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P IO T R L E G U T KO

Motto ze Słonimskiego

P

odobno Polska jest krajem, w którym wolność
mediów jest już tylko częściowa. Tak w każdym
razie orzekła prestiżowa amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House. To kolejny już,
po raporcie Reporterów bez Granic, akt oskarżenia stawiający
sytuację w polskich mediach na równi z krajami, gdzie szaleje
cenzura, a dziennikarze giną bez wieści. I co? No właśnie nic.
Nie słychać, by przedstawiciele polskich mediów przedstawianych jako represjonowane mieli coś przeciw takiej diagnozie.
Może raz, gdzieś w porannym programie radiowym, Dominika Wielowieyska zaapelowała, by nie powtarzać, że wolność
słowa jest u nas zagrożona, bo to skrajna głupota. „PiS łamie
konstytucję, ale my mamy wszelkie możliwości, by przeciw
temu protestować” – dodała. Niestety, był to głos całkowicie
odosobniony po jej stronie naszej polskiej wojny na słowa.
Informację o najnowszym rankingu Freedom House
ilustruje w zachodnich mediach karykatura, na której Jarosław
Kaczyński sportretowany jest w otoczeniu Władimira Putina,
Recepa Erdogana oraz przywódców Wenezueli, Boliwii, Filipin i Serbii. Wszyscy dosiadają wilków szczerzących kły
w stronę grupki dziennikarzy z transparentem „Wolne media”.
Choć organizacja, które przyprawiła nam taką „gębę”, ma reputację poważnej, to argumenty jakich używa, już poważne
nie są. Mamy tu próbę (!) ograniczenia dostępu dziennikarzy
do parlamentu, rezygnację z urzędowej prenumeraty niektórych tytułów na rzecz innych, zwolnienia w mediach publicznych… Jak się to ma do zamykanych w więzieniach
opozycyjnych dziennikarzy w Wenezueli, Turcji, czy Rosji?
Bądźmy uczciwi: opinia publiczna wyrażana jest u nas na
wszelkie sposoby, ma różne barwy i (co najmniej) porównywalną siłę głosu tych, którzy rządowi sprzyjają i tych, co go
zwalczają. Do szpiku antyrządowa TVN jest medialną potęgą,
„Gazeta Wyborcza” ze swej opozycyjności uczyniła marketingowy sztandar, a dzień bez salwy oddanej w stronę PiS przez

najmocniejsze na rynku portale informacyjne, to dzień stracony. Czy oznacza to, że wolność słowa jest w Polsce nieskrępowana? Tak. Czy w związku z tym nie mamy problemów
z mediami? Problemy mamy, w tym jeden potężny, ale na
pewno nie polega on na tłumieniu krytyki rządzących, powrocie cenzury, czy narzucaniu jedynie słusznej obowiązującej narracji w jakiejkolwiek sprawie – dotyczącej ekonomii,
historii czy kultury. Bo też kto i w jaki sposób miałby ją narzucać w realiach roku 2017, gdy siła oddziaływania tradycyjnych
(mocno zresztą spluralizowanych) mediów słabnie, a nad mediami społecznościowymi żadna władza, z czwartą włącznie,
nie panuje? Kwestia wolnych (częściowo ?) mediów jest dziś
wykorzystywana w (ostrej jak nigdy jeszcze w III RP) wojnie
politycznej jako jeden z argumentów na rzecz, na przykład,
potrzeby wprowadzenia sankcji wobec Polski. Przypomina to
lanie młodego wina do starych bukłaków. Z wiadomym efektem: zmarnuje się wino, rozlecą bukłaki. Problem – jako się
rzekło – mamy, ale polega on nie na deficycie wolności słowa,
ale na katastrofie komunikacyjnej. Media przestały w naszym
kraju pełnić jedną z podstawowych funkcji, jaką jest wymiana
informacji, starcie opinii, konfrontacja racji. Ale nie dlatego, że
jakoby nie można ich głośno wyrazić, co sugerują raporty
„Reporterów bez granic” i „Freedom House”. Brak jest, po
prostu, dobrej woli stron polskiego sporu, by na taką wymianę i konfrontację pójść. Bezpieczniej jest tkwić w swojej
bańce informacyjnej i mówić wyłącznie do własnych zwolenników. Dotyczy to zarówno mediów publicznych, jak i prywatnych – opozycyjnych, choć z różnych powodów (o czym
więcej wewnątrz tego numeru „Forum Dziennikarzy”).
Antoni Słonimski mawiał: „nie znoszę wymiany poglądów, bo zawsze na niej tracę”. Dziś tę wypowiedź, jako motto,
mogłaby wydrukować zdecydowana większość polskich mediów. Niestety, już bez lekkości i wdzięku Słonimskiego.
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WYWIAD

Nie będziemy wymyślać koła na nowo

Z Pawłem Lewandowskim, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego
o dekoncentracji i repolonizacji mediów działających w Polsce rozmawia Marcin
Makowski
Marcin Makowski: Rząd od dłuższego czasu sygnalizuje konieczność bliższego przyjrzenia się rozkładowi kapitału w polskich mediach, trwają pracę nad ustawą.
Jakie wyciągnięto wnioski?

Paweł Lewandowski: Do tej
pory przeprowadzono szereg analiz,
z których wynika, że o ile na rynku
mediów występują różne rodzaje
koncentracji kapitału, to w Polsce
największa występuje w segmencie
poziomym, tj. w prasie regionalnej.
W rękach kilku podmiotów znajduje
się znaczna część mediów regionalnych o niebagatelnym zasięgu. Tego
typu zjawiska są niekorzystne nie ze
względu na samą kumulację zysków,
tylko na możliwość sterowania przekazem, a co za tym idzie, opinią publiczną. To stan daleki od pluralizmu,
na którym nam zależy. Zdarzają się
również w naszym kraju przypadki,
w których dany podmiot posiada
znaczne zasoby na rynku radiowym,
telewizyjnym, prasowym, internetowym i dodatkowo reklamowym.
Wtedy zdecydowanie łatwiej jest mu
uwiarygodnić własny przekaz, bo gdy
przeciętny Kowalski usłyszy daną
opinię w tak wielu różnych kanałach
komunikacji, może odnieść wrażenie,
że jest ona wiarygodna. Tymczasem
FORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)

zbieżność narracji często wynika
z posiadania różnych mediów przez
tego samego właściciela, który tworzy
iluzję pluralizmu. Ten mechanizm
mamy w ministerstwie dobrze rozpoznany np. w prasie, ale nie jest powiedziane, że nie obejmiemy nim
w przyszłości również domów mediowych.
USA, Francja i Niemcy od lat posiadają w swoim prawie zapisy
dekoncentracyjne. Polska chce
iść już przetartą ścieżką?

Mało tego, że przetartą. Sama
Unia Europejska obliguje państwa
członkowskie do stworzenia podobnych ustaw antymonopolowych.

Tyle, że gdy podobne prawo było
ustanawiane na Zachodzie, regulowało rynek, który w dużej mierze dopiero się tworzył. W Polsce
mamy już wyraźny i silnie zakorzeniony podział monopolistów.
Jak zmienić ten stan rzeczy post
factum?

Wystarczy spojrzeć na istniejące prawo, które posiada przepisy dekoncentracyjne. My innych rozwiązań stosować nie będziemy. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praktyce;
może proces dekoncentracji odbędzie
się poprzez sprzedaż udziałów albo
wchodzenie w spółki z innymi firma06. 2017

mi. Mam jednak świadomość, że to
kwestia dosyć delikatna, po części
wynikająca z naiwności lat 90. Po
upadku komunizmu można było tak
napisać ustawy, aby nie doszło do
obecnych wynaturzeń; niestety zbyt
idealistycznie podeszliśmy do zachodnich grup kapitałowych. Po państwowej cenzurze wydawało nam się,
że nie może być żadnej kontroli dla
prasy i innych mediów i na tym ma
polegać ich wolność. Wierzyliśmy, że
demokracja i wolny rynek same się
regulują. Dzisiaj mamy bardziej realne podejście i wiemy, że państwo
musi być strażnikiem swobód, bo
nieuregulowany rynek zawsze dąży
do monopolu, także w sferze opinii.
Wspomniał Pan o koncentracji
mediów w kontekście rozkładu
poziomego. Jest jeszcze pionowy
i krzyżowy. W Polsce to też problem?

Koncentracja pionowa występuje wtedy, gdy mamy do czynienia
z udziałami danego kapitału w łańcuchu wartości, np. producent – nadawca – dystrybutor. Krzyżowa występuje
wtedy, gdy następuje konsolidacja kapitału na kilku rynkach medialnych.
np. radia, telewizji, portalu. Póki co,
ministerstwo nie zidentyfikowało
nadmiernej koncentracji kapitału
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w tych obszarach, ale nie chcemy pisać ustawy reagującej na teraźniejszość, tylko tworzącej warunki do zapobiegania na czas wykształcenia się
negatywnych mechanizmów. W tym
sensie działamy prewencyjnie.
Kiedy możemy się spodziewać
ustawy?

Chciałbym do końca czerwca
przedstawić jej projekt, ale możliwe,
że będą to na razie jej główne założenia. Ustawa zostanie jednak uchwalona na pewno w tym roku.
Jaka jest różnica między dekoncentracją a repolonizacją mediów? I którego scenariusza potrzebujemy w tej chwili w Polsce
najbardziej?

Dekoncentracja służy jak największej multiplikacji podmiotów
na rynku, repolonizacja zmierza
natomiast do zwiększenia kapitału
polskiego w poszczególnych podmiotach. Niektórzy twierdzą, że jest
to gwarancja zapobieżenia przypadkom, w których właściciel działa
w interesie państwa, które jest faktycznym właścicielem danej spółki.
Nie ma się co oszukiwać, że podobne historie nie istnieją i że każdy
gra czysto. To dotyczy nawet multinarodowych korporacji, które
– choć działają w interesie komercyjnym – nie dają gwarancji, że ten
interes będzie zbieżny z interesem
państwa. Może również występować zagrożenie sterowania światopoglądem, opinią publiczną, aby
zwiększyć sprzedaż danego produktu. Intencją rządu jest wdrożenie
ustawy dekoncentrującej kapitał, ale
jeżeli jest on w rękach podmiotów
zagranicznych, niejako „skutkiem
ubocznym” dekoncentracji może
być repolonizacja.
Mówi pan, że kapitał ma narodowość. Nie jest tajemnicą, że największe wpływy w sektorze medialnym w Polsce posiadają podmioty niemieckie. Czy ministerstwo widzi jakieś zagrożenie wynikające z tego faktu?

Zawsze ten, kto kontroluje media, ma również wpływ na filtr, którego używają. Może wpływać na to,
jakie informacje się podbija, a o jakich milczy. Jeśli chodzi o nasz interes narodowy, wolałbym żeby ta władza była w rękach Polaków, niż

STR. 5

przedstawicieli innych państw. Pamiętamy przecież list Marka Dekana
do dziennikarzy koncernu Ringier
Axel Springer.

Pana zdaniem taki rodzaj memorandum oznaczał ingerencję
w wolność mediów?

Takie listy przypominają najgorsze komunistyczne praktyki, kiedy
partia wskazywała linię, zgodnie
z którą redakcja ma postępować. Nieco przemilczaną konsekwencją tego
wydarzenia była nowelizacja ustawy
o prawie prasowym, w której wykreśliliśmy ustęp drugi i trzeci z art. 10,
które nakazywały dziennikarzom
funkcjonowanie zgodnie z linią redakcji pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego. Wielu ekspertów już
wcześniej wskazywało, że jest to ograniczenie wolności słowa, ponieważ
obowiązkiem dziennikarza jest bezstronność i rzetelność, która nie może
być w pełni zachowana, jeżeli krępuje
ją linia redakcji. Wiem, że dalej istnieją inne mechanizmy wpływu na
dziennikarzy, ale chcę, aby to był jasny sygnał, że państwo polskie nie akceptuje tego typu praktyk.

Nie obawia się Pan, że taka zmiana może oznaczać zbytnią ingerencję państwa w wolność wydawcy? Dlaczego prywatne medium nie może decydować o tym,
z jakim światopoglądem się identyﬁkuje i wymagać lojalności od
pracowników?

Wszyscy
w ministerstwie
mamy nadzieję, że
każdy dziennikarz
w Polsce pracuje
zgodnie
z uniwersalnymi
standardami tego
zawodu. Nie
chciałbym ich dzielić
na lepszych
i gorszych.

Podkreślę to jeszcze raz – kodeks etyki dziennikarskiej mówi jasno, że priorytetem tego zawodu jest
bezstronność i rzetelność. Jakiekolwiek inne wpływy sprawiają, że
dziennikarz przestaje działać w imieniu społeczeństwa, a zaczyna w imieniu interesu wydawcy. Większy pluralizm opinii, to przecież większa
wolność mediów, do czego przyczynia się również walka z monopolami.
Nie postrzegam tego procesu jako
ograniczania wolności gospodarczej,
ponieważ monopole zaburzają funkcjonowanie wolnego rynku.

Czy dekoncentracja musi być ściśle związana ze zwiększeniem
pluralizmu? Przecież istnieje wiele sposobów, aby omijać prawo.
Istnieją oligopole, można ﬁkcyjnie rozbijać spółki na mniejsze
podmioty. Więcej mediów to zawsze więcej wolności?

Patrzymy, co robią nasi sojusznicy w Unii Europejskiej. Oni poszli
tą drogą, która się sprawdziła – udało
się częściowo uniknąć obchodzenia
prawa. Nie będziemy wymyślać koła
na nowo i po prostu przeniesiemy
najskuteczniejsze rozwiązania z Zachodu na polski rynek.

Czy Pana zdaniem polscy dziennikarze pracujący dla zagranicznych
koncernów rzetelnie wykonują
swoją pracę? Z tego, co słyszę,
można odnieść wrażenie, że są
poddawani naciskom, a to jednak
mocno krzywdząca konkluzja.

Wszyscy w ministerstwie
mamy nadzieję, że każdy dziennikarz
w Polsce pracuje zgodnie z uniwersalnymi standardami tego zawodu.
Nie chciałbym ich dzielić na lepszych
i gorszych.

Wspomniał Pan, że pożądanym
skutkiem dekoncentracji kapitału w mediach będzie ich repolonizacja, ale sam fakt polskości jakiegoś podmiotu nie jest tożsamy
z jego obiektywizmem czy bezstronnością.

Każdy może być nieobiektywny
i narodowość pod tym względem niczego nie determinuje, ale proponowane rozwiązania będą dążyć do
większej różnorodności środków
przekazu, a nie tylko na siłę czynić je
bardziej polskimi. Problem dzisiej-

→
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szych mediów często leży gdzie indziej i dotyczy polaryzacji. Jedni są na
tak, drudzy są na nie – brakuje środka. Powiem więcej – brakuje kilkudziesięciu środków i prezentowania
całej palety odmiennych opinii.

Dwie organizacje pozarządowe
– Freedom House i Reporterzy
bez Granic – wypowiedziały się
ostatnio negatywnie o stanie wolności mediów Polsce. W wyjaśnianiu stanowiska Freedom House
podano, że taki stan rzeczy wynika m.in. z braku prenumeraty
prasy opozycyjnej przez instytucje rządowe oraz walki z narracją
historyczną, która wskazuje na
polskie zbrodnie podczas II wojny
światowej. Jest Pan zaniepokojony podobnymi głosami?

To dziwna argumentacja. Ja prenumeruję te gazety, które czytam,
np. „Newsweeka” oraz „wSieci”, jak też
większość dzienników i tygodników.
Rozumiem, że jak ktoś czegoś nie czyta, to nie jest obowiązany, by kupować
określony tytuł prasowy? To byłoby
marnotrawienie środków publicznych. Jeżeli chodzi o drugie zagadnienie – co ma wspólnego polityka historyczna jakiegoś państwa z wolnością
mediów? Nikt nie zakazuje nikomu
pisania o tzw. „polskich winach” jak
i gdzie chce, chociaż w większości to
kłamstwa i manipulacje. Państwo polskie nie ściga podobnych przypadków
i nie ogranicza wolności słowa w debacie historycznej.

Czy rząd nie obawia się, że
w obecnej napiętej atmosferze
relacji z Unią Europejską planowana dekoncentracja mediów
spotka się z ostrą krytyką i otworzy kolejny polityczny front?

Oczywiście, że się nie obawiam.
Wrócę tutaj do początku naszej rozmowy. W rozporządzeniu antymonopolowym Unii Europejskiej upoważnia się
państwo członkowskie do zastosowania mechanizmów w obszarze rynku
medialnego, mających zwiększyć stopień jego pluralizmu. Jest kilkadziesiąt
dokumentów UE, które zachęcają do
wprowadzenia uregulowań w tym obszarze, a nawet i cała Zielona Księga
dobrych praktyk w zakresie dekoncentracji kapitału. Byłoby czymś dziwnym,
gdyby Unia protestowała przy wdrażaniu swoich własnych zaleceń.
FORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)

Każdy może być
nieobiektywny
i narodowość pod
tym względem
niczego nie
determinuje, ale
proponowane
rozwiązania będą
dążyć do większej
różnorodności
środków przekazu,
a nie tylko na siłę
czynić je bardziej
polskimi.
06. 2017
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! JOLANTA HAJDASZ

Rozbić monopol

Repolonizacja? Dekoncentracja ? A może „pisizacja” mediów, jak piszą na portalu
wyborcza.pl ? Komu i do czego miałby się przydać proces odzyskiwania prasy, radia,
telewizji przez Polskę w dobie miłościwie nam panującego i niemającego narodowości
Internetu ? Czemu ma nie być tak, jak jest i komu, to co jest tak bardzo przeszkadza?
Nie mówimy o repolonizacji, tylko
o dekoncentracji. Repolonizacja może
być jej ewentualnym efektem, który zostanie osiągnięty niejako przy okazji
zmiany prawa – takie słowa padły z ust
wiceministra Pawła Lewandowskiego
podczas posiedzenia sejmowej Komisji
Kultury i Środków Przekazu poświęconego sytuacji na rynku prasy w Polsce
jeszcze pod koniec marca. Posłowie
opozycji słysząc to z zadowoleniem kiwali głowami, że „wracamy do normalności”, choć ich zdaniem nawet ta dekoncentracja nie jest potrzebna, nie widzą przecież różnicy między wydawcami niemieckimi, polskimi czy szwajcarskimi. Mnie nie interesuje kapitał
w mediach – powiedział na tym posiedzeniu sejmowej komisji jeden z posłów .Nowoczesnej, przecież i tak
większość osób już w ogóle nie czyta
gazet. Tymi słowami chciał przekazać,
że nie ma w ogóle się czym zajmować.
Rynek gazet drukowanych się kurczy
i już lada moment zostanie zastąpiony
przez internet. Nie ma o co się bić. Czy
aby na pewno?
Póki co, oficjalne wypowiedzi
rządzących są jednoznaczne. Dekoncentracja na rynku mediów jest potrzebna i niezbędna. Trudno się z tym
zdaniem nie zgodzić, o czym poniżej.
Te wypowiedzi to przede wszystkim

wywiady prasowe posłanki Barbary
Bubuli, która bierze udział w pracach
nad poselskim projektem ustawy w tej
sprawie. Powstaje również drugi, równoległy projekt podobnej ustawy
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego; pracami nad nim kieruje
wiceminister Jarosław Sellin i on również w wypowiedziach prasowych potwierdza konieczność wprowadzenia
takich rozwiązań prawnych, które zaczęłyby chronić nasz rynek mediów
przed ekspansją, czy wręcz dominacją
podmiotów zagranicznych. W rozmowie z dziennikarzem portalu wirtualnemedia.pl Barbara Bubula już w lutym powiedziała, że w pracach zespołu
parlamentarzystów brany jest pod
uwagę wariant dekoncentrowania mediów poprzez ustawowe wymuszanie
pozbywania się mediów w przypadku,
gdy wydawca ma zbyt duży udział
w rynku. W jaki sposób?
– Rozważane są różne warianty;
nie chcę i nie mogę o tym mówić bliżej. Ale podkreślam, że jeśli trzeba,
znajdzie się sposób na rozbijanie monopolu zagranicznych grup medialnych, np. na odbieranie im gazet – powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości i słowa te wywołały medialną
burzę, szczególnie na łamach mediów,
będących własnością podmiotów za-

granicznych. Zapewne pod wpływem
tego medialnego szumu wiceminister
kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin wypowiadał się bardziej
powściągliwie i wskazał tylko „pewien
kierunek prac nad repolonizacją”. Zapowiedział bowiem, że resort zaproponuje rozwiązania legislacyjne
mające m.in. wzmocnić narzędzia UOKiK–u w tej dziedzinie. – Czekam na
efekty pracy zespołu, żeby przedstawić
jakiś projekt legislacyjny zmierzający
do tego, żeby Polska nie była takim
dziwnym krajem, gdzie 80–90 proc.
prasy lokalnej i regionalnej należy do
koncernów zagranicznych, pochodzących zwłaszcza z jednego kraju. Bo żaden poważny kraj europejski – ani Niemcy, ani Francja, ani Wielka Brytania
czy Włochy – na coś takiego nigdy by
nie pozwolił. Polska na to pozwoliła
i moim zdaniem to błąd – mówił Sellin
w wywiadzie dla I programu Polskiego
Radia. Wcześniej, już w styczniu b.r. na
spotkaniu z łódzkimi działaczami Prawa i Sprawiedliwości za repolonizacją
mediów opowiedział się Jarosław Kaczyński. Spotkanie było zamknięte dla
mediów, ale wystąpienie prezesa PiS
relacjonowano na profilu twitterowym
partii. Potrzebna jest reforma mediów.
Chcemy, aby dążyły one do prawdy,

→
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a nie opowiadały się za jedną stroną
– stwierdził Jarosław Kaczyński i skrytykował sytuację, w której większość
regionalnych dzienników ukazuje się
w ramach wydawnictwa należącego do
niemieckiego koncernu. Prace nad
wspomnianymi przepisami toczą się,
póki co, w zamkniętych gabinetach
polityków, ale zarysowane kierunki
zmian budzą nadzieję na stopniowe
przywrócenie rzeczywistej normalności przynajmniej na rynku prasy drukowanej. Obecna sytuacja na tym rynku z punktu widzenia interesów naszego państwa i obywatela jest już niezdrowa, a w niektórych jego segmentach wręcz niebezpieczna.

Wielka niepolska
trójka
O patologii na rynku prasy
świadczą tzw. twarde liczby. Kolejność
tu jest już dawno ustalona: numer jeden – wydawnictwo niemieckie Bauer,
numer dwa – niemiecko-szwajcarski
Ringier Axel Springer i numer trzy –
niemiecka Polska Press Grupa. Agora
dopiero czwarta. Rocznie te trzy
pierwsze koncerny sprzedają setki milionów egzemplarzy różnych gazet.
Z najnowszych, opublikowanych
w maju b.r., danych Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy wynika, że największym wydawcą prasy w Polsce pozostaje wydawnictwo Bauer. W 2016 roku
sprzedało ono blisko 230 milionów egzemplarzy różnego rodzaju czasopism,
magazynów, gazet i poradników. Spółka ta ma najwięcej tytułów spośród
wszystkich wydawnictw w Polsce –
w bazie ZKDP figurowało ich 52 (rok
wcześniej liczba ta wynosiła 44), choć
na swojej stronie internetowej informuje ono, iż wydaje obecnie „jedynie”
38 różnego rodzaju magazynów.
W pierwszej dziesiątce najchętniej czytanych przez Polaków czasopism znajduje się aż sześć produktów Bauera:
„Tele Tydzień”, „Życie na Gorąco”,
„Chwila dla Ciebie”, „Naj”, „Tina”
i „Twój Styl”.
Na drugim miejscu wśród wydawców prasy jest niemiecko-szwajcarskie wydawnictwo Ringier Axel
Springer Polska, które w zeszłym roku
sprzedało łącznie prawie sto siedem
milionów egzemplarzy. Spółka ta
w ub.r. w naszym kraju wydawała dwa
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dzienniki („Fakt” i „Przegląd Sportowy”) oraz 11 magazynów. Trzeci podmiot to wydające dzienniki regionalne
i tygodniki lokalne również niemieckie
wydawnictwo Polska Press Grupa, której jedynym właścicielem jest Verlagsgruppe Passau, niemiecka grupa medialna obecna poza Niemcami tylko
w Polsce (informacja ta podana jest na
stronie internetowej wydawnictwa polskapress.pl). Polska Press Grupa sprzedała w naszym kraju w ubiegłym roku
blisko dziewięćdziesiąt pięć milionów
egzemplarzy. Do tego wydawcy doliczone zostały również wyniki sprzedaży dwóch gazet codziennych „Express
Bydgoski” i „Nowości – Dziennik Toruński”, które do końca września ub.r.
wydawane były przez Express Media.
Od października ub.r. ich wydawcą
została Polska Press Grupa. Dopiero
czwarte miejsce w tym rankingu zajęła
Agora. W 2016 roku spółka ta sprzedała niecałe czterdzieści siedem milionów egzemplarzy swoich dzienników
i magazynów. Już to proste zestawienie
danych powinno budzić niepokój.
Znaczenie prasy, czyli słowa pisanego,
wbrew obiegowym opiniom nie maleje, mimo wszechobecnej kultury obrazkowej. To prasa buduje relacje, bo
czytanie jest świadomą czynnością wymagającą od czytelnika dokonywania
wyboru, zaangażowania i refleksji. Prasa angażuje, bo czytanie odbywa się
w skupieniu i stosunkowo najtrudniej
w porównaniu z innymi mediami ten
odbiór zakłócić. I wreszcie, prasa buduje wiarygodność, a przez to, że jest
medium bardziej wymagającym i jej
czytelnicy są częściej lepiej wykształceni, zamożniejsi i mają wyższy status zawodowy niż np. stali telewidzowie, jej
wpływ (i związanych z nią portali internetowych) na opinię publiczną jest
o wiele większy niż wynika to tylko
z wielkości audytorium. Powtórzę
– naprawdę jest o co się bić. Szczególnie na rynku prasy regionalnej sytuacja
jest wyjątkowo nieciekawa.
Polska Press Grupa powstała
w marcu 2015 r. po fuzji koncernu Polskapresse i Mediów Regionalnych.
Zmiana ta zakończyła etap konsolidacji obu wydawnictw, będący efektem
zakupu Mediów Regionalnych przez
Polskapresse. Skandalicznego zakupu,
powiedzmy to wprost, bo oddawał
ostatnie gazety regionalne w ręce nie06. 2017

