lingens przeciwko Austrii”, państwo powinno wykazać się daleko idącą powściągliwością w sięganiu
po drastyczne środki ingerencji, bo
egzekwowanie odpowiedzialności karnej za zniesławienie czy zniewagę powoduje tzw. mrożący skutek (chilling effect), w konsekwencji zaś stosowanie
przez dziennikarzy autocenzury.
Krótko mówiąc, polityk czy wysoki urzędnik państwowy powinien –
w miarę możliwości - unikać procesów
przeciwko mediom, bo może to być zakwalifikowane jako próba ich kneblowania a co najmniej unikania debaty
publicznej.

Prezydent wygrał
z „Życiem”
Nie znaczy to jednak, że znany polityk jest z góry na przegranej pozycji
w razie takiego procesu. W 2009 r.
w Strasburgu w boju z polskimi mediami sukces odniósł Aleksander Kwaśniewski, na którego poskarżyli się dziennikarze „Życia” po publikacji tekstu
„Wakacje z agentem”. Zdecydowali się na
to, gdyż przegrali przed polskimi sądami. Wprawdzie trybunał po prostu nie
rozpatrzył skargi merytorycznie, ale de
facto oznaczało to zwycięstwo byłego
prezydenta.

co sŁychać?

Przypomnijmy, iż z tekstu rafała
Kasprowa i Jacka Łęskiego, zamieszczonego w gazecie w 1997 r. wynikało,
że latem 1994 r. Aleksander Kwaśniewski wypoczywał w Cetniewie
w tym samym czasie co oficer wywiadu ZSrr i rosji Władimir Ałganow.
W artykule, udokumentowanym m.in.
wypowiedziami kilku osób, które
w Cetniewie były, napisano, że polski
polityk miał z Ałganowem w czasie
urlopu kontakty.
W 2000 r. po procesie, jaki wytoczył dziennikarzom Aleksander Kwaśniewski – wówczas już prezydent Polski, gdy część świadków „Życia” zeznawała inaczej niż wcześniej opowiadała gazecie, Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał wydawcy gazety, redaktorowi naczelnemu tomaszowi
Wołkowi, a także autorom artykułu
przeprosić polityka. Dziennikarze przegrali także przed sądem apelacyjnym.
Sąd Najwyższy uwzględnił kasację
„Życia” i zwrócił sprawę sądowi II instancji. Nakazał mu rozważyć, czy
dziennikarze mogą odpowiadać za
naruszenie dóbr osobistych, gdy dochowali rzetelności i staranności na etapie zbierania informacji (co przyznały oba sądy), choćby ich zarzuty okazały się nieprawdziwe.
Dziennikarze ostatecznie przed sądami w kraju przegrali, a w 2009 r. europejski trybunał Praw Człowieka uznał
(niejednomyślnie) za niedopuszczalną
skargę redaktora Wołka oraz Kasprowa
i Łęskiego. Zdaniem reprezentującego
skarżących mec. romana Nowosielskiego, poprzez taką decyzję trybunał
uniemożliwił kontrolę sprawy.
Wątpliwości co do pobytu Kwaśniewskiego i Ałganowa w Cetniewie pozostały. Po latach Marian Zacharski powiedział mediom np., że w 1995 r. Ałganow opowiadał mu, iż z małżonką spędził 8-10 dni urlopu w Cetniewie. Mówił, że tam miał spotkać się z Kwaśniewskim i jego żoną. Dodajmy, że Aleksander Kwaśniewski żądał od mediów
gigantycznego wówczas – dwuipółmilionowego zadośćuczynienia na cel społeczny, co zrujnowałoby dziennik. Do zasądzenia tak wielkiej kwoty nie doszło.

Ugoda wieńczy dzieło
Czasami pozew polityka ostatecznie nie kończy się procesem. Na takie sa-
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lomonowe rozwiązanie zgodził się były
premier Józef Oleksy w sprawie przeciwko tygodnikowi „Wprost”, mimo iż
pozwał gazetę za ujawnienie treści jego
spotkania z Aleksandrem gudzowatym. W opublikowanych rozmowach,
nagranych przez ludzi biznesmena, Oleksy nie szczędził kolegom z lewicy gorzkich słów. Mówił, że Aleksander Kwaśniewski nie jest w stanie wytłumaczyć się
ze swych licznych inwestycji w nieruchomości. Drwił też z Jolanty Kwaśniewskiej, że w jednym z programów telewizyjnych uczyła ludzi, jak jeść bezę.
„teraz ze mną na solo nie wygrasz. Ja bardzo dużo czytam, odświeżam umysł
i kur… będę jak brzytwa” – stwierdził
również.
Oleksy żądał początkowo od redakcji „Wprost” wycofania ze strony internetowej nagrań prywatnej rozmowy
z gudzowatym i 100 tysięcy złotych
zadośćuczynienia, które miały być przekazane na rzecz niewidomych dzieci
z ośrodka w Laskach.
W końcu strony doszły do porozumienia. Wydawca tygodnika i redaktor
naczelny zgodzili się przeprosić byłego
premiera, ale redakcja poinformowała,
że nadal uważa, że prywatne opinie
osób publicznych takich jak politycy
trzeba publikować. Józef Oleksy powiedział natomiast, że nie widzi już sensu
usuwania nagrań z Internetu po wielu
miesiącach od ich publikacji. I przyznał,
że nie spodziewał się zasądzenia odszkodowania tak wysokiego, jakiego się
na początku domagał.

Dziennikarzom wolno
wiele
Proces „o słowa” przegrał natomiast Zbigniew Ziobro. W 2012 r. Sąd
Okręgowy w Warszawie orzekł, że
ówczesny dziennikarz „Newsweeka"
Andrzej Stankiewicz nie musi przepraszać Ziobry (wtedy – europosła) za
stwierdzenie, jakoby ten polityk „przygotował aferę gruntową” i „doprowadził
do przecieku w tej sprawie”. Stankiewicz
nie musiał też wpłacać 50 tys. zł na cel
społeczny - jak chciał europoseł.
Sąd uznał, że dziennikarz miał prawo do ostrej krytyki władzy i uznał
jego słowa za realizację prawa do wolności wypowiedzi. Nawet jeśli oba zarzuty
pod adresem Ziobry trudno uznać za potwierdzone.

Ale w podobnym przypadku nie
oznacza to koniecznie, że polityk w batalii z dziennikarzem nie ma szans.
W 2007 r. europejski trybunał Praw
Człowieka w Strasburgu orzekł, że skazanie przez polski sąd byłego burmistrza
Nysy za określenie krytyki prasowej
pod jego adresem jako „bolszewickiej”
jest naruszeniem wolności słowa przez
Polskę (procesy w Strasburgu formalnie
zawsze toczą się przeciwko państwu, nie
– konkretnej osobie). trybunał zasądził
na rzecz polityka ok. 6,5 tys. euro.
Sprawa dotyczyła opublikowanego
w 2000 roku w „Nowinach Nyskich” artykułu „Kłamstwa wysuwane przez »trybunę«”. tekst był odpowiedzią ówczesnego burmistrza Nysy Janusza Sanockiego
na krytykę „Nowej trybuny Opolskiej”.
Odpowiadając na zarzuty na temat rzekomo złego zarządzania finansami, burmistrz napisał, że dziennikarze użyli
„metod tradycyjnie stosowanych przez
bolszewików: kalumni i denuncjacji”.
Spółka Pro Media, wydawca „NtO”,
skierowała sprawę do sądu.
W grudniu 2001 roku Sąd Okręgowy w Opolu uznał, że Sanocki sugerował,
że „NtO” publikuje zwodnicze informacje i poniżył wydawcę. Nakazał przeprosiny i zapłatę 1700 zł na cele dobroczynne. Wyrok został utrzymany przez
sąd apelacyjny, nie zakwestionował go też
Sąd Najwyższy.
Były już burmistrz odwołał się do
Strasburga. ten orzekł, że wolność wypowiedzi dziennikarzy może zawierać
pewien stopień przesady, a nawet
prowokacji, jednak do polityka, który odpowiada na łamach prasy na tę
krytykę, powinny być stosowane te
same zasady. Co ważne, wyrok zapadł
stosunkiem głosów 6:1, czyli niemal
jednomyślnie. Zatem choć Strasburg
zwykle przychyla się do obrony swobody wypowiedzi w bardzo szerokim
znaczeniu tego pojęcia, to nie uważa,
by polityk nie miał prawa do ostrej polemiki. to nią powinny zwykle kończyć się spory rządzących z mediami
także dlatego, że spór z gazetą czy stacją może oznaczać dla polityka niechciane nagłośnienie. Po stronie mediów stają też inni koledzy po fachu
i w rezultacie walczący z zarzutami
postawionymi przez dziennikarzy polityk może stracić zaufanie i popularność, nawet jeśli zwycięży na sali sądowej.

co sŁychać?
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Z Ilią Kliszynem, rosyjskim dziennikarzem, uczestnikiem konferencji SDP „Media
w czasach post–prawdy” o sytuacji mediów w Rosji rozmawia Błażej Torański.
jest w rosji ministerstwo internetowych trolli?

Nie ma rządowej struktury: ani
ministerstwa, ani agencji, które zajmowałyby się trollami. Są jednak
„fabryki trolli”. Zatrudniają współpracowników, którzy są aktywni w rosyjskich mediach. Były w tej sprawie
dziennikarskie śledztwa. Pierwsze
przeprowadziła cztery lata temu moskiewska „Nowaja gazieta”. O tych mechanizmach opowiadali ludzie, którzy
wcześniej pełnili tę rolę. Sam także opisywałem to w 2014 roku w dzienniku
ekonomiczno–biznesowym „Wiedomosti”. Na skrzynkę mejlową dostałem
dokumenty od moich informatorów
na Kremlu. Były to urzędowe raporty.
Wynikało z nich, że działalność trolli jest skuteczna i rozpowszechniają ją
także na zagranicznych portalach.
jaki mieli w tym interes urzędnicy administracji prezydenta?

to jest wielka struktura urzędnicza, pracują tam tysiące ludzi, mają
różne poglądy. Są wśród nich sympatycy liberalnych polityków i dziennikarzy. Po tym artykule „Wiedomosti”
zerwały ze mną współpracę. Wiem, że
dostali telefon z Kremla. urzędnik na
nich nakrzyczał.
czy to możliwe, że w role trolli
wciela się kilkanaście tysięcy ludzi?
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to prawda. Pracują tam całą dobę,
jak w fabrykach, na trzy zmiany. Komentują na portalach społecznościowych nawet o trzeciej nad ranem.
Nikt z rosjan nie spodziewałby się, że
o tej porze można to robić za pieniądze. Nie mieści im się to w głowach.
kiedy się to narodziło?

Po manifestacjach opozycji przeciwko sfałszowaniu wyborów do
Dumy w 2011 roku. Na stanowisku
wiceszefa kremlowskiej administracji,
odpowiedzialnego za propagandę, za
kontrolę mediów, Władysława Surkowa zastąpił Wiaczesław Wołodin,
przewodniczący Dumy Państwowej.
Zarzucano Surkowowi, że zawalił kontrolę Internetu, bo opozycja na manifestacje w Moskwie, w Petersburgu
i innych miastach skrzykiwała się poprzez portale społecznościowe, jak
Facebook czy twitter.
jak podczas arabskiej Wiosny
ludów?

Właśnie tak. Wiele portali internetowych zapowiadało te manifestacje, choć dziennikarze do nich nie zachęcali. Ale wtedy administracja
Kremla zaczęła organizować ludzi,
którzy kontrolują działania opozycji
w Internecie. Na przykład, jeśli na Facebooku była strona opozycji, oni zakładali podobną o odmiennych tre12. 2017

ściach. Jeśli na pierwszej stronie rosjanie pisali, że „Putin jest złodziejem”,
na drugiej, w kontrze, że jest „dzielnym
przywódcą”. Początkowo trollowaniem w sieci zajmowały się prokremlowskie młodzieżówki. Codziennie
narzucali temat narracji w sferze publicznej - o tym należało mówić, spierać się, dyskutować. równocześnie
władze wpłynęły na zmianę niepokornych redaktorów naczelnych największych portali. W portalu Lenta.ru, najbardziej cytowanym źródle
wiadomości w blogach, „niepewną
politycznie” galinę timczenko zastąpił proklemlowski ekspert od technologii politycznych Aleksiej goriesławski. Na tym portalu pracuje dziewięćdziesięciu dziennikarzy, a czytają go dziesiątki milionów. Władzy zależało na tym, aby kontrolować nie tylko portale, ale także wymianę poglądów między ludźmi, dyskusje na Facebooku czy twitterze, żeby rosjanie
nie odnosili wrażenia, że większość
sympatyzuje z opozycją.

Do takiej kontroli potrzeba tysięcy trolli.

Dlatego proklemowskie młodzieżówki im już nie wystarczały. Za
mało było aktywistów, więc administracja prezydenta zaczęła przyciągać
szersze kręgi. Byli aktywiści pozakła-
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dali agencje Pr. Oficjalnie deklarowali,
że wykonują usługi w Internecie, zajmują się reklamą i marketingiem politycznym, a w rzeczywistości zaczęli
realizować propagandę Kremla. tym
sposobem władza nigdy nie miała
„urzędowych trolli”, czegoś w rodzaju „ministerstwa trolli”. te zadania wykonują zwykle studenci, którzy udają
w sieci „zwykłych ludzi”.
jak silny jest wpływ internetu
na społeczeństwo rosyjskie?

W rosji mieszka 140 mln ludzi,
a do Internetu zagląda codziennie połowa z nich. Kilkanaście tysięcy trolli
nie jest w stanie zapanować nad 70–milionową społecznością, ale śledzą krytyczne opinie wobec władzy i sympatyków opozycji. Piszą na przykład, że
to „wszystko nie jest prawdą”. Że autorzy komentarzy „pracują za pieniądze amerykańskie”, że „nienawidzą
rosji”. Nawet o drugiej w nocy w biurowcach świecą się światła, a przed
komputerami siedzą setki ludzi, wypisują prokremlowskie treści. Bywa, że
czasami udają Francuzów, czasami
Amerykanów. Zarabiają średnio 800
euro miesięcznie, a tyle w Moskwie wynosi przeciętna pensja. Zwykli ludzie,
czytając ich, zastanawiają się: może coś
w tym jest? Może to prawda?
i tak rozmywa się prawda. Dominuje post–prawda i fake
news. jakie jeszcze formy przybiera post
–prawda?

Po rozdzieleniu w administracji
prezydenta departamentów odpowiedzialnych za media i za propagandę
pojawiło się takie zjawisko: dzwonią na
przykład do parlamentarzysty i mówią
tak: „Dzisiaj wniesiesz projekt ustawy,
wedle której w rosji homoseksualistów będzie się wsadzać do więzień”.
Wystarczy, że deputowany podejdzie
do mikrofonu i zapowie taki projekt.
Nieważne, że ten projekt nigdy nie będzie procedowany. temat idzie w eter,
wiadomość powielana jest na tysiącach
portali i rozlewa się po milionach
umysłów. takie akcje są skoordynowane z mediami, a parlamentarzysta
ma je uwiarygadniać. Po trzech dniach
rosjanie żyją już innym tematem.
Nikt nie docieka, czy to była prawda,
czy kłamstwo.
na konferencji sDP „media
w czasach post–prawdy” mówi-

str. 55

łeś, że taką rolę chętnie pełni
senator aleksiej Puszkow.

rzeczywiście, wypowiada się on
na każdy temat, chociaż w gruncie rzeczy nie ma nic do powiedzenia. Opowiada głupoty. Prokremlowskie media
jego wypowiedzi jednak nagłaśniają.
Polityków, pełniących taką rolę, jest
więcej. rosyjska wyszukiwarka internetowa Yandex.ru, odpowiednik google, odzwierciedla to, co w danym
momencie pisze się w rosji. Codziennie korzysta z niej 30 mln. ludzi.
System wybiera newsy. Stale wyskakuje
tam nazwisko Puszkowa, który
np. skomentował sytuację w Syrii albo
rząd ukrainy nazwał „faszystami”.
Pamiętajmy, że parlamentarzystami
zostają ludzie kontrolowani przez
Kreml.

Prokremlowskie media uprawiają propagandę, ale wiele mediów jest
gdzieś pośrodku. Weźmy np. taki
„Kommiersant”, który przed laty był
niezależną gazetą i pracowali tam wybitni dziennikarze. teraz piszą wiele
o emerytach, sporcie czy kulturze,
temat Putina omijają. Kiedy oglądasz
programy informacyjne pierwszego
kanału telewizji rosyjskiej, nie mówi się
w nim o prawdziwych problemach
rosji. Są materiały o ukrainie, Syrii czy
hakerach w uSA, potem informacja
o tym, z kim się spotkał Władimir Putin i prognoza pogody.