mieckiego potentata. Polska Press Grupa jest dziś wydawcą 18 dzienników
regionalnych, ponad 100 tygodników
lokalnych oraz kilkudziesięciu serwisów internetowych i ogłoszeniowych,
jak również właścicielem ośmiu drukarni. Ale opisana wyżej transakcja to
tylko formalność. Ta zasadnicza, która
ostatecznie przesądziła o monopolizacji rynku prasy regionalnej, miała
miejsce w listopadzie 2013 roku. To
wówczas Grupa Polskapresse sfinalizowała zakup Mediów Regionalnych od
brytyjskiego funduszu Mecom. Stało
się to możliwe dzięki trudnej do zrozumienia i akceptacji zgodzie Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
O transakcji poinformowano w lapidarnym komunikacie przesłanym do
pracowników spółki. – Zakup Mediów
Regionalnych jest dla Polskapresse najważniejszym wydarzeniem w historii
firmy. Jesteśmy dumni, że będzie mogli
razem pracować i wspólnie tworzyć
przyszłość jednej z największych grup
medialnych w Polsce – można było
w nim przeczytać. W wyniku transakcji powstała grupa medialna wydająca
wówczas 20 dzienników regionalnych,
liczne tygodniki płatne i bezpłatne oraz
bezpłatny dziennik „Nasze Miasto”,
a ponad to posiadająca ponad 60 serwisów internetowych oraz kontrolująca 11 drukarni. Kuriozalnie brzmiała
przy tym informacja, że „zgodnie z decyzją UOKiK, Polskapresse finalnie ma
kontrolować tylko 19 dzienników regionalnych, bo musi w ciągu roku
sprzedać ukazujący się w województwie lubelskim „Dziennik Wschodni”.
Wynika to z faktu, że spółka w tym regionie wydaje też konkurencyjną gazetę „Polska Kurier Lubelski”. Komunikat
był taki, jakby faktycznie UOKiK swoją
decyzją przeciwdziałał monopolizacji
rynku, przynajmniej w województwie
lubelskim. Przeciętny Kowalski nawet
się nie zorientował, co się stało.
W końcu po tych dwudziestu paru latach jak najszerszego otwierania się na
inne kraje, kultury i – co za tym idzie –
języki, nazwa Polska Press Grupa nie
brzmi bardziej obco niż inne i może za
nią stać zarówno biznesman z Madagaskaru, Koluszek, jak i Unii Europejskiej. W stopkach redakcyjnych same
polskie nazwiska i polskie nazwy, niezmienione nazwy przejętych gazet,
często obecne na rynku od czasów
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PRL, a nawet końca II wojny światowej. Ani śladu niemieckich właścicieli!
Warto jednak uświadomić sobie, że
monopolizacja rynku prasy regionalnej była widocznym celem działania
niemieckiego koncernu co najmniej
od końca lat 90., po chaotycznej i w niczym nie kontrolowanej prywatyzacji
prasy lokalnej. Już w roku 1998 utrwalił się swoisty prasowy rozbiór Polski
– jak nazwał efekty tego procesu poznański medioznawca z UAM, Jan Załubski w swojej książce „Media bez tajemnic”. Rozbioru tego dokonali dwaj
zagraniczni wydawcy – norweski koncern Orkla – Media i niemiecki Passauer Neue Presse. Każda z tych firm
przejmowała kolejne lokalne pisma
i drukarnie bez rozgłosu, w efekcie
czego wiemy jedynie, że w pojedynku
Orkla – Passauer wygrali Niemcy. Czy
naprawdę tak trudno było to przewidzieć? W Anglii i Francji ekspansję innego potentata prasowego – Bertelsmanna powstrzymały Izby Wydawców Prasy; u nas nie było to możliwe,
przecież ich członkami są także wydawcy zagraniczni. Mieliby działać
przeciwko sobie?
O tym, że propozycje dekoncentracji mediów naruszają potężne interesy kolejnych zagranicznych podmiotów w Polsce, świadczy histeryczna
reakcja polityków opozycji i części mediów już na te wstępne zapowiedzi
zmian legislacyjnych. Zdaniem opozycji to po prostu zamach na media krytyczne wobec Prawa i Sprawiedliwości.
Ten sam punkt widzenia podziela organizacja Reporterzy bez Granic. Plan
„repolonizacji” krajowych mediów,
poprzez wykorzystanie mechanizmów
antymonopolowych i zmuszanie zagranicznych inwestorów do sprzedaży
należących do nich mediów, jest
śmiertelnym zagrożeniem dla pluralizmu i wolności mediów – stwierdziła
autorytatywnie Pauline Ades–Mevel,
która w organizacji odpowiada za region Unii Europejskiej i Bałkanów.
„Gazeta Wyborcza” z kolei grzmi, że
„PiS chce repolonizacji mediów,
żeby… wygrać wybory samorządowe”.
Wypowiadający się na jej łamach eksperci podkreślają, że PiS ma silne poparcie na wsiach, ale w gminach czy
powiatach mniej, więc potrzebuje lokalnych mediów, nad czym pracuje
„felietonistka Radia Maryja”, posłanka
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Bubula, co w oczach czytelników „Gazety Wyborczej” ma być zapewne koronnym dowodem braku kompetencji.
Największy portal internetowy o mediach w Polsce – wirtualnemedia.pl
również straszy tym tematem. Czy zagraniczni wydawcy gazet w Polsce powinni zacząć się bać? – takie pytania
padają w nagłówkach relacji o postępie
prac nad „nadzwyczajnym przyspieszeniem” prac nad repolonizacją mediów. Portal „Na temat” też nie ma
wątpliwości: Repolonizacja mediów
– kolejna paranoja posłów PiS. Przyspieszają prace nad ustawą i nie liczą
się z kosztami. Niezależność mediów
boli posłów PiS, dlatego czas na ich repolonizację – można przeczytać już
w pierwszych akapitach tekstu, z którego wynika, że repolonizacja to tylko
pretekst do likwidacji wolnych mediów. Nawet konserwatywny i popularny publicysta Rafał Ziemkiewicz nazywa repolonizację walką z wiatrakami,
argumentując, że „Newsweek” nie dlatego jest tygodnikiem wrednym i propagandowo zakłamanym, że należy do
firmy niemiecko–szwajcarskiej, tylko
dlatego, że należy do firmy programowo realizującej propagandową narrację
uznawaną za korzystną przez eurooligarchię. Zdaniem publicysty skupianie
się na własności mediów, a nie na mechanizmach, jakie nimi rządzą i nadużyciach konkretnych właścicieli, to
walka z fantomami. Na dodatek – walka skazana na niepowodzenie. Nie ma
według niego fizycznej możliwości
ustawowego zróżnicowania kapitału
na krajowy i nie–krajowy w jakiejkolwiek dziedzinie, bez wejścia w konflikt
z najistotniejszymi zapisami unijnego
prawa. Jak sobie pomyślę – pisze Ziemkiewicz – że tę nową ustawę medialną
mieliby napisać ci sami mistrzowie,
którzy już pokazali co potrafią, przygotowując „prawo chroniące polską ziemię przed wykupem”, „podatek od
sklepów wielkopowierzchniowych”,
przepisy przeciwdziałające wyprowadzaniu przez koncerny zysków spod
opodatkowania w kraju, ustawy „antylichwiarskie” i „pomoc dla frankowiczów” – to się wcale nie dziwię, że PiS
zamiast przyznać otwarcie, gdzie leży
istota problemu, woli uciekać w jałowe
gadki o „repolonizacji mediów”.
Czy naprawdę nie ma to znaczenia, że red. Ziemkiewicz pisze te słowa

na łamach portalu interia.pl, który od
stycznia 2008 r. niemal w całości (96.6
proc. akcji i 99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) należy do Grupa
Bauer Media Polska?

Odwrotu nie będzie
Zapowiedzi na razie są jednak
jednoznaczne – rządowa ustawa o dekoncentracji mediów wzorowana na
prawodawstwie, które obowiązuje
w Niemczech i we Francji, ma być gotowa w połowie roku, jak powiedziano
na wspomnianym przeze mnie posiedzeniu Komisji Kultury i Środków
Przekazu – jeszcze przed wakacjami.
Celem regulacji ma być ograniczenie
udziałów zagranicznego kapitału
w rynku medialnym, choć wszyscy
wiedzą, że największym wyzwaniem
może się okazać wyegzekwowanie nowego prawa w Internecie. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zauważył
w wywiadzie publikowanym i rozpowszechnionym w sieci, że dobrym
wzorcem jest prawo antymonopolowe
obowiązujące od ponad 100 lat w Stanach Zjednoczonych. Przypomniał on,
iż drogowskazem dla prawodawstwa
antymonopolowego na świecie była
amerykańska ustawa Shermana z 1890
roku, która uznawała za nielegalne już
samo dążenie do monopolu i delegalizowała tego typu działalność. Ustawa
ta za podmioty dominujące uznawała
wszystkie te, które mają powyżej
30 proc. udziałów w rynku i zarządzała
przymusowy podział po przekroczeniu
70 proc. udziału rynku. W ten sposób
zostały podzielone wielkie korporacje,
jak Standard Oil Rockefellera i Standard Shoe, która zdominowała rynek
butów w USA.
Resort obecnie analizuje regulacje dotyczące rynku medialnego, które
obowiązują w krajach europejskich.
Francuskie prawo, które może posłużyć za wzorzec dla ustawy o dekoncentracji mediów, restrykcyjnie określa
dopuszczalny procentowy udział jednego pomiotu w danym segmencie
medialnego rynku. Przepisy zmierzające do zapobiegania monopolom obowiązują również w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Naprawdę nie ma w tym nic dziwnego,
że mogłyby obowiązywać także u nas.
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Kamień w bucie czy kamień obrazy?

W lutym znana organizacja dziennikarska Reporterzy bez Granic wezwała Unię
Europejską do nałożenia sankcji na Polskę. Pod listem podpisali się także przedstawiciele
Human Rights Watch i Amnesty International oraz polskie organizacje pozarządowe.
Według Christopha Deloire’a,
sekretarza generalnego Reporterów
bez Granic, w Polsce naruszane są
pluralizm i niezależność mediów,
które „tworzą unijną tożsamość, siłę
i być może nawet rację bytu”.
– Chcemy być kamieniem w bucie
polskiego rządu – oznajmił sekretarz.
Taki apel może szokować.
Tym bardziej, że głos Reporterów
bez Granic się liczy, gdyż ta międzynarodowa organizacja co roku
publikuje ranking wolności prasy
na świecie. W 2015 r. Polska spadła
w nim, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 29 miejsc na liście.
W rankingu za 2016 rok, obejmującym 180 krajów, Polska zajmuje
54. miejsce.
Wolność prasy nigdy nie była
tak zagrożona z powodu ataków na
media, stosowania represji i triumfalizmu polityków rządzących twardą ręką – uznali Reporterzy bez
Granic. „Kontrowersyjne reformy
wprowadzane od końca 2015 roku
przez skrajnie konserwatywny rząd
Prawa i Sprawiedliwości obejmują
przejęcie kontroli nad publicznym
radiem i telewizją, wymianę ich dyrektorów i przekształcenie ich w narzędzia propagandowe" – czytamy.
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Triumfalizm rządu – jeśli ktoś
tak jego postępowanie ocenia –
trudno w ogóle rozpatrywać jako zagrożenie wolności prasy. Innym zarzutom wobec polskich władz warto
jednak przyjrzeć się dokładniej.

Prześladowani
i dławieni?
Przedstawiciele Reporterów
bez Granic twierdzą, że po „upaństwowieniu” przez PiS publicznych
mediów z pracy musiało odejść
około 200 dziennikarzy. Sytuacja ta
przypomina im szykany, jakim poddawani są krytyczni wobec władzy
dziennikarze w Turcji.
Wielu z owych „represjonowanych” dziennikarzy – przypomnijmy – odeszło z mediów na
własne życzenie, dopisując w mediach społecznościowych legendę
o swej rzekomej opozycyjności
i prześladowaniach przez PiS. Jeśli
komuś przestali się podobać, to raczej nowym władzom telewizji lub
rozgłośni radiowych, ale w wielu
krajach nowe szefostwo oznacza
wymianę co najmniej części zespołu. Tak dzieje się również na Zachodzie i nie ma w tym sensacji. Natomiast porównania polskich mediów
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z sytuacją dziennikarzy w Turcji są
wyjątkowo niesprawiedliwe. Zwrócił na to uwagę Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
W marcu skrytykował Reporterów
bez Granic za zorganizowanie konferencji, podczas której stwierdzono, że wolność mediów w Polsce
jest zagrożona. „Tego rodzaju działania, piętnowanie i stygmatyzowanie Polski jako kraju niedemokratycznego, porównywanie go do
państw, w których dziennikarze są
mordowani czy więzieni, jest celową manipulacją o podłożu politycznym” – napisały władze SDP
w oświadczeniu.
Wystarczy poszukać informacji o kondycji mediów w Turcji, by
znaleźć dane, iż dziennikarze,
zwłaszcza kurdyjscy, regularnie trafiają w tym kraju do więzień. Tureccy reporterzy donosili na koniec
2016 r., iż za kratami przebywało
tam ponad 80 dziennikarzy, a ponad 130 redakcji zostało zamkniętych po nieudanym zamachu stanu
w lipcu 2016.
Ilu polskich dziennikarzy
wrzucił do więzień za krytykę jego
poczynań rząd PiS? Ile redakcji zamknął? To oczywiście pytania retoryczne.
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Reporterzy bez Granic twierdzą też, że kilka niezależnych gazet
i tygodników, które sprzeciwiają się
reformom PiS, „zostało zdławionych ekonomicznie”.. O jakich mediach mowa? Oczywiście za tak poszkodowaną uważa się np. „Gazeta
Wyborcza”. Według relacji prasowych, już w listopadzie 2016 r. na
jednym ze spotkań z czytelnikami
red. Adam Michnik twierdził, że
rząd uderza w redakcję, bo likwiduje prenumeraty jego gazety w urzędach, wstrzymał też dawane do niej
ogłoszenia spółek Skarbu Państwa.
Czy jednak ilość pieniędzy
płynących strumieniem od rządu
i jego agend jest uznawanym powszechnie na świecie miernikiem
wolności prasy?! Odwrotnie, niezależność mediów oznacza raczej niebranie funduszy z kasy państwowej,
zwłaszcza od tych, których działania media chcą skutecznie kontrolować. Skoro dziennikarzom „Gazety Wyborczej” (i innym redakcjom)
przez lata było z tym tak dobrze,
czy na pewno mogą uważać się za
pismo niezależne? Podobna ocena
poziomu niezależności dotyczy także innych, którzy korzystają z hojnej ręki państwowych sponsorów.
Bo tych, którzy nam płacą, niezręcznie nadmiernie krytykować…

Kto się boi (a kto nie)
„repolonizacji”?
Niepokojąca jest również,
zdaniem Reporterów bez Granic,
presja na media prywatne, które

Czy ilość pieniędzy
płynących
strumieniem od
rządu i jego agend
w stronę mediów
jest uznawanym
powszechnie na
świecie miernikiem
wolności prasy?

STR. 11

mają być „repolonizowane”. „Mimo
powszechnej krytyki, rząd ogłosił
plany »repolonizacji« mediów, będących w rękach zagranicznych
właścicieli” – orzekła organizacja.
Przypomnijmy, że nie chodzi
o odebranie udziałów czy prawa
własności zagranicznemu kapitałowi, lecz o ewentualne wykupienie
tych udziałów. A przepisy ograniczające poziom udziału zagranicznych inwestorów np. w prasie istnieją w zachodnich krajach, jakże
często stawianych nam za wzór.
W dodatku, o zgrozo, okazuje się,
że krytyka nie tylko nie jest powszechna, ale sondaż opublikowany
w mediach 5 kwietnia br. wskazuje,
iż prawie 60 proc. Polaków popiera
repolonizację, czyli wprowadzenie
ograniczeń dla udziału zagranicznego kapitału w mediach działających w kraju (badanie domu mediowego UM – grupa IPG Mediabrands z marca 2017).
Zatem pomysł podoba się nie
tylko zwolennikom rządu PiS. Za
jego przyjęciem jest też 34 proc.
ankietowanych z grupy osób stawiających się po lewej stronie politycznego spektrum lub bliżej centrum sceny politycznej. Zapowiadane zmiany popierają przede
wszystkim osoby aktywne zawodowo. Ich odsetek stanowi 63 proc.
badanych. 68 proc. ankietowanych
to osoby w wieku 42–51 lat. Za repolonizacją mediów opowiada się
także 58 proc. emerytów i rencistów oraz aż 50,5 proc. studentów.
Dodajmy, że projekt przepisów dotyczących repolonizacji przygotowywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
miał trafić do Sejmu przed wakacjami, toteż Reporterzy bez Granic
wydali tak krytyczną opinię, nie
znając jego zapisów.

Portrety
krytyków
Organizacja Reporterzy bez
Granic jest stosunkowo młoda.
Została utworzona w 1985 r. przez
Roberta Ménarda, Rémy Loury, Jacquesa Molénata i Émilien Jubineau
w Montpellier we Francji. Kwatera
główna organizacji mieści się dziś

w Paryżu. A organizacja ma biura m.in. w: Berlinie, Brukseli,
Sztokholmie, Tunisie czy Waszyngtonie. Pierwsze biuro w Azji – na
Tajwanie – miało zostać otwarte
w czerwcu 2017 r.
Reporterzy bez Granic często
apelują do rządów i instytucji międzynarodowych poprzez listy, petycje, wydają komunikaty prasowe.
Dysponują siecią ok. 150 korespondentów. To dzięki nim zdobywają
dane o sytuacji mediów w wielu
krajach. Czy jednak są to zawsze informacje wiarygodne? Porównanie
Polski do Turcji podważa rzetelność
oceny poziomu wolności mediów
w naszym kraju.
Starsza o dwie dekady jest
popierająca apel Reporterów bez
Granic Amnesty International. Jej
początki sięgają listopada 1960
roku, kiedy brytyjski prawnik – Peter Benenson przeczytał w prasie
o dwóch portugalskich studentkach skazanych na więzienie za toast za wolność. 28 maja 1961 roku
w londyńskim tygodniku „The Observer” pojawił się jego artykuł
wzywający do solidarnego działania w obronie więźniów sumienia
oraz sprzeciwu wobec łamania
praw zawartych w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka przez
rządy wielu państw.
Po tej publikacji, w lipcu 1961
roku, odbyło się spotkanie sympatyków apelu Benensona, na którym
podjęto decyzję o „utworzeniu międzynarodowego ruchu na rzecz
obrony wolności wyrażania opinii
i wyznawania religii”. W Londynie
powstały biuro i biblioteka, gromadząca informacje o przykładach naruszenia praw człowieka (w 1962
roku było 1200 spraw).
Kolejne grupy aktywistów powstawały w RFN, Holandii, Włoszech oraz Szwajcarii i działały
przez tzw. sieć trójek – każda zajmowała się trzema więźniami sumienia z trzech obszarów polityczno–ekonomicznych świata: państw
kapitalistycznych, komunistycznych
i rozwijających się. Na konferencji
w 1962 roku przyjęto nazwę Amnesty International. W tym samym
roku powstał Fundusz Więźniów

→

DEKONCENTRACJA MEDIÓW

Sumienia, służący pomocą więźniom i ich rodzinom.
Polska gałąź Amnesty pisze na
swej stronie, że to „globalny ruch
ponad 7 milionów ludzi, którzy
niesprawiedliwość traktują osobiście. Razem zmieniamy świat” – zapewnia. Zachęca do współpracy nawet „grupy szkolne” – czytamy. AI
kształci też edukatorów. Jedną
z najbardziej znanych akcji Amnesty jest coroczny maraton pisania
listów w obronie więźniów w ramach Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka (10 grudnia).
Human Rights Watch, mająca
siedzibę w Nowym Jorku, powstała
w 1988 r. z przekształcenia Helsinki
Watch. Początki organizacji sięgają
roku 1978, gdy założono Helsinki
Watch w związku z realizacją postanowień KBWE. HRW zajmuje się
monitorowaniem przestrzegania
praw człowieka. Skupia się na obronie wolności słowa i przekonań,
zwalczaniu cenzury, zapewnieniu
oskarżonym prawa do uczciwego
procesu, zapobiega torturom, chroni też prawa kobiet, za jedno z nich
uznając prawo do aborcji. Prowadzi
tzw. misje śledcze i sporządza raporty; skupia się na lobbingu i kontaktach z mediami.

Polska
na celowniku
Amnesty International krytykuje Polskę nie pierwszy raz.
W przeszłości także dostało się
nam m.in. za więzienie CIA oraz za
tzw. „deklarację wiary”, którą podpisało kilka tysięcy polskich lekarzy
sprzeciwiających się aborcji.
W maju tego roku krytyka
dotknęła polskie media także ze
strony amerykańskiej organizacji
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Freedom House. W tym wypadku
część zarzutów jest wyjątkowo chybiona. Zdaniem FH bowiem,
w Polsce spada poziom wolności
mediów, bo PiS… podważa narrację o winie Polaków za krzywdy
Żydów w czasie II wojnie światowej. Konkretnie – rządzący
„w znacznym stopniu omijają
udział Polaków w okrucieństwach
wojny” i eliminują głosy krytyków.
Przykładem takiego głosu ma być
Jan Tomasz Gross, który – jak czytamy w publikacji Freedom House
– był przesłuchiwany jako osoba,
która dopuściła się „zniesławienia
narodu polskiego”.
O wiarygodności niektórych
twierdzeń Grossa nie warto nawet
dyskutować, bo wielu historyków
już oceniło wartość jego publicystyki. Wypada co najwyżej czekać,
aż Freedom House zajmie się mediami niemieckimi i austriackimi,
bo te o zbrodniach wojennych obywateli obu tych krajów nie piszą
zbyt chętnie lub nie pamiętają
o nich wcale.
Takie opinie, zasłużonych skądinąd organizacji broniących praw
człowieka, obnażają ignorancję ich
działaczy i podważają ich wiarygodność, bez której nie można aspirować do roli „kamienia w bucie
polskiego rządu” ani w ogóle na serio bronić wolności słowa. Mediom
w Polsce wiele można zarzucić. Niemniej panuje w nich pluralizm,
a krytycy rządu nie są prześladowani. O tym jednak Reporterzy bez
Granic (i im podobni) albo nie
mają, albo nie chcą mieć pojęcia.
Dlatego, zamiast zaprezentować
trzeźwą ocenę prawdziwych faktów,
obrażają inteligencję lepiej zorientowanych odbiorców swoich raportów i oświadczeń.

„Piętnowanie i stygmatyzowanie Polski jako
kraju niedemokratycznego, porównywanie
go do państw, w których dziennikarze są
mordowani czy więzieni, jest celową
manipulacją o podłożu politycznym".
FORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)
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List otwarty… na przepaść

13 kwietnia br. portal wiadomo.co opublikował „List otwarty do dziennikarzy
i publicystów” podpisany przez Renatę Kim, Przemysława Szubartowicza, Bartosza T.
Wielińskiego oraz Marcina Wojciechowskiego.
Ze względu na pożytki poznawcze,
jakie może przynieść analiza tego
utworu, pozwolę sobie zacząć od
przytoczenia jego obszernych fragmentów. Myślę, że sygnatariusze nie
wezmą mi tego za złe; w końcu „Forum Dziennikarzy” adresowane jest
ze swej natury do dziennikarzy
i publicystów, do których zwracają
się autorzy listu.
„Prawda nie leży pośrodku.
Prawda leży tam, gdzie leży. Rolą
dziennikarza i publicysty jest podawanie prawdy społeczeństwu.
(…)Tymczasem w obliczu bezprecedensowego łamania konstytucji, które ma miejsce w Polsce od listopada
2015 roku, część polskich dziennikarzy i publicystów cofa się przed nazwaniem tego po imieniu, powołując
się na zasadę bezstronności. Obserwujemy przypadki przemilczania,
niedopytywania, bagatelizowania lub
„uzupełniania” informacji o przykłady z przeszłości, często nieadekwatne, które miałyby rzekomo bilansować podaną wiadomość, stworzyć
fałszywą symetrię poprzez sugerowanie, że podobne rzeczy już się działy
w przeszłości. W ten sposób dziennikarze starają się osłabić moc własnego przekazu po to, by odsunąć od
siebie ewentualne oskarżenia

o stronniczość lub o wspieranie opozycji. Taka próba symetrycznego rozdawania razów, po równo, niezależnie od tego, jaki jest stan faktyczny,
zyskała już miano symetryzmu. Koncept ten opiera się na założeniu, że
prawda leży zawsze pośrodku, i nawet jeśli obecne władze daleko przekraczają dopuszczalne standardy, to
należy podążać za nimi, aby nie utracić pozycji leżącej w równej odległości pomiędzy stronami konfliktu.(…)
Źle rozumiana zasada bezstronności
prowadzi do nieuczciwości intelektualnej, do niepodawania całej prawdy lub wykrzywiania prawdy po to,
by wykazać się rzekomą bezstronnością, by zaistnieć na rynku dziennikarskim jako obiektywny, rzetelny,
wyważony, daleki od skrajności publicysta. (…) W ujęciu funkcjonalnym
(bo na pewno nie intencjonalnie)
taka postawa oznacza wspieranie polityków, którzy naruszają prawo
i standardy, bowiem nie liczą oni na
nic innego niż właśnie uznanie, że
ich działania mieszczą się w nawiasie
dopuszczalnych, demokratycznych
procedur politycznych. W ten sposób
szukają alibi, świadków, którzy by zeznali przed społeczeństwem, że to, co
robią, jest w zasadzie zwykłą polityką, taką samą jak w całym okresie po

1989 roku. Dzięki temu zyskują rozgrzeszenie i otwartą furtkę do następnych nielegalnych lub po prostu
niegodziwych działań rozmontowujących polską demokrację. (…)
W przypadkach jednoznacznych należy się zachowywać jednoznacznie”.

Do kogo i o czym?
Wbrew tytułowi „List otwarty…” obszernie cytowany powyżej,
nie jest on adresowany do dziennikarzy i publicystów tak w ogóle, tylko
do dziennikarzy i publicystów bądź
to starających się zachować dystans
wobec wszystkich stron politycznej
rywalizacji w Polsce, bądź też bardziej krytycznie nastawionych do
obecnej władzy, ale w ocenie autorów
– nie dość krytycznie. Innymi słowy,
list jest skierowany do „swoich” oraz
„niczyich”.
Dziennikarzy i publicystów
bardziej sprzyjających obecnej władzy niż obecnej opozycji autorzy
„Listu…” najwyraźniej nie uważają
za jego adresatów. Nie poświęcają im
uwagi, do niczego nie nakłaniają.
Najwyraźniej traktują ich jako integralną część wrogiego obozu politycznego, a nie różniącą się od nich
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poglądami część własnego środowiska zawodowego.
„List …” to zbiór zarzutów i zaleceń autorów listu wobec jego adresatów. Zarzut podstawowy jest taki,
że ci adresaci zamiast śmiało demaskować i piętnować „bezprecedensowe łamanie konstytucji, które ma
miejsce w Polsce od listopada 2015
roku”, (…) „cofa się przed nazwaniem tego po imieniu, powołując się
na zasadę bezstronności”. Wśród
wytykanych kolegom przewinień na
pierwszy plan wysuwa się grzech
„symetryzmu” lub „fałszywej symetrii”, polegającej na podawaniu „przykładów z przeszłości (…), które miałyby rzekomo bilansować podaną
wiadomość, stworzyć fałszywą symetrię poprzez sugerowanie, że podobne rzeczy już się działy w przeszłości”. Ponieważ sami autorzy listu
cofają się z kolei przed konkretami,
można jedynie domniemywać, że nie
podoba im się np. „bilansowanie” informacji o polityce PiS wobec Trybunału Konstytucyjnego przypominaniem metod, jakimi poprzedni obóz
władzy zapewnił w składzie TK przewagę liczebną swoim kandydatom.
Z całokształtu wywodów, z jakimi mamy do czynienia w liście,
zdaje się wynikać, że za „fałszywą symetrię” uznają oni nie tylko porównawcze wartościowanie działań władzy obecnej i byłej, ale już samo
przypomnienie, że dane zjawisko,
problem mają jakąś historię, która
nie rozpoczęła się w dniu wygrania
wyborów przez PiS. Nawet najbardziej gorzka krytyka obecnej kondycji mediów publicznych nie może
abstrahować od „historii choroby”,
na którą składają się grzechy i błędy
władzy obecnej, władzy poprzedniej
oraz wszystkich, bez wyjątku, kolejnych większości rządzących co najmniej od roku 1992. Taka diagnoza
nie wynika z budowania „fałszywej
symetrii”, która miałaby komukolwiek dawać „alibi” lub „rozgrzeszenie”, tylko z rzetelnej analizy udokumentowanych faktów.

Dlaczego
i w imię czego?
Autorzy „Listu…” nie wyjaśniają, w imię jakich zasad czy stanFORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)
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dardów uprawiania zawodu dziennikarskiego nie należy przypominać
„przykładów z przeszłości” lub dlaczego dziennikarz nie powinien starać się zachować dystansu, pozwalającego uniknąć reputacji osoby
„wspierającej opozycję”. Podają w tej
kwestii wyłącznie uzasadnienie polityczne: że jeśli medialna krytyka
działań obecnej władzy nie będzie
wystarczająco ostra i nie będzie krytyką wyłącznie pod adresem władzy
obecnej (bez „przypominania”), to
ta władza otrzyma w prezencie
„otwartą furtkę do następnych nielegalnych lub po prostu niegodziwych działań rozmontowujących
polską demokrację”.
Cokolwiek sądzić o meritum
powyższego argumentu, brzmi on
osobliwie w liście od dziennikarzy do
innych dziennikarzy, napisanym rzekomo w trosce o to, by ci uniknęli
„nieuczciwości intelektualnej” i koncentrowali się na „podawaniu prawdy społeczeństwu”. Z taka retoryką
słabo klei się iście jakobiński duch
zagrzewania do boju nie dość uświadomionych politycznie kolegów
z branży. Ten agitatorski zapał w finale „Listu…„ przyjmuje postać zgoła groteskową, gdy autorzy sięgają po
styl rodem z kodeksu karnego: „Kto,
powołując się na źle rozumianą zasadę bezstronności, dystansuje się od
powinności informowania, a nawet
alarmowania społeczeństwa wtedy,
gdy to niezbędne, staje się automatycznie współuczestnikiem przez zaniechanie procesu naruszania fundamentów państwa prawa”. Brak tu już
tylko dopełnienia „i podlega karze
pozbawienia prawa wstąpienia do
Towarzystwa Dziennikarskiego lub
karze wiecznego potępienia na Twitterze przez samego Tomasza Lisa”.

Co na to
środowisko?
„List…” przytoczony, m.in.
przez portal wirtualnemedia.pl
i poddany recenzowaniu w mediach
społecznościowych, został przez komentujących go „dziennikarzy i publicystów” (z nielicznymi wyjątkami,
jak wspomniany Tomasz Lis), przyjęty chłodno, a nawet prześmiewczo,
z różnych zresztą powodów.
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Na pewno autorom nie pomógł
kontrast między dramatycznym i autorytatywnym tonem ich epistoły
a wąskim gronem jej sygnatariuszy,
z których w dodatku żaden nie należy do środowiskowej „ekstraklasy”,
nawet we własnym „środowisku naturalnym”. Był aktem samozwańczym
i niepoważnym nawet w oczach tej
części środowiska medialnego, która
skądinąd sprzyja obecnej opozycji.
Niektórych komentatorów wyraźnie zirytował moralizatorski ton
„Listu…”, pozostający w kontraście
z trywialnością jego agitatorskiego
przesłania i reputacją autorów. – Widzę, że paru dziennikarzy uważa, że
z jakiegoś tajemniczego powodu
mogą reszcie mówić co jest moralne.
Proszę się zająć własnym sumieniem
– stwierdziła, cytowana przez wirtualnemedia.pl, Dominika Długosz
z Polsat News, poparta w tej kwestii
przez Agnieszkę Gozdyrę. Agnieszka
Burzyńska z „Faktu” uznała list za
polityczny manifest, a redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał
Szułdrzyński wyśmiał sygnatariuszy,
a głównie Przemysława Szubartowicza, za tupet w przybieraniu pozy
moralnych autorytetów. W „superekspresowym” stylu odprawił sygnatariusy „Listu…” Sławomir Jastrzębowski: „Przecież grupka ludzi podpisana pod listem jawnie dąży do zmiany
władzy, bo nowa władza albo ograniczyła im tak zwane koryto, albo ich
od niego odcięła. Gdzie byliście i co
pialiście za poprzedniej władzy? Ten
kuriozalny tekst, to jest żenada
w czystej postaci. Ogonem na mszę
w ornacie dzwoni nie diabeł, tylko
jakieś pocieszne huncwoty” – dodaje.
Choć tego już nikt głośno nie
powiedział, poważne traktowanie
„Listu…” części jego adresatów
utrudniło to, że był on wezwaniem
do wyrwania z futryny drzwi na
oścież otwartych. Odrzucenie grzechu „symetryzmu” i gorliwość w demaskowaniu „rozmontowywania demokracji” przez PiS to chleb powszedni (z masełkiem) dla wielu
dziennikarzy i publicystów TVN,
Polsatu, TOK FM, Radia ZET, „Gazety Wyborczej”, „Newsweeka”, „Polityki”, Onetu, że poprzestanę na krótkiej
liście wiodących PiSożerców.
W oczach co bystrzejszych wyjada-
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czy z tego segmentu środowiskowego „List…” mógł jawić się jako niemądrą ekstrawagancja i niepotrzebna ostentacja. Po co jawnie wzywać
do wypowiedzenia wojny konwencjonalnej, gdy w najlepsze trwa wojna hybrydowa, której wypowiadać
wprost nie było trzeba i mówić o niej
nie należy.

O co w ogóle chodzi?
Jeden z wymienionych przez
redaktora Jastrzębowskiego „pociesznych huncwotów”, Przemysław
Szubartowicz, odpowiadając krytykom, stwierdził: „Wychodzimy z założenia, że obecna władza przekroczyła granicę, za którą nie ma już
miejsca na dotychczasowe standardy
różnie rozumianej bezstronności czy
obiektywizmu. Chodzi o łamanie
konstytucji. (…) Dziś jest czas, by
tzw. czwarta władza na nowo zdefiniowała swoją rolę w demokratycznym systemie. Naszym zdaniem, należy piętnować antydemokratyczne
przekroczenia władzy”.
Mamy zatem do czynienia
z poglądem, że w systemie demokratycznym zasady działania „czwartej
władzy” nie powinny być stałe i uniwersalne, tylko mogą być arbitralnie
„na nowo definiowane” przez uspo-

– Widzę, że paru
dziennikarzy uważa,
że z jakiegoś
tajemniczego
powodu mogą
reszcie mówić co jest
moralne. Proszę się
zająć własnym
sumieniem –
stwierdziła,
cytowana przez
wirtualnemedia.pl
Dominika Długosz
z Polsat News.
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sobioną w ten czy inny sposób do
władzy i opozycji część środowiska
dziennikarskiego. Co więcej, glossa
Szubartowicza do listu, którego jest
współautorem, zdaje się dodatkowo
wskazywać, że marzeniem sygnatariuszy jest wprowadzenie stanu wojennego na obszarze całego dziennikarstwa polskiego. W zacytowanej
wypowiedzi Szubartowicz bez ogródek wykłada doktrynę wojenną, która w tekście samego „Listu…” była
spowita zasłoną dymną komunałów
o prawdzie, przyzwoitości, etc. Na
wojnie wszystkie chwyty dozwolone
– przekonują adresatów „Listu…”
jego twórcy, oferując wieczyste rozgrzeszenie każdemu, kto pójdzie
w ich ślady i zajmie się w miejsce
dziennikarstwa – faktycznie propagitem, w imię „obrony” demokracji,
konstytucji i czego tam jeszcze.
Dlaczego autorom „Listu
Czwroga” tak bardzo zależy, by z polskiego dziennikarstwa i publicystyki
wyparowało wszystko poza ocenami
i postawami skrajnymi? Otóż najwyraźniej ich zdaniem stopień politycznej polaryzacji wśród Polaków jest
wciąż zbyt niski w stosunku do potrzeb autorów „Listu…”. Wciąż nie
jest tak, by istniała jedynie publiczność antypisowska i propisowska,
więc należy dokończyć proces polaryzacji mediów i środowiska dziennikarskiego. Autorzy „Listu…” zdają
się żywić – jak dla mnie bezwstydną
– nadzieję, że jeśli znikną dziennikarze i publicyści starający się zachować dystans i ciekawi tego, co „było
wcześniej”, jeśli znikną publicyści
„siedzący okrakiem na barykadach”
(to już cytat z Twittera), to znikną
także czytelnicy, słuchacze, telewidzowie o złożonych poglądach i wielostronnym krytycyzmie, a zostaną
sami nieprzejednani kibice władzy
i opozycji, pomiędzy którymi – zamiast przestrzeni debaty i szukania
punktów wspólnych – będzie ziała
przepaść.

Bo do wojny trzeba
dwojga
Spójrzmy prawdzie w oczy:
autorzy „Listu Czworga” nie są
w tym chorym pragnieniu odosobnieni. Po pierwsze, ponieważ ich ży-

wiołem jest bardziej polityka, niż
dziennikarstwo, podzielają pragnienia sporej części klasy politycznej,
a ta dziś pełną parą prze ku pogłębianiu polaryzacji. Po drugie, to
samo pragnienie przenika rosnącą –
obawiam się – część świata samych
mediów oraz ich publiczności. Natchnione wojennym duchem wywoływanym przez sygnatariuszy „Listu…” teksty znajdziemy w tytułach
skądinąd bardzo politycznie i ideowo odległych od „Gazety Wyborczej” lub „Newsweeka”, jak „Gazeta
Polska” (także „Codziennie”) czy „w
Sieci”. Ktokolwiek śledzi media społecznościowe, a zwłaszcza Twittera,
wie czym dla niektórych publicystów z szeroko rozumianej prawicy
(lub antylewicy) kończą się wypowiedzi krytyczne wobec polityki
i polityków PiS, wobec pomysłów
ustawodawczych obozu władzy, itp.
Otóż kończą się falą hejtu, insynuowaniem złej woli i wezwaniami do
zwarcia zwieraczy i zachowania
„jedności moralno–politycznej”
w obliczu wroga. Co prawda, przewaga radykalnych i histerycznych
tonów dziś występuje po stronie
opozycji „totalnej”, ale nie ma ona
na nią monopolu, a proporcje mogą
ulec zmianie, jeśli obóz władzy
przejdzie do trwałej defensywy.
Uprawianie opozycji „totalnej”
w państwie, w którym istnieją normalne, demokratyczne warunki do
uprawiania opozycji zwyczajnej, jest
przejawem politycznego awanturnictwa i zarazem metodą demoralizowania i radykalizowania obozu
władzy. Są to procesy sprzężone
zwrotnie i miewało to już w naszych
dziejach opłakane skutki. Jednak dopóki istnieje demokracja, istnieją też
pokojowe procedury karania i nagradzania polityków przez obywateli, do
wyrzucenia poza sejm włącznie. Nie
istnieją analogiczne mechanizmy
obywatelskiej kontroli nad systemem
medialnym i dominującymi w mediach praktykami. A w Polsce nie ma
ich jeszcze bardziej, ze względu na
strukturę własnościową środków
przekazu. Jeśli w tej sytuacji resztki
pluralizmu dziennikarskiego zostaną
wyparte przez dualizm, to po takim
upadku „czwartej władzy” nie będzie
czego zbierać.
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ROZMOWA

Gierki polityczne księgowego Dekana

Z Wojciechem Surmaczem o instrukcji, jaką rozesłał do polskich dziennikarzy
zatrudnionych w tytułach należących do koncernu Ringier Axel Springer jej szef, Mark
Dekan, rozmawia Błażej Torański.
Zaskoczył Cię list prezesa Ringier
Axel Springer, Marka Dekana, do
polskich dziennikarzy pracujących w koncernie?

Nie sądziłem, że cokolwiek mnie
jeszcze zaskoczy, ale ten list zaskoczył
mnie totalnie.
Co najbardziej? Że jest instrukcją,
jak należy interpretować wydarzenia?

Nie. Zaskoczyła mnie głupota
Marka Dekana. Jego list jest po prostu
głupi.

Nie dowodzi, że jesteśmy krajem
medialnie skolonizowanym? Nie
jest to jawna ingerencja w suwerenne decyzje Polaków?

To nie pierwsza afera wokół wydawnictw niemieckiego kapitału
w Polsce i reakcja polskich mediów na
ten list jest w pełni uzasadniona. Jestem jednak przeciwny robieniu burzy
w szklance wody z powodu głupoty
jednego człowieka. Pracowałem w tym
wydawnictwie przez wiele lat i mam
tam wielu przyjaciół, niejednokrotnie
o poglądach skrajnie odmiennych od
Marka Dekana. Dekan to zwykły księgowy, który zrobił karierę w międzynarodowej korporacji. Może i umie liczyć, ale pisać zdecydowanie nie powinien. Moim zdaniem nie należy wyciągać zbyt dalekich wniosków z jego
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listu, bo on świadczy przede wszystkim o braku profesjonalizmu autora
i jego skrajnej głupocie. Nie wyobrażam sobie żadnej innej korporacji niemieckiej, której prezes posunąłby się
do napisania takiego listu do swoich
dziennikarzy, a tym bardziej do polskich dziennikarzy.

Według Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa SDP, sens listu sprowadza się do tego, że rząd niemiecki reprezentuje interesy Polaków lepiej niż demokratycznie
wybrany rząd Polski. Tak samo to
odebrałeś?

Wciąż uważam, że to jest opinia
Dekana, prezesa dużego koncernu
medialnego, w którym połowę udziałów mają Niemcy, a drugą połowę
Szwajcarzy. Gdyby Mark Dekan
chciał zachować twarz i zaprzeczyć
temu, co mówi Krzysztof Skowroński,
to podałby się do dymisji i uciął na
ten temat wszelkie spekulacje. Gdyby
właściciele koncernu chcieli zaprzeczyć słowom prezesa SDP, odwołaliby
go. Jeśli Dekan nie poda się do dymisji lub właściciele nie odwołają go
ze stanowiska, będziemy mieli pełne
prawo mówić tak, jak Krzysztof
Skowroński: „Dekan reprezentuje interesy niemieckie oraz szwajcarskie
i występuje przeciwko państwu pol06. 2017

skiemu”. Rzeczywiście taką treść ma
ten list! Równocześnie szalenie
krzywdzi wielu ludzi pracujących
w Axel Springer Polska. Na Twitterze
widziałem już wpis, który parafrazuje
słynne hasło z czasów okupacji „Tylko świnie siedzą w kinie”. Ktoś napisał: „Tylko zwierzę pracuje w Springerze”. To bardzo smutne…

Tymczasem Agnieszka Odachowska, dyrektor komunikacji korporacyjnej w Grupie Ringier Axel
Springer Polska całą tę sprawę bagatelizuje. Twierdzi, że Dekan „co
tydzień pisze krótki list do pracowników”. Pracowałeś w „Newsweeku” i „Forbesie”. Rzeczywiście
prezes RASP co tydzień wydawał
swoim pracownikom instrukcje,
jak komentować wydarzenia?

Pracowałem w RASP 7 lat
i mógłbym niejedną historię opowiedzieć o niemieckim podejściu do
„wolności słowa” w tej korporacji. Ale,
w przeciwieństwie do Marka Dekana,
jestem profesjonalistą. Uważam, że
o byłym pracodawcy mówi się dobrze,
albo wcale. Mogę natomiast komentować list Dekana jako zwykły dziennikarz ekonomiczny i uważam, że Mark
Dekan to najgłupszy CEO, jaki się
mógł wydawnictwu Ringier Axel
Springer przytrafić. A jeśli dyrektor
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komunikacji korporacyjnej RASP
przyznała, że Mark Dekan co tydzień
pisze coś podobnego, to mam prawo
wysnuć z tego wniosek, że tym razem
napisał coś wyjątkowo ohydnego. Komuś puściły nerwy i list wyciekł na
zewnątrz. Współczuję dziennikarzom, którzy pracują w tym koncernie w Polsce, bo wielu z nich znam od
lat i szanuję. Teraz nie będą mieli łatwego życia.
List Dekana dowodzi, że w tym
koncernie medialnym łamie się
sumienia.

To się dopiero okaże. Czy dziennikarze, do których napisał Dekan
będą wyjaśniać „ciemnocie”, nie rozumiejącej Tuska i Unii Europejskiej, że
Jarosław Kaczyński jest niewiarygodny. Tak bowiem można zinterpretować list Dekana. Że namawia w nim
dziennikarzy, aby stanęli po stronie
tzw. totalnej opozycji w Polsce.
„Newsweeka” nie musi do tego
namawiać.

No tak, „Newsweek” pod kierownictwem Tomasza Lisa realizuje to
od dawna…
Co realizuje? Niemiecką rację stanu?

Rację Marka Dekana. Właściciele koncernu muszą zareagować. Nie
mogą tego bagatelizować. Komunikat
Agnieszki Odachowskiej jest żartem,
kpiną z rynku mediów w Polsce.

Żart żartem, ale kilkanaście lat
temu, kiedy koncern Verlagsgruppe Passau kupował łódzkie „Wiadomościach Dnia”, jej prezes–dyrektor generalny Franz Xaver Hirtreiter powiedział: „Nie mogliśmy
was podbić militarnie, to podbiliśmy ekonomicznie”.

List Marka Dekana jest poważny. Nazwałbym go nawet wystąpieniem politycznym szefa największego
koncernu medialnego w Polsce.
Z punktu widzenia biznesu i zarządzania, które opisuję jako dziennikarz
ekonomiczny od ponad dwudziestu
lat, ten list jest skrajnie głupi.
Złamana została zasada oddzielenia biznesu od wolności słowa
i misji dziennikarskiej?

I od polityki. Totalnie. Żeby było
śmieszniej, Mark Dekan naruszył jedną podstawowych wartości, którymi
rzekomo kieruje się Ringier Axel
Springer. Na stronie internetowej tej
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korporacji, pod hasłem „uczciwość”
widnieje deklaracja: „Nie angażujemy
się w gierki polityczne.” Dekan niewątpliwie się właśnie zaangażował, łamiąc
własne zasady korporacyjne i wykazując się brakiem zwykłej, ludzkiej przyzwoitości.

Należy z tego wnioskować, że
ważniejsze teksty „Faktu” czy
„Newsweeka” cenzurowane są
w Berlinie?

Nie wiem czy w Berlinie, może
w Zurichu? Niech Mark Dekan odpowie na to pytanie.

Może po tym liście powinniśmy
przyspieszyć prace o repolonizacji
i dekoncentracji mediów w Polsce?

To jest kolejny powód, aby list
Dekana nazwać skrajnie głupim. Jako
szef największego koncernu medialnego w Polsce z kapitałem zagranicznym powinien zachowywać się wyjątkowo neutralnie i delikatnie, bo stąpa
po niezwykle cienkim lodzie. Tym
listem zdetonował temat repolonizacji polskich mediów, który od czasu
„dobrej zmiany” cały czas pulsuje.
Mark Dekan ma szansę przejść do
historii jako ojciec repolonizacji polskich mediów.
Jak repolonizować nie naruszając
świętego prawa własności?

To jest pytanie do ustawodawcy,
prawników zaangażowanych w ten
proces. Stworzenie takiego prawa jest
konieczne wobec totalnego braku
równowagi kapitałowej na polskim
rynku, który po 1989 roku został oddany za bezcen Niemcom. W Niemczech zdecydowana większość rynku medialnego kontrolowana jest
przez kapitał niemiecki. Dlaczego
w Polsce ten rynek nie miałby być
kontrolowany przez kapitał polski?
Jak więc to zrobić?

Możemy czerpać wzorce z repolonizacji rynku bankowego.

Spółki Skarbu Państwa mogłyby
odkupić gazety regionalne?

Nie tylko gazety regionalne.
Dlaczego nie miałyby wykupić udziałów w Grupie TVN czy RASP? Dlaczego nie? Dzisiaj rynek medialny
przeżywa zapaść, więc jest dobry czas
na zakupy. Tym bardziej, że w grę
wchodzą dużo mniejsze pieniądze,
aniżeli przejęcie kontroli nad jednym
czy drugim bankiem.

Nie tylko gazety
regionalne. Dlaczego
nie miałyby wykupić
udziałów w Grupie
TVN czy RASP?
Dlaczego nie? Dzisiaj
rynek medialny
przeżywa zapaść,
więc jest dobry czas
na zakupy. Tym
bardziej, że w grę
wchodzą dużo
mniejsze pieniądze,
aniżeli przejęcie
kontroli nad jednym
czy drugim bankiem.
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Na tropach „fejka”

Fake news według Paula Levinsona*
Temat postprawdy i fake news
stał się w ostatnich miesiącach niezwykle gorący. Rozpala dyskusje
i wywołuje kontrowersje. Mimo to,
nadal brakuje na rynku rozpraw
i artykułów naukowych, które by
w niepowierzchowny sposób analizowały to zjawisko. Dlatego cenne
są wszelkie próby podejmowane
przez zawodowych myślicieli, socjologów czy medioznawców, którzy
chcą sięgnąć do genezy tego fenomenu i opisać jego onto– i epistemologiczne podstawy. Jednym
z nich jest Paul Levinson – autor
eseju „Fake News in Real Context”
(rok wyd. 2016–2017). Czy jednak
podjętą przez niego próbę można
nazwać udaną?

Krótka
rozprawa
na długi temat
Levinson jest profesorem
Communication & Media Studies
na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Jego książki zostały
przetłumaczone na 15 języków.
Jedną z najbardziej znanych, również w Polsce, jest „Miękkie ostrze,
czyli historia i przyszłość rewolucji
informacyjnej” (1997, wyd. polskie
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1999 i 2006). Tamta książka traktowała o zmianach, jakie środki masowego przekazu wnoszą w nasze
życie – zmianach, których często
nie jesteśmy świadomi. Dlatego tak
niebezpieczne są wpływy powodowane przez fałszywe informacje.
Trudno się przed nimi bronić, bo
nawet nie wiemy, kiedy, jak i gdzie
nas zaatakują.
Paul Levinson analizuje historyczny i bieżący kontekst fake
news, porównując je z rządową
propagandą oraz z zasadami obowiązującymi w profesjonalnym
dziennikarstwie i dziennikarstwie
obywatelskim. Bada, jaki wpływ
miały na wybory prezydenckie
w Stanach Zjednoczonych w 2016
roku i w jaki sposób w przyszłości
– o ile to w ogóle jest możliwe –
można zapobiec ich dewastującej
sile. Esej jest krótką rozprawką na
24 stronach (z bibliografią łącznie
32). Mimo pewnej lakoniczności
dostarcza nowej wiedzy. Zaskakuje
tezami, aczkolwiek niektóre z nich
wydają się na pierwszy rzut oka
mało oryginalne lub tylko częściowo uzasadnione. Warto jednak zapoznać się z całością pracy, gdyż
dopiero konkluzje przynoszą najbardziej płodne spostrzeżenia. Ja06. 2017

kie są zatem główne tezy eseju?
W czasie ostatniej kampanii
prezydenckiej w USA – pisze Levinson – ludzie częściej czytali
fake news, aniżeli prawdziwe newsy (w stosunku 8,7 mln do 7,3
mln). I ten fakt budzi niepokój, bo
przecież celem wolnej prasy jest
poszukiwanie i relacjonowanie
prawdy, niezależnie od tego, czy
przekaz jest krytyczny dla rządu,
czy też wspiera jego działania.
Wolność prasy chroni Pierwsza
Poprawka do Konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Aby uniknąć pomyłek, wprowadzono procedury
sprawdzania faktów i żądanie korzystania z wiarygodnych źródeł.
Oczywiście, zdarzają się błędy, ale
chodzi o to, by uczciwie poszukiwać prawdy i korygować ewentualne pomyłki. Jednakowoż zasadny
jest sąd, że nie wszystko, co się
ukazuje w mediach, intencjonalnie
jest skierowane ku faktom i prawdzie. Na przykład w reklamie chodzi często o przesadę, o pominięcie
pewnych faktów, co może być nazwane zwodzeniem odbiorcy. Pamiętajmy jednak, że reklama nie
jest newsem i nie chce za niego
uchodzić, tymczasem fake news
udaje prawdziwego newsa.
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W poszukiwaniu
diﬀerentia speciﬁca
Levinson zauważa, że fake
news mogą być produkowane przez
tak zwanych dziennikarzy obywatelskich. Obecnie każdy posiadacz
smartfona dysponuje łatwymi w obsłudze i szybkimi w użyciu środkami technicznymi i może być fotoreporterem czy twórcą video. Różnica
pomiędzy zawodowymi dziennikarzami a obywatelskimi – pisze Levinson – polega nie na odmiennym
podejściu do prawdy (bo obie grupy
chcą ją przekazywać), lecz na braku
instytucjonalnych zabezpieczeń,
które by sprawiły, że dziennikarze
obywatelscy rzeczywiście relacjonują prawdę. Co prawda, mogą oni
sprawdzać na własną rękę podawane przez siebie fakty, ale nie jest to
tak skuteczna metoda, jak weryfikacja faktów przez inne osoby, a nie
przez reportera – autora relacji.
Kolejnym zagadnieniem, które analizuje Levinson jest stosunek
pomiędzy propagandą a newsem.
Stwierdza, że celem propagandy nie
jest informowanie, lecz władza.
W związku z tym media informacyjne kontrolowane przez rząd są
zaangażowane w uprawianie propagandy. Ale propaganda jest również
cechą rozwiniętej demokracji. Różnica pomiędzy propagandą w systemach totalitarnych i demokratycznych polega na tym, że w tych
pierwszych, kiedy jest wytwarzana
przez podległe rządowi media,
przebiera się w szaty prawdy i fak-

Jedną z cech fake
news jest odwołanie
do emocji,
a wiadomo, że gra na
emocjach pozwala
nadawcom
kształtować
zachowania
i postawy odbiorców.
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tów, natomiast w otwartym społeczeństwie różnica pomiędzy propagandą a newsem jest łatwiej dostrzegalna. W każdym jednak przypadku używa tych samych operacyjnych narzędzi. W demokratycznych
społeczeństwach celem propagandy
jest wywieranie wpływu i przekonywanie obywateli. Nie zawsze przeczy
ona prawdzie, niemniej dla władzy
prawda jest instrumentem perswazji
i jest prezentowana tylko w zakresie,
który służy głównie celom perswazyjnym, a nie informowaniu.
Levinson podejmuje w eseju
próbę zdefiniowania pojęcia fake
news, usiłuje określić jego differentia specifica. Stwierdza, że w odróżnieniu od dziennikarstwa zawodowego i obywatelskiego fake news nie
ma na celu relacjonowania prawdy.
Celem dostawców fałszywych newsów jest zamiar wprowadzenia odbiorców w błąd. Fake news dzieli tę
cechę z mediami kontrolowanymi
przez rząd, nastawionymi intencjonalnie nie na przekazywanie prawdy, lecz na wspieranie rządu. Tym,
co łączy fake news z zawodowym
dziennikarstwem (a w zdecydowanie mniejszym stopniu z obywatelskim), są pieniądze, jakie zarabiają
ci, którzy rozpowszechniają fałszywe wiadomości. Osoba, która tworzyła fake news w czasie kampanii
w USA, 18–latek z Macedonii, przyznał, że zarobił na nich 60 tysięcy
dolarów. Jednak Levinson nie wyciąga z tego wniosku, że rozpowszechniane wówczas celowo nieprawdziwe wiadomości przyczyniły
się do porażki Hillary Clinton. Jego
zdaniem udowodnienie tej tezy byłoby niezwykle trudne, choćby ze
względu na brak odpowiednich badań i metodologii.

Zabawa w chowanego
Można postawić pytanie, jak
to się dzieje, że nieprawdziwe wiadomości są akceptowane przez odbiorców, że ufają oni niewiarygodnym przekazom? Problem polega
na tym, że „fejkowe” wiadomości
są przez nich uznawane za wiarygodne, albowiem są zgodne z ich
poglądami, systemem wartości,
skryptami pojęciowymi, czy sym-

patiami politycznymi. Levinson
pisze, że fake news „idą ręka
w rękę” z istniejącymi w mediach
społecznościowych (np. na Facebooku) tak zwanymi „bańkami informacyjnymi”, czyli odpowiadają
na skłonności ludzi do szukania
w sieci poglądów, które zgadzają
się z tym, w co najbardziej wierzą.
To zjawisko zostało już wcześniej
opisane m.in. przez Leona Festingera jako „dysonans poznawczy”
i Marshalla McLuhana jako „narkoza narcyza”. Jest to sentyment do
poglądów i uczuć nam bliskich,
które spotykamy w mediach.
W XXI wieku ten syndrom został
określony jako „potwierdzająca
stronniczość” lub jako „skłonność
do sympatii”. Jednakże Levinson
zauważa, że są też tacy, którzy nie
wierzą „fejkom”, mimo, że ich treść
odpowiada ich przekonaniom.
Autor zwraca uwagę na inne
ciekawe zjawisko – swojego rodzaju
praktykę polityczną, widoczną
np. w wystąpieniach kandydata,
a później wybranego na prezydenta
USA Donalda Trumpa i przedstawicieli administracji waszyngtońskiej. Trump mianem fake news nazwał wiadomości dla niego niekorzystne. Nieprawdziwe były (zatem
były to w jego nomenklaturze fake
news) informacje o ekscesach erotycznych, których rzekomo dopuszczał się w Moskwie. Tym samym
pojęciem nazwał sondaże przedwyborcze publikowane przez CNN,
ABC i NBC. Zatem, o tym, co jest
fałszywą wiadomością w tym przypadku, decydował podmiot i zarazem adresat wiadomości. Inny charakter ma fake news wtedy, kiedy
sam autor wiadomości wskazuje na
jej fałszywość. W takim przypadku
odbiorca nie ma problemu z rozpoznaniem fikcji czy żartu obleczonego w dziennikarski przekaz. Pamiętać też powinniśmy o różnicy
pomiędzy newsem, który jest niezweryfikowany (i często jest fałszywy, choć może być też prawdziwy)
a fake news, który implikuje rozmyślny zamiar wprowadzenia
w błąd (nierzadko są to newsy niedające się zweryfikować, czyli inaczej mówiąc nieweryfikowalne).

→
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Polowanie
na „fejki”?
Jedną z cech fake news jest
odwołanie do emocji, a wiadomo,
że gra na emocjach pozwala nadawcom kształtować zachowania
i postawy odbiorców. Dlatego nie
ma łatwej recepty na rozpoznanie
fake news i na walkę z nimi. Facebook planuje ograniczyć ich obecność w sieci poprzez identyfikowanie fałszywych opowieści. Z informacji zamieszczonych na polskich
portalach wiadomo, że użytkownicy
będą mieli możliwość zgłoszenia informacji, co do prawdziwości której
mają wątpliwość. Po takim anonsie
zostanie ona następnie przeanalizowana przez partnerów medialnych
Facebooka. Zatem można będzie
oflagować pewne newsy w celu
poddania ich weryfikacji. Według
Levinsona to jest dobry pomysł
i powinien być on postrzegany jako
próba wprowadzenia nowego rodzaju gatekeepingu (czytaj: selekcji
informacji). Jednakże mimo tej pochlebnej opinii uważam, że czeka
nas nie mająca końca zabawa w kotka i myszkę, w której bariery narzucane przez administratorów będą
przekraczane przez twórców fake
news. Jakie zatem Levinson widzi
środki zaradcze? Po pierwsze, do
newsów powinniśmy – jego zda-

Paul Levinson
analizuje historyczny
i bieżący kontekst
fake news,
porównując je
z rządową
propagandą oraz
z zasadami
obowiązującymi
w profesjonalnym
dziennikarstwie
i dziennikarstwie
obywatelskim.
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niem – dodawać przymiotnik
„prawdziwy”, „potwierdzony” (legitimate). Po drugie, należy sprawdzać i zatwierdzać konta użytkowników, którzy piszą posty w internecie, jak zrobiły to Twitter i FB. Po
trzecie, zwalczać trollowanie i ograniczyć sferę anonimowości. I po
czwarte, wprowadzić jako niezbędny składnik procesu kształcenia
w szkołach seminaria na temat fake
news, aby nauczyć się je rozpoznawać. Należy też wymagać od rządu
i instytucji naukowych, by publikowały wyłącznie prawdziwe informacje. Levinson wskazuje remedium,
jednak ma świadomość, że walka
z fałszywymi wiadomościami nie
będzie łatwa, i że nigdy się nie skończy, albowiem – jak choroba – są
one „częścią naszego życia”.