Wyliczyłeś, że 80 proc. rosyjskich
mediów należy do władzy lub
jest przez nią kontrolowane.
W moskwie lub Petersburgu
dziennikarze mają jednak więcej swobody, aniżeli w mniejszych miastach?

Bywa, że w małych miastach do
władzy doszli ludzie, którzy w latach 90.
byli przestępcami, a potem dorobili się
fortun i stali się „szanowanymi biznesmenami”. teraz są gubernatorami. Dziennikarze, którzy podejmują się
śledztw w sprawach korupcyjnych,
spotykają się z brutalnością. Często
zdarzają się pobicia. W Moskwie mamy
większą wolność słowa. Jeśli bowiem
ktoś zadzwoni do mnie, grożąc „nie
pisz o tym więcej, bo pożałujesz”,
mogę wokół tego zrobić szum. Moi koledzy dziennikarze zaczną pytać o to
rzeczników prasowych administracji
Putina i może się z tego zrobić skandal.
O wiele trudniej do wielkich mediów
przebić się dziennikarzom z prowincji.
Kiedyś z mojego rodzinnego tambowa, 290-tysięcznego miasta z środkowej rosji, poproszono mnie, abym
w moskiewskich mediach nagłośnił temat łamania praworządności. to była
taka historia, że do aresztu wsadzono
„za nic”, na tydzień, dziewczynę. Ogłosiła głodówkę. Kiedy opisałem tę historię na swoim profilu na Facebooku,
zebrałem ponad tysiąc postów. temat
podchwyciły media, także zagraniczne, jak „Deutsche Welle”. Zrobił się
skandal. A skandal chroni ludzi, także dziennikarzy na prowincji.

Prokremlowskie
media uprawiają
propagandę, ale
wiele mediów jest
gdzieś pośrodku.
Weźmy np. taki
„Kommiersant”,
który przed laty był
niezależną gazetą
i pracowali tam
wybitni
dziennikarze.

felieton
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Ważmy trochę słowa

to

, że zacietrzewienie polityczne parlamentarzystów potrafi zniekształcić sposób widzenia faktów - prowadząc wprost do ich fałszywego spostrzegania – nie jest dla mnie zaskoczeniem. Nie jest dla
mnie zaskoczeniem również to, że dla udowodnienia
swojej tezy, godzącej w politycznych przeciwników, posługują się kłamstwem. Dziennikarze, na szczęście, politykami nie są. Jakkolwiek mają własne poglądy polityczne, wymagamy od nich, aby przedstawiali fakty prawdziwie. Aby umysł nie pozwalał im podawać wiadomości nie
do końca sprawdzonych, gdyż wbrew temu, co zakładają
i w co tak chętnie wierzą, mogą stać się pasem transmisyjnym fałszywych informacji, stać się mogą mimowolnymi siewcami nieprawdy.
A ponieważ nasz zawód nie na darmo nazywany
jest zawodem zaufania społecznego, obowiązują nas
szczególne rygory prawdy i rzetelności. to zaufanie naszych odbiorców występuje w dwojakim znaczeniu. Czytelnicy czy jacykolwiek inni nasi informatorzy, mają do
nas pełne zaufanie. ufają, że gwarantujemy dochowanie
tajemnicy wtedy, gdy ktoś udzieli nam jakichś ważnych
informacji, prosząc nas jednocześnie, abyśmy nigdy przed
nikim, w tym przed policją, prokuraturą i sądem, nie wyjawili źródła swojej wiedzy. Co więcej, abyśmy nawet niechcący nie wprowadzili nikogo na ślad, który mógłby doprowadzić do ujawnienia chronionej przez nas osoby. Nie
wolno nam ich zdradzić także wówczas, gdy w wyniku
różnych urzędowych procedur, albo wewnątrzredakcyjnych restrykcji, sami możemy doznać przykrych skutków
odmowy ujawnienia naszego źródła informacji.
Zaufanie społeczne polega także na tym, że nasi odbiorcy nam ufają. Wierzą, że informacje, które podajemy,
są bez żadnej wątpliwości prawdziwe. Pod warunkiem
oczywiście, że nie opatrujemy ich znakami (kwantyfikatorami) prawdopodobieństwa lub znakami zapytania, czy
wątpliwości. W związku z tak rozumianym zaufaniem
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społecznym, ciąży na nas spora odpowiedzialność – przekazywanie opinii publicznej tylko takich informacji, co
do prawdziwości których nie mamy wątpliwości.
tymczasem nie tak dawno, w pewnym programie
telewizyjnym jeden z dziennikarzy, dając upust swojej
niechęci do Prawa i Sprawiedliwości (pod tym względem
upodabniał się do polityka) wytoczył zarzuty, które są fałszywe. W swojej filipice, mającej ukazać, jak to partia rządząca w sejmie gnębi dziennikarzy mediów sympatyzujących z obecną opozycją, powiedział kilka bzdur, m.in., że
tylko dzięki heroicznej postawie sejmowej opozycji, która
w grudniu 2016 roku prowadziła walkę o obronę naszego
zawodu pod hasłem „Wolne media”, dziś w sejmie mogą
przebywać dziennikarze.
Jeszcze bardziej zdumiała mnie informacja owego
krytyka PiS, ujawniającego kolejny zamach na swobody
dziennikarskie w sejmie. – A teraz każą nam wymieniać
przepustki do sejmu na nowe, które będą pewnie utrudniały swobodne poruszanie się po sejmie.
Otóż dziennikarz ten winien sprawdzić, dlaczego
Straż Marszałkowska żąda od nas wymiany przepustek.
Dowiedziałby się wówczas, że dzieje się to po to, abyśmy
mogli poruszać się po nowym gmachu sejmu, budowanym w tej chwili naprzeciwko starego budynku, gdzie
kiedyś był parking. W nowo wznoszonej części sejmu
mieścić się będą komisje sejmowe i ich sekretariaty oraz
inne biura. Obydwa gmachy - stary i nowy - będzie łączyło przejście podziemne, w którym będą zainstalowane tzw. śluzy, czyli bramki podobne do tych przy wejściach do metra. Aby móc przechodzić z jednej części
sejmu do drugiej i nie wychodzić na zewnątrz na ulicę,
musimy mieć nowe przepustki, z odpowiednimi elektronicznymi kodami, które pozwolą nam otwierać nowe
bramki zainstalowane wkrótce w całym sejmie. W wymianie przepustek, nie o utrudnienie życia nam chodzi,
lecz o ułatwienie.
12. 2017
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o dziennikarskiej
(i nie tylko)
zazdrości

K

iedyś było tak, że jak dziennikarz miał ekskluzywną rozmowę, budził szacunek w środowisku.
Choćby na chwilę, ale jednak. Kiedyś, czyli nie tak
dawno zresztą. Kilkanaście lat temu, kiedy uczyłem się dziennikarstwa. A nauki te pobierałem w dziale
miejskim „gazety Wyborczej” w Lublinie (czy to się komuś podoba, czy nie).
rozmowy na wyłączność były przedmiotem zawodowego pożądania. Budziły – zwykle zdrową – dziennikarską zazdrość. Pamiętam też kolegia redakcyjne z tamtego okresu. Podczas porannego planowania omawialiśmy gazety, analizowaliśmy własne wydanie i doniesienia
konkurencji. Wypunktowywaliśmy dobre teksty, pomysły
i ekskluzywne informacje. Wszystko po to, by być lepszym, szybszym i bardziej wiarygodnym medium. Dodam, że to było jeszcze przed epoką Facebooka i wszechobecnego infotainmentu.
to były czasy, kiedy zdarzyło mi się z wypiekami na
twarzy słuchać przez zamknięte drzwi i obserwować
przez dziurkę od klucza (sic!), przebieg tego, co dzieje się
na sali sądowej głośnego niegdyś procesu, który odbywał
się rzecz jasna za zamkniętymi drzwiami. Innym razem
godzinami oczekiwałem na znanego polityka, który ze
względu na kryzysowy moment swojej partii unikał wówczas mediów, ale wiedząc, że ma się on pojawić w jednym
z lubelskich urzędów późnym wieczorem w środku weekendu, postanowiłem czekać do skutku. Dla jednego komentarza w tekście i pochwały naczelnego - warto było.
No, ale te czasy już minęły. Dziś koledzy regularnie
wypominają – publicznie, na łamach swoich gazet –
z kim polityk lub inna osobistość raczyli porozmawiać.
Ostatnio dostało mi się nawet za to, że mój rozmówca,
który odwołał briefing, zgodził się porozmawiać tylko ze
mną. Wywiad okazał się całkiem istotny, bo konkurencja
powoływała się na newsa, który padł w rozmowie. Ale
w tekście nie zabrakło sugestii, że polityk wybrał sobie
dziennikarza do rozmowy, a resztę zlekceważył. Nikogo
nie zainteresowało jak długo o taki wywiad trzeba było
zabiegać, kogo przekonać, ile telefonów wykonać, by się
udało. Ważne jest za to wylanie żalu, że z nami nie chciał
rozmawiać. Fakt, że czasem udaje się przekonać kogoś do
rozmowy podczas pierwszego telefonu, czasem trzeba
przekonywać długo. Czasem ktoś mnie poleci.
Ale też czasem jest wręcz przeciwnie: dziesiątki te-
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lefonów, próby zgrania terminów i miejsc, wspólni znajomi – wszystko okazuje się działaniem na próżno. I nic
z rozmowy nie wychodzi, można więc liczyć jedynie na
to, co wszyscy na konferencji prasowej. Jednak raz doszło
do niecodziennej historii. W ostatnim momencie odwołany został mój wywiad z ważnym politykiem, członkiem
rządu. Cóż, zdarza się. Wróciłem do redakcji, zająłem się
kolejną rozmową. Po jakimś czasie dostałem telefon z informacją, że w miejscu planowanego wywiadu zostawiłem mikrofon i sprzęt nagrywający. Musiałem chyba rozbawić swoim gapiostwem doradców tegoż polityka, bo
przekonali szefa do krótkiej rozmowy na wyłączność.
Zdecydował więc zupełny przypadek. Choć pewnie niektórzy słysząc wywiad pomyśleli - ustawka.
Ale nie mam żalu do kolegów, dla których źródłem
informacji są briefingi, konferencje i tweety, a najważniejszą kompetencją dziennikarską jest szybkość. Bo takie
mamy czasy. Dlatego nie ma co się obrażać, tylko robić
swoje. Nawet jeśli nie wszystkim to odpowiada.

no, ale te czasy już minęły. Dziś
koledzy regularnie wypominają
– publicznie, na łamach swoich
gazet – z kim polityk lub inna
osobistość raczyli porozmawiać.
ostatnio dostało mi się nawet za
to, że mój rozmówca, który
odwołał brieﬁng, zgodził się
porozmawiać tylko ze mną.
Wywiad okazał się całkiem
istotny, bo konkurencja
powoływała się na newsa, który
padł w rozmowie.

felieton

K r Z YS Z t O F K Ł O P O t OWSK I

po co nam pisf

p

olskie kino jest coraz lepsze. Publiczność w kraju popiera je w kasie, jury festiwali w kraju i zagranicą daje nagrody. Zmianę dyrekcji Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w trakcie kadencji uważam więc za
drastyczną. Antagonizuje przeciw rządowi najbardziej
wpływowe środowisko twórcze.
Bez PiS nie byłoby Instytutu. Projekt ustawy ostro
zwalczała Platforma Obywatelska nim ustawę przyjął sejm
z inicjatywy ministra kultury z SDL Waldemara Dąbrowskiego i z poparciem PiS na polecenie Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie jego partii nie chcieli bowiem jej poprzeć.
Prezes okazał się mądrzejszy od ludzi, którymi się otacza.
ułatwił sukces polskiego kina. Czy PiS zamierza dzisiaj rozwalić PISF, jak twierdzą niektórzy filmowcy? Nie sądzę.
Skoro już doszło do podważenia samorządu filmowców, poszukajmy korzyści. Moim zdaniem warto im zmienić mentalność. Nowy dyrektor może pomóc pobrzękując
kiesą lub odmawiając grosza. Najnowsze filmy dają przykłady potrzeby interwencji.
„Cicha noc” Piotra Domalewskiego dostała Złote
Lwy dla najlepszego dzieła. ukazuje ponury obraz Polski
prowincjonalnej. Z Holandii przyjeżdża do rodziny najstarszy syn z planem biznesowym, który rozsypuje się w miarę
rozwoju fabuły. W polskim błocie nic nie może się udać.
Film jest bardzo dobry warsztatowo w sam raz dla nagrody
za debiut. Natomiast nie wnosi nic nowego do debaty o Polsce, by dostać aż Złote Lwy. Znamy ten pesymizm, który lepiej artystycznie wyraził Wojtek Smarzowski w „Weselu”
kilkanaście lat temu. Czy przez ten czas nic nie zmieniło się
na lepsze?
Zresztą, Domalewski opowiada wbrew własnemu
doświadczeniu. Pochodzi z prowincji z wielodzietnej rodziny. A kształcił się w szkole aktorskiej w Krakowie i szkole
filmowej na uniwersytecie Śląskim, za darmo. Przedstawił
scenariusz mało kasowy, lecz pieniądze na produkcję dostał. Otrzymał nagrodę nie za debiut, lecz najwyższą nagrodę filmową w ogóle na początku kariery reżysera. Czyli
można odnieść sukces w „tym kraju”.
A tymczasem jeden z jego bohaterów chce założyć
warsztat samochodowy. Coś dłubie w garażu. to taki polski
start-up, tylko wystartować nie może. W garażu powstało
Apple. Nie mówię, aby pokazać coś na miarę największej
korporacji świata. Wystarczyłoby LM Systems, które Dawid
Cycoń założył także w garażu pod rzeszowem. „Jego firma
rozwija najnowsze technologie, produkuje ogniwa fotowoltaiczne, pracuje nad ultralekkim szkłem, prowadzi badania
nanomateriałowe, realizuje zlecenia dla zachodnich instytuForum Dziennikarzy / nR 4 (124)
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tów”, przepisuję z gazety Wyborczej. A główny krytyk gazety zachwyca się „Cichą nocą”, jak reszta kolegów. to jest
chora fascynacja klęską, miłość do nieudaczników.
Na pohybel zdrowiu psychicznemu jury festiwalu
w gdyni zlekceważyło film Łukasza Palkowskiego „Najlepszy” o narkomanie, który z dna dźwignął siebie do pozycji
mistrza świata w morderczych zawodach triathlon. Film był
w gdyni ulubieńcem publiczności; widocznie ma dosyć samobiczowania Polaków. Natomiast jury znalazło Srebrne
Lwy dla pretensjonalnego nudziarstwa o kolejnej klęsce
„Ptaki śpiewają w Kigali”. Była nagroda dla „Pokotu”, który
uważam za nieuczciwy, jednak został wystawiony jako polski kandydat do Oskara.
Byłem w komisji ekspertów PISF oceniającej scenariusze. Nie mogę podać konkretów, ale pojawiły się teksty
mające za nic polską rację stanu. Odrzuciliśmy je, lecz widocznie Instytut wyrobił sobie opinię miejsca, gdzie można
przyjść po pieniądze, mimo że Polski co najmniej się nie
lubi. Filmowcy i krytycy wychowali się albo w kulcie klęski,
albo cynizmu, albo humanizmu o za miękkim sercu. Nie
potrafią zmienić pozycji wyzwoleńca, który pamięta pańskie razy na grzbiecie. Ktoś musi ich wyprostować. Będzie
to trudne i bolesne, niejeden kark może zostać złamany
przy zbyt gwałtownym przywracaniu do pionu. Nowy dyrektor PISF ma delikatne zadanie wychowawcze wobec środowiska: „Przestańcie smędzić. tak, krytyka narodu jest
uzasadniona, lecz znajmy proporcje. Polakom potrzeba szacunku i większej wiary w siebie. Wy macie nam tego dostarczyć, a ja dostarczę kasę. I ma być warsztatowo dobre!
Mam także pulę pieniądza dla wielkich talentów, którym
wszystko będzie wolno byle w ramach prawa”.
A teraz rzućcie się na mnie, wyzwoleńcy.

Byłem w komisji ekspertów PisF
oceniającej scenariusze. nie mogę
podać konkretów, ale pojawiły się
teksty mające za nic polską rację
stanu. odrzuciliśmy je, lecz
widocznie instytut wyrobił sobie
opinię miejsca, gdzie można
przyjść po pieniądze, mimo że
Polski co najmniej się nie lubi.
Filmowcy i krytycy wychowali się
albo w kulcie klęski, albo cynizmu,
albo humanizmu o za miękkim
sercu.
12. 2017
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Wbijam szpilę

Z Arturem Szeremetą o brytyjskim poczuciu humoru, sztuce pisania felietonów
i myśleniu o tym, co się pisze rozmawia Błażej Torański.
lubi Pan latający cyrk monty Pythona?

Bardzo. Jest to jeden z pierwszych
programów satyrycznych, jakie w życiu
oglądałem. Zapamiętałem obrazy z dzieciństwa, kiedy emitowała je telewizja publiczna. Niewiele rozumiałem, ale próbowałem oglądać. Lubię humor brytyjski. Na przykład terry’ ego Pratchetta,
godnego reprezentanta tego poczucia humoru.

Pratchett jest pisarzem fantasy
i science ﬁction. opisuje historie
pogmatwane, pełne dziwnych
zdarzeń. Brytyjski humor charakteryzują absurdalne skojarzenia
pojęć i obrazów, nonsensowne
scenki, zaburzenia chronologiczne. takim językiem Pan się posługuje?

Lubię absurdalne poczucie humoru,
więc staram się operować zaskakującymi
skojarzeniami. Felieton mi w tym pomaga, jest piorunochronem, jak czasami
zewsząd uderzają wokół złe zjawiska.
Pozwala spojrzeć z dystansu na rzeczywistość. Sprowadzanie opisu rzeczywistości do absurdu bardzo w tym pomaga.
W ten sposób odzyskuje Pan
energię?

Na początku w moim pisaniu było
wiele młodzieńczego żaru. teraz, z biegiem lat, nabieram więcej dystansu do

tego, co opisuję. Staram się patrzeć na
rzeczywistość chłodniejszym okiem.
Jeśli jednak coś mnie zdenerwuje, wyjątkowo się nie spodoba, pisanie pomaga
mi rozładować emocje, wyrzucić z siebie przemyślenia na aktualny temat.
Przy tym ważne jest dla mnie, aby przy
konstruowaniu myśli nie popadać
w przesadę.
na Facebooku prowadzi Pan blog
„młodzi, wykształceni i z wielkich
ośrodków”. za każdym razem nawiązuje Pan do aktualnego, głośnego wydarzenia. znalazł Pan oryginalny język wypowiedzi. o debacie nad ustawami o sądach i krs
pisze Pan tak: „naszym zdaniem
i naszych frendów z kolektywu
również, są to projekty złe dla Polski, złe dla społeczeństwa, które
tylko wzmacniają Dudę i kaczaﬁego”. takim językiem wypowiada
się młode pokolenie?

to jest karykatura sposobu porozumiewania się, w którym na siłę młodzi ludzie wtrącają anglicyzmy, zwroty,
które nie mają jakiegokolwiek osadzenia
w naszej kulturze i języku. W moich tekstach pojawia się też system słowotwórczy, który ma być kalką wymowy „postępowej”. Zakłada ona maksymalną
wrażliwość, nieobrażanie nikogo, uważanie na to, aby język nie był opresyjny.

Chodzi mi o to, aby wykpić i przedstawić w krzywym zwierciadle taki sposób
komunikowania się. Słowa poważne,
jak faszyzm, przestają mieć w tej nowomowie znaczenie. Faszyzmem można bowiem nazwać wszystko. Nadużywanie
pewnych pojęć powoduje, że nie znaczą
one już tego, co znaczyły pierwotnie.
tak bełkotliwie wypowiada się
„pokolenie korpo”? mają siano
w głowach?

Niektórzy tak, ale trudno o jednoznaczną diagnozę. Prawda leży między
skrajnościami. Proszę jednak pamiętać,
że to jest satyra, karykatura zjawisk i siłą
rzeczy muszę to wyolbrzymiać. Przyjąłem taki punkt odniesienia. Nie uważam
jednak, aby istniał „język pokolenia”.
Mam cichą nadzieję, że większość młodych ludzi tak ze sobą nie rozmawia.
Przyjąłem sobie do opisania jedynie
wycinek rzeczywistości. Można założyć, że ludzie, którzy mieszczą się w tym
fragmencie, tak ze sobą rozmawiają,
a ja sobie to obrałem za cel.

niewątpliwie jest to śmieszne, jak
w „latającym cyrku monty Pythona”: celebryci, którzy chcą wbić
ostrą szpilę w nadęte pośladki
partii rządzącej lub wąsatego janusza z podkarpacia, zarzucają
często, iż są oni „spoceni”. takim

→
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sposobem osoba „spocona” kojarzy się automatycznie z wąsami,
cebulą, 500+ i obciachem.

Miło mi to słyszeć, bo serial był zabawny i niewątpliwie ma wpływ na
sposób mojego pisania. Jeśli te echa są
w mojej twórczości widoczne, to poczytuję to sobie jako duży komplement.

Dobrze się Pan bawi, pisząc te felietony?

Od zabawy się zaczęło. Historia
„Młodych, wykształconych i z wielkich
ośrodków” narodziła się na Facebooku
siedem lat temu. Fanpage zdobywał stopniowo popularność, kiedy skontaktował
się ze mną z propozycją stałej współpracy Andrzej Horubała z tworzonego pięć
lata temu tygodnika „Do rzeczy”. Było to
dla mnie wielkim wyróżnieniem, bo
wiadomo, że na Facebooku każdy pisać
może. Mam stałą kolumnę.

odpowiada Panu rola prześmiewcy, ironisty, szydercy?

Szydercy – nie. Ironisty i prześmiewcy – tak. Z perspektywy felietonisty
– autora rubryki satyrycznej, karykatury zjawisk, postaw i poglądów – ma się
prawo do czegoś więcej, aniżeli gdyby
opisywać rzeczywistość w sposób poważny. Mam prawo przesadzać. Ironia
też może być przesadna. Warto coś
uwypuklić. Odpowiada mi taka rola, bo
wolę się cieszyć, śmiać, aniżeli smucić.
Łączę więc przyjemne z pożytecznym
i bardzo dobrze się bawię.
a już wydawało się, że zawody satyryka i felietonisty są na wymarciu, bo wystarczy włączyć telewizor, posłuchać polityków i od razu
można pęknąć ze śmiechu.

Ze śmiechu albo z zażenowania.
to prawda - rzeczywistość bywa zabawniejsza od śmiałych pomysłów
satyrycznych i felietonistycznych. różnica między nami jest taka, że politycy na każdy temat wypowiadają się
śmiertelnie poważnie. Albo przynajmniej wierzą w to, co mówią. Albo
udają. rola felietonisty jest sprecyzowana. Polega na pokazaniu w krzywym
zwierciadle, wypunktowaniu, wyśmianiu. Myślę, że blogi satyryczne
będą zyskiwać na popularności.
Chciałbym też, aby mój fanpage był
traktowany jako światopoglądowy,
kojarzony z wartościami konserwatywnymi. Po prawicowej stronie Facebooka jest wielu wartościowych
twórców, którzy świetnie piszą. LiForum Dziennikarzy / nR 4 (124)
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czę, że w przyszłości także będą dostrzegani, bo na to zasługują.
odbierając nagrodę złotej ryby,
powiedział Pan, że felietoniści
wpływają na czytelników. Pańskie
felietony zmieniają rzeczywistość?

Ze zdziwieniem odkryłem, że charakterystyczne zwroty, którymi operuję
w swoim pisaniu, przenikają do potocznego języka. Zacząłem wprowadzać archetyp wąsatego Janusza z Podkarpacia. Jadąc kiedyś do pracy usłyszałem w jednej ze stacji radiowych, jak
prowadzący opowiadają o tym Januszu
z Podkarpacia. Słyszę też od czasu do czasu na ulicy czy w autobusie moje sformułowania.

jak „piwerko ze sprajtem”?

Albo Kaczafi.

jarosław kaczyński.

Jest wiele interpretacji. Po ukazaniu
się mojej książki zobaczyłem na jednym
z forów internetowych wpis, przytoczę
z pamięci: „Autor stworzył coś w rodzaju
nowego języka. Jestem ciekawy, czy śpi
z tym spokojnie” (śmiech). Dało mi to do
myślenia, jaka jest skala popularności.
Kiedy udzielałem wywiadu redaktorowi
Piotrowi Legutce do „gościa Niedzielnego”, usłyszałem od niego, że chyba sam
nie zdaję sobie sprawy ze skali swojej popularności, chociaż docierały do mnie
sygnały, że moje pisanie w pewnych
kręgach prawicowych jest niezwykle
popularne. Pomyślałem, że jest to także
wpływ językowy.

krystyna Grzybowska powiada, że
felieton jest koroną na głowie
dziennikarstwa, gatunkiem luksusowym. jako felietonista ma Pan
poczucie noszenia korony, skoro
dostrzega Pan oznaki popularności?

Nigdy nie myślałem w ten sposób.
Zwłaszcza, że trudno mi się uznać za
dziennikarza. Czuję się tylko po trosze
felietonistą, autorem komentarzy, może
satyrykiem. Nie chcę wyjść na bufona,
więc na tym poprzestanę. Jedno jest
pewne: cieszę się, że moja twórczość została doceniona przez przyznanie mi Nagrody Złotej ryby.
jej zdaniem felieton nie atakuje,
ale – poprzez inteligencję, erudycję, dobór słów czy fraz – załatwia:
przeciwnika politycznego, głupotę, tępotę, chamstwo. W którym
z tych obszarów najczęściej tnie
Pan swoim piórem?

12. 2017

Wymyśliłem sobie i wymarzyłem –
chciałbym, aby tak wyglądało – że przede wszystkim wbijam szpilę w głupotę
i tępotę. Chciałbym też tępić usilną,
wymyśloną, lewacką postępowość. Mam
w końcu konserwatywne poglądy.
Ś.p. maciej rybiński, mąż krystyny Grzybowskiej, był mistrzem felietonu, znanym z erudycji, poczucia humoru, ciętego języka. czerpał Pan z jego doświadczeń? uczył
się pisania z jego felietonów?

Bardzo ceniłem twórczość Macieja
rybińskiego, ale moje pisanie jest osadzone w moim patrzeniu na świat. Moje
teksty nie są klasycznymi felietonami, bardziej komentarzami satyrycznymi do
spraw bieżących. Napisane są językiem,
który wypracowywałem przez kilka lat.
Mam wrażenie i nadzieję, że mój styl jest
charakterystyczny.

recepta na felieton macieja rybińskiego była taka: chodzi o to,
żeby wziąć czyjeś poglądy, jakiegoś fantasty, nawiedzonego ideologa czy hochsztaplera i wyciągnąć z nich logiczne wnioski. Pan
tak postępuje?

Staram się z poglądów wyciągnąć logiczne konsekwencje, aby wykazać, że te
opinie są abstrakcyjne, absurdalne, bez
sensu. Jak ponad pięćdziesiąt płci, rodzajów psychiki, wymienionych na Facebooku.

to dokładnie tak, jak u macieja
rybińskiego, który dopowiadał, że
trzeba te poglądy wyciągać coraz
dalej, cały czas z żelazną konsekwencją, by w końcu obnażyć ostateczny skutek – kompletny absurd albo efekty wręcz odwrotne
od zamierzonych.

Podpiszę się pod tym obiema rękami. Czasami tak się dzieje, że moi bohaterowie walczą z problemami, jak w socjalizmie. Sami je sobie stwarzają i poza
nimi nikt takich problemów nie zna.
nagroda złotej ryby daje Panu
motywację?

Odbierając tę nagrodę, przypomniały mi się słowa wypowiedziane do
Macieja rybińskiego, kiedy odbierał
Nagrodę Kisiela. Powiedziano o nim, że
pisze, bo myśli. Bardzo mi się podoba ta
zależność i chciałbym w ocenie mojego
pisania dostrzegać przebłyski tej wypowiedzi. Byłbym dumny, gdyby mówiono o mnie: „W tym, co pisze, widać, że
facet myśli”.
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✎ tOMASZ WIŚCICKI

Przegląd prasy katolickiej

Mimo słabnącej pozycji papierowej prasy, pozostaje ona wciąż ważnym elementem
medialnego krajobrazu, tym bardziej że dziś praktycznie zawsze towarzyszą jej rozmaite
przedsięwzięcia internetowe. Także Kościół w Polsce dysponuje szerokim wachlarzem
zróżnicowanej prasy – tak zróżnicowanej, jak on sam.
Największym problemem przy próbie jej
opisania jest trafne nazwanie owej różnorodności. Podejmując próbę opisania
zróżnicowania zbiorowości tak ogromnej i tak specyficznej, jak Kościół, ryzykuje się uproszczeniami i brakiem adekwatności przyjętych kategorii, zwłaszcza
w kraju takim jak nasz, gdzie społeczność
katolicka jest tak duża i znacząca. Szczególne ryzyko przekłamań wiąże się z przenoszeniem na Kościół kategorii politycznych, choć z drugiej strony stosunek
do polityki jest jednym z ważnych kryteriów różnicujących właśnie prasę katolicką.

Dzienniki, z których
pozostał jeden
gdyby Kościół w Polsce był taką potęgą, jak mu się to dość powszechnie przypisuje, nie miałby problemów ze stworzeniem dziennika katolickiego. tymczasem inicjatywy w tej dziedzinie były
nieliczne i – z jednym, znaczącym wyjątkiem – kończyły się niepowodzeniem.
W czasach PrL istniała gazeta „Słowo Powszechne”, wydawana przez podporządkowany władzom (choć z próbą
emancypacji w czasach „Solidarności”
1980-1981) Pax. Pismo daremnie zabiegało o oficjalne uznanie Kościoła. Doczekało się go dopiero w wolnej Polsce,

już po przemianie Stowarzyszenia Pax
w Civitas Christiana i skróceniu tytułu do
„Słowa”. redakcja i sympatycy gazety posługiwali się tytułem wydłużonym o podtytuł „Słowo – dziennik katolicki”, podkreślając upragnioną kościelną akceptację. Dziennik reprezentował tradycyjną
wizję katolicyzmu, z pewnymi odwołaniami do tradycji narodowo-demokratycznej – zrozumiałymi, biorąc pod
uwagę genezę tego środowiska. Pismo nie
wytrzymało jednak konkurencji na trudnym rynku i zakończyło swą działalność
w 1997 roku.
Warto wspomnieć zupełnie nieudaną, ale znaczącą próbę powołania katolickiego dziennika przez głośnego w latach dziewięćdziesiątych biznesmena
Janusza Baranowskiego, twórcę firmy
ubezpieczeniowej Westa. Zaoferował on
ówczesnemu przewodniczącemu Komisji episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu bp. Adamowi Lepie sfinansowanie katolickiej gazety, licząc najwyraźniej na kościelny parasol wobec poważnych (a nieznanych jeszcze powszechnie) kłopotów. Pismo zdążyło
mieć dwóch czy trzech naczelnych, ale
nigdy się nie ukazało, a jego sponsor zniknął ze sceny.
to smutne doświadczenie skutecznie zniechęciło biskupów do dalszych
prób stworzenia dziennika katolickiego.

Kolejną, tym razem udaną, podjął niezwykle skuteczny redemptorysta, o. tadeusz rydzyk. Powstały w 1998 r. „Nasz
Dziennik” – podobnie jak wcześniej radio Maryja – był jednym z pierwszych tak
popularnych dziś mediów tożsamościowych, choć termin ten jeszcze wówczas
nie istniał. twórca gazety nie jest zainteresowany przedstawianiem różnych
opinii, a jedynie prezentacją swojego, bardzo wyrazistego stanowiska. Pismo reprezentuje zdecydowanie tradycyjną
wizję katolicyzmu, także w języku. Dla
mediów toruńskiego redemptorysty charakterystyczna jest też wyrazistość polityczna – stanowiąca odbicie sympatii i antypatii założyciela. Po okresie wspierania
radykalnych, ale niezbyt znaczących
partii (Porozumienie Polskie Jana Łopuszańskiego, znanego z nieugiętej obrony życia, ale także ze sprzeciwu wobec
wstąpienia Polski do NAtO czy Ligii Polskich rodzin romana giertycha) o. rydzyk zwrócił swe sympatie ku PiS –
partii silnej i konserwatywnej, choć niekoniecznie stawiającej cele specyficznie
katolickie na pierwszym miejscu. Założycielowi gazety to najwyraźniej nie
przeszkadza.
Jego osoba budzi silne kontrowersje. Zwolennicy uważają go jednego z najwybitniejszych dziś ludzi Kościoła w Pol-

→
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sce, przeciwnicy (w Kościele i poza nim)
demonizują i odsądzają od czci i wiary.
Opinie te, naturalną koleją rzeczy, przenoszone bywają na gazetę. „Nasz Dziennik” pozostaje pismem raczej niszowym,
nawet jeśli jest to nisza całkiem spora. Najbardziej znacząca próba wyjścia z tej niszy datuje się na okres po katastrofie smoleńskiej, kiedy to dziennikarze „Naszego
Dziennika” przeprowadzili godne uwagi dziennikarskie śledztwa. Od tego też
czasu krąg ludzi, którym gazeta udziela
głosu, uległ znaczącemu poszerzeniu –
o osoby z kręgu PiS, wcześniej niekojarzone ze środowiskiem radia Maryja.