Poczucie
niedosytu
i moc inspiracji
W konkluzji wypada stwierdzić, że analiza przeprowadzona
przez Levinsona w niewielkim stopniu odsłania genezę i historię fake
news. Autor pomija fakt, że są one
obecne w historii mediów od ich
początków. Nie próbuje też powiązać tego pojęcia z całościowymi
przemianami kultury newsa, które
są związane nie tylko z transformacją technologiczną, ale również
z rozwojem infotainmentu i tabloidyzacją prasy oraz mediów w ogóle,
co najmniej od połowy XX wieku.
Paradygmat newsa uległ bowiem
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
poważnym zmianom i stare definicje nie odpowiadają już nowym potrzebom. Środki zaradcze podawane
przez Levinsona również nie wydają
się wystarczające. Trudno choćby
oczekiwać, że instytucje państwowe
czy rządowe nigdy nie będą uprawiać propagandy. Ponadto testowanie informacji przez profesjonalne
agencje lub specjalne dobrane zespoły zawsze będą działaniami ex
post i jako takie nie zweryfikują natychmiast informacji prezentowanych jako breaking news. Należy
zdawać sobie sprawę, że korekta nie
trafi do wszystkich odbiorców, którzy już „skonsumowali” daną wia06. 2017

domość. Szybkość przepływu informacji i powstawanie coraz to nowszych portali internetowych „gwarantuje” dystrybucję i konsumpcję
newsów, których natychmiastowa
weryfikacja będzie trudna albo
wręcz niemożliwa. Pozostaje tylko
mieć nadzieję, że odbiorcy mediów
będą korzystać z profesjonalnych
przekazów, wielokrotnie sprawdzonych i godnych zaufania. Jednak
i to nie daje całkowitej pewności, że
przez sito fact–checkingu nie
przedostanie się fałszywa wiadomość. Być może zatem jedynym
wyjściem i obroną przed zalewem
fake news będzie wielokrotna weryfikacja tego samego newsa w różnych mediach i innych źródłach informacji. Tak czy inaczej, newsy
dostarczające ludziom wiedzy niezbędnej do dokonania ważnych życiowych wyborów stają się coraz
bardziej problematyczne.
W kontekście przyszłych badań nad fake news i post–prawdą
esej Paula Levinsona pokazuje swoją niezaprzeczalną, inspirującą moc.
Zwraca uwagę na niedostatek dotychczasowych rozwiązań i otwiera
nowe płaszczyzny dyskursu.
Autor jest adiunktem w Katedrze
Dziennikarstwa i Komunikacji
społecznej Uniwersytetu SWPS
w Warszawie.
*Paul Levinson, Fake News in
Real Context, Connected
Editions, Incorporated
(February 2, 2017), s. 41.
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Prokurator
powinien ścigać
Radio ZET
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internetowym był redakcyjny
komentarz: „Czy po raz kolejny
rzeczywistość prześciga
>>Ucho Prezesa<<? Nie sposób
też uniknąć skojarzeń z kultowym malowaniem trawy na
zielono na przyjazd dygnitarzy
partyjnych za czasów poprzedniego ustroju”. Z pewnością
niejeden radiosłuchacz wybuchnął śmiechem. To źle rzutuje na wizerunek prezydenta.
Jak z tym walczyć?

Nie ma, niestety, skutecznej
drogi prawnej.

Z dr. Rafałem
Kasprzykiem o tym, jak
radzić sobie z kłamstwem
medialnym, rozmawia
Błażej Torański
Czy kłamstwo medialne jest
w Polsce bezkarne?

Bezkarne nie jest, ale trzeba
wytoczyć pozew o ochronę dóbr
osobistych, jeśli to kłamstwo w nie
godzi.

Radio Zet podało niedawno –
a za nim Wirtualna Polska
i portal NaTemat – że w Bochni
nakazano zasypać wykopalisko
archeologiczne z powodu planowanej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty
Szydło. Prezydent nie planował
takiej wizyty, czy ma podać Radio Zet do sądu?

Oczywiście nie. Ustawa daje
możliwość Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji nakładania kar administracyjnych na nadawców, ale
niestety nie przewiduje kar w wypadku nierzetelności dziennikarskiej. Gdyby doszło do znieważenia prezydenta, w grę wchodzi
jeszcze art. 135 § 2 kodeksu karnego. W razie zniesławienia – choć
jest to przestępstwo z oskarżenia
prywatnego – prokurator mógłby
wszcząć postępowanie na podstawie art. 212 tego kodeksu, gdyż
wymaga tego interes społeczny.

W przypadku Radia Zet nie było
zniesławienia. Ale w serwisie

Węgrzy znaleźli na to sposób.
Ich Rada ds. Mediów za kłamstwo medialne może wymierzać kary: mediom elektronicznym do 700 tysięcy euro, wydawcom dzienników i publikacji internetowych – 89 tysięcy
euro. Nie da się tych przepisów
przenieść do polskiego systemu prawa?

Za kłamstwo tak, ale za „niewyważone politycznie” nie, bo byłoby to sprzeczne z orzecznictwem
Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. Polska przegrałaby takie sprawy w Trybunale Europejskim. I wydaje się, że Węgry też
będą przegrywać. Trybunał bowiem dopuszcza w ramach swobody dyskusji i wolności słowa także
wolność do formułowania wręcz
obraźliwych zarzutów.
Nic nie można zmienić?

Można na przykład wprowadzić możliwość karania przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadawcy, który
rozpowszechnia informacje oczywiście nieprawdziwe.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może przecież karać nadawców. W 2014 roku nałożyła
karę 50 tys. zł na radio Eska
Rock za obrażanie Ukrainek
przez Jakuba Wojewódzkiego
i Michała Figurskiego w programie „Poranny WF”.

Przepis mówi, że audycje lub
inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz
postaw i poglądów sprzecznych
z moralnością i dobrem społecznym. W szczególności nie mogą

zawierać treści nawołujących do
nienawiści lub dyskryminujących
ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość. W sprawie Ukrainek
KRRiTV i sąd powołały się na to,
że audycja propagowała treści dyskryminujące Ukrainki ze względu
na ich narodowość. Innym razem
TVN zapłacił karę 471 tys. zł za
znieważenie polskiej flagi w programie Kuby Wojewódzkiego.

W talk–show „Kuba Wojewódzki” rysownik Marek Raczkowski
i aktor Krzysztof Stelmaszyk
podczas programu wkładali miniatury polskich flag w atrapy
psich odchodów.

Było to bezczeszczenie symboli narodowych, propagowanie
działań sprzecznych z prawem,
z moralnością, dobrem społecznym. Natomiast sama nierzetelność dziennikarska nie upoważnia
przewodniczącego KRRiT do nałożenia kary na wydawcę.
Niedawno przewodniczący
KRRiT upomniał TVN. Nakazał zaniechanie działań „polegających na niedochowaniu
należytej rzetelności i staranności przy zbieraniu oraz wykorzystywaniu materiałów
podczas prezentowania problemów objętych tematem
audycji”. Chodziło o reportaż
Piotra Świerczka „(Nie)czyste
teorie” (pokazany w „Czarno
na białym”) o zespole Antoniego Macierewicza, wyjaśniającego sprawę katastrofy
smoleńskiej.

Przewodniczący KRRIT
mógł tylko pouczyć stację, bo nie
ma podstaw prawnych do nałożenia kary. Potrzebna jest zmiana
ustawy, żeby karać za nierzetelność
dziennikarską, ale nie w stylu węgierskim.
Po wpadce Radia Zet prezydent
Andrzej Duda napisał na Twitterze: „Przykład absolutnego
kłamstwa medialnego”. Można
było zrobić więcej?

W tej sprawie prokuratura
powinna wytoczyć powództwo
o ochronę dóbr osobistych Prezydenta przeciwko dziennikarzom,
którzy puścili fake news.
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Ludzie jak chleb

P

ani Sylwia Chutnik, pisarka, feministka,
kulturolożka w nomenklaturze laicy lewickiej, dała wyraz swemu niezadowoleniu
z programu Kuby Wojewódzkiego w TVN
na łamach „Gazety Wyborczej”. A to z powodu udziału
Tomasza Adamka. Bokser powiedział bowiem trefnisiowi TVN, że jego córki nie mogą spotykać się z nie–Polakiem. Pani Adamkowa ma wiedzieć, gdzie jest jej
miejsce w domu. Ojciec wybrał jednej córce chłopaka,
a druga nie lubi „czarnych”. W niedzielę trzeba chodzić
do kościoła.
Tomasz Adamek zdaniem pani Chutnik głosi wyższość białej rasy i nacjonalizm. Łamie w ten sposób konstytucję III RP i konwencję o prawach człowieka. Podpadł kodeksowi karnemu z art. 257, który postanawia:
„Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z takich powodów
narusza nietykalność cielesną innej osoby podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”. Kulturolożka wyciąga
stąd wniosek, że nie należy zapraszać do mediów ludzi
pokroju Tomasza Adamka. To szerzenie rasizmu pod
pozorem, że warto rozmawiać, nie ma nic wspólnego
z pluralizmem i wolną debatą, ale jest „rasistowskim
pasztetem”.
Gość Kuby Wojewódzkiego nie jest damskim bokserem, więc pani Chutnik może być spokojna o swą
nietykalność cielesną po tej wypowiedzi. Jednak zanim
męski bokser dostanie trzy lata za kratami za występ
w TVN, niechaj mi będzie wolno nieco naruszyć nietykalność umysłu pani Chutnik.
Tomasz Adamek wyraził poglądy większości Polaków. Można i należy upowszechniać je w telewizji, póki
jesteśmy we własnym kraju. Chyba, że czegoś nie wiem,
a co wie pani Chutnik. Są to nie tylko poglądy większości, ale także poglądy zdrowe, które podtrzymują rodziFORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)

nę i naród – te dwa filary własnego państwa, chociaż
nieznośne dla laicy lewickiej.
Ojciec wie lepiej od niedojrzałej córki, co jej wyjdzie na dobre w relacjach z chłopakami. A jeśli dziewczyna nie lubi „czarnych”, to znaczy, że obawia się niedopasowania wskutek wychowania w różnych kulturach.
Natomiast rasizm to pogląd, że sposoby zachowania
dziedziczy się w kodzie genetycznym, a nie w kodzie
kulturowym przez wychowanie w rodzinie.
Czarnoskóra Condolezza Rice została sekretarzem
stanu USA między innymi dlatego, że potrafiła grać na
fortepianie utwory Brahmsa i to na poziomie koncertowym. Znaczy to, że została wychowana jak biała dama.
Dlatego dano jej prowadzić sprawy zagraniczne Stanów
Zjednoczonych. Takiego stanowiska nie dostałby raper
z getta. Jeżeli pojawi się mnóstwo całkowicie zasymilowanych Murzynów, to może pan Adamek pozbędzie się
uprzedzeń. Na razie strzegą pomyślności osobistej jego
córek. U Adamków wyznaje się proste zasady sprawdzone przez pokolenia. Szanuje rodzinę, naród, Kościół. Bez
tych trzech instytucji nie byłoby nas na świecie. Jakie są
skutki, kiedy upadają, widać w Europie Zachodniej.
Adamkowie są ludźmi jak chleb. Oni karmią świat.
Dzięki takim ludziom istnieje społeczeństwo, a laica lewicka może uprawiać swoje figle migle. Niech uprawia.
To jest wolny kraj. Ale wezwanie, by wyrazicieli poglądu
Polaków odcinać od mediów, zamykać im usta, to nie
tylko chucpa. Nie tylko zakłamanie. To jest także głupota pani Chutnik.

Tomasz Adamek zdaniem pani
Chutnik głosi wyższość białej rasy
i nacjonalizm.
06. 2017
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Francja po wyborach i przed wyborami

Francja ma najmłodszego w historii tego kraju prezydenta; żaden z poprzednich nie
rządził mając 39 lat, a tyle skończył Emmanuel Macron, wybrany w drugiej turze 7 maja,
kiedy wygrał z kandydatką Frontu Narodowego, Marine Le Pen, w proporcji 66 proc.
głosów do 34,5 proc.
Żadne głosowanie nie mobilizuje obywateli Francji w takim stopniu,
jak te właśnie wybory, które odbywają
się raz na pięć lat. Francuzi, przywiązani do wartości republikańskich,
chcą jednak, by rządził nimi prawdziwy przywódca. Zakres władzy i pozycja prezydenta Francji są bardzo mocne, co wynika z zapisów konstytucji
Piątej Republiki, z roku 1958, kiedy
Heksagonem rządził generał Charles
de Gaulle.
Była to jedna z najdłuższych
i trudniejszych kampanii prezydenckich ostatnich kilkudziesięciu lat. Po
nieudolnych rządach prezydenta Hollanda aż jedna trzecia Francuzów do
końca nie wiedziała, na kogo zagłosuje. Wyborcy byli wyraźnie zmęczeni
sloganami powtarzanymi od lat, tak
na lewicy, jak prawicy, których programy nie różnią się bardzo w zasadniczych kwestiach. Ujawnione podczas kampanii oczekiwania Francuzów bywały często niespójne. Z jednej strony spodziewano się, że kandydaci na prezydenta będą stać na straży zasad wolności i demokracji, czyli
tego, co nad Sekwaną określa się jako
„wartości republikańskie”. Z drugiej
strony, duża cześć społeczeństwa
chciała wybrać lidera, kogoś nowego
i silnego, kto byłby w stanie stawić

czoła problemom związanym z kryzysem, bezpieczeństwem oraz kogoś,
kto podejmie reformę systemu gospodarczo-politycznego, by wydobyć
kraj z zapaści. Spodziewano się, że
nareszcie stare elity polityczne zostaną zastąpione przez „nowe głowy”,
stąd tak mocne poparcie dla młodych
kandydatów i liderów głoszących radykalne poglądy.
Zwyciezca, Emmanuel Macron
sam siebie określa jako nową siłę
Francji, jednak jego przeciwnicy wypominają mu, że jest przedstawicielem starego układu, popieranym
przez ustępującego prezydenta Francoisa Hollanda. Macron to starannie
wykształcony technokrata: urzędnik
państwowy i bankowiec, absolwent
prestiżowych szkół i uczelni, ponadto
praktykował w banku Rostschilda
w Nowym Yorku. Określany jako centrowy polityk, był członkiem rządu za
prezydentury Hollanda, pełniąc funkcje ministra gospodarki i cyfryzacji.
Na wiosnę 2016 roku założył własną
partie En Marche, a kilka miesięcy
później podał się do dymisji, by skupić się na budowaniu samodzielnej
kariery politycznej i programu rządzenia o liberalnych założeniach. To
właśnie ten program, stawiający akcenty na globalizację kosztem ochro-

ny wartości narodowych, był powodem, dla którego w pierwszej turze
poparła go niespełna jedna czwarta
głosujących. Natomiast w drugiej turze wyborów wielu Francuzów zagłosowało na Macrona tylko po to, by
wyeliminować rosnącą w siłę liderkę
Frontu Narodowego, Marine Le Pen.
Wymowne jest, że rekordowo
wielu wyborców oddało w drugiej
turze głosy nieważne, bez wskazania
kandydata, co można uznać za formę
dezaprobaty dla przymusu wybierania między Macronem i Le Pen.
Wskazuje to na słabą pozycję startową nowego prezydenta, którego partia – La République en marche – jest
dopiero w budowie, a jego zaplecze
stanowią starzy funkcjonariusze partyjni, wywodzący się z Partii Socjalistycznej, głównie z jej liberalnego
kręgu. Emmanuel Macron, nie biorąc udziału w prawyborach, nie został oficjalnym kandydatem lewicy, bo
tym wybrano Benoit Hammona,
który w pierwszej turze uzyskał mizerny wynik.
Marine Le Pen przegrała dlatego, że we Francji stosowana jest praktyka budowania jednolitego frontu
w drugiej turze wyborów przeciwko
Frontowi Narodowemu. Najbardziej
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spektakularne głosowanie odbyło się
w drugiej turze prezydenckich wyborów w roku 2002, kiedy wszystkie
partie zagłosowały na prawicowego
Chiraca, by wyeliminować z gry wyborczej Jean Marie Le Pena, ojca
obecnej liderki FN. Zwycięski Jacques
Chirac otrzymał wtedy rekordową
ilość głosów, około 82 proc., a zagłosowali na niego także wyborcy o poglądach lewicowych. Podobną operację przeciwko kandydatom FN wykonano po pierwszej turze wyborów regionalnych w 2015 i departamentalnych w 2016.
Wielkim przegranym wyborów
prezydenckich okazał się kandydat
prawicowej partii Republikanie,
Francois Fillon (19,92 proc.). Jeszcze
większym – wspomniany już oficjalny przedstawiciel partii socjalistycznej, Emmanuel Hammon. Zaskakująco dobry wynik uzyskał natomiast
Jean–Luc Melanchon, przedstawiciel
skrajnej lewicy, na którego zagłosowało aż 19,60 wyborców, w tym wielu młodych.
Niemalże każdy z kandydatów
obiecywał, że po dojściu do władzy
otoczy opieką narodowy przemysł,
handel i rolnictwo; protekcjonizm
obecny był w programach prawie
wszystkich kandydatów choć u Macrona najmniej wyeksponowany.
Pierwsza wielka debata telewizyjna z udziałem 11 kandydatów odbyła się jeszcze pod koniec marca,
a dwie najważniejsze potyczki telewizyjne – przed pierwszą i drugą turą
wyborów. Kandydaci prezentowali
różne stanowiska. Program skrajnie
socjalistyczny głosił Jean Luc Melanchon, który proponował wprowadzenie specjalnego podatku dla najbogatszych w wysokości 90 proc. dochodów. Część mniej znanych kandydatów podkreślała potrzebę obrony
wartości narodowych i rewizji stosunków na linii Francja – UE. Wielu kandydatów z protekcjonizmu – konieczności obrony narodowego przemysłu, handlu i potencjału energetycznego, uczyniło ważny punkt swoich programów wyborczych.
Faworytem francuskich mediów
był od początku kampanii Emmanuel
Macron, co mocno krytykowali w debatach telewizyjnych jego przeciwnicy.
W większości mediów, jak też w śroFORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)
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dowisku dziennikarskim wyczuwało
się sympatię dla przyszłego zwycięzcy.
Jedynym kandydatem na prezydenta
Piątej Republiki, który otwarcie przyznawał się do swych chrześcijańskich
przekonań, był lider partii Republikanie, były premier w rządzie Sarkozy’ego, Francois Fillon. Ale eksponowanie przez media jego religijności
było niejako pocałunkiem śmierci; zapewne miało zniechęcić do niego laicką większość elektoratu. We Francji
trudno oprzeć się wrażeniu, że spora
część laickiego społeczeństwa większą
wagę przywiązuje do tego, by nie dopuścić do władzy polityków o korzeniach chrześcijańskich, niż do ochrony
przed atakami ze strony islamu.
Kampanię skierowaną przeciwko Frontowi Narodowemu i jego kandydatce Marine Le Pen konsekwentnie prowadzono niemal we wszystkich mediach. Jednak, mimo przegranej, Marin Le Pen odniosła ogromny
sukces; zagłosowało na nią prawie 35
proc. wyborców, co w znacznej mierze zawdzięczała obawom wyborców
dotyczącym bezpieczeństwa Francji.
Był to jeden z wiodących tematów
kampanii wyborczej, do którego odnosili się wszyscy kandydaci.
Temat ten najmocniej wybrzmiał w kampaniach Marine Le Pen
i Francoisa Fillona, którzy deklarowali, że walka z integryzmem islamskim
to dla nich priorytet, a Fillon mówił:
„Nasz wróg ma imię: to radykalny
islam, ma twarz: to nienawiść, a jego
jedyna obsesja, to terror, a cel – zniszczenie nas i naszej cywilizacji”. Po raz
pierwszy też w mediach francuskich
zagrożenie zaczęto nazywać po imieniu, bez ukłonów wobec politycznej
poprawności. Marine Le Pen, zagrożenie to wiązała z imigracją i proponowała przywrócenie kontroli na granicach oraz opracowanie specjalnego
moratorium w kwestii legalnej imigracji, m. in. doprecyzowania zasady
łączenia rodzin oraz wprowadzenia
długoterminowych wiz. Ponadto Le
Pen chciała wzmocnienia o 15 000
funkcjonariuszy służb policyjnych
oraz wydalenia z kraju wszystkich
imigrantów powiązanych z islamskim
fundamentalizmem, żądała także zdelegalizowania UOIF (Unia Organizacji Islamskich), na co jej szef – Amar
Asfar odpowiedział: „Pani Le Pen do06. 2017

lewa oliwy do ognia”, a obradujący na
tydzień przed wyborami, w Bourget
pod Paryżem Kongres UOIF przypominał, by nie oddawać głosu na kandydatkę FN. Inny lider islamski Tariq
Ramadan nawoływał do walnego
udziału w wyborach, mobilizując
wszystkich imamów, by w jasny
i określony sposób pobudzali do działania społeczność islamską Francji.
W wyborach roku 2012, muzułmanie
głosowali na kandydata socjalistów,
Franoisa Hollanda. Na pewno żadną
ze swych wypowiedzi nie naraził się
muzułmanom nowo wybrany prezydent, Emmanuel Macron.
Francuzi mają się czego bać. Od
dawna do wielu dzielnic takich miast,
jak Paryż, Marsylia czy Lyon, policjanci wolą się bez wsparcia nie zapuszczać. Świeża jest też pamięć rozpoczętej w 2015 roku fali ataków terrorystycznych: na siedzibę „Charlie
Hebdo”, a później na klub Bataclan
w Paryżu; pamięć masakry na bulwarze w Nicei, morderstwa księdza koło
Rouen. Tuż przed wyborami, 18
kwietnia, udaremniono w Marsylii
atak na Francois Fillona, a na trzy dni
przed wyborami doszło do zamordowania policjanta na Polach Elizejskich. Dlatego do ochrony wyborów
zaangażowanych zostało ponad
50 000 policjantów i pracowników
służb bezpieczeństwa.
Program wyborczy Macrona nie
zakładał radykalnej walki z islamistami. Koncentrował się bardziej na
kwestiach związanych z integracją europejską i rozwojem gospodarczym.
W sferze bezpieczeństwa Macron zamierza o 10 tysięcy zwiększyć liczbę
policjantów i objąć większą kontrolą
Internet, jednak nie formułuje potrzeby walki z terroryzmem tak dosadnie,
jak to robili inni kandydaci.
Emmanuel Macron chce na
francuskiej scenie politycznej zająć
miejsce ponad i pomiędzy tradycyjnymi podziałami partyjnymi, do czego zresztą może zachęcać go fakt, że
do drugiej tury wyborów prezydenckich nie weszli ani oficjalny kandydat Socjalistów, ani Republikanów.
Jednak o tym, jaka będzie realna siła
polityczna nowego prezydenta i poszczególnych sił politycznych Francji,
zdecydują czerwcowe wybory parlamentarne.
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Za czysto,
za schludnie

N

a amerykańskim portalu Alt Right Report zamieszczono zdjęcie z warszawskiego metra. Nic nadzwyczajnego się
tam nie dzieje: ludzie podróżują stosunkowo szybko i w całkiem znośnych warunkach, czytając książki i gazety albo przeglądając wiadomości
na telefonach. Okazuje się jednak, że już nawet taka
zwykła codzienna normalność wywołuje sensację;
z jednej strony jest wspomniany prawicowy portal,
który głosi, że tak zaskakujące dla Amerykanów czyste i schludne metro to rzekomo wynik niewpuszczania do Polski imigrantów, a z drugiej strony obowiązkowa reakcja naszych lewo–liberałów, którzy zaczęli
wyrzekać, że to kolejny dowód na rzekomy polski rasizm, ksenofobię, etc.
Cóż, trzeba przyznać, że wszyscy na wspomnianym zdjęciu są biali. Oczywiście w Polsce, a tym
bardziej w Warszawie, w metrze i na ulicach można
spotkać osoby o różnych kolorach skóry (Wietnamczyków mieszka u nas ponad 100 tysięcy, co czyni
Warszawę trzecim po Nowym Jorku i Paryżu skupiskiem tamtejszej diaspory), ale rzeczywiście, biali
stanowią w Polsce większość. Problem polega na
tym, że nawet jeśli w Polsce przebywa obecnie ponad milion imigrantów, to oni także są słowiańscy
i biali, co przecież nie liczy się dla „postępowców”,
potrafiących współczuć jedynie osobom o nie–białym kolorze skóry.
Polska jest post-kolonią, z mieszkającą u nas
dużą liczbą obywateli Ukrainy, także byłej post-kolonii. Tyle tylko, że zarówno Polacy, jak i Ukraińcy –
jako biali – nie podlegają ochronie i promocji ze strony politycznie poprawnych fundamentalistów właśnie ze względu na niewłaściwy kolor skóry, rasę i pochodzenie. Co można zakwalifikować jako formę rasizmu.
A przecież już przed laty Sławomir Mrożek
w „Donosach” pisał do ONZ: „Donoszę, że Polacy to
też Murzyni, tylko Biali. W związku z niniejszym należy im się niepodległość. Jakby Sz. Organizację raził
ten kolor skóry, albo były z tym jakie trudności, to
my się nawet możemy przemalować. W tym celu prosimy Sz. Organizację o transport czarnej pasty do butów marki Kiwi. Że my są Biali, to nie jest nasza
wina. Tak się złożyło. A nawet sama Sz. Organizacja
jakby szła ulicą i zobaczyła patrol, to by też zbielała
na twarzy. Chyba, że Sz. Organizacja ma zamiast twa-
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rzy dupę. My tej czarnej pasty nie chcemy nieodpłatnie. Za każde jedno kilo możemy Sz. Organizacji posłać jedną tonę czerwonego lakieru. Sz. Organizacja
bardzo lubi ten kolor, my go mamy duży remanent
z importu. No to będzie obustronne zadowolenie.
Z murzyńskim pozdrowieniem. M'Rożek”.
I chyba wiele się w tym temacie nie zmieniło.
Także to: „że my są Biali, to nie jest nasza wina”. Jako
Polacy i jako mieszkańcy Środkowo–Wschodniej części Europy, nadal jesteśmy traktowani jako gorsi. Postępowa Francja możne np. w sposób czysto rasistowski wysiedlać i wyrzucać ze swojego terytorium rumuńskich i bułgarskich Cyganów, łamiąc „europejską
solidarność i swobodę przemieszczania się”. Ale tymczasem to właśnie Polska, Słowacja czy Węgry będą
oskarżane o rasizm ze względu na przeciwstawianie
się przymusowym kwotom osiedleńczym migrantów
z Bliskiego Wschodu i łamaniu jednego z fundamentalnych praw EU – Konwencji Dublińskiej. Zupełnie
mnie nie zdziwi, jeśli Austria, która także nie przyjmuje migrantów z Bliskiego Wschodu, zostanie z powodu przynależności do „lepszej” Europy potraktowana bardziej ulgowo niż my.
Sądzę, że nasze władze, zamiast dotychczasowej
defensywnej retoryki w sprawie uchodźców, powinny
rozpocząć głośną i szeroką kampanię informacyjną
na temat obecności w Polsce Ukraińców – i zażądać
od UE pieniędzy na wsparcie tej polskiej multikulturowej różnorodności i tolerancji w imię hasła „Rasizm stop!”

Polska jest post-kolonią,
z mieszkającą u nas dużą liczbą
obywateli Ukrainy, także byłej
post-kolonii. Tyle tylko, że
zarówno Polacy, jak i Ukraińcy –
jako biali – nie podlegają ochronie
i promocji ze strony politycznie
poprawnych fundamentalistów
właśnie ze względu na
niewłaściwy kolor skóry, rasę
i pochodzenie. Co można
zakwaliﬁkować jako formę
rasizmu.
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! ANDRZEJ STAWIARSKI
Tomasz
Gawałkiewicz:
50 lat z aparatem
– 2 miliony zdjęć

Na jubileusz 50 lat
pracy, Tomasz
Gawałkiewicz, fotoreporter
z Zielonej Góry pokazał
swoje zdjęcia na wystawie
„50 lat z aparatem – Tomasz
Gawałkiewicz".
Nie była to wystawa
okazjonalna, jaka przystoi
zacnym jubilatom z racji
doświadczenia. Dla
miłośników fotografii stała
się okazją do zobaczenia
znakomitych zdjęć
reporterskich. Prace
Gawałkiewicza dowodzą
także, że nie trzeba
mieszkać w stolicy, by
uczestniczyć
w interesujących
fotograficznie wydarzeniach
i by robić dobre,
ponadczasowe, zdjęcia.
Zresztą Gawałkiewicz
już na początku swojej
zawodowej drogi dokonał
wyboru – opuścił Warszawę
i zamieszkał w Zielonej
Górze.
Pracę związaną
z fotografią rozpoczął
w wieku 18 lat
w Państwowych Zakładach
FORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)

Teletransmisyjnych jako
laborant. W 1967 roku
zatrudnił się jako
fotoreporter w Centralnej
Agencji Fotograficznej
i wyjechał do Zielonej Góry.
Rozpoczął wtedy współpracę
z „Gazetą Zielonogórską”
(obecnie „Gazeta Lubuska”),
by w 1992 zostać jej
etatowym pracownikiem.
W 2008 roku przeszedł na
emeryturę.
Żaden fotograf nie liczy,
ile zdjęć wykonał w swoim
życiu, a Gawałkiewicz
szacuje, że 2 miliony –
pamiętajmy, że większość
z nich powstała, gdy jeszcze
nie było fotografii cyfrowej.
Wśród zdjęć jakie
wykonał podczas 50-letniej,
fotograﬁcznej kariery wiele
zostało nagrodzonych.
Otrzymał m.in. srebrny medal
konkursu Interpress Photo
Moskwie i III nagrodę w Grand
Press Photo w kategorii sport
w 2009 roku.
„Generalnie lubię
fotografować, (...) przez
swoje zdjęcia chciałem
pokazywać jaki ten świat
jest” – mówił Gawałkiewicz
w jednym z wywiadów.
To, że lubi
fotografować, a nawet
kocha, widać oglądając
zdjęcia powstałe
w przeciągu 50 lat. Widać
także z jaką życzliwością
podchodzi do bohaterów
swoich zdjęć – to fotografia
robiona z sercem, ale też
często z przymrużeniem
oka. Nie napuszona,
wydumana – niestety jakże
odległa od współcześnie
dominującej. Młodym
fotografom można
powiedzieć: Patrzcie i uczcie
się od Tomasza
Gawałkiewicza!
Wystawa „50 lat z aparatem –
Tomasz Gawałkiewicz” pokazywana
była w siedzibie Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich przy
ul. Foksal.
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! JUDYTA SYREK

TVP Wiara? Rzecz o religii w mediach
publicznych

Czy w Polsce jest szansa na stworzenie religijnego kanału w mediach publicznych? Kto
powinien go tworzyć, jaki nadać mu profil i co mogą zyskać widzowie?
„Religia jest faktem, a fakty
w mediach muszą istnieć na równych prawach; pominięcie jej jest
wycofaniem się z należnych nam
praw”. To zdanie ojca Leona Knabita, benedyktyna z Tyńca, najpopularniejszego mnicha w Polsce.
Niech będzie ono dobrym impulsem do otwarcia dyskusji na temat
możliwości stworzenia kanału poświęconego wyłącznie tematom religijnym, funkcjonującego analogicznie jak TVP Kultura, TVP Historia czy na przykład TVP ABC.

Czy jest taka
potrzeba?
W wielu krajach Europy
sprawą oczywistą jest funkcjonowanie redakcji katolickich w przestrzeni mediów publicznych. „Naturalną rzeczą są tak zwane okienka religijne, które odpowiadają na
potrzeby ludzi, emitując nabożeństwa, programy pogłębiające wiedzę religijną – opowiada ks. dr Zenon Hanas, pallotyn (obecnie
Przełożony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla), wykładowca
UKSW z dziedziny komunikacji
społecznej. W czasie studiów doktoranckich w Monachium miał
FORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)

okazję śledzić pracę niemieckich
redakcji. „To ciekawe, że kraj tak
zsekularyzowany, jak Niemcy, dba
o jakość programów religijnych
i one cieszą się dobrą oglądalnością. Bardzo popularny jest na
przykład program >>„Słowo na
niedzielę” <<, w którym na przemian ksiądz katolicki i pastor komentują Pismo Święte”. Również
transmisje z mszy czy nabożeństw
mają tam dobrą oglądalność.
Ksiądz Hanas zaznacza, że
misją telewizji publicznej jest odpowiadanie na potrzeby ludzi,
a religia jest naturalną potrzebą
każdego człowieka. Wbrew temu,
co dzisiaj mówi się na ten temat,
szczególnie w Europie zachodniej,
i jak bardzo próbuje się religię wyeliminować z przestrzeni publicznej, dobre treści pozostają w telewizji i zyskują dużą grupę odbiorców. Dotyczy to nie tylko krajów
chrześcijańskich, bo programy religijne są emitowane także w publicznej telewizji w Indiach czy
w krajach arabskich. Religia jest
faktem, częścią kultury i tożsamości narodowej. Ludzie potrzebują
treści religijnych.
Można oczywiście przesunąć dyskusję na grunt społeczny,
06. 2017

bo tutaj media religijne rozwijają
się dynamiczniej. Ksiądz Zenon
Hanas zwraca uwagę na kanały
telewizyjne, które utrzymują się
z datków od widzów. Taki model
sprawdza się w USA, Kanadzie,
czy Brazylii. Największą oglądalnością cieszy się EWTN w Stanach Zjednoczonych, czyli telewizja matki Angeliki. Ale specyfiką takich kanałów w Ameryce jest
umiejętne scalanie oferty programowej ze stroną internetową
i działalnością handlową. Tam kanały religijne funkcjonują także
jako portale, na których można
obejrzeć wszystkie audycje, przeczytać dodatkowo artykuły czy
kupić książkę religijną, płytę lub
film. W Polsce na gruncie społecznym dobrze rozwinęła się Telewizja Trwam i ona od lat zaspakaja potrzeby religijne części Polaków. Ojciec Jan Szewek, rzecznik prasowy ojców Franciszkanów Konwentualnych, komentator wydarzeń religijnych w mediach publicznych i komercyjnych, docenia działalność TV
Trwam, bo dzięki jej programom
dzisiaj Polacy są bardziej wyedukowani religijnie. Ale czy to wystarczy?
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Od dwudziestu lat w TVP
działa Redakcja Programów Katolickich i można powiedzieć, że to
kolejna odpowiedź na potrzeby religijne Polaków. Jej działalność jest
nawet szersza niż w krajach Europy zachodniej, bo mamy bogatszą
ofertę programową, nieograniczającą się tylko do transmisji nabożeństw. Audycje religijne są tworzone i emitowane w trzech publicznych kanałach TVP1, TVP2
i TVP Info. Ktoś powie: wystarczy,
jest dobrze, nie jesteśmy gorsi od
Niemców, mamy nawet więcej.
Jednak, jak zaznaczył ojciec Leon
Knabit, religia musi być traktowana na równych prawach. Co to
znaczy? Jeżeli dzisiaj w Polsce możemy sobie pozwolić na tworzenie
dobrych kanałów tematycznych
w telewizji publicznej, to nie możemy zapominać o religii. TVP
Kultura nie tylko relacjonuje wydarzenia kulturalne i dyskutuje
o kulturze, ale także emituje ambitne filmy dokumentalne, biograficzne i fabularne. Inne tematyczne kanały działają analogicznie.
Brakuje wśród nich ściśle religijnego formatu.

Z czym do wiernych
(widzów)?
Ojciec Jan Szewek zaznacza,
że w mediach religijnych ważne
jest rozróżnienie między działalnością ewangelizacyjną i formacyjną. „Oba profile są potrzebne, ale
TVP Religia, jeżeli taką przyjęłaby
nazwę, będzie jedynie medium for-

„To ciekawe, że kraj
tak
zsekularyzowany,
jak Niemcy, dba
o jakość programów
religijnych i one
cieszą się dobrą
oglądalnością”.
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macyjnym, skierowanym do ludzi,
którzy są już w Kościele”. Polska
jest nie tylko krajem o tradycji katolickiej, ale większość społeczeństwa deklaruje się jako katolicy.
A patrząc na statystyki, rośnie grupa świadomych katolików. „Misję
ewangelizacyjną, która jest bardzo
ważna, można przede wszystkim
prowadzić w kanałach świeckich,
życzliwych Kościołowi – zaznacza
ojciec Jan – i my powinniśmy być
obecni wszędzie, gdzie ktoś chce
rozmawiać o sprawach związanych
z wiarą. Reasumując, uważam, że
tematyczny kanał religijny jest bardzo dzisiaj potrzebny”.
To rozróżnienie ojca Szewka
na działalność ewangelizacyjną
i formacyjną w ciekawy sposób pokazuje, jak w przestrzeni mediów
świeckich mogą funkcjonować treści religijne i jak różne potrzeby
można zaspokajać. – Jeden z moich
profesorów mówił, że program
ewangelizacyjny powinien mieć
tyle miejsca w ramówce, ile człowiek (widz) poświęca czasu Panu
Bogu – dodaje ojciec Jan. I dokładnie tak rozumiana misja ewangelizacyjna w mediach świeckich jest
dzisiaj realizowana w przestrzeni
publicznej w ramach działalność
wspomnianej redakcji. Ewangelizacja jest jednak tylko pewną formą
zaproszenia do przeżycia wybranych wydarzeń, propagowaniem
pewnego kanonu wiary. Natomiast
formacja jest budowaniem trwałej
więzi i kształtowaniem człowieka,
jego kultury osobistej. By zobrazować tę sytuację, można się posłużyć
przykładem muzyki poważnej. Nie
wszyscy na co dzień słuchają Chopina, ale kiedy zaczyna się Konkurs
Chopinowski w Warszawie, rośnie
w ludziach naturalna potrzeba słuchania właśnie tej muzyki, dobrze
zagranej. Wtedy uzasadnione są relacje w głównych kanałach telewizji
publicznej, nie tylko w TVP Kultura. Widz jest zaproszony do czegoś,
co pozostawi w nim dobre wrażenia, emocje, uczucia. Ale poznawanie muzyki poważnej, oglądanie innych koncertów nie może mu być
już narzucone tam, gdzie oferta
programowa jest o wiele szersza.
Zawsze natomiast widz ma możli-

wość śledzenia tego typu wydarzeń
muzycznych w tematycznym kanale. Z religią w mediach publicznych
powinno być podobnie. Wtedy, kiedy dzieje się coś bardzo ważnego,
naturalną rzeczą są transmisje
w największych telewizjach, naturalną rzeczą są krótkie formy religijne emitowane kilka razy w tygodniu, ale wyłącznie jako zaproszenie do czegoś więcej i jako propagowanie wartości, które niesie
wiara. To jest ewangelizacja, której
punktem kulminacyjnym, jak zaznacza wielu duszpasterzy, jest realne spotkanie z człowiekiem w Kościele. Człowiek religijny z zainteresowaniem może oglądać transmisję
pielgrzymki papieskiej czy ŚDM
w TVP1, ale są w Kościele także
inne spotkania, jak choćby „Jezus
na stadionie” czy „Przystanek Jezus”. Dla takich wydarzeń powinno
być miejsce w kanale tematycznym.

Niedosyt
po ŚDM
– Szansa na stworzenie kanału religijnego w mediach publicznych była ponad dwadzieścia lat
temu – twierdzi ks. dr Robert Nęcek, były rzecznik diecezji krakowskiej i kard. Stanisława Dziwisza. –
Ale nie została ona wykorzystana.
Natomiast zapotrzebowanie na
treści religijne jest zawsze.
Co to znaczy, że była szansa?
W tamtym czasie ludzie młodzi
byli wychowani w Kościele. Dzisiaj Kościół szuka młodych i szuka sposobów dotarcia do nich.
Ojciec Jacek Szymczak, dominikanin, zanim wstąpił do zakonu
prowadził magazyn młodzieżowy
w TVP1 „Rower Błażeja”. To była
era sprzed Internetu, rzeczywistość była inna. Dzisiaj jako duszpasterz szuka form, którymi mógłby dotrzeć do studentów. Do dominikańskich wspólnot przychodzą tłumy, msze studenckie przyciągają tysiące osób. Znacznie
mniej z nich angażuje się w duszpasterstwo, ale i jedni, i drudzy
szukają treści religijnych. Kim są
dzisiaj młodzi ludzie w Kościele,
nie do końca wiemy. Nam się wy-
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daje, że ich znamy, ale tak nie jest
– mówi o. Jacek. Kanał religijny,
dobrze przemyślany, również pod
kątem młodych, którzy zobaczyli
na ŚDM dobrą wspólnotę religijną, mógłby pomóc w przeprowadzeniu badań, ale też w poznaniu
polskiej młodzieży w ogóle. Na
podstawie takich badań można
przygotować dla nich dobre produkty. Nie bałbym się tutaj myślenia biznesowego i używania takiego języka – zaznacza ojciec Szymczak. – Musimy wiedzieć do kogo
chcemy trafić. Ale już dzisiaj na
podstawie własnego duszpasterskiego doświadczenia wie, że największym zapotrzebowaniem ludzi młodych są tematy apologetyczne i biblijne. – To pokłosie religii w szkole, która nie jest traktowana poważnie, nie uczy szukania odpowiedzi. A młodzi ludzie
dzisiaj zadają wiele różnych pytań, na przykład: skąd wiadomo,
że Pan Bóg w sześć dni stworzył
świat? Gdzie w Piśmie Świętym
jest napisane, że nie można używać prezerwatywy? Część z nich
pyta dla tak zwanej „beki”, czyli
dla żartu, ale znaczna część ma
kłopot z odpowiedziami. Takie
pytania zadają sobie młodzi ludzie nawzajem.
Stworzenie programu,
w krótkiej formie, w której młodzi
sami będą szukali mądrych odpowiedzi, może być najlepszym sposobem edukacji i formacji. A mogą
pytać biskupa, księdza, babcię czy

„Jeżeli ktoś jest
pozbawiony łaski
wiary, powinien
przynajmniej
nauczyć się kultury
religijnej, być
zorientowanym w
tych sprawach, tego
dzisiaj wymaga
świat”.
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duszpasterza. Przeprowadzić sondę lub krótki wywiad. Jeżeli tylko
będą mieli miejsce i odpowiednie
formy, sami z pomocą profesjonalnych dziennikarzy zaczną odkrywać wartość wiary.
Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie pokazały nową perspektywę. – Wydaje mi się, że to
jest coś, co może nas rozwijać.
ŚDM pokazał powszechność Kościoła i marzy mi się takie miejsce
w medialnej przestrzeni, które
pokaże naszą różnorodność. To
uczyłoby nas szacunku i innego
patrzenia na ważne kwestie, chociażby liturgiczne – dodaje o. Jacek. Ksiądz Zenon uważa, że
dobrze tworzony kanał religijny
może nas ubogacić jako społeczeństwo i umocnić nasze więzi.
Patrząc na to, co działo się po
ŚDM w Częstochowie, jak bardzo
ten czas został zmarnowany, jak
mało przekazaliśmy nowemu pokoleniu, jak nie nauczyliśmy ich
podstawowych prawd wiary czy
wiedzy biblijnej, stajemy dzisiaj
w sytuacji, kiedy mamy obowiązek tworzyć dobre społeczeństwo,
z dobrze rozwiniętą kulturą religijną i przekazującą największe
wartości. – Przekaz Ewangelii ma
zmieniać kulturę – zaznacza
ks. Zenon Hanas. I od wieków
zmienia. Ma też zmieniać społeczeństwo. – Jeżeli ktoś jest pozbawiony łaski wiary, powinien przynajmniej nauczyć się kultury religijnej, być zorientowanym w tych
sprawach, tego dzisiaj wymaga
świat – dodaje ks. Nęcek.
Kanał religijny w przestrzeni
mediów publicznych jest dzisiaj,
zdaniem wielu duchownych
i dziennikarzy, koniecznością, ale
warto zadać tutaj jeszcze jedno pytanie – kto powinien go tworzyć?
Wszyscy powyżsi rozmówcy są
zgodni, że przede wszystkim ludzie świeccy. Ksiądz Robert Nęcek
sugeruje, że księża powinni tutaj
być tylko zapraszani. Ale pewnie
warto, jak twierdzi ks. Zenon Hanas, stworzyć grono osób, które
z różnych perspektyw wiary,
z punktu widzenia różnych duchowości i stanów, wspólnie stworzą
bogatą ofertę programową.
06. 2017
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Rynki potrzebują dziennikarzy

Rynki finansowe potrzebują dziennikarzy i serwisów finansowych. Bez dziennikarzy nie
funkcjonowałyby efektywnie. Media zapewniają rynkom sprawny przepływ informacji
między wszystkimi uczestnikami rynkowych transakcji, szczególnie między stroną
oferującą aktywa do sprzedaży a stroną kupującą.
Jest oczywiście jeszcze całe
otoczenie – prawne, administracyjne,
regulacyjne, instytucji pośredniczących w obrocie na rynkach – wspierające działania jednej i drugiej strony. Wszyscy uczestnicy mechanizmu
rynkowego, a zwłaszcza inwestorzy
kupujący akcje, obligacje, waluty
i inne instrumenty finansowe potrzebują rzetelnej, wiarygodnej i szybkiej
informacji. A taką – w postaci newsów, najnowszych danych, zagregowanych prognoz – mogą dostarczyć
media specjalizujące się w informacji
finansowej tworzące serwisy inwestorskie.

Informacja wpływa
na rynek
Dziennikarz zajmujący się dostarczaniem informacji dla rynków
finansowych nie jest typowym dziennikarzem gospodarczym – nie zajmuje się gospodarką jako sferą realną, opisywaną zazwyczaj łącznie
z aspektami społecznymi i politycznymi. Nie zajmuje się też informacją
konsumencką; nie pisze o nowych
modelach samochodów czy smartfonów, o rozliczaniu podatków, o nadużyciach w zakresie płacenia VAT
przez firmy, o kredytach hipotecz-

nych, o nowinkach technologicznych, o perspektywach osłabienia
lub umocnienia waluty w związku
z wyjazdem na wakacje zagraniczne,
o cenach paliw i cenach żywności,
o perspektywach zdobycia dobrej
pracy lub podwyżek płac.
Polem zainteresowania jest tu
raczej sfera parametrów finansowych. W tym sensie przekazywanie
informacji o wynikach finansowych
spółek giełdowych nie wymaga nawet czasem dokładnej znajomości
specyfiki danej branży czy spółki
w zakresie np. szczegółów organizacji i technologii produkcji, specyfiki
zatrudnienia i otoczenia społecznego, w którym działa spółka. Wymaga
natomiast dokładnej znajomości danych finansowych podawanych
przez spółkę w kolejnych raportach
okresowych, umiejętności analizy
tych danych, zebrania prognoz dotyczących przyszłych wyników finansowych spółki, a także – znajomości
otoczenia regulacyjnego i politycznego, w jakim działa dana spółka.
Np. dla dziennikarza finansowego
zajmującego się spółką KGHM jednym z ważniejszych wydarzeń były
kilka lat temu informacje zwarte
w expose jednego z poprzednich
premierów, który ni stąd ni zowąd

zapowiedział wprowadzenie podatku
dotyczącego spółek surowcowych.
Realnie dotyczyło to jednej spółki
notowanej na polskiej giełdzie –
właśnie KGHM. Podobnie jeden
z poprzednich ministrów w poprzednich rządach, nie zajmujący się
bezpośrednio gospodarką, napisał na
Twitterze, że oczekuje dobrych informacji po negocjacjach w Moskwie.
Z jednej strony była to informacja
o charakterze politycznym, z drugiej
– dotyczyła działalności jednej spółki notowanej na GPW, spółki, która
jest właściwie monopolistą na rynku
dystrybucji gazu kupowanego z Rosji. W obu przypadkach nastąpiła silna reakcja inwestorów, z tym że
w pierwszym przypadku była to
reakcja negatywna – akcje KGHM
były mocno wyprzedawane, a w drugim pozytywna – akcje PGNiG zyskały na wartości.
Taki „wpływ na rynek” informacji jest sprawdzianem szybkości
reakcji dziennikarza rynkowego
i jego umiejętności błyskawicznej
oceny sytuacji, a także wymarzonym
celem pracy. Nie dlatego, że dziennikarz chciałby trochę zamieszać
w stabilnym otoczeniu, ale dlatego,
że ma okazję przekazać newsa, który
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jest cenny dla inwestorów. W powyższych przykładach wpływ ten osiągnięty został poza standardowymi kanałami dystrybucji informacji dla inwestorów, czyli również poza regulacjami związanymi z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Dziennikarz rynkowy musi być na to przygotowany. Jego zadaniem powinno
być nie tylko monitorowanie danych
finansowych dotyczących spółek
i analizowanie wskaźników makroekonomicznych, ale też np. baczne
obserwowanie otoczenia politycznego, w celu uchwycenia takiego momentu, w którym – jak w podanych
przykładach – może szybko zmienić
się postrzeganie spółki przez inwestorów. W innych sytuacjach może to
być obserwacja długofalowa, np. dotycząca sygnałów, które mogą doprowadzić do uchwalenia nowego prawa
ważnego dla spółki. W ostatnim czasie przykładem może być dyskusja
wokół wprowadzenia podatku bankowego lub modyfikacji warunków
finansowych kredytów hipotecznych
we frankach. W obu tych przypad-

„Wpływ na rynek”
jest sprawdzianem
szybkości reakcji
dziennikarza
rynkowego i jego
umiejętności
błyskawicznej oceny
sytuacji, a także
wymarzonym celem
pracy. Nie dlatego, że
dziennikarz chciałby
zamieszać
w stabilnym
otoczeniu, ale
dlatego, że ma okazję
przekazać newsa,
który jest cenny dla
inwestorów.
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kach inwestorzy musieli ocenić
wpływ potencjalnych nowych regulacji na kondycję finansową banków
notowanych na GPW. Efektem tej
niepewności legislacyjnej było bardzo ostrożne podejście inwestorów
do kupna akcji instytucji najbardziej
zagrożonych.
Informacja zawarta w serwisie
inwestorskim, a powodująca wzrost
lub spadek ceny aktywów rynkowych, np. akcji, obligacji, waluty,
może w istotny sposób, krótko czy
średnioterminowo, zmienić tzw. sentyment rynkowy, czyli nastawienie
inwestorów do atrakcyjności aktywów oferowanych na rynku. Instytucje finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne, mogą kierować się jednak zupełnie niezależnie od bieżących informacji swoim długofalowymi planami czy strategiami wypracowanymi przez spółki–matki za granicą. Krótkoterminowo wpływ na rynek mogą mieć również posiadane
przez niektórych inwestorów informacje, które krążą czasem po rynku
w postaci pogłosek lub plotek. Czasem, niezależnie od tego, czy taka
pogłoska jest prawdziwa, czy też nie,
gra pod taką informację może być
niezłą okazją do zarobienia sporych
pieniędzy dla inwestorów działających bardziej spekulacyjnie. Zadaniem dziennikarza serwisu inwestorskiego jest oczywiście weryfikacja
najważniejszych pogłosek, choć często nie zmienia to dynamiki zdarzeń
na rynku, zgodnie z powiedzeniem
inwestorskim: „kupuj na plotkach,
sprzedawaj na faktach”.
Zdarzenia na rynkach czasem
są trudne do przewidzenia, tym bardziej, że w ich skład wchodzą też zlecenia automatyczne, uruchamiane
przy pewnej określonej wcześniej
wysokości ceny aktywów. Nie zawsze
obiektywnie dobra informacja musi
spowodować wzrost ceny akcji spółki
giełdowej. Czasem może wywołać
spadek ceny, jeśli inwestorzy spodziewali się jeszcze lepszego wyniku
lub grają na realizację zysku po
wzrostach spowodowanych oczekiwaniem na dobre informacje. Dziennikarzowi trudno jest przewidzieć
skutki rynkowe. Może je jednak obserwować i czasem z satysfakcją odnotować, że news, który był jakąś
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trudno zdobytą informacją własną,
„wpłynął na rynek”.

Serwisy porządkują
Dla wszystkich rodzajów inwestorów: i tych działających stabilnie i długoterminowo, jak i tych grających szybko i bardziej spekulacyjnie, serwisy informacyjne są dobrym
miejscem, w którym można zorientować się, w jakim otoczeniu informacyjnym działają.
Część informacji ma charakter
informacji otwartej, dostępnej powszechnie; są to np. raporty bieżące
czy okresowe spółek giełdowych lub
wskaźniki makroekonomiczne (podawane do publicznej wiadomości
w tym samym czasie dla wszystkich
grup inwestorów). Ale są też informacje własne dziennikarzy, z których
korzystają na początku tylko czytelnicy serwisów. Najcenniejszym
składnikiem serwisów inwestorskich
są właśnie te informacje własne
dziennikarzy – informacje będące
prawdziwą „wartością dodaną”, czyli
newsy, które na początku prezentowane są w jednym lub tylko kilku
serwisach i mija trochę czasu, zanim
informacja rozejdzie się po rynku.
Wielkie instytucje finansowe posiadające dostęp do serwisów otrzymują
szereg informacji potrzebnych, ale
w pewnym sensie ogólnie dostępnych, tyle tylko że w serwisach inwestorskich lepiej uporządkowanych
i opisanych. Jednak razem z tym
newsami ogólnie dostępnymi dostają
też pewną obietnicę pojawienia się
od czasu do czasu prawdziwego ekskluzywnego newsa, na którym można zarobić na rynku zanim informacja przebije się szerzej.
Niewątpliwie fakt istnienia
serwisów agencyjnych porządkuje
„ekosystem” newsów rynkowych;
pozwala też np. inwestorom pogłębić wiedzę o otoczeniu gospodarczym, politycznym, społecznym oferowanych instrumentów finansowych. Z kolei tzw. strona podażowa
(np. zarząd spółki), która chce wejść
na rynek publiczny lub minister finansów oferujący obligacje potrzebne do sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, mogą
działać już z pewnym komfortem
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podstawowej wiedzy inwestorów
o otoczeniu oferty.
Oczywiście bardziej szczegółowa wiedza, która podpowie inwestorom, za jaką cenę warto kupić akcje
spółki czy obligacje SP, to często
sprawa bezpośrednich spotkań osób
reprezentujących podaż z inwestorami. Popularne są spotkania dwustronne z inwestorami, tzw. road
shows, na których inwestorzy mogą
wypytać zarząd spółki czy ministra
finansów o wszystkie szczegóły oferty, a zwłaszcza o czynniki ryzyka,
które są ważną przesłanką decyzji
o zakupie instrumentów finansowych. Im większe ryzyko, tym oczywiście większa premia za ryzyko,
czyli cena sprzedaży spada, a rośnie
marża inwestora. Np. obligacje Skarbu Państwa mogą zostać sprzedane –
przy niesprzyjającym, nawet krótkoterminowo, otoczeniu informacyjnym (np. spadek ratingu dla długu
Skarbu Państwa, zapowiedzi niekorzystnych w oczach inwestorów
zmian legislacyjnych, negatywnie
odczytane wskaźniki makroekono-

Fakt istnienia
serwisów
agencyjnych
porządkuje
„ekosystem”
newsów rynkowych;
pozwala też
inwestorom pogłębić
wiedzę o otoczeniu
gospodarczym,
politycznym,
społecznym
oferowanych
instrumentów
ﬁnansowych.
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miczne lub prognozy tych wskaźników) – mocno poniżej średniej ceny
dla danego instrumentu. Jeśli minister finansów zgodzi się na taką cenę,
inwestorzy, wśród których są banki
biorące udział w aukcjach na rynku
pierwotnym, zarabiają więcej niż
w przypadku zakupu obligacji w korzystnych dla Ministerstwa Finansów
warunkach rynkowych i informacyjnych. Z kolei minister jako strona
podażowa śledzi z uwagą sytuację na
rynkach światowych, jak i na rynku
krajowym. W dogodnym momencie
podejmuje decyzję o wejściu na rynek z oferowanymi obligacjami. Czasem oferta jest wstrzymywana
w oczekiwaniu na bardziej sprzyjający moment rynkowy. W tych działaniach serwisy informacyjne odgrywają ważną rolę.
Typowy odbiorca informacji
rynkowej to inwestor giełdowy, walutowy i z rynku długu śledzący informacje ekonomiczne z rynku polskiego w Polsce i za granicą, to makler, analityk i ekonomista z instytucji finansowych, pracownik instytucji
publicznych związanych z rynkiem
i regulujących rynek, np. Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku
Polskiego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisji Nadzoru Finansowego. Część odbiorców
to osoby decydujące o inwestycjach
na polskim rynku finansowym,
o kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce lub autorzy prognoz
gospodarczych i rekomendacji rynkowych.
Specyfiką serwisów dla rynków
finansowych jest przewaga, w porównaniu z innymi depeszami agencyjnymi czy tekstami portalowymi, informacji pilnych i kilkuzdaniowych
szybkich depesz zawierających głównie dane liczbowe, wyniki finansowe,
wskaźniki makroekonomiczne, prognozy danych ze spółek czy z makroekonomii. Specyfiką takiego serwisu są również informacje oparte na
danych ujętych w formie tabelarycznej lub w formie wykresu. Cenna jest
każda informacja nowa, stąd duża
liczba depesz opartych na informacjach własnych, na rozmowach i wywiadach z prezesami spółek giełdowych, przedstawicielami regulatorów
rynku, osobami decydującymi o po-

lityce gospodarczej państwa,
np. przedstawicieli MF, NBP, RPP,
Ministerstwa Rozwoju.
Dużą rolę odgrywają też wywiady, opinie i analizy jako formy
dziennikarskie pozwalające szerzej
przedstawić odbiorcom zjawiska
ekonomiczne, wyjaśnić znaczenie
i skutki podawanych aktualnie danych ze spółek czy dotyczących makroekonomii. Formą specyficzną dla
serwisów ekonomicznych są wszelkie
systematycznie zbierane i opracowywane prognozy, prezentowane w formie konsensusów rynkowych.
Dziennikarze zbierają prognozy wyników spółek giełdowych (od analityków domów maklerskich) i wskaźników makroekonomicznych GUS
i NBP (od ekonomistów bankowych), po czym publikują w bazie
danych i w depeszach konsensusy
prognoz.
Rynek informacji inwestorskiej
jest niezwykle konkurencyjny, podobnie jak sam rynek finansowy.
W Polsce dziennikarze Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes konkurują
na co dzień z innymi agencjami prasowymi tworzącymi szybkie newsowe serwisy ekonomiczne dla inwestorów – Bloomberg i Reuters.