Tygodniki:
uniwersalne
i różnorodne
udział środowisk katolickich w rynku tygodników, wymagających mniejszych środków, jest zdecydowanie bardziej
znaczący. Do niedawna sukcesy i znaczenie katolickich tygodników były całkowicie ignorowane w środowiskach
pozakościelnych. Nagle, z co najmniej kilkuletnim opóźnieniem, ze zdumieniem
skonstatowały one, że wśród najważniejszych, najliczniej czytanych tygodników w naszym kraju są pisma katolickie. Są to pisma „uniwersalne” – oprócz
tematyki ściśle religijnej czytelnicy znajdują w nich to, co w innych, świeckich tygodnikach opinii.
W pierwszej kolejności wymienić tu
należy katowickiego „gościa Niedzielnego”. Powstały w 1926 roku tygodnik
przetrwał najtrudniejsze, komunistyczne lata jako pismo znaczące, ale lokalne.
tytuł poważny, liczący się w skali kraju,
uczynił z niego poprzedni wieloletni redaktor naczelny, ks. Stanisław tkocz.
On też nadał mu umiarkowaną, centrową linię – zarówno „kościelnie”, jak i politycznie. W tej dziedzinie tygodnik do
dziś zachowuje umiar. Po śmierci ks. tkocza jego następca, ks. Marek gancarczyk,
kontynuuje linię swego poprzednika,
także pod względem języka – naturalnego,
odległego od kościelnej sztampy. W ostatnich latach – wobec coraz silniejszej politycznej (a nawet plemiennej) polaryzacji społeczeństwa – widać, że pismu
zdecydowanie bliżej do bieguna wyznaczanego przez PiS, choć bez ostentacji
i misjonarskiego zapału. Dostrzec można też pewne zaostrzenie języka u niektórych autorów.
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)
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Swego rodzaju kontrapunktem dla
„gościa” jest częstochowska „Niedziela”.
to także tygodnik, który z pisma diecezjalnego stał się ważnym tytułem ogólnopolskim, choć jego sukces rynkowy jest
mniejszy. Ojcem tego sukcesu jest również wieloletni redaktor naczelny – bardzo silna osobowość, ks. Ireneusz Skubiś,
który nadał „Niedzieli” kształt i linię,
utrzymane przez Lidię Dudkiewicz,
nową naczelną, osobę świecką, jedną
z niewielu kobiet na tym stanowisku
w prasie katolickiej.
„Niedziela” była zawsze i jest nadal
zorientowana bardziej tradycyjnie, zarówno w treści, jak i w języku. również
zaangażowanie polityczne tego pisma
zawsze nieco wyraźniejsze i nieco bardziej
na prawo.
Kolejnym pismem lokalnym, które
zyskuje znaczenie ogólnopolskie (choć na
razie mniej skutecznie niż pisma wymienione wcześniej), jest założony
w 1895 r. poznański „Przewodnik Katolicki”. umiarkowanej, podobnej do „gościa Niedzielnego” linii kościelnej towarzyszy tu pluralizm w traktowaniu spraw
publicznych. Jego symbolem mogą być
nazwiska komentatorów bieżących wydarzeń – Michała Szułdrzyńskiego
z „rzeczpospolitej” i Piotra Zaremby
z „Sieci”.
Pewnym paradoksem jest fakt, że
najpopularniejsze w Polsce tygodniki
katolickie to przede wszystkim inicjatywy pozastołeczne. Warszawski „Przegląd
Katolicki”, istniejący w latach 1863-1938,
formalnie reaktywowany (a w istocie
stworzony od nowa) w stanie wojennym,
w wolnej Polsce przetrwał na rynku je-

Do niedawna sukcesy
i znaczenie
katolickich
tygodników były
całkowicie
ignorowane w
środowiskach
pozakościelnych.
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dynie do roku 1995. Warszawski „Przegląd” stał się następnie lokalną mutacją
katowickiego „gościa” (!). Próba reaktywacji pisma w latach 1999-2000 zakończyła się niepowodzeniem.
Na rynku tygodników katolickich
Warszawa zaistniała w roku 2005 dzięki
inicjatywie diecezji warszawsko-praskiej.
tygodnik „Idziemy” powoli staje się pismem ponadlokalnym. Jak w przypadku
innych tytułów, jego spiritus movens
jest redaktor naczelny – ks. Henryk Zieliński. Nadał on pismu umiarkowaną linię kościelną i bardziej wyrazistą polityczną, sympatyzującą (choć niebezkrytycznie) z PiS. Pod auspicjami tygodnika odbywa się radiowy (w katolickim radiu Warszawa – rozgłośni diecezji warszawsko-praskiej), a ostatnio telewizyjny
(tVP Info) „Salon dziennikarski”, z udziałem znaczących komentatorów związanych z prawicą i z częstym udziałem samego redaktora naczelnego.
Zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju jest krakowski „tygodnik Powszechny”. Pismo ma długą i bogatą
historię. Zaczynał w 1945 r. jako pismo
archidiecezji, reprezentował postawę
krytyczną wobec ówczesnej władzy – na
tyle, na ile było to wówczas możliwe. Nie
dość wyrazista żałoba po śmierci Stalina
spowodowała odebranie pisma dotychczasowemu zespołowi i przekazanie go
PAX-owi. Od triumfalnego powrotu
w 1956 r. pierwszej redakcji, z Jerzym turowiczem na czele, pismo staje się jedynym wyrazistym (choć tłumionym przez
cenzurę) głosem opinii katolickiej, stopniowo grawitując ku otwartej opozycji.
W czasy wolnej Polski „tygodnik Powszechny” wszedł jako żywa legenda, natomiast redakcja podjęła decyzję o jednoznacznym zaangażowaniu politycznym
po stronie tadeusza Mazowieckiego
i unii Demokratycznej. W dzisiejszych
realiach politycznych pismo jest zaś wyrazistym głosem anty-PiS-u.
Już w czasach głębokiego PrL-u
„tygodnik Powszechny” mocno angażował się na rzecz przemian w Kościele,
w duchu entuzjastycznie przyjętego Soboru watykańskiego II, ekumenizmu,
dialogu z Żydami, niewierzącymi i współczesnym światem. tak pozostało do dziś,
a pismo pozostaje symbolem modernizującego skrzydła w Kościele w Polsce,
krytycznego wobec jego bieżącego stanu.
Jest więc entuzjastycznie przyjmowane
w kręgach pozakościelnych i dużo mniej
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w innych niż on sam kręgach katolickich,
ze wzajemnością zresztą. Spadający
w wolnej Polsce nakład nie zmienił jednak jego opiniotwórczego charakteru.

Miesięczniki
i kwartalniki:
elitarne i wpływowe
Miesięczniki i kwartalniki nie mają
z pewnością tak szerokiego obiegu jak
dzienniki i tygodniki, jednak – mimo niezbyt imponujących nakładów – odgrywają istotną rolę w Kościele. to na ich łamach odbywa się debata katolickich elit,
to tu wykuwane są intelektualne argumenty, które następnie trafiają do szerszego obiegu.
Najstarsze z istniejących do dziś
pism tego rodzaju - krakowski miesięcznik „Znak”, przeszedł drogę długą
i dość osobliwą. Założone w 1946 r. pismo towarzyszyło przez lata „tygodnikowi Powszechnemu” jako czołowy tytuł ruchu „Znak”, jego intelektualne, filozoficzno-teologiczne zaplecze. Miesięcznik, kierowany przez intelektualistów tej miary co Hanna Malewska, Stanisław Stomma, Jacek Woźniakowski,
Bohdan Cywiński i Stefan Wilkanowicz,
pisał o Kościele nieraz krytycznie, ale zawsze w duchu odpowiedzialności zań.
W wolnej Polsce, pod kierownictwem Jarosława gowina (dalekiego wówczas od polityki), był miejscem przewartościowania „znakowego” dziedzictwa w duchu bardziej konserwatywnym
i zdystansowanym od bieżącej polityki.
Obecne rządy Dominiki Kozłowskiej
oznaczają zwrot ku – by użyć określenia
z książki gowina z lat dziewięćdziesiątych
„Kościół po komunizmie” – „katolicyzmowi protestu”, czyli domaganiu się poważnych zmian doktrynalnych, w duchu
zachodnich modernizatorów Kościoła.
towarzyszy temu antypisowe zaanagażowanie polityczne, którego przygnębiającym symbolem było usunięcie z zespołu redakcyjnego byłego naczelnego,
a dziś wicepremiera.
Założony w 1958 r. w Warszawie
miesięcznik „Więź”, kierowany przez
pierwsze lata przez tadeusza Mazowieckiego, miał zawsze charakter bardziej
społeczny. Przeszedł podobną drogę co
„Znak” – od dystansu do władz po wyraźną opozycyjność. W wolnej Polsce także „Więź” konserwatywnych się trochę
ukonserwatywniła i nie angażowała
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w partyjną politykę. Od 2013 r. pismo
z przyczyn finansowych stało się kwartalnikiem. Ostatnio, niestety, „Więź” jakby zapomniała o dawnych deklaracjach
dystansu do polityki i dała się wciągnąć
jej wirowi, po stronie antypisowej, podobnie jak „Znak”. Deklarując przywiązanie do „krytycznej ortodoksji”, w ostatnich latach pismo traktuje nieraz tę ortodoksyjność dość rozciągliwie, angażując
się np. (wraz z redaktorami „tygodnika
Powszechnego” i „Znaku”) w akcję
„Przekażmy sobie znak pokoju”, kontestującą nauczanie Kościoła w kwestii homoseksualizmu. Zmiany te następują,
mimo że naczelny od 2001 r. pozostaje
ten sam – Zbigniew Nosowski.
Dominikański, poznański miesięcznik „W drodze” w pierwszych latach
(powstał w 1973 r.) pozostawał skupiony przede wszystkim na kwestiach wiary i kultury. W wolnej Polsce poszerzył
swe zainteresowania o kwestie społeczne (jego ówcześni redaktorzy nie ukrywali inspiracji „Więzią”). Nie zaniedbano jednak kwestii duchowych; znakiem
firmowym pisma są głębokie odpowiedzi o. Jacka Salija OP na pytania nurtujące czytelników. Miesięcznik zachowuje dystans do polityki, kościelnie sytuuje
się w centrum, dbając o współczesny język przekazu – ważną część czytelników
stanowią wszak młodzi ludzie z dominikańskich duszpasterstw.
Jezuici także wydawali do 2012 r.
swój miesięcznik „Przegląd Powszechny”,
podobnie jak „Przegląd Katolicki” i kilka innych tytułów, formalnie wznowio-
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ny a faktycznie stworzony od nowa
w stanie wojennym. Pismo, w tonie
mniej „młodzieżowym” niż dominikańskie „W drodze” nie przetrwało trudności finansowych.
Innym ciekawym miesięcznikiem,
który nie przetrwał, była michalicka
„Powściągliwość i Praca”. Wznowione
w stanie wojennym z walnym udziałem
późniejszego bp. Jana Chrapka, mimo archaicznie brzmiącego tytułu, było pismem żywo redagowanym, jakby co miesiąc ukazującym się tygodnikiem. „PiP”
była miejscem charakterystycznego dla
lat osiemdziesiątych spotkania z Kościołem ludzi z kręgu lewicy laickiej. Zakończyło się ono dość boleśnie wraz z nastaniem wolnej Polski, a nowy zespół próbował znajdywać swoją drogę – centrową kościelnie, bez wyraźnego zaangażowania politycznego, współczesną w języku. Niestety, po licznych perturbacjach
michalitom zabrakło pieniędzy na kontynuację tego przedsięwzięcia.
Środowiskiem powstałym już w wolnej Polsce zupełnie od zera jest kwartalnik „Christianitas”. Istniejące od 1999 r.
pismo wydają katoliccy tradycjonaliści.
Środowisko skupione wokół pisma, na
czele z Pawłem Milcarkiem, wypowiada
się nie tylko o liturgii, ale także o kwestiach kulturowych, cywilizacyjnych, politycznych, unikając jednak uwikłania
w polityczną doraźność. Choć polscy tradycjonaliści nie stanowią znaczącej siły
w polskim Kościele, to dzięki istnieniu
„Christianitas” ich głos jest słyszalny.

Coś dla prawie
każdego
to oczywiście nie cała prasa katolicka
w naszym kraju. Jest jeszcze wiele tytułów o różnym charakterze, znaczeniu i zasięgu. Można też zastanawiać się nad kryteriami uznania pisma za katolickie. Czy
nazwiemy tak każde pismo wydawane
przez katolików, czy też ograniczymy się
jedynie do pism mających oficjalny status pisma katolickiego? W moim opisie
posłużyłem się raczej kryteriami zdroworozsądkowymi i dlatego np. pominąłem (choć nie bez wahań) burzliwe dzieje pisma „Fronda” i „Fronda Lux”. Pominąłem też pisma o charakterze stricte konfesyjnym. W każdym razie – panorama polskiej prasy katolickiej jest bogata. Każdy – no, może prawie każdy –
katolik może znaleźć coś dla siebie.
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✎ BOgDAN gANCArZ

książkowy dobrodziej
jerzy kulczycki (1931-2013)

Pisałem tutaj kilkakrotnie o pisarzach
i publicystach, których książki wyrosły
z publikacji na łamach prasy i z audycji radiowych radia Wolna europa.
Wzajemne powiązania między dziennikarzem i publicystą a jego czytelnikami i słuchaczami nie są proste, lecz
układają się w łańcuch powiązań. On
napisze tekst lub udzieli wypowiedzi.
trzeba to jednak potem zredagować,
wydrukować, nagrać, wydać, wyemitować, później zaś rozpowszechnić.
Jednym z ogniw tego łańcucha
wzajemnych powiązań był Jerzy Kulczycki (1931-2013), wybitny emigracyjny księgarz i wydawca z Londynu.
Ogromne zasługi tej postaci nie zostały wciąż jeszcze na tyle powszechnie
podkreślone, na ile zasługują mimo, że
nie tak dawno wydano wspomnienia
Kulczyckiego i urządzono w Lublinie
poświęconą mu wystawę.
Był zaś znaczącą postacią Drugiej
Wielkiej emigracji, jak nazywano polskie powojenne wychodźstwo polityczne. Jego los był typowy dla wielu
z tych, którzy ową emigrację tworzyli. urodzony we Lwowie, był synem Jerzego i Marii z Baternayów. Ojciec,
znany sędzia śledczy, zajmującym
się m.in. sprawą rity gorgonowej,
oskarżonej o zamordowanie Lusi Zarębianki, został zabity przez bolszeForum Dziennikarzy / nR 4 (124)

wików w 1940 r. Dziewięcioletni Jurek w kwietniu tego samego roku
został wywieziony wraz z matką przez
władze sowieckie do Kazachstanu.
W 1942 r. udało im się wydostać ze
Związku Sowieckiego wraz z armią
gen. Andersa. Mały Jurek wkrótce
zakłada mundur. Zostaje wpierw
uczniem szkoły junaków, potem zaś
elewem Korpusu Kadetów w Palestynie. Po wojnie przyjeżdża do Londynu, który już do końca życia był areną jego działań społecznych i zawodowych. Działał zaś najpierw w organizacjach studenckich, potem
w Stronnictwie Pracy, angażował się
także w prace Ogniska Polskiego oraz
Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.
Niewielu wiedziało, że jego imponująca praca księgarska w zakupionej
przez siebie księgarni Orbis, mieszczącej się przez wiele lat przy ul. Kenway road 66 oraz działalność edytorska w wydawnictwie Odnowa, była
działalnością… po godzinach. Pierwszą połowę dnia spędzał bowiem jako
inżynier pracujący w instytucji brytyjskiej. Na resztę pozostawały więc popołudnia i wieczory oraz soboty i niedziele. Wsparciem w pracy była mu
przez cały czas żona – Aleksandra
z Lichtarowiczów.
12. 2017