Wpływ na całą
gospodarkę
Serwisy inwestycyjne mogą
mieć spory wpływ nie tylko na pogłębienie efektywności rynkowej,
dzięki dostarczeniu szybkiej i kompletnej informacji. Mogą mieć też
spory wpływ na całą gospodarkę.
Oczywiście nie poprzez inicjowanie
wielkich debat na temat np. kształtu
rozwiązań legislacyjnych, potencjału
wymiany handlowej z innymi krajami, wysokości podatków, rynku pracy, czy ogólnie – perspektyw dobrobytu Polaków. Zakres dziennikarstwa
agencyjnego dla inwestorów może
wydawać się zjawiskiem skromnym,
ale może wpływać na całą gospodarkę, dostarczając jej wszystkich niezbędnych danych, bez których nie
tylko rynki finansowe, ale też podmioty nierynkowe nie mogłyby
funkcjonować.
Zakresy tematyczne informacji
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inwestorskiej to np. wyniki spółek
giełdowych, decyzje dotyczące ratingu dla długu publicznego, prognozy
i publikacja wskaźników makroekonomicznych, wypowiedzi przedstawicieli rządu w sprawach legislacyjnych, wypowiedzi członków RPP,
decyzje RPP. To jednocześnie baza
danych sporej części gospodarki, papierek lakmusowy jej stanu. Można
przeczytać niektóre z tych informacji poza serwisami inwestorskimi.
W postaci rozproszonej, w różnym
kształcie, zapewne w różnym czasie,
choć coraz szybciej – przy odpowiednim ustawieniu źródłowych
stron internetowych i źródeł informacji na Twitterze najważniejsze
fakty gospodarcze dotrą do każdego
zainteresowanego odbiorcy. Serwisy
zapewniają jednak kompletność
i odpowiednią selekcję informacji;
a także często jednak unikatowość
treści – ze względu na profesjonalne
podejście dziennikarzy i ze względu
na nastawienie dużej części instytucji finansowych, które przekazują
pewne kategorie wiadomości tylko
poprzez agencje informacyjne specjalizujące się w obsłudze rynków finansowych. Tak dzieje się np. z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej
i publikacją danych GUS. Pierwsi
mają tu dostęp do informacji dziennikarze kilku agencji tworzących
serwis inwestorski: PAP Biznes, Bloomberg, Reuters. Dodatkowo w ser-

Nie zawsze
obiektywnie dobra
informacja musi
spowodować wzrost
ceny akcji spółki
giełdowej. Czasem
może wywołać
spadek ceny, jeśli
inwestorzy
spodziewali się
jeszcze lepszego
wyniku.
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wisach znajduje się tylko to, co konieczne, bez reklam i informacji
zbędnych. Fakt ten znacznie przyspiesza lekturę, czyni ją efektywniejszą, bo odbiorca nie traci czasu,
a przy tym zawsze wie, gdzie znajdzie
potrzebne nowe informacje i ma
pewność, że będą one obudowane
dodatkowym aparatem porównawczym – danymi z poprzednich okresów, prognozami ujętymi w konsensusy rynkowe, back-groundem, tabelą, wykresem.

Skąd dziennikarz
czerpie wiedzę?
Często w dyskusjach o kondycji zawodu dziennikarza, w tym
dziennikarza ekonomicznego, zadawane jest pytanie o to, czy w dobie
upowszechnienia dostępu do źródeł
informacji dziennikarstwo jest jeszcze potrzebne. Po co dziennikarz,
jeśli informacja tworzona przez inne
kategorie nadawców treści jest dostępna, często za darmo, 24 godziny
na dobę w czasie rzeczywistym?
Oczywiście ta dostępność zakłada
jednocześnie pewien chaos i nadmiar, więc zazwyczaj argumentem
dziennikarzy za ważnością ich roli
jest to, że osoby zawodowo zajmujące się przekazywaniem informacji
potrafią z pewnego chaosu wydobyć
informacje ważne i potrzebne, uporządkować je, sprawdzić źródła
i przekazać do publikacji. Po takim
zabiegu informacja zyskuje walor
wiarygodności, jest sprawdzona pod
względem merytorycznym, pod
względem źródła, jest wyraźnie oddzielona –w systemie złożonym
z blogów, portali i mediów społecznościowych – od treści mniej lub
zupełnie nieistotnych.
Sporym wyzwaniem dla
dziennikarza ekonomicznego, chyba większym niż dla innych grup
dziennikarzy, jest tworzenie informacji przez grupy nadawców inne
niż dziennikarze zawodowi. Do takich grup należą: eksperci zajmujący się ekonomią i rynkami – ekonomiści, analitycy, naukowcy, specjaliści z think tanków, zespoły
specjalistów PR i IR, osoby działające w otoczeniu tematów gospodarczych – prawnicy, urzędnicy,
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politycy oraz inwestorzy indywidualni poszukujący informacji na
własną rękę i dzielący się nimi na
forach inwestorskich. Dziennikarz
zajmujący się określoną tematyką
musi wziąć pod uwagę, że wyżej
wymienione grupy są dla niego nie
tylko w pewnym sensie bezpośrednią konkurencją, ale są przede
wszystkim ważnymi źródłami informacji. Te źródła musi dołączyć
do źródeł tradycyjnych, takich jak:
konferencje prasowe, komunikaty
prasowe instytucji, spółek, strony
internetowe instytucji i spółek, raporty ESPI spółek giełdowych (czyli dokumenty przekazywane systematycznie inwestorom przez spółki
za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego i PAP, zawierające
wszystkie najważniejsze informacje, o jakich powinni wiedzieć inwestorzy, w tym okresowe raporty
finansowe wywiady i rozmowy
z decydentami.
Czasem mieszają się grupy
osób badających zjawiska gospodarcze z tymi, którzy je opisują
z przeznaczeniem do upowszechnienia w ramach działalności
dziennikarskiej. Są więc eksperci,
którzy piszą teksty quasi dziennikarskie, są dziennikarze, którzy tak
dobrze znają się na pewnych zjawiskach, że wypowiadają się jako
eksperci i analitycy. Z kolei szkoły
wyższe proponują wspólne programy studiów dla dziennikarzy i specjalistów od PR czy IR, a przecież
tradycyjne rozumienie zadań
dziennikarza wyklucza rolę PR–
owca czy IR–owca. Dziennikarz
zajmuje się docieraniem do prawdy
w opisie rzeczywistości, natomiast
zadaniem osób zajmujących się PR
i IR jest przedstawienie rzeczywistości na zamówienie podmiotu,
który ten opis zamawia.
Pojawiają się tutaj wątpliwości
etyczne, ale też warsztatowe. Opis
dziennikarski, zwłaszcza dziennikarza
agencyjnego, pozbawiony jest oceny,
epitetów, wartościowania pozytywnego dla opisywanych podmiotów życia
gospodarczego, natomiast opisy PR
i IR nie są wolne od epitetów, przymiotników, a także wielu metod mających za zadanie ukryć słabsze strony
zjawisk, a wydobyć te, które mogą
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w pozytywnym świetle przedstawić
np. spółkę notowaną na giełdzie.

Co odróżnia
dziennikarza?
Zadaniem dziennikarza, w odróżnieniu od zadań ekspertów, specjalistów PR i IR jest to, żeby wydobyć najistotniejszą rynkową informację, niezależnie od jej wartości
eksperckiej czy marketingowej. Stąd
dziennikarz, który dostaje do rąk pokaźnych rozmiarów artykuł ekspercki, komunikat PR czy raport finansowy, nie tworzy depeszy czy artykułu, kierując się kolejnością spraw poruszanych w tych dokumentach, tylko szuka newsa, który często znajduje się w dość przypadkowych miejscach, często pod koniec dokumentu.
To jest coś, co można nazwać
DNA dziennikarza newsowego,
a zwłaszcza agencyjnego. News wydobyty ze środka dokumentu, z długiej, czasem pogmatwanej wypowiedzi interlokutora, z szeregu danych,
które wydają się równorzędne, a jednak zawierają nowe istotne liczby.
Często podstawowym pytaniem
dziennikarza i redaktora w agencji
jest – „czy to już było kiedyś powiedziane, napisane? Czy to już gdzie się
pojawiło? I czy pojawiło się w takich
samych okolicznościach rynkowych?”. Jeśli coś już było, newsa nie
ma. Jest to wtedy czasem backgro-

Dziennikarz zajmuje
się docieraniem do
prawdy, natomiast
zadaniem osób
zajmujących się PR
i IR jest
przedstawienie
rzeczywistości na
zamówienie
podmiotu,
który ten opis
zamawia.
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und – tło informacji, ważna część depesz i artykułów na tematy ekonomiczne.
Mimo, że news jest pojęciem
typowo dziennikarskim, często zawłaszczają je agencje PR i specjalistów IR. News i informacja dziennikarska różni się od reklamy, marketingu, promocji, od artykułów sponsorowanych, artykułów, które powstały „przy współpracy” z podmiotami rynkowymi. News różni się też
od kategorii infotainment, czyli informacji przemieszanej z rozrywką.
News czasem dotyczy spraw
obiektywnie niekoniecznie istotnych
z punktu widzenia mechanizmu rozwoju gospodarki. Zależy to od bieżącej sytuacji. Jeśli np. w jakimś czasie
w swoich wypowiedziach członkowie
RPP wskazują na to, że będą teraz
bacznie obserwować rynek pracy
i dynamikę wzrostu wynagrodzeń, to
dla dziennikarza rynkowego każda
informacja na ten temat będzie ważnym newsem, który może wpłynąć
na decyzje RPP. Po jakimś czasie,
kiedy osłabną sygnały dotyczące
wagi tych czynników, temat staje się
mniej gorący, do gry wchodzą inne
czynniki, a dziennikarz rynkowy zaczyna interesować się kolejnymi kategoriami danych.

Po pierwsze,
wiarygodność
Podstawą wiarygodności informacji dziennikarza ekonomicznego
jest wiarygodność źródła, na którym
dziennikarz się opiera. Dziennikarz
ekonomiczny korzysta najczęściej
z takich źródeł informacji jak: wypowiedzi osób ważnych dla rynków finansowych, komunikaty oficjalne
przesyłane pocztą elektroniczną, zamieszczane na stronach internetowych spółek, urzędów państwowych,
instytucji działających na rynkach
i organizacji gospodarczych; raporty
spółek giełdowych, dane makroekonomiczne podawane w siedzibach
czy na stronach GUS i NBP. Jeśli fakt
lub wydarzenie wymagają skomentowania, dziennikarz ekonomiczny sięga po opinie specjalistów: ekonomistów, analityków, przedstawicieli instytucji rynku finansowego. Utrzymuje też regularne kontakty ze służ-

bami prasowymi instytucji, którymi
się zajmuje.
Dziennikarz ekonomiczny zajmujący się rynkami finansowymi
musi być też szczególnie ostrożny, gdy
chce wykorzystać informację ze źródła anonimowego. Powinien potwierdzić taką informację w innym źródle.
Na rynku może być sporo osób, które
albo nie są do końca zorientowane
w faktach, albo mogą być zainteresowane tym, żeby wprowadzić na rynki
nie do końca prawdziwą informację
i chcą ją uwiarygodnić poprzez serwis
agencyjny lub informację prasową.
Podobnie jest z plotkami i pogłoskami krążącymi po rynku. Trzeba
ostrożnie z nich korzystać, ponieważ
często stanowią element gry rynkowej i nie są solidną informacją.
Dziennikarz piszący o rynkach finansowych nie powinien też sam bezpośrednio uczestniczyć w rynkowych
inwestycjach. Nie powinien samodzielnie inwestować na rynku kapitałowym, walutowym i długu, a także
w te instrumenty, którymi zajmuje się
w pracy. Nie może też udzielać nikomu informacji, które pozyskał pod
embargiem przed terminem publikacji, jeśli jest to informacja, która może
mieć wpływ na rynek.

Wyzwania
i perspektywy
Nowe wyzwania po 2000 roku,
które nie są już nowymi wyzwaniami,
tylko raczej standardami codziennej
pracy, to przede wszystkim różnorodność zadań powiązana z nowymi możliwościami prezentacji treści, wraz z kolejnymi etapami komputerowych i internetowych rewolucji technologicznych, które zmieniły świat mediów
w ostatnich latach. Rewolucje medialne
objęły też dziennikarzy działających na
rynku finansowym. Nowe technologie
i rozwój mediów społecznościowych
nie zmieniły, co prawda, podstaw etycznych pracy dziennikarza, nie zmieniają
też wielu wymagań warsztatowych (np.
pisania zrozumiałych i poprawnych
merytorycznie tekstów), jednak dziennikarz rynkowy powinien coraz bardziej dbać o to, żeby wykorzystać nowe
możliwości komunikacyjne i planować
przekaz coraz bardziej kompletny, przy
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zastosowaniu nowych narzędzi. Odbiorca coraz bardziej przyzwyczajony
jest do samodzielnego korzystania z treści i ta tendencja do personalizacji przekłada się również na chęć odbiorcy do
współtworzenia treści ekonomicznych.
Pomocą w tym zakresie na pewno byłaby dbałość dziennikarza o zebranie
i czytelną prezentację kompletnego zestawu danych ekonomicznych
w postaci bazy danych, tabel, wykresów,
grafik, które dobrze funkcjonują nie tylko w serwisach agencyjnych i na portalach, ale też w mediach społecznościowych, gdzie wywołują merytoryczną
reakcję odbiorców. Mając szerszy zestaw danych, odbiorca może nawet samodzielnie poszukiwać ciekawych
trendów, zestawiając dane w taki sposób, o którym nie pomyślał wcześniej
dziennikarz. Dziennikarz może więc
być dostawcą narzędzi, którymi samodzielnie posłuży się odbiorca treści. Dotyczy to zarówno odbiorcy – profesjonalisty, przygotowanego do korzystania
ze specjalistycznego serwisu inwestorskiego adresowanego do instytucji finansowych, jak i inwestora indywidualnego – amatora korzystającego z ogólnodostępnych portali zajmujących się
inwestowaniem. Tutaj trzeba pamiętać,
że zazwyczaj ogólnodostępne portale
zasilane są w treści pochodzące z serwisów inwestorskich. Dziennikarz powinien oczywiście zawsze zadbać o dodanie backgroundu, zebranie prognoz,
opinii, reakcji rynkowych. Nie wszystkie te elementy muszą być przez odbiorcę od razu wykorzystane, jednak
powinien mieć on możliwość wyboru
treści, które są dla niego interesujące.
Jaka jest rola dziennikarza
w czasach, kiedy potencjalnie każdy
może zostać quasi dziennikarzem,
jeśli tylko ma dostęp do informacji
i smartfonu, a taki dostęp ma niemal
każdy? W czasach, kiedy niemal każdy może dotrzeć do stron internetowych spółek giełdowych, instytucji
przekazujących dane statystyczne
(GUS, NBP), ministerstw, rządu,
agencji ratingowych i może czerpać
ze źródeł informacji, bez pośrednictwa np. agencji informacyjnej?
W czasach, kiedy liczne instytucje finansowe i newsmakers publikują informacje online na Twitterze?
Kolejną fazą rewolucji może być
automatyzacja tworzenia informacji.
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Już nie tylko człowiek może wytwarzać newsy. Kilka agencji informacyjnych na świecie „zaangażowało” do
pisania depesz komputery. Na podstawie np. raportów z wynikami finansowymi spółek giełdowych w USA wysyłane są do odbiorców depesze tekstowe tworzone automatycznie. Oczywiście algorytm wytworzenia takiej
depeszy przewiduje jednolity format
raportów finansowych. Jeśli w każdym raporcie ta sama kategoria danych znajduje się w tym samym miejscu, można łatwo uprościć pracę
agencyjną, tworząc błyskawicznie
pierwsze depesze z podstawowymi
dla inwestorów giełdowych danymi.
I nie będzie to proste powielenie informacji znajdujących się w raporcie.
Taka depesza jest wartością dodaną –
wybija na plan pierwszy najważniejsze
dane, dokonuje selekcji informacji
spośród kilku czy kilkunastu tabel
z liczbami, porównuje świeże dane
z wcześniej zebranymi na rynku prognozami ujętymi w konsensusy wyników finansowych. Niewątpliwą zaletą
takiego sposobu tworzenia depesz jest
to, że publikowane są błyskawicznie,
dużo wcześniej niż gdyby były pisane
przez dziennikarzy, a dodatkowo wykluczają pomyłki, które mogłyby się
zdarzyć przy przepisywaniu lub kopiowaniu danych. Automat na pewno
wybierze dobre dane, wstawi je w odpowiednie miejsce i zrobi to w niemal
tym samym czasie, w którym publikowany jest wielkich rozmiarów trudny
w odbiorze raport finansowy.
Czy dziennikarze, w tym
dziennikarze ekonomiczni, w tym
rynkowi, mają zacząć się bać o swoje
miejsca pracy?
Wydaje się, że nie, a nawet
wprost przeciwnie. Postęp technologiczny może wzmocnić rolę dziennikarzy, w tym dziennikarzy ekonomicznych, jednak w sposób istotny
zmienia ich rolę. Zwłaszcza dziennikarz ekonomiczny powinien być coraz lepiej przygotowany do pracy
w otoczeniu internetowego szumu informacyjnego blogów, mikroblogów
i mediów społecznościowych, powinien umieć dokonywać selekcji informacji z różnych źródeł, potrafić oddzielić fake news od informacji rzeczywistych, a być może przede
wszystkim – być ekspertem potrafią06. 2017

cym zebrać odpowiednie dane, zrozumieć ich znaczenie i umieć je przetworzyć, a na końcu celnie skomentować – samodzielnie (w przypadku
np. dziennikarzy publicystów) lub
z pomocą innych ekspertów (w przypadku np. dziennikarzy agencyjnych). Dziennikarz może też zaplanować uporządkowaną sekwencję
prezentacji treści w różnych miejscach. Nawet informacja agencyjna
najpierw może być prezentowana
w zamkniętym serwisie inwestorskim, po jakimś czasie na portalu
otwartym, następnie na Twitterze
i Facebooku. Każde z tych miejsc
publikacji przeznaczone jest dla innej
kategorii użytkowników treści i każde
miejsce daje inne możliwości funkcjonowania przekazu. Tego wszystkiego raczej nie zrobi Kowalski ze
smartfonem, tego nie zrobi automat
z najlepszym nawet algorytmem.
Coraz ważniejszy staje się więc
warsztat rozumiany już nie tylko
– jak wcześniej – jako sprawność
w zbieraniu, pisaniu i redagowaniu
informacji, ale warsztat związany
z umiejętnościami technicznymi korzystania z najnowocześniejszych
urządzeń i programów informatycznych, ze sprawnością w poruszaniu
się po skomplikowanym obszarze
blogosfery, mediów społecznościowych, portali, stron internetowych,
a także szybkiego weryfikowania informacji, z których spora część może
być fałszywa lub niekompletna.
A ponieważ informacja w świecie internetu i urządzeń mobilnych rozchodzi się bardzo szybko, dziennikarz musi umieć łączyć szybkość
działania z rozwagą we wprowadzaniu do obiegu wiarygodnej informacji. W coraz większym stopniu
dziennikarz ekonomiczny musi też
być ekspertem w swojej dziedzinie,
ale w odróżnieniu od ekspertów–badaczy musi potrafić przełożyć swoje
obserwacje na prostszy dziennikarski
język i tak zaprezentować dane, żeby
były nie tylko trafną ilustracją faktów
gospodarczych, ale też zrozumiałym
przekazem, zaś dla odbiorców serwisów inwestorskich – również narzędziem codziennej pracy, podstawą
decyzji inwestycyjnych, bazą analiz
i inspiracją do odkrywania niezauważonych wcześniej prawidłowości.
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Wypisy z etyki dziennikarskiej

Bartosz Węglarczyk ma poprowadzić komercyjną imprezę producenta cydru.
Węglarczyk jest znanym dziennikarzem, a obecnie również dyrektorem programowym
Onetu. Czy to uchodzi, by prowadził taką uroczystość?
On sam nie widzi w tym nic
zdrożnego i tym stwierdzeniem chce
zamknąć sprawę. A dla mnie jest to
dopiero punkt wyjścia do rozważań,
czy powinniśmy godzić się – jako
dziennikarze – z takimi i podobnymi praktykami, czy też powinniśmy
z nimi walczyć?
Znane są powszechnie przypadki reklamowania rozmaitych
produktów spożywczych – i nie tylko – zarówno przez dziennikarzy
mediów komercyjnych, jak i publicznych (byłych i obecnych). Znane
są również, bo były często opisywane, przypadki działalności politycznej dziennikarzy, przyjmowania
przez nich funkcji w urzędach państwowych, mieszania roli dziennikarzy z rolami rzeczników prasowych lub szerzej – piarowców. Wielu dziennikarzy prowadzi też rozmaite imprezy z udziałem polityków czy biznesmenów, organizuje
np. debaty z nimi, i nie dochodzi
wówczas do konfliktu interesu, o ile
dziennikarze nie promują w ten
sposób owych polityków czy biznesmenów, stwarzając sobie i im
trampolinę do kariery biznesowej
czy politycznej. Takie zagrożenie
oczywiście zawsze istnieje, ale podobnie dzieje się wtedy, gdy dzien-

nikarz robi to w ramach normalnej
pracy redakcyjnej.
Sprawa jest zatem złożona
i niejednoznaczna. I albo będziemy
ortodoksyjni i wyeliminujemy
wszelkie opisane wyżej zachowania
dziennikarskie, zabraniając ich dosłownie w paragrafach Kodeksu
etyki dziennikarskiej, albo dajmy
sobie z tym spokój i uznajmy, że
dziennikarz „też człowiek” i może
sobie na boku dorobić, jeżeli ma na
to ochotę.

Co mówi Kodeks
Zobaczmy zatem, co na ten temat mówi Kodeks etyki dziennikarskiej SDP. Jest to sformułowane
w rozdziale V Kodeksu, głównie
w pkt. 17, 18 i 21. Warto je może po
raz n–ty w tym miejscu przypomnieć:
17. Wiarygodność i niezależność dziennikarska jest nie do pogodzenia z przyjmowaniem prezentów
o wartości przekraczającej 200 zł,
korzystaniem z darmowych wyjazdów czy testowaniem przedmiotów,
urządzeń.
18. Dziennikarzowi nie wolno
zajmować się akwizycją oraz brać
udział w reklamie i public relations
– wyjątkiem mogą być jedynie akcje

społeczne i charytatywne; materiały
redakcyjne muszą być czytelnie oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.
21. Angażowanie się dziennikarzy w bezpośrednią działalność
polityczną i partyjną jest również
przejawem konfliktu interesów i należy wykluczyć podejmowanie takich zajęć oraz pełnienie funkcji
w administracji publicznej i w organizacjach politycznych.
Mam wrażenie, że dla wielu
dziennikarzy, w tym również członków SDP, te punkty już niewiele
znaczą, i że często dochodzi do pomieszania ról, o których wyżej
wspomniałem. Proponuję więc, aby
w celu zniesienia rozdźwięku pomiędzy deklaracjami a faktycznymi
zachowaniami i żeby w przyszłości
nie dochodziło do ekwilibrystycznych interpretacji Kodeksu, niewiele
z nim mających wspólnego, najbliższy Zjazd członków SDP wprowadził
dokładne regulacje dotyczące tych
kwestii albo też odrzucił obecnie
obowiązujący Kodeks etyczny jako
przestarzały i nieodpowiadający duchowi naszych czasów. Oczywiście –
i jak zwykle – o wszystkim zdecydują delegaci, o ile ktokolwiek te kwestie wniesie pod obrady.
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Bywa, że przeciwko dziennikarzom są
nawet mury

Z mecenasem Arturem Wdowczykiem o art. 212 Kodeksu karnego i szansach
procesowych dziennikarzy rozmawia Błażej Torański.
Czy politycy jakiejkolwiek partii
politycznej po dojściu do władzy
zniosą art. 212 kk?

Nie wiem, ale obawiam się, że
nie, bo kultura polityczna w Polsce
jest mało przyjazna dla dziennikarzy.
W państwach Zachodniej Europy żaden z polityków, na przykład we
Francji, ze względu na przyjęte obyczaje, nie ośmieliłby się wykorzystać
instrumentu karnego przeciwko
dziennikarzom.

Ale przecież likwidację tego przepisu albo zmianę jego treści, deklarowali w ostatnich latach politycy wszystkich partii, także PiS.

Takie były deklaracje. Składały
je chyba wszystkie partie, ale żadna
tego nie zrobiła. Kiedy dochodzi do
rzeczywistych uchwał, na deklaracjach się kończy. Dlatego, mówiąc
o braku dotrzymywania słowa, wspominam o kulturze politycznej.

Tymczasem liczba skazanych
z art. 212 kk – bywają wśród nich
także dziennikarze – stale rośnie.
W 2015 roku było ich około siedemdziesięciu. W pierwszej połowie 2016 r. – 50. Politycy używają
tego przepisu jako straszaka wobec dziennikarzy?

Na pewno. Jest kilka aspektów.
To tani instrument. Opłata sądowa
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wynosi tylko 300 zł. Stosuje się kodeks postępowania karnego, co automatycznie stawia dziennikarza pod
swoistym pręgierzem, uprzykrza mu
życie. Władza przyzwyczaiła się, że
ten mechanizm funkcjonuje, że jest
to obowiązujące prawo, a skoro działa, to sądy orzekają. Jest też ciemna
strona zawodu. Problem z rzetelnością dziennikarską i zaangażowaniem się dziennikarzy po różnych
stronach politycznych.

Wskazuje Pan na problem rzetelności dziennikarskiej. Aleksander Pociej, senator i adwokat
uważa, że zmiana art. 212 kk
zwiększyłaby liczbę agresywnych
i kłamliwych wypowiedzi. Miałby
Pan takie obawy?

Nie, ja takich obaw nie mam.
Art. 212 w swoim efekcie jest bardzo podobny do instrumentów prawa cywilnego. Do karania kłamliwych wypowiedzi rozwiązania cywilno–prawne są wystarczające.
Sądy w Polsce orzekają niezwykle
wysokie zadośćuczynienia. Przeprosiny w mediach są o wiele bardziej dotkliwą sankcją, aniżeli samo
skazanie.

Niewątpliwie. Art. 212 kk najbardziej dotyka dziennikarzy lokalnych. Ogranicza ich możliwości
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kontrolowania władzy samorządowej?

No tak, lokalni działacze, politycy, bardzo często znają sędziów,
policjantów, przedstawicieli wszystkich innych organów państwa i tworzą się rozmaite powiązania. Nie
oszukujmy się, że ich nie ma.

Układy zamknięte, jak w ﬁlmie
Ryszarda Bugajskiego. Niedawno
„Wiadomości Wrześnieńskie”
przegrały proces o naruszenie
dóbr osobistych pracownika lokalnego Urzędu Skarbowego,
choć nie podały jego nazwiska
ani innych danych umożliwiających jego identyﬁkację. Krzywdzący wyrok?

Tego nie wiem. Często można
nie podać nazwiska, a w małych społecznościach i tak wiadomo, o kogo
chodzi. Ale Urząd Skarbowy to też
jest władza i proces jego pracownika
powinien toczyć się poza miejscem
jego zamieszkania. W polskim prawie
brakuje przepisów antykorupcyjnych.

Nie bardzo rozumiem. Chce Pan
powiedzieć, że dziennikarze i redakcje przegrywają, ponieważ
za tymi wyrokami kryje się korupcja?

Nie twierdzę, że tak jest, ale
może tak być, że decyduje korupcja
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lub znajomości. Jeżeli ktoś jest
urzędnikiem, policjantem, prokuratorem, sędzią czy burmistrzem, sprawuje jakąkolwiek władzę, to dla
przejrzystości jego spraw nie powinny rozstrzygać lokalne sądy. Urzędnicy skarbowi, jak w sprawie „Wiadomości Wrześnieńskich”, też sprawują władzę. Najlepiej doświadczył
tego Roman Kluska.
W sprawie opisanej przez „Wiadomości Wrześnieńskie” chodziło o zderzenie się dwojga rowerzystów. On, pracownik Urzędu
Skarbowego, nieprawidłowo wyprzedzał. Ona złamała rękę i potłukła się.

Nie, tej sprawy nie znam, ale
tego typu to są sytuacje. Wielu
dziennikarzy mówiło mi, że na ich
terenie lokalnym wygrać sprawę będzie im ciężko.
Obawiali się tych powiązań?

Mówili wprost: „tutaj wszyscy
się znają”. W małym mieście wydział karny tworzą dwie osoby. Jeśli
jeden sędzia ze sprawy się wyłączy,
a drugi nie, i tak wszyscy wiedzą,
o co chodzi.

Dziennikarze boją się wyroków
i coraz częściej unikają opisywania trudnych spraw. Uważają bowiem, że każdy może ich oskarżyć i sprawę wygrać. Wystarczy,
że poczuje się obrażony.

Rzeczywiście na prowincji jest
to poważny problem dziennikarzy
lokalnych. Ponadto nie mają oni
zwykle pieniędzy, a procesy są długotrwałe i uciążliwe. Proces karny
z założenia jest dłuższy od procesu
cywilnego. Wymaga obecności
w sądzie.

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji odrzuciła niedawno apel Rzecznika
Praw Obywatelskich i Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka o zmianę art. 212 kk. Chodziło o taką
zmianę, aby dziennikarze nie ponosili odpowiedzialności za zniesławienie. To zły sygnał. Spodziewał się Pan innej decyzji?

Nie spodziewałem się, ale
uważam, że ten wniosek zawiera pewien błąd: należałoby odwiesić 212
kk wobec wszystkich, nie tylko
dziennikarzy, jednej grupy zawodowej. Ale za zniesieniem tego artyku-
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łu przemawiają argumenty prawa
cywilnego. Skierowanie na drogę cywilną postępowań dotyczących wypowiedzi jest sensowne. Rozwiązania karne w tym zakresie są pozostałością minionej epoki. Wszędzie
na świecie regulują to postępowania
cywilne i administracyjne, ale nie
karne. Kodeks karny powinien być
– jak to się ładnie nazywa w łacinie
ultima ratio – ostatecznością. Należy go stosować wobec osób, które
popełniły realne przestępstwa, a nie
za dużo powiedziały, a ktoś się tym
poczuł urażony.
Dziennikarze często żalą się, że
już na starcie w procesach z 212
kk mają słabszą pozycję procesową. Pan występował jako ich
obrońca w wielu procesach. Ma
Pan takie samo poczucie?