Znaczenie prasy poznał Kulczycki
jeszcze jako dziecko, mając w Persji i Palestynie do czynienia z licznymi polskimi wydawnictwami periodycznymi okresu wojny. W latach 50. angażował się czynnie w działalność Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich na uchodźstwie, pełniąc m.in.
funkcję jego prezesa. Ze zrzeszeniem
było zaś związane czasopismo „Merkuriusz Polski”, grupujące m.in. poetów,
którzy potem wydawali londyńskie
„Kontynenty”. „Chętnie zasiadałem
w strukturach administracyjno-wydawniczych, ale do pracy redakcyjnej się
nie mieszałem. Jednak bardzo byłem
stanowczy w sprawie tego, co drukują,
byłem czujny na to, co jest publikowane. uważałem, że albo oni przyjmą
punkt widzenia zrzeszenia i będą się go
trzymać, albo poddadzą się jakiejś formie kontroli, jasno zaznaczając, co jest
stanowiskiem organizacji, a co należy
wyłącznie do opinii autorskiej” – wspominał w tomie pt. „Atakować książką”.
Jako działacz chrześcijańsko-demokratycznego emigracyjnego Stronnictwa Pracy zajmował się m.in. sprawami wydawniczymi. Ze względu na
doświadczenia studenckie miał pod
opieką „Odnowę”, czasopismo stronnictwa, redagowane w latach 19581961 w Paryżu przez Seweryna eusta-
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chiewicza. „Przez jakieś dwa lata zajmowałem się stroną techniczną: administracją, drukiem »Odnowy« w Anglii,
kolportażem. Zamykaliśmy pismo chyba w 1961 r., w grudniu. Szło coraz gorzej; prawie cały nakład wysyłaliśmy do
Polski, lecz nie najlepiej to wszystko było
zorganizowane, bo dużą część wyłapywała Służba Bezpieczeństwa. taka forma kolportowania okazała się nieskuteczna” – wspominał. Sensacyjną informacją ujawnioną po latach przez Kulczyckiego, a potwierdzoną w grudniu
2017 r. przez prof. Zdzisława Najdera
w wywiadzie dla „gazety Wyborczej”,
był fakt redagowania „Odnowy” przez
autora „Pana Cogito” w czasie jego pobytu w Paryżu. „Sprawa pisma »Odnowa« była - i słusznie - dyskretna; dowiedziałem się o wszystkich tajemnicach
dopiero po śmierci eustachiewicza.
Największym sekretem było to, że przez
prawie cały okres swego pobytu w Paryżu pismo redagował Zbigniew Herbert, który przyjaźnił się z gebhardtem [członkiem władz Stronnictwa
Pracy]. Anonimowego redaktora pan
Seweryn krył swoim nazwiskiem”
– wspominał Kulczycki.
Już po upadku „Odnowy” zdecydowano, że pod tą nazwą powstanie wydawnictwo książkowe. „Chcieliśmy

Zasługi księgarskie
Kulczyckiego dla
emigracji i kraju były
ogromne. „Orbis”,
który kupił w 1972 r.
był księgarnią
z długimi tradycjami.
Firma została
założona jeszcze
w 1944 r. Prowadzona
wiele lat przez Józefa
Olechnowicza, nie
tylko sprzedawała,
lecz także wydawała
ksiązki.
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publikować książki zgodne z naszą linią polityczną, z naszym światopoglądem i punktem widzenia. Ale nie miała to być w żadnym wypadku partyjna
propaganda. Próbowaliśmy wykuwać
polską myśl chadecką, gdyż to, co powstało w Polsce przed wojną, było już
nieaktualne” – wspominał Kulczycki.
u początków stworzenia oficyny było
niepowodzenie zabiegów w paryskim
Instytucie Literackim Jerzego giedroycia o wydanie wspomnień szefa
Stronnictwa Pracy Karola Popiela „Od
Brześcia do »Polonii«”, wcześniej drukowane w odcinkach w czasopiśmie
„Odnowa” pod pseudonimem Stanisław
Brzeziński. Szefem i jednym z głównych
udziałowców wydawnictwa był Kulczycki. tak zaczęła się jego wielka
przygoda z wydawaniem książek, owocująca opublikowaniem bardzo wielu
wartościowych tomów. Wśród nich
były bardzo cenne publikacje historyczne m.in. tomy wspomnień Karola
Popiela: „Na mogiłach przyjaciół”
(1966), wspomniane „Od Brześcia do
»Polonii«” (1967), „generał Sikorski
w mojej pamięci” (1978), książki Józefa garlińskiego m. in. „Oświęcim walczący” (1974) z relacją o Witoldzie Pileckim i „Polska w drugiej wojnie światowej” (1982), Jana M. Ciechanowskiego „Powstanie warszawskie. Zarys
podłoża politycznego i dyplomatycznego” (1971), przedstawiające odrębny
od utartego do tej pory sądu na temat
wybuchu zrywu w Warszawie, Zbigniewa S. Siemaszki „Narodowe Siły
Zbrojne” (1982), pierwsza monografia
tej formacji i wreszcie Jana erdmana
„Droga do Ostrej Bramy” (1985), poświęcona fascynującej osobie mjr. Macieja Kalenkiewicza. „Cieszyłem się
z tego, bo książka historyczna była mi
zawsze bliska” – wspominał Kulczycki.
Niektóre z publikacji historycznych „Odnowy” stały się bestsellerami
nie tylko na emigracji. Zostały także
przedrukowane potem w kraju; najpierw w wydawnictwach podziemnych, potem zaś, po 1989 r., już oficjalnie. tak się stało m.in. ze wspomnieniami Jana Nowaka-Jeziorańskiego:
„Kurier z Warszawy” (1978) oraz „Wojna w eterze” (1985) i „Polska z oddali”
(1988). te dwie ostatnie zawierają
wspomnienia Nowaka z jego pracy radiowej w latach 1948-1976, wpierw
w sekcji polskiej BBC, potem zaś w roz-

głośni Polskiej radia Wolna europa,
której był szefem. Wydane bardzo starannie, z bogatym materiałem ilustracyjnym, stanowią ważne, a przy tym
ciekawe, źródło do dziejów polskiego
dziennikarstwa radiowego. Co ciekawe, Kulczycki przed wydaniem tych
publikacji „nie należał do chóru wielbicieli” ich autora. Potrafił jednak docenić ważność i atrakcyjność jego książek. Kilkusetstronicowy maszynopis
wspomnień wojennych Nowaka przeczytał jednym tchem w ciągu jednej
nocy. „No i spotkałem się z Nowakiem,
znów chyba w POSK-u z żoną na
mnie czekał. Pamiętam tę króciutką
rozmowę. »Proszę pana, biorę«. »A ma
pan jak to wydać?« - on pyta. Mówię:
»Nie wiem. Może zastawię dom w banku, ale wydam panu tę książkę albo
odejdę z Odnowy«. Byli tym szalenie
ujęci” – wspominał.
Jednym z ulubionych autorów Kulczyckiego był Stefan Kisielewski. Wydał m.in. zbiór jego publicystyki „Materii pomieszanie” (1973) oraz broszury polityczne „Czy istnieje walka
o świat” (1976) i „Na czym polega socjalizm? Spostrzeżenia z Warszawy”
(1979).
„Odnowa” funkcjonowała do
1990 r. Do tego czasu wydano ok. 100
pozycji. „Odnowa nigdy nie miała dochodów. Nawet Orbis nam nie przynosił dochodów. Pracowałem jako inżynier
i z tego utrzymywałem rodzinę, spłacałem pożyczkę, a pieniądze ze sprzedaży książek wracały do Odnowy. Działalność w wydawnictwie i księgarni
i księgarni traktowaliśmy jako pracę społeczną. Odnowa zaczynała odżywać
wieczorem, po moim normalnym dniu
pracy w brytyjskiej firmie. tak jak wielu Polaków w Anglii, przechodziłem wieczorem z pracy zarobkowej do pracy
społecznej, a do niej często należało dokładać. W nocy wraz z żoną pakowaliśmy książki Odnowy do wysyłki na cały
świat. tak było do 1972 roku, kiedy kupiliśmy Orbis i dysponowaliśmy już
pełnym warsztatem księgarskim”
– wspominał księgarz i wydawca.
Zasługi księgarskie Kulczyckiego
dla emigracji i kraju były ogromne. „Orbis” , który kupił w 1972 r. był księgarnią
z długimi tradycjami. Firma została założona jeszcze w 1944 r. Prowadzona
wiele lat przez Józefa Olechnowicza, nie

→

co czytać?

tylko sprzedawała, lecz także wydawała ksiązki. Jej nakładem ukazało
się m.in. pierwsze wydanie „Drogi donikąd” Józefa Mackiewicza. Kulczycki
zarejestrował firmę pod nazwą „Orbis
Books (London) Ltd.” i zabrał się wraz
z żoną ostro do pracy. Zamierzał wypłynąć na szerokie międzynarodowe
wody księgarskie. „Nie chciałem konkurować z księgarniami emigracyjnymi
w polskiej diasporze. Ambicją moją
było stać się liczącą na świecie księgarnię angielskojęzyczną specjalizującą się
w sprawach Związku Sowieckiego i europy Wschodniej” – wspominał.
Ze sprzedaży książek i czasopism
polskich jednak nie zrezygnował.
Sprzedawał także wydawnictwa krajowe. Prowadził wielką akcję wysyłki
do kraju polskich publikacji emigracyjnych i wydawnictw obcojęzycznych oraz rozdawnictwa ich w Londynie przybyszom z Polski. Otrzymywały je biblioteki uniwersyteckie m.in.
KuL w Lublinie i krakowska Biblioteka Jagiellońska. trafiały także do rąk zaprzyjaźnionych redaktorów czasopism
inteligencji katolickiej: Jerzego turowicza z „tygodnika Powszechnego”,
Stefana Wilkanowicza ze „Znaku”, Juliusza eski z „Więzi” i wielu innych.
efektem współpracy z „Kulturą” była
nie tylko sprzedaż tego miesięcznika za
pośrednictwem „Orbisu” na terenie
Wielkiej Brytanii. Jerzy giedroyc znając „chody” Kulczyckiego w dostarczaniu wydawnictw emigracyjnych
do kraju, przekazywał mu w tym celu
kolejne numery czasopisma.
Częściowo koszty wysyłki i rozdawnictwa refundowali m. in. Amerykanie, czasem jednak Kulczycki dokładał
do tego z własnej kieszeni. Nikt bowiem, kto przyjechał z Polski, niezależnie czy był profesorem, dziennikarzem czy
studentem (przychodziło m.in. całkiem
sporo członków PZPr), nie wychodził
z księgarni przy Kenway road z pustymi
rękoma. Amerykanie ustalili limity 2-3
książek do rozdania na osobę. „Ale ja się
do tego nie stosowałem. Jeżeli ktoś mnie
zainteresował, dawałem mu więcej książek. Na tym polegały nasze straty finansowe. Mieliśmy stałych klientów, którzy
wychodzili z Orbisu nie z kilkoma egzemplarzami, ale z walizkami darowanych
książek. Jechały one do kraju i tam krążyły jako lektura wśród dziesiątków rodaków” – wspominał Kulczycki.
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)
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Że tak było, mogę zaświadczyć
sam. Zafascynowany literaturą emigracyjną, do której w moim rodzinnym
rzeszowie nie miałem dostępu, napisałem do niego w 1977 r., będąc wówczas szesnastoletnim uczniem liceum. Nie tylko odpisał, lecz również
przysłał mi trzy książki, które mogły
przejść przez sito cenzury pocztowej:
tomik poezji Jerzego Brauna „rytmy
włoskie”, publikację historyczną Włodzimierza Dąbrowskiego „trzecie powstanie śląskie” oraz angielsko-polski
słownik idiomów i zwrotów Piotra
Borkowskiego. Korespondowaliśmy
potem regularnie i od czasu do czasu
przychodziła z Londynu jakaś paczka.
W 1985 r. będąc studentem, odwiedziłem Londyn jako śpiewak Krakowskiego Chóru Akademickiego przy
uJ. Popędziłem metrem do „Orbisu”,
by spotkać się po raz pierwszy z moim
książkowym dobrodziejem. Zgodnie
z tym, co napisał potem we wspomnieniach, nie ograniczył się do dania
mi dwóch książek. „Niech Pan bierze,
co Pan chce” - powiedział. Mnie zaś zaświeciły się oczy na widok tego, co zobaczyłem na półkach. rękoma drżącymi z emocji pakowałem do plecaka
i toreb m.in. wszystkie książki Józefa
Mackiewicza, wspomnienia Wacława
Lednickiego oraz generałów: Maczka
i Sosabowskiego, monografie pułków
kawalerii, która mnie wówczas zajmowała, publikacje ukraińsko i rosyjskojęzyczne. Dostałem także „Ostatnią
kampanię konną” płk. Kornela Krzeczunowicza, dowódcy zwycięskiej szarży 8 Pułku ułanów w bitwie z bolszewikami pod Komarowem w 1920 r.,
z którym spotkałem się potem w trakcie tego samego pobytu londyńskiego.
W sumie wyniosłem wtedy z „Orbisu”
60 książek. Przy kolejnych dwóch pobytach w Londynie było podobnie.
Wszystkie publikacje otrzymane od
księgarza z Kenway road służyły mi
potem i służą nadal m.in. w pracy
dziennikarskiej. takich gości z kraju
„Orbis” miał zaś wiele. Nie bez wzruszenia zobaczyłem niedawno w Internecie*, że na przygotowanej przez
Małgorzatę Chomę-Jusińską wystawie w Bibliotece KuL, poświęconej
przekazanej tam kolekcji rękopisów Jerzego Kulczyckiego, znalazły się m.in.
reprodukcje moich dwóch licealnych
listów z 1977 r.
12. 2017

Warto dodać, że Kulczyccy przez
wiele lat prowadzili również społecznie kiosk przy londyńskim kościele
św. Andrzeja Boboli, jeździli także na
kiermasze. Sprzedawano tam regularnie m.in. prasę emigracyjną. „Orbis” zakończył działalność w 2008 r., na 5 lat
przed śmiercią Pana Jerzego. „Niedawno obliczyliśmy z żoną, że do działalności „Orbisu” dołożyliśmy w ciągu
tych blisko czterdziestu lat około 250 tys.
funtów. Cały spadek żony i nasze
oszczędności poszły na finansowanie
księgarni” – wspominał Kulczycki. Co
ciekawe, jako szef firmy twentieth
Century Digest, opublikował po rosyjsku dwutomowy wybór z czasopisma
„Dwadcatyj wiek”, publikowany
w Związku Sowieckim poza cenzurą
w tzw. samizdacie.
te wszystkie szczegóły swego życia
Kulczycki zrelacjonował barwnie w latach 2006-2008 Sławomirowi Łukasiewiczowi, Bolesławowi Sulikowi, Pawłowi Ziętarze oraz Piotrowi Kosickiemu. Publikowano je w odcinkach na
łamach londyńskiego „tygodnia Polskiego”, cotygodniowego dodatku do
„Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. W przerobionej wersji stały się
podstawą publikacji książkowej wydanej pod tytułem „Atakować książką”.
*(http://www.bu.kul.pl/files/43
1/wystawy/kulczycki/Kolekcja_Je
rzego_Kulczyckiego.pdf)
Jerzy Kulczycki, „Atakować
książką”, Warszawa 2016, IPN,
ss. 320, Wstęp: Andrzej
Paluchowski, opracowanie:
Małgorzata Choma-Jusińska
i Paweł Libera.

co czytać?

✎ MAreK PALCZeWSKI
o dwóch
takich…
reporterkach

remigiusz grzela napisał książkę
o dwóch wybitnych dziennikarkach:
Orianie Fallaci i teresie torańskiej. Opisał je wszechstronnie i szczegółowo,
skupiając się na ich życiu prywatnym i zawodowym, obficie cytując ich książki
i uzupełniając te cytaty relacjami z przeprowadzonych rozmów - rozmów z bliskimi bohaterek, z przyjaciółmi, dziennikarzami, a także przypadkowo spotykanymi osobami (np. w toskanii, gdzie
autor podążał śladami Fallaci).
Książka reporterska grzeli (bo tak
ją trzeba nazwać) jest obszerną pozycją,
liczącą 488 stron i jednego wieczoru nie
wystarczy, by ją przeczytać. Z pewnością
jest to ważna wyprawa i przygoda
w dziennikarskim doświadczeniu grzeli. Mam jednak wrażenie, że próba zderzenia dwóch wybitnych reporterek powiodła się połowicznie.
Czytałem tę książkę etapami, jakie
wyznacza jej konstrukcja, przeplatająca
rozdziały o Fallaci rozdziałami o torańskiej. I chociaż w zasadzie wątek
prowadzony jest chronologicznie, to nie
brakuje reminiscencji, dygresji i nagłych zwrotów rozbijających tak porządkowaną narrację. Ma to swoje zalety, ale zarazem powoduje, że wprowadzony nowy wątek odnoszący się do jednej z reporterek nagle załamuje się i jest
kontynuowany dopiero „po przerwie”.

str. 67

Być może bardziej logiczny i wyrazisty
byłby zdecydowany podział na dwie
części poświęcone każdej z bohaterek.
Autorowi udało się zgromadzić
wiele źródeł dotyczących teresy torańskiej, w tym m.in. rozmowy z najbliższymi członkami jej rodziny, przyjaciółmi i koleżankami oraz kolegami
z redakcji; wiele z tych źródeł było prezentowanych po raz pierwszy. Dotyczy
to również wypowiedzi redaktorów, byłych kolegów, z którymi pracowała Fallaci. grzela nawiązał także współpracę
i pozyskał zaufanie członków jej rodziny, dzięki czemu mógł np. przedstawić
nieznane szerzej fakty z ostatnich chwil
jej życia.
Zastanawiam się jednak, czy koncepcja opierająca się na porównaniu
życia i twórczości Fallaci i torańskiej jest
spójna, i czy możliwe jest pokazanie analogii pomiędzy doświadczeniami i dokonaniami obu reporterek. Fakt, obie
w swoich krajach bodaj nie miały sobie
równych, obie napisały wybitne książki
i przeprowadziły wywiady, na których
uczą się studenci, obie miały skomplikowane życie rodzinne, obie dokładnie
zbierały swoje materiały i rzetelnie
sprawdzały przed publikacją swoje książki i artykuły. Fallaci i torańska były bardzo pracowite, żywiły się historią i polityką. Były kobietami. to też ważne
w społeczeństwach, w których pojawiły się ruchy feministyczne. Ale, mimo
wszystko, czy to nie za mało? Czy nie
więcej jest różnic między nimi niż podobieństw, czy snucie analogi ma oparcie w faktach i analizie ich przekazów?
Fallaci zajmowała się sprawami
światowymi, torańska - polskimi. ta
pierwsza miała agresywny sposób prowadzenia wywiadów, które były dla niej
jak wojna lub seks, i często traktowała
rozmówcę jak wroga; druga też potrafiła być „ostra”, ale umiała słuchać z empatią, była nastawiona na zrozumienie,
a nie na konfrontację. Pierwsza, w ostatnich latach życia zaangażowała się (z
ogromną pasją) w zwalczanie islamu
i z nienawiścią odnosiła się do tej religii,
natomiast torańska była osobą tolerancyjną, a swoją pasję kierowała w stronę ludzi, a nie przeciw nim. Inny charakter miały też ich związki z mężczyznami, inaczej ułożyły sobie relacje z przyjaciółmi. Fallaci pod koniec życia zraziła do siebie i straciła wielu przyjaciół, była
samotna, a w swojej ukochanej toska-

nii została zapomniana i dziś pozostaje
niedoceniona (bardziej jest znana chyba u nas niż w toskanii), torańska natomiast przez lata, do ostatnich swoich
dni, była cenioną w kraju dziennikarką,
a po jej śmierci redakcja „Newsweeka”
ufundowała nagrodę jej imienia. to
wszystko pokazuje, z czym zgadza się
również sam autor książki, że „Oriana
Fallaci zostawiła po sobie przesłanie
apokalipsy […] torańska przesłanie
dobrych uczuć, w które wierzyła”.
remigiusz grzela wykonał – powtarzam – ogromną pracę reporterską,
przejechał tysiące kilometrów, przeprowadził pewnie setki rozmów i przeczytał setki artykułów i książek, żeby napisać swoje dzieło. I chwała mu za to. Nie
mogę jednak pozbyć się wrażenia, jakie
towarzyszy mi po przeczytaniu „Podwójnego życia reporterki”, że w zasadzie
były to dwa różne życia, w których
może więcej było odmienności niż podobieństw. Łączyła je wspólna pasja, dzielił między innymi sposób, w jaki odnosiły się do bohaterów swoich historii,
i stosunek do bliskich w ostatnich latach
życia. Ale obie fascynowały i długo jeszcze będą fascynować swoich czytelników.
Na zakończenie chciałbym przedstawić to, co remigiusz grzela znalazł
w spuściźnie po Fallaci: jej ważne przesłanie – przykazania, swoisty testament,
który pozostawiła przyszłym pokoleniom
dziennikarzy.
„Karta dziennikarska Oriany
Fallaci” (skróty od red.):
1.Prawda absolutna nie istnieje;
2. Nie istnieje informacja
obiektywna; 3. Żaden
dziennikarz, który ma choćby
minimalną inteligencję
i uczciwość, nie może udawać, że
wierzy prawdzie. Musi być
pewien, poddając to własnemu
sumieniu, że przekazuje prawdę;
4. Bądź odważny, zawsze: przede
wszystkim moralnie i fizycznie;
5. Nigdy nie bądź demagogiem.
Nigdy nie wykorzystuj wiadomości
dla interesu własnego, partii
czy przyjaciół; 6. Nie bądź
leniwy i pracuj podczas snu; 7.
Nie zanudzaj, nigdy; 8.
Dziennikarzem się nie rodzisz,
stajesz się nim z czasem; 9.
Odniesiesz sukces, będąc
słuchanym.

Galeria sDP

str. 68

✎ DONAt BrYKCZYńSKI, PreZeS KLuBu
FOtOgrAFII PrASOWeJ SDP

sDP traﬁło pod strzechy

350 fotografii wielkoformatowych autorstwa 60 polskich fotoreporterów
na odcinku 2 km eksponowanych na...
wiejskich płotach we wsi Wojnowo
k/rucianego -Nidy przez całe lato.
Czy jest druga taka impreza w Polsce?...
Zaczęło się kilka lat temu, kiedy to
nasz klubowy kolega zaproponował,
aby wystawy eksponowane wcześniej
na płocie okalającym SDP w Warszawie przy ul. Foksal 3/5, oraz w budynku
galerii Fotograficznej SDP pokazać
szerszej publiczności. Namówił dyrektora Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców w Wojnowie, pana
tomasza Ludwikowskiego, aby ten
użyczył płotu przy drodze prowadzącej do nieczynnego już klasztoru, czyli obecnej siedziby muzeum. tam zawisły pierwsze wystawy, które ponownie ożyły wyciągnięte na światło
dzienne z maleńkiego magazynku należącego do KFP. Były to wystawy Dominika Skórzaka, rafała Meszki, eugeniusza Helberta i Donata Brykczyńskiego.
W tzw. międzyczasie, ten sam
klubowy kolega, Stefan Zubczewski,
pływający z żoną Zosią barkami po
europie, zapłynął do francuskiej
miejscowości gacilly, gdzie Yves rocher ma swoją fabrykę kosmetyków.
tam się przekonał, że gacilly nie
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)

tylko z Ives rocher-a jest znane.
W miasteczku odbywa się bowiem
coroczny, plenerowy Międzynarodowy Festiwal Fotografii. uliczki
przepięknej średniowiecznej miejscowości zamieniają się w galerie fotograficzne. Na szczytach średniowiecznych domostw eksponowane
są olbrzymie pojedyncze zdjęcia.
Alejki parkowe to kolejne foto galerie... (http://www.festivalphoto-lagacilly.com/ ). Wszystko to tworzy
niesamowity klimat. Stefan po powrocie do Polski opowiedział nam
o tym, proponując zorganizowanie
plenerowych wystaw na Mazurach we
wsi Wojnowo, zwłaszcza, że pierwsze
kroki ku takim wydarzeniom już
dwa lata wcześniej zostały zrobione
i były dobrze przyjęte. Liczne wycieczki autokarowe, rowerowe, samochodowe, urlopowicze odwiedzający Wojnowo znane ze swoich zabytków (Cerkiew Prawosławna, Molenna i Klasztor Staroobrzędowców
z Muzeum Ikon) - wszystkie te osoby, chcąc nie chcąc, musiały „przedefilować” wzdłuż płotu wiodącego
do klasztoru. I... podobało się im to.
Nasze wystawy okazały się tzw. strzałem w dziesiątkę. Wczesną wiosną
2017 roku temat plenerowych wystaw
stanął na porządku obrad Zarządu
12. 2017

KFP. Decyzja - robimy - szybko zapadła, choć były i głosy wątpiące
w sukces... Czas gonił. Szybko, szybciutko i uzbieraliśmy 350 fotografii.
Dzięki zaangażowaniu kilku Kolegów
(Bartek Syta, Szymon Łaszewski
i inni) wykonana została wielka praca przy zdobyciu kasy i wydruku
zdjęć. gotowe zajechały do Wojnowa.
Dzięki uprzejmości mieszkańców
wojnowskie płoty zamieniły się
w olbrzymią fotogalerię. Daliśmy jej
roboczy tytuł „Wojnowski Festiwal
Fotografii ” i chyba taki już pozostanie.
W sezonie kwiecień - październik
2017 Klasztor odwiedzany był przez
wiele tysięcy ludzi. Wystawy budziły
powszechną ciekawość. Zdjęcia w dużych formatach, rozmieszczone wzdłuż
drogi prowadzącej przez Wojnowo
od Klasztoru Staroobrzędowców poprzez „city wsi”, aż za nowy most
nad rzeką Krutynią wzbudziły duże zainteresowanie także pasażerów samochodów osobowych, jadących do Mikołajek. Kierowcy zwalniali dzięki
tym wystawom (znaki drogowe ograniczające prędkość do 40 km/godz. nie
działały, a zdjęcia - jak najbardziej), aby
je oglądać. Wszystkie wystawy (Nagrody SDP, indywidualne oraz zbiorowe fotoreporterów z KFP SDP) były
wyeksponowane od 17 czerwca. tego
dnia nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu o godz. 17.00 przed sklepem
„Magdalenka” w Wojnowie (jest to jedyny sklep we wsi) gdzie jest siedziba
sołectwa Wojnowo. Po oficjalnym
otwarciu przy sklepie i pierwszej lampce „czegoś tam” goście przeszli PIeCHOtĄ (ok. 2 km) do Klasztoru Staroobrzędowców, oglądając po drodze
wystawy, a w klasztorze (Muzeum
Ikon) zostali powitani... drugą lampką
„czegoś tam”... i obejrzeli ostatnią
wystawę fotografii - „Nagrody SDP za
2016 rok”, oraz wspaniały zbiór ikon
w Klasztorze.
Była to pierwsza tego typu impreza
w Polsce. SDP trafiło „pod strzechy”.
Korzystając z przychylności lokalnych
władz (Starosta Piski, Burmistrz Miasta i gminy ruciane-Nida, Sołectwo
w Wojnowie) chcemy kontynuować
imprezę, zwłaszcza, że obchodzić będziemy XV-lecie istnienia KFP. Mamy
nadzieję, że wpisze się ona na stałe
w mazurski krajobraz.
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✎ grZegOrZ MAJCHrZAK

„stało się najgorsze”

Krwawa pacyfikacja kopalni „Wujek” w mediach zachodnich.
W reakcji na wprowadzenie przez
władze PrL w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce
zastrajkowało około dwustu zakładów
pracy w całym kraju. Wśród nich znalazły się również górnośląskie kopalnie,
w tym Kopalnia Węgla Kamiennego
„Wujek” w Katowicach. głównym powodem protestu w niej było brutalne
zatrzymanie i internowanie podczas
operacji wprowadzania stanu wojennego Jana Ludwiczaka, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w „Wujku”. górnicy
podjęli decyzję, że nie zaczną pracować,
dopóki nie wróci on do kopalni. Zgłosili również inne postulaty; najważniejszym z nich było zniesienie stanu
wojennego. Protestowi nie zapobiegła
informacja, że KWK „Wujek” została
zmilitaryzowana, co oznaczało możliwość orzeczenia wysokich wyroków,
z karą śmierci włącznie. Nie zakończyły
go także negocjacje prowadzone z władzami.
W tej sytuacji 15 grudnia wieczorem zapadła decyzja o siłowej pacyfikacji
kopalni. rozpoczęła się ona 16 grudnia
1981 r. przed południem. Brali w niej
udział żołnierze oraz milicjanci (w tym
pluton specjalny Zmotoryzowanych
Odwodów Milicji Obywatelskiej, który
dzień wcześniej podczas pacyfikacji
Forum Dziennikarzy / nR 4 (124)

KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu
Zdroju użył broni, raniąc czterech górników). Czołgi dokonały wyłomu w murach otaczających kopalnię, w które
następnie wkroczyli milicjanci. Jednak
górnicy – świadomi brutalności „sił
porządkowych” w Jastrzębiu, ale niespodziewający się, że mogą one do
nich strzelać – stawili zacięty opór.
Około 12.30 na teren „Wujka” skierowano pluton specjalny ZOMO wyposażony w broń palną. Jego funkcjonariusze zaczęli strzelać – jak później
ustalono - krótkimi seriami i pojedynczymi strzałami w odstępach czasu do
górników. Co niezwykle istotne w tym
przypadku, byli oni oddaleni od strajkujących o około dwadzieścia metrów
i ci nie stwarzali dla nich żadnego zagrożenia. Nie było mowy o bezpośrednim starciu.
Pacyfikacja zakończyła się – oczywiście z punktu widzenia władz – sukcesem, gdyż strajkujący w ciągu kilku godzin po użyciu broni opuścili teren kopalni. Jej bilans był jednak tragiczny. Od
kul zginęło na miejscu sześciu górników
(Józef Czekalski, Józef Krzysztof giza,
ryszard gzik, Bogusław Kopczak, Zbigniew Wilk i Zenon Zając). trzech kolejnych (Joachim gnida, Andrzej Pełka
i Jan Stawisiński) zmarło w wyniku
odniesionych 16 grudnia 1981 r. ran po12. 2017

strzałowych. Ponadto zomowcy postrzelili 23 innych górników.
Był to – jak się później okazało
– najbardziej krwawy epizod stanu wojennego. Oficjalnie o krwawej pacyfikacji
„Wujka” władze PrL zdecydowały się
poinformować dzień później na antenie
Polskiego radia, podając liczbę ofiar
śmiertelnych – wówczas siedmiu (gnida zmarł 2 stycznia, a Stawisiński 25
stycznia 1982 r.) Oczywiście, wydarzenie to trafiło na czołówki zachodnich gazet i stało się jednym z głównych tematów w serwisach informacyjnych, zarówno w radiu, jak i w telewizji państw
kapitalistycznych.

„Znów bratnia krew
na rękach”
Najszerzej krwawe wydarzenia z Katowic komentowano na antenie rozgłośni Polskiej radia Wolna europa. Już
17 grudnia – jako pierwszy – odnosił się
do nich dziennikarz rWe Janusz Marchwiński. Stwierdzał on: „Stało się najgorsze. Jedenaście lat po pamiętnym
grudniu roku siedemdziesiątego władze
PrL znów skierowały lufy karabinów na
robotników. Nie zawahano się wydać
śmiercionośnego rozkazu. Wiadomość
o zabiciu w środę siedmiu górników kopalni „Wujek” jest wstrząsająca”.

historia

trzeba w tym miejscu przypomnieć, że były to pierwsze ofiary śmiertelne stanu wojennego, do których przyznały się władze PrL. Owszem, informacje, a raczej pogłoski o rzekomo zabitych docierały na Zachód już od
pierwszych dni stanu wojennego, ale media nie były w stanie, wobec wprowadzonej w Polsce blokady informacyjnej,
ich zweryfikować. Pierwszy komentarz
Marchwińskiego był lakoniczny, ale też
nader wymowny: „Siedem osób zabitych, trzydzieści dziewięć rannych. Po
stronie milicji nikt nie poniósł śmierci.
Bo górnicy nie mieli przecież broni. Przemocy mogli przeciwstawić tylko swój
słuszny gniew”. trudno nie zgodzić się
ze wskazanymi przez niego osobami odpowiedzialnymi za ofiary stanu wojennego – „Partia, władza ma teraz znów
bratnią krew na rękach”.
Wydarzenia w Katowicach
były komentowane przez radio Wolna
europa oczywiście również w następnych dniach i tygodniach. I tak np. w bloku komentarzowym z 18 grudnia stwierdzano: „Z kraju nadeszła groźna i bolesna wiadomość, której nie mogły już
dłużej ukrywać rządy wojskowo-partyjnej junty. W kopalni Wujek na Śląsku od kul polskich padli górnicy Polacy – taką za swój trud otrzymując nagrodę. Są i inne ofiary. Hołd ich pamięci, którą naród czcił będzie”. Do wydarzeń na górnym Śląsku i w „kolebce Solidarności” gdańsku nawiązywał rów-

Strzelający do
górników zomowcy
byli oddaleni od
strajkujących
o około dwadzieścia
metrów i ci nie
stwarzali dla nich
żadnego zagrożenia.
Nie było mowy
o bezpośrednim
starciu.
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nież Michał Surycki, który mówił: „Niestety, polała się polska krew. Jak w grudniu 1970 r.”. Wyrażał przy tym nadzieję: „Nigdy nie jest za późno zawrócić
z błędnej drogi – „ta krew nie będzie
przelana na marne, jeśli zatrzyma ten
straszny tok wydarzeń, doprowadzi
władze do opamiętania i oszczędzi narodowi dalszych ofiar”.
Z kolei kilka dni później Józef Ptaczek stwierdzał: „Wbrew solennym zapowiedziom i zaklęciom w kraju znowu
doszło do tragedii, do przelewu krwi.
Znowu z rąk funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa padli robotnicy. Znowu
strzelano do bezbronnych ludzi. Dokładnej liczby zabitych i rannych wciąż
jeszcze nie znamy. Podały ją środki partyjnej propagandy, którym mało kto
kiedykolwiek wierzył i którym w obecnej sytuacji wierzyć jeszcze trudniej”. I dodawał, nazbyt niestety optymistycznie:
„Historia już niedługo ustali pełną odpowiedzialność za przelaną krew. Prędzej
czy później wyjdą na jaw nieznane w tej
chwili okoliczności i nazwiska – nazwiska
tych, którzy wydawali rozkazy strzelania
do bezbronnych obywateli, jak i tych, którzy te zbrodnicze rozkazy przekazywali do wykonania”. Ptaczek sam zresztą
wskazywał współodpowiedzialnych za tę
tragedię. Według niego, byli nimi członkowie Wojskowej rady Ocalenia Narodowego, która – jak dziś wiemy – była
tworem czysto fasadowym – „to oni
[członkowie WrON – gM] też ponoszą pełną odpowiedzialność za tragedię,
do której świadomie prowadzili i doprowadzili. Ich ręce są w tym samym
stopniu zbroczone robotniczą krwią,
jak ręce tych, którzy bezpośrednio wykonali zbrodniczą politykę i wykonują
zbrodnicze rozkazy”.
Z kolei tadeusz Podgórski zwracał
uwagę na winę wojska, choć główną odpowiedzialnością za ofiary śmiertelne
obciążał milicję. Komentował: „u progu swych odnowicielskich rządów junta generalska splamiła swoje mundury
krwią bezbronnych robotników. A ponieważ akcję milicji (nie tylko w kopalni
Wujek) patrolowało wojsko – splamiono też honor wojska. W czasie pokoju
miejsce wojska jest w koszarach, a nie
pod murami fabryk i kopalń. Zadaniem
milicji winna być walka z przestępczością, troska o porządek publiczny, a nie
rozprawy – i to krwawe – ze strajkującymi robotnikami”.