Mam wrażenie, że dziennikarze stoją na gorszych pozycjach dlatego, że nie ma w Polsce zrozumienia dla wolności słowa i krytyki
władz. Ponadto urzędnicy utrzymujący się z budżetu państwa są solidarni i gorzej traktują zatrudnionych
prywatnie.
Ale dziennikarze są tylko najemnikami, zwykle nie mają udziałów w prywatnych wydawnictwach, dla których pracują.

No tak, ale ludzie władzy mają
poczucie, że w sądach czy policjach
jest dobrze i dziennikarze się ich tylko czepiają. Tymczasem prawda jest
taka, że patologie częściej występują
w sektorze państwowym, aniżeli
prywatnym.

Sędziów i urzędników najbardziej wkurza dociekliwość dziennikarzy?

Moim zdaniem tak. Ciągle
o coś dopytują. Nie odpuszczają
w dociekaniu tego, gdzie zatrudniona
jest rodzina burmistrza czy prezydenta. Albo opisują przejmowanie
państwowych posad przez działaczy
partyjnych. To wywołuje wściekłość
władzy. Na korytarzach sadowych
widziałem takie reakcje nieraz.

Z tego powodu najczęściej dziennikarze przegrywają procesy?

Przez to nie jest im łatwiej. Jak
dziennikarz opisuje lokalne układy,
wskazuje wprost kogoś, kto lokalnie
rządzi i dzieli, to nawet mury są
przeciwko niemu.

Mam wrażenie, że
dziennikarze stoją na
gorszych pozycjach
dlatego, że nie ma
w Polsce
zrozumienia dla
wolności słowa
i krytyki władz.
Ponadto urzędnicy
utrzymujący się
z budżetu państwa
są solidarni i gorzej
traktują
zatrudnionych
prywatnie.
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Warsztaty na raty

Forma i treść. Technika i przesłanie. Pierwsze powinno być niezauważalne, a drugie
dobitne.
Nauka, choć często idzie w las,
najpierw długo łazi po szkołach
i uczelniach. Nadchodzącym żurnalistom bardzo ułatwia się sprawę, sadzając jak sztubaków w ławeczkach i próbując wlać do głowy wiadomości ile
wlezie. Np. jakich to w przeszłości
mieliśmy publicystów i reporterów.
Może to i ciekawe, a jednak dziś młodych guzik to obchodzi. Jak więc, jeśli
nie na zamierzchłych wzorach, kształtować warsztat. Bo takowy w końcu
trzeba mieć, jeśli się coś z niczego
chce skleić.
Nie będę tu się mądrzył na temat nauczania na wydziałach dziennikarskich. Jednak pamiętam, że gdy
raz pewien wykładowca „dziennikarki” zaprosił mnie na spotkanie z dużą
grupą ostatniego roku (spotkanie
miało być godzinne, a „trzymano”
mnie trzy godziny, co mi się z resztą
podobało), to na koniec usłyszałem
od kilku bardzo dorodnych studentek,
że właściwie żałują wyboru kierunku.
Bo niewiele im to wszystko dało. Pamiętam też, że czytając listę wykładowców podobnego wydziału, nie
znalazłem na niej ani jednego nazwiska spośród tych, które cenię lub
w ogóle znam, a robię w tym fachu
ponad 50 lat. Jeszcze jedno; młoda
Ukrainka, bardzo bystra, powiedziała
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mi, że jej tata bardzo dużo płaci za
studia w prywatnej szkole dziennikarskiej, ale niestety są one beznadziejne.
Wykładowcy klepią na odwal się
„mantrę”, pomieszczenia „uczelnia”
wynajmuje byle jakie, wszyscy
wszystkie egzaminy bez problemu
zdają. Kierownictwo szkoły gani
„profesorów”; ten, który jest surowy
i oblewa, powoduje, iż uczelnia traci
czesne. Zapytałem – po co tu siedzi? –
Bo mi się w Polsce podoba i dopóki
rodzina będzie płacić, będę chodzić
i słuchać facetów, którzy mają niewiele do powiedzenia, a nawet i tego porządnie robić im się nie chce.
Prywatne „uczelnie” zbierają
mniej zdolnych, ale zasobnych
w środki. W końcu, jak ktoś koniecznie chce pchać nawet mało pojętną
latorośl, to jego wybór i pieniądze.
Jednak, czy musi się to skupiać na
żurnalistyce. Niekoniecznie. W Warszawie na dziennikarce państwowej
jest dwa i pół tysiąca studentów. Tu
poziom jest oczywiście wyższy, ale czy
znajdzie się dla absolwentów praca?
Może by jednym z warsztatowych przedmiotów uczynić zajęcia na
temat JAK PRACY SZUKAĆ?
Owszem, są staże, ale nie zawsze
dobrze wykorzystywane. I to z winy
obu stron. W tych redakcjach, gdzie
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praca wre, na ogół opędzają się od
stażysty. A tam gdzie jest kiepściutko,
młody człowiek niewiele się nauczy.
Chyba że ma szczęście i trafi na kogoś, kto wystąpi w roli mistrza. I rzeczywiście zajmie się powierzonym
mu studentem. A staż to właśnie znakomity warsztat.
Warsztat to ABC. To podstawowe zasady, które trzeba zrozumieć.
Dobrze, by potem zawsze o nich pamiętać. To oddzielenie informacji od
komentarza, konieczność poświadczenia przynajmniej przez drugiego,
a dobrze by było i przez trzeciego
świadka. To dołożenie starań, bo
można się pomylić, ale wybaczone
będzie tylko po usilnej pracy i dociekliwości. Ortografii powinno się
uczyć w szkole. Teraz zresztą jest Internet i wyręcza. Ale i tak młode
byczki sadzą byki. Najgorsze jednak
są te merytoryczne.
Zacząć warto od umiejętności
zdobywania informacji. Nazywa się to
– „mam temat”. Chodzi o to, by być
pierwszym, a nie posiąść wiedzę dopiero, gdy ją już wszyscy wielekroć
podali. Serfowanie jest ciekawe, ale
przecież wszyscy to robią. Klepanie
i mądrzenie się o tym, co usłyszeliśmy
w dziennikach informacyjnych, też
ma małą szansę przebicia. Powiedzą

WARSZTAT DZIENNIKARSKI

ci „puść tego pawia, niech się ptak nie
męczy”.
Dobrym pomocnikiem mogą
być natomiast młodsi bracia w zawodzie, czyli małe gazetki, a nawet biuletyny. Warto poszukiwać informacji
w periodykach fachowych i prasie
specjalistycznej. Ale trzeba umieć
czytać. Wyławiać z plątaniny to, co
jest między wierszami. Tego powinno
się uczyć, to jest bardzo dobry przykład na doskonalenie warsztatu. I bardzo praktyczny.
Oczywiście doskonalenie w posługiwaniu się mediami elektronicznymi jest podstawą. Problem w tym,
kto ma tego uczyć. W praktyce im
„młodszy” profesor, tym lepiej. Zarządzający żurnalistycznymi uczelniami powinni wyszukiwać top fachowców. Kto jest takowym, młodzi podpowiedzą.
Był taki Adam Słodowy, super
majster klepka, przez pół wieku
uczący w telewizji jak posługiwać się
narzędziami, klejami i różnymi rupieciami, by wytworzyć przydatne
przedmioty. Przydałby się taki nauczyciel dziś. Oczywiście niekoniecznie musiałby uczyć, jak wbijać
gwoździe (choć i tego nauczyć się
warto), ale mógłby instruować, jak
przy dziennikarskiej pracy należy się
poruszać, jak kombinować – oczywiście w pozytywnym znaczeniu
tego słowa. Wszystko jest ważne: to,
jak dziennikarz się przedstawia, jak
zagaja, jak planuje zadawanie pytań,
wreszcie oczywiście sama treść tych
pytań. Jak to robić: czytać, zapamiętywać, zachować chronologię wydarzeń z życia rozmówcy czy też przeskakiwać, zaskakiwać, zaczynać od
ostrego zarzutu, od prowokacji.
A może też stopniowo zdobywać
sympatię interlokutora i liczyć na
jego otwarcie się. Można mnożyć
jeszcze podobne problemy. Oczywiście wiele zależy od predyspozycji,
a nawet wieku i wyglądu przeprowadzającego… właśnie, co – wywiad
czy rozmowę? Nagrywać od razu (co
może być peszące i usztywniające
rozmówcę), czy tylko notować. No,
ale któż dziś uczy się stenografii.
Można taki pomysł uznać nawet za
śmieszny, a jednak stenografia była
kiedyś podstawą nauki dziennikarstwa. Dzisiaj także przydałaby się.
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Na przykład wtedy, gdy sprzętu elektronicznego nie można wnieść na
konferencję lub salę obrad.
Oczywiście warsztat winien być
„przenośny”. Nie tylko w przestrzeni,
ale i w czasie. Potrzebne jest… imadło, by przygotować (czytaj: zainteresować) rozmówcę, przydaje się pędzel,
czyli dobra prezentacja samego siebie
(i wcale nie najważniejsza jest tu uroda lub smoking) – chodzi o przygotowanie się do akcji. Odpytywany natychmiast to dostrzeże i potraktuje
jako szacunek wobec siebie lub jako
lekceważenie. Młotek jest użyteczny,
gdy trzeba walnąć dobitnie, a obcęgi,
gdy próbujemy wyciągnąć sami siebie
ze ślepego zaułka, gdy niepotrzebnie
głupim pytaniem tam się wdepnęło.
Ale warsztatu w akademickiej
ławce nie nauczą. To się zdobywa
w praktyce. Zosia–Samosia będzie
w głębokim lesie jak czerwony kapturek. Oczekująca na niego babcia (redaktor zamawiający artykuł) wyciągnie prędzej i prawą, i lewą nóżkę niż
kapturek zdąży, bo zabłądził lub pożarł go wilk.
Kilka lat temu w TVP bezczelne
i zarozumiałe, a bardzo odgórnie popierane młode wilczki, nazwane wówczas dowcipnie „pampersami”, rozgoniły tradycyjne redakcje. Wymyślono,
że program zostanie oparty na produkcji zewnętrznej. Owszem stało
pod bramą trochę kolesi, którzy zarzekali się, że wykonają pracę lepiej
i taniej. Potem było jednak drożej,
głupiej, jeszcze bardziej wybiórczo
(również politycznie), bez gwarancji–
terminowej i etycznej. „Pampersy”
rozsypały się w końcu po kątach, choć
powinny być ukarane, bo od nich zaczęło się między innymi wypłacanie
odchodzącym kolesiom, tym którzy
telewizję popsuli, krociowych odpraw
idących w setki tysięcy złotych.
Otóż redakcja to drugi, a nawet
najważniejszy stopień uczenia warsztatu. Musi być w niej oczywiście
mistrz zawodu. Tam się zbiera, planuje, omawia i dyskutuje. Na takim
wspólnym wysiłku zyskuje dzieło. Tak
zawsze było i oby wróciło. W międzyczasie niestety wybito kadry. Jedni
sami poumierali ze zgryzoty i poczucia krzywdy. Oczywiście również ze
starości. Innych poniosło daleko
w świat.

W Stoczni Szczecińskiej, która
wstaje teraz jak Feniks z popiołów,
udało się zebrać z powrotem wielu
fachowców wykopanych przez decydentów – zbrodniarzy. Tam, gdzie
produkuje się wielkie rzeczy, najważniejsze są mózgi biur projektowych. Podobnie rzecz ma się w telewizji polskiej. Niestety do świadomości tych, którzy decydują dociera
to powoli.
Warto też zawczasu uświadomić
sobie, że żurnalistyka nie musi być zawodem na całe życie. Tylko jej miłośnicy, fanatycy i szczególnie dotknięci
tym bakcylem wytrzymują aktywnie
do końca swoich dni. Wielu tkwi, ale
przez lata praktycznie nic nie robi. Ci,
którzy wędrują w PR, w prostacki
a często i przestępczy lobbing, wreszcie „w politykę”, nigdy tak naprawdę
dziennikarzami nie byli. Był to dla
nich tylko chwilowy przystanek na
drodze zabiegania o popularność lub
po prostu dorobienia się.
Oczywiście wielu jest takich,
dla których dziennikarstwo to misja.
Na ogół, choć są znani, czytani, słuchani, pozostają ludźmi biednymi,
a przynajmniej niezamożnymi. Ale
oni właśnie nie stosują zasady pecunia non olet. Bo właśnie śmierdzi im
szmal zarobiony nieuczciwą lub półuczciwą drogą.
Na ogół z etyką w parze idzie
warsztat. Choć nie zawsze. Wprawdzie Bozia zdecydowanie nie jest bankierem, lecz nie kieszeń ale szare komórki pracujące uczciwie, chętnie
ubogaca. Wystarczy popatrzeć na
twarze – na te pogodne i te zacietrzewione. Who is who – jest wypisane na
buzi. Owszem można podmalować,
podpudrować. Co zresztą się robi. Ale
przekaz to przede wszystkim słowo.
To treść, a nie wrzask lub wywołujące
u widza ból zębów, mizdrzenie się.
Uczciwe, dobre myślenie uwalnia od stresów. Kłamstwo – to nieustanny strach. Technika pomaga, ale
treści przekazu nie zastąpi. Nauczanie
tych prawd oczywistych to też uczenie
warsztatu. By jednak wiarygodnie
i skutecznie do takich praktyk przysposabiać adeptów sztuki, samemu
trzeba w to wszystko wierzyć. Trzeba
wierzyć w to, co jest uczciwe i słuszne,
i co powinno być stosowane jako jedyne w dziennikarskiej pracy.
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Sfotografowane z namysłem

Dziennikarka Ewa Kozakiewiczowa od blisko ćwierć wieku przybliża czytelnikom
postacie krakowskich fotografików i ich dzieła. Ukazał się trzeci z kolei tom jej
„Opowieści fotografistów”.
W ich pierwszym tomie, wydanym w roku 2003, Kozakiewiczowa
zaprezentowała dorobek 20 znanych
podwawelskich fotografików: Jacka
Bednarczyka, Adama Bujaka, Zbigniewa Bzdaka, Marka Gardulskiego,
Adama Golca, Pawła Grawicza, Ryszarda Horowitza, Wacława Klaga,
Andrzeja Kramarza, Bogdana Krężela, Zbigniewa Łagockiego, Stanisława
Markowskiego, Wojciecha Plewińskiego, Konrada K. Pollescha, Jadwigę
Rubiś, Jerzego Tałacha, Łukasza
Trzcińskiego, Jacka Wcisłę, Jana Zycha i Mariana Żyłę.
Nie poprzestała jednak na tym.
Umiejętnie zachęciła do zwierzeń kolejnych 14 krakowskich fotografików:
Anitę Andrzejewską, Adama Gryczyńskiego, Andrzeja Janikowskiego,
Krzysztofa Karolczyka, Ryszarda Korneckiego, Grzegorza Kozakiewicza,
Janusza Leśniaka, Andrzeja Lisowskiego, Andrzeja PilichowskiegoRagno, Andrzeja Stawiarskiego, Jerzego Szota, Danutę Węgiel, Tomasza
Wiecha i Zbigniewa Zborowskiego.
Ich wypowiedzi wraz z portretami
i fotografiami wybranymi z całości
dorobku, znalazły się w drugim tomie
„Opowieści”, wydanym w 2015 r.
Tym razem przedstawiła kolejnych 14 fotografów: Zbigniewa BieFORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)

lawkę, Mariana Curzydłę, Bogdana
Frymorgena, Wojciecha Gorgolewskiego, Henryka T. Kaisera, Jacka Kubienę, Wiesława Majkę, Grażynę Makarę, Wojciecha Matusika, Lesława
Pizłę, Marię Pyrlik, Jacka Marię Stokłosę, Katarzynę Widmańską
i Krzysztofa Wojnarowskiego. – Starałam się przedstawić bogactwo fotograficznej różnorodności – stwierdziła autorka. – Tylko Kraków ma dzieło
przedstawiające tak wszechstronnie
miejscowe środowisko fotograficzne
– konstatuje Andrzej Stawiarski.
Podobnie jak to było w przypadku bohaterów poprzednich tomów, także większość „fotografistów”
sportretowanych w trzecim tomie
„Opowieści…” publikowała swoje
zdjęcia na łamach prasy. Autorka, jak
zwykle, zachęciła bohaterów swej luksusowo wydanej przez Muzeum
Historii Fotografii książki do szczerych zwierzeń i do zaprezentowania
tego, co najciekawsze i najlepsze znalazło się w ich obiektywie. Jedno jest
pewne: każda z zaprezentowanych
w książce fotografii powstała w rezultacie namysłu, a nie bezrefleksyjnego
pstrykania.
Fotografia cyfrowa daje możność bardzo łatwego zrobienia zdjęcia i równie łatwego udostępnienia
06. 2017

go w sieci milionom oglądających.
W tym zalewie ginie jednak często to,
co najbardziej wartościowe – Zdjęcia,
zdjęcia, zdjęcia… Pojawiają się błyskawicznie na displayu aparatów fotograficznych, tabletów i telefonów komórkowych, trafiając potem często
do Internetu. Potok, zalew obrazków
nie do ogarnięcia. Czyste wariactwo… – mówi Ewa Kozakiewiczowa.
– Ci, którzy posługiwali się aparatami
kliszowymi, mówią, że musieli się zastanowić nad zrobieniem każdego
zdjęcia – zawsze ograniczała ich liczba posiadanych filmów. Teraz fotografia cyfrowa pozwala na fotografowanie cyfrowe bez ograniczeń, ale
właśnie powstaje dużo zdjęć zupełnie
niepotrzebnych i bezużytecznych –
dodaje autorka książki.
Każdy z opisanych „fotografistów” ma jakieś swoje specjalności,
choć nie zawsze z ich powodu trafił
do książki. „Wojciech Gorgolewski
częściej przelatywał śmigłowcem nad
Rynkiem Głównym w Krakowie niż
przemierzał go pieszo” – pisze autorka. Gorgolewski patrzy na Polskę
głównie z lotu ptaka. Efektem
są m.in. pokazane w książce zapierające dech widoki opactwa w Tyńcu
i nieistniejącego już drewnianego kościoła na Woli Justowskiej. Ten foto-
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grafik nie lubi udziwnień. „Moje
zdjęcia są realistycznym dokumentem i chociaż obecna technologia
umożliwia różne kombinacje, nie korzystam z tego” – deklaruje.
Klasycznym dokumentalistą
jest Wiesław Majka, urodzony w krakowskiej kamienicy, gdzie niegdyś
mieszkał słynny etnograf Oskar Kolberg. Od 23 lat utrwala obiektywem
to, co dzieje się w krakowskim magistracie. Fotografik, znany wśród
krakowian z ujmującej grzeczności,
jest jednak życzliwym dokumentalistą. „Do publikacji daję tylko te zdjęcia, które nikomu nie zaszkodzą. Ludzie zwykle przed obiektywem nie są
naturalni, a mimika ich twarzy jest
bardzo bogata. Robiąc większą serię
zdjęć, daję sobie większą możliwość
dokonania wyboru najkorzystniejszych ujęć. Zdjęć mogących sprawić
komukolwiek przykrość nie udostępniam, również w przypadku osób,
których bardzo nie lubię” – mówi
w rozmowie z autorką książki. Dowodem tego, że dokumentalistyczna rutyna nie zabija w nim wrażliwości artystycznej. jest zamieszczona w „Opowieściach…” nastrojowa fotografia
pomnika Grażyny i Litawora na krakowskich Plantach, przypominająca
ujęcia na obrazach Wyspiańskiego.

Fotograﬁa cyfrowa
daje możność bardzo
łatwego zrobienia
zdjęcia i równie
łatwego
udostępnienia go
w sieci milionom
oglądających. W tym
zalewie ginie jednak
często to, co
najbardziej
wartościowe –
Zdjęcia, zdjęcia,
zdjęcia…
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Duże wrażenie robią też czarnobiałe zdjęcia Bogdana Frymorgena
i Jacka Kubieny. Ten pierwszy próbuje
współcześnie uchwycić przemijający
czas np. w lanckorońskim „Czasu pochyleniu”. Ten drugi zaś, wieloletni
fotograf Muzeum Etnograficznego
w Krakowie, miał szczęście w trakcie
wędrówek z etnografami sfotografować obrazy, które teraz są świadectwem przemijającego czasu, np. „Zabawy dzieci wiejskich” w Lubomierzu
i „Cygańskie dzieci” z Przewozu koło
Krakowa.
Co ciekawe, przedstawieni
przez Kozakiewiczową fotografiści
z niejednego pieca chleb jadali. Zbigniew Bielawka jest z wykształcenia
malarzem, Marian Curzydło i Lesław
Pizło terminowali w zakładach fotograficznych, Bogdan Frymorgen, anglista, pracował m.in. w Londynie
jako dziennikarz Światowego Serwisu BBC, Wojciech Gorgolewski
ukończył technikum mechaniczne,
a potem pracował jako technik fotograf i asystent operatora w słynnym
Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku–Białej, Jacek Kubiena przez 40
lat był związany z pracownią fotograficzną krakowskiego Muzeum Etnograficznego, Wiesław Majka ukończył Technikum Obróbki Skrawaniem, Jacek Stokłosa jest absolwentem grafiki na krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych.
Stokłosa jest ciekawym przykładem łączenia fotografii dokumentacyjnej z artystyczną. Przez wiele lat
był związany z Teatrem Cricot 2 Tadeusza Kantora. Był zarówno dokumentalistą zespołu, jak i aktorem. Jacek Maria Stokłosa był jedynym, zaufanym fotografem Tadeusza Kantora. – Bez wątpienia spotkanie z Kantorem zadecydowało o moim życiu –
wyznaje Stokłosa. Robił reprodukcje
obiektów teatralnych, kostiumów,
zdjęcia podczas prób i spektakli,
uczestniczył w życiu prywatnym
Mistrza. A wszystko to w czerni i bieli, bo tylko fotografia czarno–biała
dobrze, według niego, oddaje estetykę
Cricoteki. Zdjęcia Stokłosy wykorzystywane były podczas wyjazdów Teatru za granicę. – Aby ludzie mogli się
zapoznać z Cricoteką przed spektaklem, woziłem wystawę fotograficzną, odbitki na płótnie, które wiesza-

łem na sznurku jak pranie. Zrobione
przeze mnie zdjęcie umieszczono na
wielkim banerze 12–metrowej długości, który reklamował spektakl »Kurki
wodnej« w Edynburgu. Wszystkie fotografie, które robił Stokłosa, Kantor
oglądał i akceptował. – „Nie lubił
zdjęć pozowanych, lecz reporterskie,
takie, które mu robiłem znienacka”
– uchyla rąbka tajemnicy fotograf –
napisała Kozakiewiczowa.
Stokłosa, jako rasowy artysta
grafik, spojrzenie plastyka przenosił
do swoich artystycznych fotografii
kreacyjnych. Jednym z ich elementów było m.in. multiplikowanie ujęć,
składanych potem w jedną fotografię. Ciekawym przykładem fotografii
kreacyjnej Stokłosy było jego swoiste
pożegnanie z dawnymi aparatami
fotograficznymi na zdjęciu „Magazyn pamięci II” z 2009 r. przygotowanym na Międzynarodowe Triennale Grafiki. – „Stwierdziłem, że
w dwóch szafach mam sprzęt fotograficzny, który wskutek wejścia na
rynek techniki cyfrowej jest już do
niczego nie potrzebny. Aparaty na
błonę fotograficzną stały się z dnia
na dzień bibelotami. Ułożyłem je na
biurku i zrobiłem im zdjęcie. Na fotografii – portrecie zgromadzonego
sprzętu widać różne aparaty: mieszkowy sprzed stu lat, model Rolleiflexa, różne modele aparatów analogowych – Canony i aparaty rosyjskie
na »pół klatki«... Te aparaty, choć
bezużyteczne, estetyką, jakością wykonania i elegancją bronią się. To
zdjęcie to jest ich ostatni bastion.
Zdają się mówić – popatrzcie, jakie
jesteśmy ładne, nie możecie nas używać, ale nas podziwiajcie” – interpretuje Stokłosa wymowę swojej fotografii – przytacza słowa artysty autorka „Opowieści…”
Ciekawym podsumowaniem
wieloletniej prezentacji przez Ewę
Kozakiewiczową krakowskich „fotografistów” będzie wystawa czynna od
9 do 20 sierpnia w krakowskim Muzeum Historii Fotografii przy ul. Józefitów 16. – Każdy z 48 bohaterów
moich „Opowieści” dostarczał do
publikacji m.in. jedną fotografię
przedstawiającą Kraków. Teraz te bardzo różnorodne fotogramy zostaną
pokazane na wystawie – mówi Ewa
Kozakiewicz.
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Wiesław Majka, Krakowskie Planty, pomnik Grażyny i Litawora,
2006, „Autor zdjęć ma nie tylko doskonale opanowane rzemiosło, ale
talent i zdolności plastyczne. Dzięki fotografii idę na »skróty«,
wyzywając się twórczo - przyznaje się do niespełnionych malarskich
aspiracji fotoreporter”.
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Zbigniew
Bielawka, „Cafe
Dym”, Kraków,
lata dziewięćdziesiąte XX wieku, „Fotografuje
w każdych warunkach, nie używając nigdy flesza,
stosuje długie
czasy i małą głębię ostrości.
Jego zdjęcia są
malarskie”.

FORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)

06. 2017

HISTORIA, RECENZJE

STR. 71

HISTORIA, RECENZJE

STR. 72

Wojciech Gorgolewski, „Zabytkowy drewniany [nie istniejący już] kościół na Woli Justowskiej, Kraków, 1994, „Fotografowanie z lotu ptaka to nie lada wyczyn - nie tylko dlatego, że nie każdy nie boi się
latać. Trzeba być odpornym psychicznie i fizycznie, Wojciech Gorgolewski fotografuje, siedząc w samolocie czy śmigłowcu przy zdjętych drzwiach, zabezpieczony odpowiedni i jak opowiada - miał obawy, że upuści aparat albo zgubi naświetlone już filmy”.

Jacek Maria
Stokłosa, „Magazyn
Pamięci II”, 2009,
„Te aparaty, choć
bezużyteczne, estetyką, jakością wykonania i elegancją
bronią się. To zdjęcie to jest ich
ostatni bastion.
Zdają się mówić popatrzcie, jakie
jesteśmy ładne, nie
możecie nas używać,
ale nas podziwiajcie
- interpretuje Stokłosa wymowę swojej
fotografii”.
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Sprawa Pyjasa
a współczesna
Polska

W

niedzielę 7 maja minęła dokładnie
40. rocznica śmierci związanego
z opozycją Stanisława Pyjasa. Jego
śmierć w tajemniczych okolicznościach, wywołała wstrząs nie tylko w akademickim
środowisku Krakowa, ale w całej Polsce. Pogrzeb Pyjasa był zarazem wielką manifestacją budzącej się do życia, coraz bardziej śmiałej opozycji politycznej.
Według oficjalnie założonej tezy, przyczyną
śmierci Stanisława Pyjasa był upadek ze schodów.
Podstawą tej wersji była ekspertyza Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Dziś już można powiedzieć
bez żadnych wątpliwości, że krakowski student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zginął w wyniku
pobicia na zlecenie Służby Bezpieczeństwa.
Do tej pory żaden z prawdziwych sprawców ani
zleceniodawców nie poniósł kary. Jedynie na początku
naszego wieku skazano na symboliczne, niewielkie
kary w zawieszeniu dwóch byłych milicjantów, którzy
śledztwo z lat 70. kierowali na fałszywe tory i utrudniali jego prowadzenie. Niezależnie od wszystkich konotacji kryminalnych i politycznych, okoliczności
związane z tragiczną śmiercią Pyjasa zapisały się ponurymi zgłoskami w dziejach polskiego dziennikarstwa. W nowej, niepodległej Polsce, blisko 30 lat później wyszła na jaw zbrodnicza rola uchodzącego za bliskiego przyjaciela Stanisława Pyjasa z lat studenckich,
czołowego dziennikarza „Gazety Wyborczej”, Lesława
Maleszki. To on w latach 70. zdradził swoich przyjaciół. Jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Ketman” przekazywał tajnym
służbom politycznym tajemnice młodego krakowskiego środowiska opozycyjnego. Kiedy w latach 90. i na
początku naszego wieku część publicystów i polityków
domagała się lustracji różnych opiniotwórczych oraz
politycznych środowisk mających wpływ na bieg rzeczy w nowej, odrodzonej Polsce, Lesław Maleszka jako
znany publicysta, był jednym z najbardziej radykalnych przeciwników prześwietlenia peerelowskiej przeszłości ówczesnych elit. Znamienne, że kiedy ujawniono jego przeszłość, podobnie jak większość konfidentów, początkowo nie przyznawał się do tajnej współpracy z SB. Po przedstawieniu mu dokumentów, które
nie pozostawiały wątpliwości, znajdował dla niej
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usprawiedliwienie klasycznego konfidenta. – Cóż
mogłem zrobić? – pytał dramatycznie. – Grożono mi,
że nie skończę studiów – wyznawał, licząc być może na
zrozumienie, a może nawet współczucie. Trudno było
jednak zmusić się do współczucia, gdy akta wskazywały, że był wzorowym, nadgorliwym donosicielem.
Również w złożonej publicznie spowiedzi, opowiadającej o jego związkach z SB, nadal pozostał fałszywy, jak
25 lat wcześniej wobec przyjaciół.
Sprawa śmierci Stanisława Pyjasa w połączeniu
ze zdradziecką postawą Lesława Maleszki w roli dziennikarza rzutuje na zaniedbanie, jakie do tej pory ciąży
także nad polskimi mediami. Jest to jeden z największych i być może ciągle przynoszących niepowetowane
szkody błędów, jaki pociągnęła za sobą „gruba kreska”
Mazowieckiego.
Trudno mi się z tym zaniedbaniem pogodzić. Ci,
którzy tę kwestię bagatelizują, prawdopodobnie nie
zdają sobie sprawy, że kilku dawnych konfidentów
funkcjonujących do dziś w mediach, szczególnie na
kluczowych, kierowniczych stanowiskach, może odciskać swoje szkodliwe dla polskiej demokracji i polskiej
racji stanu piętno. Tak jak to miało miejsce w przypadku działalności „Ketmana” w wolnej Polsce.