Najostrzej chyba działania milicji
oceniał Zygmunt Michałowski. 21
grudnia 1981 r. stwierdzał on: „Zabija
milicja. używając zarówno broni palnej, jak i pałek. Masakrują oddziały
ZOMO. Skoszarowane specjalnie do
rozbijania demonstracji i tłumienia
strajków, wyćwiczone. Specjalnie do takich celów wybrane i wytrenowane.
Najgorsze elementy społeczne, skryminalizowane, którym przy poborze do
wojska dano możliwość wybrania służby w specjalnych oddziałach milicyjnych, zamiast służby w szeregach armii,
która przecież misję inną ma. elementy, które już wcześniej, swą kryminalną, aspołeczną postawą postawiły się
poza nawiasem społeczeństwa. elementy, którym gwarantuje się specjalne przywileje i suto płaci za ślepe posłuszeństwo, za brak wahania, gdy trzeba strzelać do brata Polaka”.

„Polacy strzelali
jednak do Polaków”
Najważniejszy brytyjski nadawca
radiowo-telewizyjny British Broadcasting Corporation (BBC) zwrócił się
o komentarz eksperta ds. polskich, wykładowcę Londyńskiej Szkoły Nauk
ekonomicznych, Antoniego Polońskiego. Co prawda zastrzegał on: „Mamy
bardzo niewiele informacji na temat
tego, co dzieje w kopalniach”, ale potem
dodawał: „Jest rzeczą oczywistą, że górnicy są jedyną kategorią społeczną,
która mogłaby doprowadzić do ustania
prawa stanu wojennego, odmawiając
wydobycia węgla. Bez węgla kraj nie
może funkcjonować” i snuł przypuszczenia co do dalszego rozwoju wydarzeń
–„Jeśli oddano strzały do górników
[…] z pewnością w kopalniach panują
nastroje oburzenia i istnieje obecnie całkiem realna możliwość, że górnicy nie
przystąpią do pracy”.
Na antenie BBC omawiano też
najciekawsze artykuły z brytyjskiej prasy na temat wydarzeń w Polsce. Jak
stwierdzano np. 18 grudnia – na pierwszych stronach właściwie wszystkich
dzienników znalazły się „tragiczne wiadomości o zastrzeleniu przez milicję górników w kopalni Wujek na górnym
Śląsku”. Podobnie było też w przypadku zachodnioniemieckiej rozgłośni
Deutschlandfunk. Pojawiło się tam m.in.

→
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stwierdzenie: „Polacy strzelali jednak do
Polaków. Nowi potentaci władzy mają od
środy na swych rękach krew. Polska, która w swej historii tak wiele przeszła okresów cierpień, stoi w obliczu nowej tragedii”. Opublikowano także komentarz:
„Próba gen. Jaruzelskiego przeforsowania autorytetu państwa siłą, lecz bez
ofiar nie powiodła się. Przecenił on
psychologiczne oddziaływanie militarnej akcji i nie docenił woli oporu ze strony ludności. Fakt, że i tym razem, tak jak
w roku 1970, robotnicy w systemie socjalistycznym polegli od kul organów
państwowych, dowiodła szczególnie
dobitnie zakłamania tej ideologii”.

„Popełniono
nieszczęsny błąd”
Warto w tym miejscu przypomnieć,
że zabicie górników z „Wujka” zmieniło ocenę Wojciecha Jaruzelskiego
w szwedzkich mediach. redakcja jednej
z największych gazet w Szwecji „Svenska Dagbladet” komentowała np., że to,
co zdarzyło się w Katowicach jest jego
porażką, gdyż nie może się już prezentować jako polski patriota, lecz jest już
tylko „sowieckim lokajem”.
Do wydarzeń w kopalni „Wujek”
odniosła się również zachodnia prasa komunistyczna. Ma łamach oficjalnego organu Komunistycznej Partii Wielkiej
Brytanii „Morning Star” stwierdzano, że
„zabicie strajkujących górników na górnym Śląsku napawa robotników na całym świecie głębokim smutkiem i jednocześnie wywołuje wśród nich rozterkę”. Jak przy tym komentowano: „Jest
rzeczą szczególnie tragiczną, że najnowsze wypadki rozegrały się właśnie
w kraju socjalistycznym”. Pośrednio do
wydarzeń w Katowicach nawiązywał
również dziennik „L’unità”, oficjalny

Górnicy z „Wujka”
były to pierwsze
oﬁary śmiertelne
stanu wojennego, do
których przyznały
się władze PRL.
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organ Włoskiej Partii Komunistycznej, który zresztą potępił wprowadzenie
w Polsce stanu wojennego. Na jego łamach pisano: „władze PrL uzasadniały wprowadzenie stanu wojennego tym,
że tylko w ten sposób można było rzekomo zapobiec czemuś gorszemu. Lecz
oto doszło do starć, są ranni, zabici, nastąpił przelew krwi […] te tragiczne wydarzenia są świadectwem, że […] popełniono nieszczęsny błąd”. I apelowano: „Jasne jest, że tylko rezygnacja ze stosowania przemocy może stworzyć lepsze widoki w kraju. Nie ma innej drogi. Ci, którzy sprawują władzę w Warszawie, powinni się opamiętać, zanim
dojdzie do nowych tragedii”.
Co oczywiste, media państw socjalistycznych nie były zainteresowane
nagłośnianiem ofiar, jakie niósł za sobą
stan wojenny. Zdecydowanie bardziej
wolały, więc tę kwestię przemilczeć.
Wyjątek stanowiła Jugosławia, której status w ramach wspólnoty socjalistycznej
był wyjątkowy, odmienny. W artykule
redakcyjnym zamieszczonym w poczytnym tygodniku „NIN” stwierdzano:
„Katowice dołączyły do długiej listy
miast, w których ponieśli śmierć polscy
robotnicy w ich walce z przeważającą siłą
wojskową i polityczną państwa polskiego. tragiczna historia znowu się powtórzyła i niestety nikt nie potrafi wskazać Polsce wyjścia z tego błędnego koła
kryzysów i konfliktów władz z masami
pracującymi”.

„Bito też lekarzy
i pielęgniarki”
Wobec blokady informacyjnej Polski i braku wiarygodności władz PrL
oraz kontrolowanych przez nią mediów często spekulowano w zachodnich
mediach na temat liczby ofiar śmiertelnych, zarówno podczas pacyfikacji
KWK „Wujek”, jak i w całym PrL-u.
I tak np. według „reprezentanta Kościoła
polskiego”, który przyjechał do Ystad
w Szwecji, w starciach między strajkującymi i silami porządkowymi „miałoby zginąć na Śląsku około 100 górników”.
Z kolei „pewien szofer holenderski”
po powrocie z Polski miał oznajmić
przedstawicielowi Agence France Presse (AFP), że dowiedział się od działaczy
„Solidarności”, iż w czasie starć między
górnikami, a siłami bezpieczeństwa jedynie w kopalni „Wujek” zginęło 66
12. 2017

osób. Zresztą te szacunki rzekomych
ofiar śmiertelnych rosły – padała liczba
przeszło czy też około 200 osób, „w tym
100 w samym rejonie katowickim”. Spekulowano też, że w czasie pacyfikacji
„Wujka” miały być rzekomo również
ofiary śmiertelne po stronie „sił porządkowych”. Dziennik „New York times” przytaczał wypowiedź „22-letniego mieszkańca Katowic”, którego
ojciec, będący naocznym świadkiem ataku na kopalnię, miał widzieć później
„zwłoki sześciu ludzi w mundurach,
przykryte białym płótnem”. Z kolei
„wysoki rangą dygnitarz partyjny” miał
przyznać w prywatnej rozmowie, że „co
najmniej jeden milicjant zginął podczas
tłumienia strajku w tej kopalni”. Z kolei francuski dziennik „Le Monde”, powołując się na „świadectwa, które dotarły
na Zachód”, informował, że w starciach w „Wujku” w dniach 15 i 16
grudnia 1981 r. zginąć miało „nie siedem
osób, jak doniosły polskie władze wojskowe, ale jedenaście osób. Siedmiu
górników i czterech milicjantów”. Z kolei według niepotwierdzonych danych
cytowanych przez amerykańską agencję prasową Associated Press „liczba
ofiar byłaby znacznie wyższa […] 20 zabitych górników i 12 milicjantów”.
Z czasem pojawiły się relacje i komentarze obcokrajowców obecnych
w PrL. I tak np. 28 grudnia 1981 r. cytowano na antenie radia Wolna europa
słowa Niemki studiującej w Polsce.
Miała ona cztery dni wcześniej relacjonować telefonicznie, że rzekomo
podczas ataku na kopalnię „zastosowano tam środki narkotyczne działające na psychikę”, a także – co akurat
było prawdą – iż „bito też lekarzy
i siostry […] byli ranni też wśród personelu medycznego”. Z kolei autorem
drugiej, anonimowej relacji miał być
pracownik konsulatu jednego z państw
socjalistycznych w Krakowie, Jugosłowianin lub Słowak posiadający
w Polsce „dużo znajomych, którzy
prosili go o przekazanie na Zachód wiadomości”. Mówił on, że „wielu świadków ataku na kopalnię Wujek twierdzi,
że oddziały ZOMO przystąpiły do akcji z nieprawdopodobną furią, »z pianą na ustach«”, a funkcjonariusze
„sprawiali wrażenie ludzi pod wpływem narkotyków”. Jak dodawał: „Zadaniem wojska było otoczenie terenu.
Wojsko nie miało ostrej amunicji. Żoł-
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nierze mówili o tym ludziom”. Mieli też
prosić o jedzenie, „gdyż od dwóch dni
byli w akcji”.

„Mało kto wierzy”
Oddzielną kwestią były polemiki
z peerelowskimi władzami lub z kontrolowanymi przez nie mediami. tym
ostatnim swój komentarz na antenie radia Wolna europa poświęcił 22 grudnia
1981 r. Józef Ptaczek. Podważał ich
wiarygodność, a szczególnie podaną
przez nie liczbę ofiar. Stwierdzał: „Mało
kto wierzy w to, co dziś mówi polskie radio i telewizja. Mało kto uznaje wiarygodność oficjalnych oświadczeń i komunikatów. Bo jest faktem, że dokładne rozmiary największych zbrodni –
strzelania do bezbronnych ludzi – władza odpowiedzialna za to zawsze ukrywała i starała się pomniejszyć”. I dodawał: „Do dziś nie wiadomo ilu mieszkańców Poznania poległo w czasie tragicznego poznańskiego Czerwca tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego szóstego
roku. Do dziś nieznana jest dokładna
liczba śmiertelnych ofiar, jakie pociągnęło za sobą krwawe stłumienie robotniczej rewolty na Wybrzeżu w grudniu
siedemdziesiątego roku”. Według niego
oficjalny komunikat na antenie Polskiego radia o ofiarach śmiertelnych,

Wobec blokady
informacyjnej Polski
i braku
wiarygodności władz
PRL często
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w zachodnich
mediach na temat
liczby oﬁar
śmiertelnych,
zarówno podczas
pacyﬁkacji KWK
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a szczególnie rannych (39 górników i 41
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej)
był kłamliwy. Jak argumentował: „Już
choćby zestawienie tych liczb wskazuje na fałsz i oczywiste kłamstwo. Każdy wie bowiem, że w walce między
uzbrojonymi po zęby oddziałami milicji, a bezbronnym tłumem, straty po
obu stronach są nieporównywalne.
Ofiary wśród osób cywilnych są zawsze
wielokrotnie większe”. Z kolei 15 stycznia 1982 r. Maciej Wierzyński w bloku
komentarzowym rWe polemizował
z wypowiedzią Jerzego rakowskiego
w „gazecie Krakowskiej”, który zarzucał radiu podawanie nieprawdziwych,
zmyślonych informacji. Jedna z nich
miała dotyczyć bicia lekarzy i pielęgniarek przez milicjantów w trakcie pacyfikacji KWK „Wujek. W radiu Wolna europa mówił o tym 21 grudnia
1981 r. przebywający od lat 60. na emigracji krytyk i teoretyk teatru profesor
Jan Kott. Dziennikarz rWe w odpowiedzi na twierdzenia krakowskiego
dziennikarza, że mają być one rzekomo
kłamstwem, „wyrazem pobożnych życzeń”, niepopartym podaniem ich źródła, podawał je. Był nim „Protokół z dyspozytorni działu pomocy doraźnej
Wojewódzkiego Szpitala w Katowicach 16 grudnia 1981 r.”

„Zapisali się trwale”
Media zachodnie interesowały się
wydarzeniami w „Wujku” czy też wokół
kopalni jeszcze przez co najmniej kilka
tygodni po brutalnej pacyfikacji strajku.
I tak np. osiem dni po niej prasa francuska opublikowała zdjęcia ogrodzenia
kopalni, na którym „zapalono świeczki upamiętniające ofiary napaści milicji”. Z kolei 4 stycznia 1982 r. radio France Internationale (rFI) podawało nazwiska zabitych górników. Kwestia upamiętnienia pomordowanych była też
przedmiotem kolejnych relacjach. Chyba najobszerniej na ten temat pisano na
łamach „New York timesa”. 20 stycznia
cytowano tam młodego, „22-letniego
mieszkańca Katowic”, który bardzo plastycznie to opisywał: „Obok dziury
w murze wybitej przez czołg, a teraz zabezpieczonej drutem kolczastym, stoi
wysoki na 2,5 metra krzyż z Chrystusem
i leżą kaski uprzednio zabitych górników.
Pod krzyżem pełno jest kwiatów i palą
się znicze. Według świadka z Katowic

każdy górnik w drodze do domu zatrzymuje się w tym miejscu, odsłania
głowę lub klęka i zapala świecę. Obok na
murze rozkolportowane są ulotki i plakaty potępiające milicję i popierające
»Solidarność«. „e New York times”
informował też, że władze PrL z jednej
strony nie zgodziły się na publiczny pogrzeb zamordowanych górników, a komisarz wojskowy w KWK „Wujek” nakazał usunięcie „siedmiu lamp z nazwiskami zabitych, które stały przy
krzyżu”, ale z drugiej strony tolerują sam
krzyż, a nawet ulotki w jego okolicy. to
z kolei miało wskazywać – w ocenie
dziennika – na „lęk przed nastrojami
miejscowej ludności”. Nie trzeba chyba
dodawać, że jedynie do czasu.
Z kolei w Szwecji sprawa wydarzeń w Katowicach z 16 grudnia 1981 r.
stała się ponownie głośna pod koniec
stycznia 1982 r. Wówczas to sensację
wzbudziły dzienniki trzech osób przemycone do Sztokholmu przez jednego z uchodźców z PrL – autorami
dwóch z nich mieli być górnicy z „Wujka”. Zostały one zamieszczone na łamach dziennika liberalnego „Dagens
Nyheter” 31 stycznia oraz uzupełnione o rysunki sytuacyjne z pacyfikacji
kopalni.
Dosyć szybko, bo już dwa tygodnie
po tragedii pojawiła się – trafna zresztą – opinia, że górnicy z „Wujka” przejdą do historii. tadeusz Podgórski na antenie Sekcji Polskiej radia Wolna europa
mówił o nich i ich kolegach: „strajkujący
tysiącami górnicy zapisali się trwale
w historii walk wolnościowych świata
pracy”. I dodawał: „Występowali w obronie swoich niezależnych przywódców,
których władze porwały nocą 13 grudnia i osadziły w obozach koncentracyjnych”. Miał rację – po 1989 r. w wolnej
Polsce „dziewiątka z Wujka” doczekała się swojego miejsca nie tylko w podręcznikach i opracowaniach historyków,
ale również własnego muzeum, ulic
swego imienia, a nawet okolicznościowej monety wydanej przez Narodowy
Bank Polski. udało się również – po
ciągnącym się kilkanaście lat procesie –
ukarać strzelających w „Wujku” zomowców. Można jedynie żałować, że
sprawiedliwości umknęli ich mocodawcy, z których osądzeniem ewidentnie polski wymiar sprawiedliwości się
nie spieszył. Ale to temat na zupełnie
inną opowieść…
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we zostały nazwane „kreatywność w mediach społecznościowych”.
Podobnie przebiegały posiedzenia
rady Języka Polskiego, której profesor
był honorowym przewodniczącym. Jak
wspominał w rozmowie z „gościem
Niedzielnym” ks. prof. Wiesław Przyczyna, profesor Pisarek wypowiadał się
zawsze jako ostatni i to od niego zależał werdykt rady. Jeśli profesor zgadzał
się z większością, podejmowano decyzję.
Jeśli nie… decyzję zwykle odkładano do
kolejnego posiedzenia.

orędownik polszczyzny
i mistrz dziennikarzy

Polonista

Bez zmarłego 5 listopada prof. Walerego Pisarka polskie
badania mediów wyglądałyby zupełnie inaczej. Jak?
Trudno to sobie nawet wyobrazić.
O tym, jak wielowymiarową postacią był
prof. Walery Pisarek, chyba najtrafniej
mówił podczas mszy żałobnej w krakowskiej kolegiacie św. Anny inny językoznawca – prof. Jerzy Bralczyk, który zmarłego żegnał w imieniu Ośrodka
Badań Prasoznawczych.
– Z elegancją, życzliwością ludziom,
z umiejętnością wykwintnej rozmowy,
z wyrafinowanym poczuciem humoru
iznieugiętą wiarą wrozum należał do wieku XVIII. Z romantycznym zaangażowaniem i żarem, z wiernością ideałom i z pozytywistyczną wiarą w wartość pracy należał do wieku XIX. Ze szlachetną umiejętnością stawiania czoła burzom i z gotowością do godnej akceptacji nieuniknionych zmian – do wieku XX. A z otwartością na świat ina wszelkie przemiany, także te, które nas tak bardzo dziwią, zaskakują – jak mało który uczony, odnajdował
się w wieku XXI – mówił prof. Bralczyk.
Zapewniał, że prof. Pisarek był dla niego
wzorem profesora akademickiego.
– Wszystko w nim podziwiałem – zapewniał. – Miał profesor rzadką umiejętność jasnego formułowania myśli. Miał rację. Właściwie zawsze – podkreślił.

Autorytet
Faktycznie nie brakuje wspomnień
tych, dla których profesor był ostateczForum Dziennikarzy / nR 4 (124)

ną instancją, by nie powiedzieć - wyrocznią. rad udzielał chętnie, niezależnie od tego, kto pytał i o jakiej porze. Kiedy grupa studentów pierwszego roku
dziennikarstwa na uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
(w ostatnich latach to tam pracował
prof. Pisarek) podczas wyjazdu miała
problem z pisownią nazw samochodów
– chodziło o rozpoczynanie ich wielką
i małą literą – jeden z nich postanowił
napisać do profesora. Był środek nocy.
Odpowiedź przyszła po kilku chwilach i zawierała nie tylko wyjaśnienie, ale
również odesłanie do stosownych publikacji. Mail zaczynał się tak: „Zawsze
może Pan, Panie Piotrze, liczyć na radę
starego profesora”.
Dr hab. Krzysztof gurba, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
i prezes krakowskiego oddziału SDP,
wspomina, że na wydziale nawet nowe
nazwy kierunków musiały zyskać aprobatę prof. Walerego Pisarka. – Szukaliśmy kiedyś czegoś, co byłoby atrakcyjne
marketingowo, nowoczesne. Wymyśliliśmy anglojęzyczną nazwę „creative
social media”, ale chwilę później pomyślałem: „Przecież prof. Pisarek nigdy się
na coś takiego nie zgodzi” – wspomina
K. gurba. rzeczywiście, profesor się
nie zgodził, a nowe studia podyplomo12. 2017

Stwierdzenie, że życiorys prof. Walerego Pisarka to materiał na film, nie jest
przesadą. Właściwie starczyłby na kilka filmów: od historycznego, przez
sensacyjny aż po komedię. Profesor
miał bowiem niesamowite poczucie
humoru.
urodził się w 1931 roku w rabce.
Przedwojenne dzieciństwo spędził
w Jaszczowie na Lubelszczyźnie. W 1949
roku przyjechał do Krakowa na studia
polonistyczne na uniwersytecie Jagiellońskim. Przeszedł przez kolejne szczeble kariery naukowej i został profesorem
– najpierw na uJ (od 1982 do 2007
roku), a później (od 2009) na uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W latach 1969–2000 był dyrektorem Ośrodka Badań Prasoznawczych
w Krakowie. W latach 70. występował
także w telewizji – udzielał porad językowych w telewizyjnym Studio 2. Był
inicjatorem ustawy o języku polskim.
Przewodniczył wspomnianej już radzie
Języka Polskiego w pierwszych latach jej
działania, a od 2001 roku był honorowym przewodniczącym tego gremium.

Więzień i górnik
gdzie w tym wszystkim wątki sensacyjne? Cofnijmy się do roku 1946; to
wtedy kilkunastoletni Walery po raz
pierwszy trafił do więzienia. Założył bowiem grupę partyzancką, a złapany
z bronią siedział na zamku w Lublinie.
Ponownie został aresztowany przez uB
na początku lat 50. za działalność antypaństwową w organizacji o kryptonimie
„Helena”. Został osadzony najpierw
w Wiśniczu, a potem w obozie pracy
w Jawiszowicach. W koszmarnych warunkach pracował w kopalni, by skró-
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cić wyrok. Narzeczona, by móc go odwiedzać, podawała się za jego siostrę lub
kuzynkę. Do kopalni wrócił jeszcze
w 1956 roku, podczas obowiązkowej
służby wojskowej.
Pobyt w więzieniu nie tylko przerwał studia polonistyczne przyszłego
profesora, ale uniemożliwił mu powrót
na uczelnię – uB nie oddało mu bowiem
dokumentów. Ciążący na nim wyrok nie
pozwolił mu też powrót do pracy
w dzienniku „Słowo Powszechne”. Pracował więc u ogrodnika i w wytwórni
opakowań szklanych.
Swój finał sprawa aresztowania
Walerego Pisarka znalazła całkiem niedawno. W 2015 roku, na wniosek ministra sprawiedliwości, wyrok z 1952
roku został unieważniony. rok później krakowski sąd przyznał profesorowi 400 tys. zł zadośćuczynienia za
krzywdy. – Warunki, w jakich przebywał w tamtym czasie wnioskodawca,
były niewyobrażalne. Nie da się ich porównać do dzisiejszych – mówiła podczas końcowej rozprawy sędzia Monika
Nawara-Chodak. Dodała, że pobyt
w więzieniu i kopalni spowodował
u prof. Pisarka gruźlicę i pylicę, co potem uniemożliwiło mu pracę w szkolnictwie.
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60. przez kształtowanie się podejść specjalizujących i interdyscyplinarnych
w latach 70., dyskusje toczone ze strukturalistami w obronie bogactwa fenomenów językowych niemieszczących się
w sztywnych schematach teoretycznych podziałów, tworzenie zrębów prasoznawstwa traktowanego jako wielodyscyplinarna nauka o periodycznym
komunikowaniu masowym i wreszcie
walkę o wyodrębnianie się nauk o mediach jako samodzielnej dyscypliny
naukowej – wyliczał Krzysztof gurba.
Podkreślał wtedy, że profesor Pisarek jest
wielkim nauczycielem, mistrzem pokoleń dziennikarzy. Nie tylko studentów
dziennikarstwa, dla których napisał
większość swoich dzieł, ale całych środowisk i wszystkich entuzjastów języka
polskiego.

Nauczyciel
dziennikarzy
Dziennikarzom i medioznawcom
profesor znany jest z książek, takich jak
„Słowa między ludźmi”, „retoryka
dziennikarska”, „Nowa retoryka dziennikarska”, „Polskie słowa sztandarowe
i ich publiczność”, „Wstęp do nauki
o komunikowaniu”, „Poznać prasę po
nagłówkach”, „Słownik terminologii
medialnej” oraz z działalności w „Zeszytach Prasoznawczych”, których przez
wiele lat był redaktorem naczelnym.
Prof. Walery Pisarek zrobił dla polskiego medioznawstwa tyle, że kiedy
w 2012 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało mu swoją najwyższą nagrodę – Laur SDP – Krzysztof gurba w laudacji nazwał profesora
„jednym z głównych akuszerów nauki
o komunikowaniu i nauk o dziennikarstwie”. – Od samego początku istnienia tej dziedziny poznania naukowego
w Polsce brał udział w ważnych dyskusjach, począwszy od sporu szkoły
warszawskiej i szkoły krakowskiej z lat

Prof. Pisarek polskie media kształtował jednak nie tylko analizując prasę,
radio i telewizję czy poprzez książki,
z których dziennikarze mieli uczyć
się pisania w sposób piękny i zrozumiały.
Wspominając profesora kilka dni po
jego śmierci Krzysztof gurba zaznaczył,
że jego uczniowie są teraz we wszystkich
możliwych redakcjach. rzeczywiście,
byli studenci prof. Walerego Pisarka (zarówno z uniwersytetu Jagiellońskiego,
jak i uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II) to co najmniej kilka pokoleń
dziennikarzy. Jerzy Skoczylas, który
studentem profesora był w latach 19781983, wspominał na łamach „gazety
Wyborczej”: Jego „retoryka dziennikarska” (1970, od 2002 „Nowa retoryka dziennikarska”) to absolutnie najlepszy polski podręcznik dla dziennikarzy. Już w wydaniach z czasów PrL
autor cytował george’a Orwella (jednego
z najbardziej zakazanych pisarzy), a jako
przykład mieszania informacji z komentarzem podawał depeszę PAP

o amerykańskich nalotach na Wietnam.
Nie na tym oczywiście polegają główne
zalety tego podręcznika, tylko na tym,
że zawiera bardzo przydatne informacje i że jest świetnie napisany: perfekcyjną polszczyzną i bez jednego zbędnego słowa.
– Profesor Pisarek język polski kochał całym sercem. Walczył wytrwale
o ten język, który był nieraz tak poniewierany, również przez nas, jego studentów – wspomina z kolei Justyna
Kaczmarczyk, dziś dziennikarka portalu
Interia, która kilka lat temu pod kierunkiem prof. Walerego Pisarka pisała
pracę magisterską na uPJPII. – Profesor
dyskutował z nami, studentami, jak
z równymi sobie. Pytał nas o zdanie,
o nasze spojrzenie na świat. to było bardzo nobilitujące – opowiada o prowadzonym przez niego seminarium. Jak
wspomina, przy każdym spotkaniu
z magistrantami padało też zdanie:
„Pani Justyno, nie wyobrażam sobie tej
pracy bez...”. tu profesor podpowiadał kolejne wątki. – tak dokładałam, dokładałam, aż wyszło 160 stron. Zapytałam,
czy to jednak nie za dużo jak na pracę
magisterską. Profesor tylko spojrzał na
mnie z szerokim uśmiechem i powiedział: „Przecież sama pani tyle napisała” – mówi Justyna Kaczmarczyk.
Ze spotkań z promotorem zapamiętała także charakterystyczną dla
niego, coraz rzadziej spotykaną, kindersztubę. – Był niezwykle szarmancki.
Kiedyś podczas seminarium magisterskiego z ławki spadło mi pióro. Nie zdążyłam mrugnąć okiem, a profesor Pisarek – już wtedy ponad osiemdziesięcioletni – wstawał zza biurka, żeby je
podnieść. Przepuszczał w drzwiach
nobliwe profesorki i młode studentki,
bez różnicy – opowiada dziennikarka.
– to był zaszczyt poznać profesora
i uczyć się pod jego okiem. to zaszczyt
mieć o nim wspomnienia – dodaje.
„Orędownikowi polszczyzny i mistrzowi pokoleń dziennikarzy” – głosiła
dedykacja, wygrawerowana na statuetce
Lauru SDP, który prof. Walery Pisarek
otrzymał w 2012 roku. Kiedy odbierał
wyróżnienie, zapytany, czy czuje się
wychowawcą krakowskich dziennikarzy
przyznał, że uczniów miał wielu: – Nie
wiem tylko, czy wszyscy z nich byliby zadowoleni, gdybym przypominał im, że
są moimi uczniami – dopowiedział
z uśmiechem.

felieton

ANDrZeJ
KAC Z M A r C Z Y K

Zdarzyło się
(od ostatniego numeru)
i jeszcze może wrócić
przegląd kwartalny najważniejszych newsów medialnych

W

październiku Stowarzyszenie Wolnego Słowa
zaapelowało do władz i dziennikarzy mediów
publicznych „o uczciwe wypełnianie misji
publicznej, w szczególności o zapewnienie
pluralizmu światopoglądowego i politycznego zarówno
wśród zapraszanych gości jak i doboru prowadzących
programy i audycje, a także zapewnienie przez zarządy
i kierownictwa redakcji wolności słowa, zarówno w pracy redakcyjnej jak i dziennikarskiej (…) Szczególnie dotyczy to audycji informacyjnych i publicystycznych. Powinny one być niebudzącymi wątpliwości przykładami
rzetelnego, uczciwego i obiektywnego przekazu. Media
publiczne powinny stanowić wzór dla wszystkich innych
nadawców i wydawców.
SWS to organizacja założona przez dziennikarzy,
drukarzy, kolporterów i podziemnych wydawców zaangażowanych w działalność niezależną w latach 1976–
1989. Dawnych działaczy opozycji dzielą dziś poglądy
polityczne, ale najwyraźniej znów połączył krytyczny
stosunek do rodzaju dziennikarstwa uprawianego w mediach publicznych. Wątpię, żeby Jarosław Kaczyński znał
ten apel, ale dziwnym zbiegiem okoliczności, mniej więcej w tym samym czasie, na ów apel odpowiedział.
Zrobił to w Spale na spotkaniu z członkami klubów „gazety Polskiej”. Stwierdził, że sytuacja w mediach
publicznych jest „prawidłowa”, tzn. prawidłowym jest jej
prawicowy przekaz. Dlaczego? Otóż, według prezesa
rządzącej partii, większość mediów w Polsce i na świecie, jest i będzie lewicowa, a więc dla równowagi rządzący powinni zadbać o siłę prawicowego przekazu. gdzie
mogą to zrobić? tam, gdzie mogą mieć na to wpływ,
a więc w mediach publicznych.
ten pogląd to właściwie nic nowego. Na takim rozumowaniu oparły się rewolucyjne zmiany kadrowe
i programowe dobrej zmiany w publicznym radiu i telewizji. Dlaczego więc uważam to wystąpienie za godne
odnotowania? Bo wyłożył je polityk pełniący de facto
funkcję naczelnika państwa, a zrobił to zapewne szczerze, bo w jakże przyjaznej atmosferze. Zastanówmy się
więc, jakie następstwa niesie ze sobą twórcze wprowadzenie poglądów prezesa w życie.
Jeżeli celem publicznych mediów nie jest obiektywny przekaz informacji, ale zapewnienie przeciwwagi
dla lewicowych mediów komercyjnych (nota bene, nie
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wszystkie są lewicowe), to im mniej obiektywne będą te
lewicowe, tym też mniej obiektywne powinny być media
publiczne. Nie o prawdę bowiem chodzi w tej medialnej
filozofii, ale o równowagę. Ofiarą tej równowagi oczywiście pada szary obywatel i wcale nie jest to śpiew odległej przyszłości, ale sytuacja, jaką możemy obserwować
już teraz. W majowym sondażu CBOS, aż 79 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że „przekaz w różnych mediach na temat tych samych wydarzeń jest tak
różny, że nie wiadomo, gdzie leży prawda”. tak oto media, których zadaniem jest m.in. porządkowanie napływających informacji, same stały się źródłem chaosu.
teraz zadanie praktyczne. też w październiku na
portalu tVP Info ukazał się artykuł Ziemowita Kossakowskiego pt. „Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem”. Autor
„ujawnił” w nim, że jedna z uczestniczek głodówki rezydentów chwali się w mediach społecznościowych egzotyczną podróżą do Kurdystanu, pominął natomiast informację, że Katarzyna Pikulska udała się tam w ramach
misji humanitarnej. Po dwóch dniach krytyki owego
dzieła na twitterze szef portalu Kossakowskiego zawiesił, a Komisja etyki tVP uznała, że tekst złamał szereg
zasad etycznych obowiązujących w firmie.
I teraz pytanie: czy Komisja etyki miała rację?
Przecież, skoro media lewicowe wspierały protest rezydentów, to red. Kossakowski jedynie realizował koncepcję „naczelnika państwa” o budowaniu medialnej równowagi. Ale jeśli budowanie medialnej równowagi prowadzi do łamania zasad etycznych, to co zrobić z koncepcją Jarosława Kaczyńskiego?
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