Sprawa śmierci Stanisława Pyjasa
w połączeniu ze zdradziecką
postawą Lesława Maleszki w roli
dziennikarza rzutuje na
zaniedbanie, jakie do tej pory
ciąży także nad polskimi mediami.
Jest to jeden z największych i być
może ciągle przynoszących
niepowetowane szkody błędów,
jaki pociągnęła za sobą „gruba
kreska” Mazowieckiego.
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Prezydent
i jego awatar

A

ndrzej Duda udzielił obszernego wywiadu
z okazji jubileuszu kanału TVP Historia.
Rozmowa o polityce historycznej trwała na
antenie ponad 30 minut. To rzadka w dzisiejszych mediach sytuacja, że praktycznie każdy z poruszanych wątków można rozwinąć, a „wywiadowany” ma
możliwość dokładnego uzasadnienia, o co mu chodzi.
Jak się okazuje – na próżno. I tak każdy usłyszy to, co
chce usłyszeć, a kto ma złą wolę, wyjmie zdanie z kontekstu i nada mu nowe życie.
Wywiad funkcjonuje więc w licznych komentarzach głównie jako dowód na radyklane i bezduszne podejście Prezydenta RP do ludzi żyjących w PRL. Andrzej
Duda miał w tym wywiadzie (jakoby) stygmatyzować
i dzielić. Mało tego, przyznał, że nie tylko nie jest Prezydentem wszystkich Polaków, ale wcale nim być nie zamierza. A politykę historyczną będzie prowadził w sposób twardy i bezwzględny.
I tu pojawia się wątek Żołnierzy Niezłomnych. Dla
Andrzeja Dudy oddanie sprawiedliwości tym, którzy
mieli być wyklęci i zapomniani, jest stawianiem fundamentu pod przyszłą wspólnotę. Prezydent uważa, że Polacy powinni dostać jasny sygnał, kto był bohaterem,
a kto zdrajcą. Z kogo powinniśmy być dumni, a z kogo
nie. Na pytanie, o źródła silnego oporu przed tak jednoznaczną oceną Andrzej Duda odpowiedział dość oczywistą dla każdego obserwatora dziejów III RP konstatacją: „Dzieci i wnuki zdrajców Rzeczypospolitej, którzy
walczyli o utrzymanie sowieckiej dominacji nad Polską,
zajmują wiele eksponowanych stanowisk w różnych
miejscach. Nigdy nie będą chcieli się zgodzić na to, żeby
prawda o wyczynach ich ojców, dziadków i pradziadków
zdominowała polską narrację historyczną, będą zawsze
przeciwko temu walczyli”. Prawda to czy fałsz? A może
słychać w tych słowach wezwanie do czystek i rozliczeń?
Taki właśnie jest ton komentarzy. Czy stwierdzenie
faktu jest stygmatyzacją? Doczekaliśmy przecież czasów,
gdy pracownicy bezpieki otwarcie walczą o swoje, z podniesionym czołem mówią o ciężkiej „pracy dla kraju”.
Mają w tym mocne wsparcie wielu polityków i części
mediów. Jest więc jasne, że nie da się pogodzić hołdu dla
podziemia antykomunistycznego z utrzymaniem przywilejów dla aparatu przemocy PRL. A na coś trzeba się
zdecydować.
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I tu docieramy do tej części wywiadu, która w ogóle nie jest komentowana, bo nie pasuje do obrazka. Otóż
Prezydent równie mocno bronił dobrego imienia bojowników antykomunistycznego podziemia, jak i tych żołnierzy Wojska Polskiego zwanego ludowym, którzy nie
z własnej woli „spóźnili się do Andersa” i na pewno nie
chcieli na bagnetach wprowadzać komunizmu w swojej
ojczyźnie. Podkreślał, że PRL nie jest jednobarwny, że
oprócz zdrajców sterowanych z Moskwy tworzyła go
zdecydowana większość zwykłych ludzi, którzy po prostu chcieli żyć. „Szli na różne kompromisy, część tych
kompromisów na pewno dziś nie odbieramy dobrze, ale
trzeba na to często spojrzeć z pewną wyrozumiałością
i zrozumieniem" – powiedział Andrzej Duda. Dodał, że
„nie od każdego można wymagać heroizmu”.
To z pewnością nie jest podejście konfrontacyjne
i trzeba sporo złej woli, by doszukiwać się w nim chęci
dzielenia Polaków. Słowa „twarda i zdecydowana polityka historyczna” odnosiły się do reakcji na kłamstwa i pomówienia szerzone na temat polskiej historii, głównie
(choć nie tylko) za granicą, a nie do konieczności tworzenia nowych „list proskrypcyjnych”. Natomiast recepcja tego wywiadu, sposób, w jaki jest on interpretowany,
wiele mówią nie tyle o Prezydencie RP, co o paskudnej
praktyce, ogromnie utrudniającej dziś w Polsce prowadzenie dialogu. Chodzi o to, że spór toczony jest
nie z politycznym przeciwnikiem, ale z jego awatarem,
nie z faktycznymi poglądami, ale z ich karykaturą.
Wiadomo z jakim skutkiem.

Wywiad funkcjonuje więc
w licznych komentarzach głównie
jako dowód na radyklane
i bezduszne podejście Prezydenta
RP do ludzi żyjących w PRL.
Andrzej Duda miał w tym
wywiadzie (jakoby)
stygmatyzować i dzielić. Mało
tego, przyznał, że nie tylko nie jest
Prezydentem wszystkich Polaków,
ale wcale nim być nie zamierza.
A politykę historyczną będzie
prowadził w sposób twardy
i bezwzględny.
06. 2017
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Jawne listy tajnych agentów…

Ludzie chętnie piszą do mediów. Zwierzają się im ze swoich problemów. Często są to listy
dramatyczne, czasem niezwykłe. W 1954 r. do Polskiego Radia napisało troje słuchaczy,
którzy poskarżyli się na działanie funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec nich.
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wszyscy oni zostali wcześniej
zmuszeni do współpracy z bezpieką…
Od chwili powstania w 1944 r.
organy bezpieczeństwa ludowej Polski starały się stworzyć system możliwie pełnej kontroli społeczeństwa,
a szczególnie środowisk uznanych
przez władzę za politycznie „niepewne” (w 1949 r. było ich 23, potem ich
liczba wzrosła do 43). Głównym narzędziem kontroli społeczeństwa
była masowo werbowana agentura
(informatorzy, agenci i rezydenci).
Ich liczba od końca lat czterdziestych
lawinowo rosła. Jeszcze w połowie
1948 r. minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz doliczył się 53 tys. agentów, a pięć lat
później w apogeum stalinizmu było
ich już ponad 85 tys.
Teoretycznie najcenniejszym
nabytkiem dla Urzędu Bezpieczeństwa byli ludzie zwerbowani na
tzw. „uczucia patriotyczne”, współpracujący „dla dobra Polski”. Agenturę
pozyskiwano również, oferując jej
różne korzyści, zwłaszcza finansowe.
Jednak zdecydowanie najczęściej sięgano po tzw. materiały kompromitujące; w latach 1944–1956 około 70–80
proc. agentów zostało „nakłonionych”
do współpracy w ten właśnie sposób.
Współpracownicy ci mieli zazwyczaj
coś na sumieniu – coś, za co groziła
im kara lub też coś, czego ujawnienie

groziło im kompromitacją we własnym środowisku. Zgoda na współpracę byłą często sposobem na uniknięcie więzienia, zwolnienia z pracy czy
wyrzucenia ze studiów; niekiedy nawet po prostu sposobem na przeżycie.
Jak stwierdzał w 1954 r. minister Radkiewicz, zdarzało się nawet, że
„z braku kompromitujących materiałów wrabiało się świadomie kandydatów w rzekome jego przestępstwa”.
Nikt nie był bezpieczny; wbrew dyrektywom Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na podstawie materiałów kompromitujących werbowano również członków partii (najpierw
Polskiej Partii Robotniczej, a potem
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), ukrywając przed władzami partii ich wykroczenia czy wręcz wrogą
postawę. Jednak zdecydowaną większość agentury stanowili ludzie związani z podziemiem oraz ci, którzy
w jakiś sposób narazili się nowej władzy. Werbowani nieraz pod lufą karabinu i dostający wybór: współpraca
albo kula w łeb. Inna rzecz, że wśród
agentów znaleźli się również zwykli
przestępcy, którzy następnie swą
współpracę z UB wykorzystywali do
dalszych przestępstw, a dzięki protektorom z bezpieki byli przez lata bezkarni.

Poniżej historia trzech osób –
ofiar Urzędu Bezpieczeństwa, które
miały odwagę przyznać się w listach
do Polskiego Radia do brutalnie wymuszonej na nich współpracy. Historie, jakich wiele w tym czasie, przez
co bynajmniej wcale nie mniej poruszające. Są one doskonałą ilustracją
metod, jakimi posługiwano się w celu
zdobywania agentury w okresie stalinowskim.

„Fala 49” – wentyl
i bydlę
Osoby te napisały do „Fali 49”.
Była to audycja niezwykła. Z jednej
strony stanowiła ona swoisty „wentyl
bezpieczeństwa” dla tematów drażliwych czy kłopotliwych dla komunistycznej władzy, z drugiej – miała charakter wybitnie propagandowy. Była
nadawana raz lub dwa razy w tygodniu, najczęściej w Programie I PR
w godzinach wieczornych i powtarzana później w Programie II. Audycja ta
(początkowo była zatytułowana po
prostu „Fala 49”, a od 1950 r. „Odpowiedzi Fali 49”) budziła ogromne
emocje. Tak jednego z jej prowadzących wspominał Marek Hłasko:
„Bydle to włączało się w czasie muzy-
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ki tanecznej, mówiąc >>Tu Fala 49.
Tu Fala 49. Włączamy się<<. Po czym
zaczynało opluwanie krajów imperialistycznych”.
O tym, jak duże emocje budziła
„Fala 49”, świadczy fakt zamordowania jednego z jej redaktorów – Stefana
Martyki – przez członków zbrojnego
podziemia. Była to reakcja na treść
audycji, w których nie tylko wychwalano wyższość socjalizmu nad kapitalizmem i potępiano imperializm
(zwłaszcza amerykański), ale też wyśmiewano, ośmieszano przeciwników
socjalistycznego państwa i ich argumenty, kreowano obraz zdegenerowanych i zacietrzewionych wrogów nowej władzy („obrońców ciemnoty
i wstecznictwa”).
Ważnym elementem audycji
były interwencje w sprawach słuchaczy. Do „Fali 49” trafiało zresztą wiele
listów. Wiele z nich, szczególnie te najodważniejsze i najbardziej krytyczne,
w słusznej obawie przed represjami
wysyłano anonimowo. Tak też było,
przynajmniej początkowo, również
w przypadku listów, których autorzy
w 1956 r. opisywali kulisy zwerbowania ich do współpracy przez funkcjonariuszy UB.

Halina nie chce być
„Ewą”
8 kwietnia 1956 r. do Polskiego
Radia wpłynął list nadany z Białegostoku, podpisany „Ewa”. Jak się później okazało, tajemniczą „Ewą” była
Halina Tyszka. Została ona zatrzymana 16 stycznia 1954 r. o północy przed
domem, kiedy wracała z delegacji
służbowej – jak napisała – „po całodobowej jeździe, przemoknięta, zziębnięta i głodna”. O drugiej w nocy jej
przesłuchanie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku zaczął funkcjonariusz, półanalfabeta, od spisania
danych – co trwało godzinę. Początkowo „przesłuchanie” przebiegało,
o ile to oczywiście możliwe, w przyjaznej atmosferze; na swą prośbę
otrzymała nawet szklankę wody.
W końcu od jednego z kolejnych
(trzeciego) funkcjonariusza dowiedziała się, że zatrzymano ją z powodu
oskarżenia, że spowodowała, iż jej zakład pracy nie wykonał planu, gdyż
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nie dostarczyła węgla deputatowego.
Oskarżenie to, jak pisze autorka listu,
było absurdalne, jako że nie była ani
zaopatrzeniowcem, ani też dostarczenie węgla nie było jej obowiązkiem.
Oczywiście, dla UB nie miało to żadnego znaczenia. Przesłuchanie trwało dalej. Wreszcie po ponad dobie
i dwóch nieprzespanych nocach niewyspana i głodna kandydatka na
agentkę zgodziła się podpisać, „co
chcieli” funkcjonariusze. Opisywała
również krótko swoją dalszą współpracę: „Od dwóch lat nie mam spokoju, ciągają mnie po jakichś mieszkaniach, oni ciągle się zmieniają, najrozmaitsze typy, mało inteligentne. Prosiłam o zwolnienie z tego obowiązku –
zawsze mi grożą”. Prosiła, wręcz błagała: „pomóżcie mi wyjść z tego brudu moralnego”. Jak dodawała, planowała nawet zwrócić się do Komitetu
Centralnego PZPR, ale zrezygnowała
z braku sił. Jednak strach, że „ktoś na
nią czeka i znów zabiera z ulicy” oraz
obawa, że gdy będzie niewygodna, to
ją „sprzątną”, zmobilizowały ją do napisania listu do radia. Kończyła go
dramatyczną prośbą: „Błagam, proszę
podać mi pomocną rękę”.

Janek chce żyć
w spokoju
„Tak bardzo chciałbym żyć
w spokoju – w spokoju, który ustrój
sprawiedliwości dał wszystkim, którzy
włączyli się do milionowych istnień,
którzy żyją uczciwie i dla dobra drogiej nam ojczyzny”. Tymi słowami zaczynał się z kolei list „Janka z Wrocławia”, nadesłany do Polskiego Radia 23
kwietnia 1956 roku z Kielc. Jego autor
prosił w nim, aby nie ujawniać faktów
z jego przeszłości po to, aby zachować
jego tożsamość w tajemnicy przed rodziną i znajomymi. Jego list nie pozostał bez odzewu. W audycji „Odpowiedzi Fali 49” nadanej 29 kwietnia
wezwano go do ujawnienia nazwiska
i adresu, co też uczynił następnego
dnia. Tajemniczym „Jankiem z Wrocławia” okazał się Bogdan Szymański,
mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Po „wyzwoleniu” został – jak
pisze – aresztowany wraz z całą rodziną na skutek „wrogiej działalności”
jego braci, którzy nie skorzystali
z możliwości ujawnienia się.
06. 2017

W 1945 r. otrzymał wyrok 2 lat więzienia. Nie odsiedział jednak całej
kary, a rok później był już członkiem
PPR. Do partii nie należał jednak długo, gdyż w 1950 roku został wykluczony, już z PZPR. Jak sam pisze,
przyczyną miało być jego wystąpienie
na zebraniu partyjnym przeciw „kumoterskiej klice, która nie postępowała zgodnie ze statutem”. Po kilku
dniach musiał również, na skutek
„szantażu i różnego rodzaju wtrętów”,
zrezygnować z pracy. Po trzech miesiącach bezrobocia znalazł nową pracę, w której – jak twierdzi – był „przez
szereg lat nagradzany i awansowany”,
jako przodownik pracy. Nic nie trwa
jednak wiecznie. W 1952 lub 1953 r.
został zatrzymany na ulicy przez UB.
Przez kilka godzin przesłuchiwali go
na zmianę kolejni funkcjonariusze,
zmieniały się też zarzuty. Na przemian grożono mu („zgnijesz tu u nas,
my z ciebie zrobimy coś, do czego
sam nie będziesz podobny”) i żądano,
aby podpisał zobowiązanie do współpracy. Jak twierdzi, w obawie o zdrowie ciężko chorej matki napisał
wszystko, co mu kazano. W liście
stwierdzał, że współpraca kompletnie
wyczerpała go nerwowo, a nawet spowodowała pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Pisał, że nie będzie już mógł
dłużej wytrzymać. Apelował „nie jestem żadnym przestępcą, nie jestem
sabotażystą, podajcie mi pomocną
dłoń, żebym i za to nie musiał cierpieć, co piszę”.

Udręczony „Złamany”
Z kolei na poruszony na początku kwietnia 1956 r. przez Edmunda
Osmańczyka w audycji pt. „Naszym
zdaniem” problem byłych żołnierzy
Armii Krajowej zareagował inny słuchacz, który podpisał się „Złamany”.
Była to najprawdopodobniej osoba
z Dolnego Śląska, gdyż list został wysłany z Wrocławia. Jako jedyny nie
zdecydował się ujawnić swej tożsamości, gdyż jak stwierdzał: „w deklaracji
[współpracy – GM] podpisałem, że
nigdy nikomu tego nie zdradzę,
a więc i w tym wypadku tego nie zrobię”. Ten syn „starego socjalisty” był
starszy i ostrożniejszy od swych poprzedników. W czasie rozbiorów
w jednym z galicyjskich gimnazjów
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wstąpił (w wieku 16 lat) do Polskiej
Partii Socjalistycznej i do Związku
Strzeleckiego. Był to czyn wymagający
odwagi, gdyż ujawnienie tego faktu
(oczywiście PPS działała nielegalnie)
spowodowałoby usunięcie go z gimnazjum i otrzymanie „wilczego biletu”
w przypadku pozostałych szkół.
W 1918 r. wstąpił do tworzącego się
Wojska Polskiego, do wybuchu II wojny światowej dosłużył się stopnia majora. W czasie okupacji był członkiem
AK, walczył m.in. w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji trafił do obozu koncentracyjnego. Po jego wyzwoleniu został komendantem obozu
wojskowego w zachodnich Niemczech. Jednak, mimo że – jak sam
pisał – było mu tam dobrze, postanowił wrócić do kraju. Osiedlił się na
Ziemiach Zachodnich. Wstąpił do
PPS, a po zjednoczeniu tej partii
z PPR został członkiem PZPR. Mimo,
że nie ukrywał swej przeszłości – jak
twierdzi – uważano go za „wzór
dobrego i solidnego człowieka”. Do
czasu. W 1950 r. przypomniano sobie
o jego „zbrodniach”. Do walki z nim
organizacja partyjna z jego zakładu
pracy wykorzystała życiorys, który
w poprzednich latach nie budził zastrzeżeń. Postawiono mu zarzut, że
przed wojną „był katem dla robotników”. Kiedy udowodnił, że było wręcz
przeciwnie, zarzucono mu, iż w czasie
wojny współpracował z… okupantem. Również to oskarżenie udało się
mu obalić, ale wówczas oświadczono
mu, że z partii musi być wykluczony
jako oficer sanacyjny, piłsudczyk,
człowiek obcy klasowo. Tak też się
stało. Notabene – jak twierdzi – jego
główni „oskarżyciele” sami zostali
później wykluczeni z partii. Trzech
z nich za… współpracę z Niemcami
w czasie okupacji, a dwóch za chuligaństwo i „rozmaite machlojki”.
W jego przypadku nie zakończyło się na wyrzuceniu z partii, został
również zwolniony z pracy. Bez powodzenia próbował znaleźć zatrudnienie w innych zakładach w tej samej
miejscowości. Jako były AK-owiec
i przedwojenny żołnierz zawodowy,
na dodatek wykluczony z PZPR, nie
miał na to żadnych szans. Postanowił
więc przenieść się do innej miejscowości, a w życiorysie zataić przynależność do partii i służbę wojskową, gdyż
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– jak pisał – przekonał się, że „prawda
nie popłaca”. Szybko okazało się jednak, że kłamstwo również. „Otrzymał
zaproszenie” na UB, gdzie – jak
stwierdzał – „czarno na białym udowodniono mi, że życiorys mój sfałszowany jest od a do zet”. Nie był bity,
straszono go „jedynie” karą 5 lat więzienia lub obozu pracy za sfałszowanie dokumentu. Zaproponowano mu
jednak możliwość uniknięcia kary
pod warunkiem podjęcia współpracy
z UB. Jak pisał: „brzydziłem się tym
procederem, toteż z miejsca odrzuciłem taką propozycję”. Kazano mu
więc pisać życiorys, przy czym żadna
z kolejnych wersji nie satysfakcjonowała funkcjonariuszy. A jak twierdzi,
pisał je „bez jakiejkolwiek przerwy”
od 8.00 rano wielkanocnego czwartku
do 10.00 wieczorem Wielkiej Soboty
1951 r. Przez cały czas nic nie jadł,
pozwolono mu natomiast palić. Co
kilka godzin śledczy (było ich trzech,
zmieniali się jak dobrzy urzędnicy co
8 godzin) podsuwali mu do podpisu
zobowiązanie do współpracy. Jak
stwierdzał: „Wyczerpany w końcu do
ostatnich granic, uległem i cyrograf
podpisałem”. Swą „wizytę” na UB odchorował – przez całe święta spał, gorączkował i majaczył.
Jak pisał, kazano mu śledzić
„Bogu ducha winnych ludzi”. W tym
celu miał nawet nauczyć się grać
w brydża, gdyż – jak uzasadniano –
„przy kartach zawsze ktoś coś chlapnie”. I nie miało tu znaczenia to, że
mieszkał w małej mieścinie i nie za
bardzo miał z kim grać. Jak twierdzi,
nie tylko miał donosić, ale też „musiał
werbować”, zatem zapewne został rezydentem. Nie zważano przy tym, że
się starzał i stawał niedołężny.
Za swą „robotę” dla UB miał
nie pobierać, mimo trudnej sytuacji
materialnej, żadnego wynagrodzenia.
Raz zaproponowano mu symboliczne
100 złotych, ale odmówił. Z kolei na
jego prośby o załatwienie mu lepszej,
lżejszej pracę (był strażnikiem)
oświadczono mu: „Bądźcie zadowoleni, że Was tolerujemy”.
Jak twierdzi, ze swych problemów zwierzył się swemu serdecznemu przyjacielowi, również emerytowanemu oficerowi, którego kazano
mu śledzić – „co on robi i jak żyje, co
mówi itp.”. Ten mu oświadczył, że…

otrzymał dokładnie takie same zalecenia. Notabene, bardzo oburzyło to
„Złamanego”, który określił takie
działania (była to typowa kontrola lojalności agentury) mianem „podłości
i łajdactwa”.
Pytał: „Dlaczegóż to ja mam
być dalej poniewierany i zmuszany
do brudnej roboty, której nienawidzę
z całego serca oraz tych, którzy mnie
do tego zmusili i zmuszają”. Prosił redaktora Osmańczyka o „uwolnienie
od tej zmory”. I wyrażał nadzieję, że
nowy szef Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (pod koniec 1954 roku zastąpiło ono niesławne MBP) Edmund Pszczółkowski – „człowiek podobno uczciwy”
coś zmieni. Sam proponował rozporządzenie, które nakazywałoby organom bezpieczeństwa zwolnić z „tej
nie bardzo zaszczytnej pracy” byłych
oficerów ze względu „na ich charakter, czy to na ich wiek”. Jak bowiem
twierdził, w podobnej jak on sytuacji
miało znajdować się wielu ludzi,
a szczególnie przedwojenni oficerowie.

Ciąg dalszy nieznany
Dalsze losy autorów cytowanych powyżej listów nie są, niestety,
znane. Nie wiadomo, jak na ich czyn
zareagował aparat bezpieczeństwa, do
którego trafiły ich listy. Przewodniczący Komitetu ds. Radiofonii Włodzimierz Sokorski przesłał je do Władysława Matwina, sekretarza KC
PZPR, któremu podlegał m.in. Wydział Administracyjny KC nadzorujący Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, a ich kopie do KdsBP. Najprawdopodobniej nagłośnienie sprawy, w którą został zaangażowany m.in.
członek Komitetu Centralnego, uchroniło je jednak przed represjami ze strony aparatu bezpieczeństwa za ujawnienie faktu współpracy z UB. Nie ma
śladu, aby były one rozpracowywane,
co zdarzało się autorom niektórych
listów do Polskiego Radia. Nie zostali
też postawieni przed sądem, jak
np. pewna 20–latka skazana w 1951 r.
przez Wojskowy Sad Rejonowy
w Szczecinie w 1951 r. na karę 4,5 lat
więzienia za list do „Fali 49”, w którym pytała m.in. dlaczego Związek
Radziecki rządzi Polską.

HISTORIA, RECENZJE

! ARTUR DMOCHOWSKI*
TVP Historia –
poznać
i zrozumieć

Pomysł powołania kanału historycznego Telewizji Polskiej pojawił
się po wygraniu wyborów parlamentarnych i prezydenckich przez Prawo
i Sprawiedliwość w 2005 roku. Był
naturalną reakcją na politykę deprecjonowania przeszłości, tradycji historycznej i patriotyzmu, panującą
wcześniej, a narzuconą po 1989 roku
przez dominujące wówczas w przestrzeni intelektualnej i kulturowej
środowiska „Gazety Wyborczej”, Unii
Wolności i postkomunistów. Ten, dziś
już na szczęście raczej zapomniany,
klimat końca XX i początku XXI wieku najcelniej chyba określiło osławione hasło kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego „Wybierzmy przyszłość”.
Reakcja na ten stan rzeczy pojawiła się m.in. wśród krakowskich intelektualistów, związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, a w szczególności ze znanym, konserwatywnym
pismem „Arcana”. To m.in. profesorowie Andrzej Nowak, Andrzej Waśko i Tomasz Gąsowski jako pierwsi
dostrzegli potrzebę jak najszerszej
promocji tematyki związanej z historią Polski nie tylko wśród elit – poprzez badania czy publikacje naukowe, – ale również w szerokich kręgach społeczeństwa, czyli poprzez
media, a szczególnie w mającej najFORUM DZIENNIKARZY / NR 2 (122)
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większy zasięg i siłę oddziaływania
telewizji.
Zadanie stworzenia kanału
historycznego TVP powierzono
właśnie piszącemu te słowa, jako
jednocześnie historykowi i dziennikarzowi, w dodatku z doświadczeniem m.in. dyrektora programowego jednej z komercyjnych telewizji.
Anegdotycznie może zabrzmieć historia tego, w jakich okolicznościach
otrzymałem tę propozycję. Dokładnie 15 lutego 2006 roku po południu, gdy po sześciu latach pracy we
Włoszech podpisywałem ostatnie
dokumenty, przekazując placówkę
dyplomatyczną, którą kierowałem,
następcy i miałem wsiąść do zapakowanego po dach samochodu, by
wracać do kraju, zadzwoniono do
mnie z pytaniem, czy podjąłbym się
takiego zadania. Choć miałem inne
plany, to zbudowanie od podstaw
nowej stacji telewizyjnej, zajmującej
się niezwykle ciekawą i ważną tematyką, było tak fascynującym wyzwaniem, że zgodziłem się bez
chwili wahania.
W początkowym okresie pracy
nad nowym kanałem współpracowałem przede wszystkim z ówczesnym wiceprezesem Telewizji Polskiej Piotrem Gawłem. Główna
część przygotowań przypadła jednak
na kadencję kolejnego zarządu, kierowanego przez Bronisława Wildsteina, w którym znalazł się również Marcin Bochenek, z którym
wspólnie studiowaliśmy historię na
UJ. Ostateczną decyzję o uruchomieniu emisji TVP Historia 3 maja
2007 roku podjął już następny prezes, śp. Andrzej Urbański.
Jednym z wielu problemów
przy budowie TVP Historia było stanowisko dyrektora uruchomionej
nieco wcześniej TVP Kultura, Jacka
Wekslera, który uważał powołanie
nowego kanału za niepotrzebne
i twierdził, że powinien raczej powstać kanał TVP Dokument. Na
szczęście wkrótce zastąpił go Krzysztof Koehler, z którym blisko współpracowaliśmy przy rozwoju obu naszych programów.
Najważniejsi podczas tworzenia tak skomplikowanej organizacji
medialnej jak stacja telewizyjna, są
oczywiście ludzie. Nie sposób wy06. 2017

mienić wszystkich, którzy wspierali
mnie w tym zadaniu, więc chciałbym wspomnieć jedynie o dwóch
osobach, bez których nie stałby się
on tym, czym jest obecnie. Artur Janicki, krakowski dziennikarz telewizyjny i historyk z ogromnym doświadczeniem, choć już emerytowany, przeniósł się specjalnie do Warszawy, by zaangażować się w pracę
nad TVP Historia i wniósł nieoceniony wkład merytoryczny do budowy nowej stacji, krytycznie oceniając wiele zgłaszanych projektów
programowych oraz szkoląc wielu
młodych dziennikarzy, dla których
była to niekiedy pierwsza praca. Natomiast Tadeusz Arciuch, człowiek
wielu talentów – lekarz, reżyser
i grafik – stworzył dzięki swej kreatywności znakomitą, oryginalną
warstwę plastyczną i artystyczną
oprawę nowego kanału.
Nie miejsce tu, by opisywać
szczegółowo trzy lata niełatwej pracy
koncepcyjnej i organizacyjnej, podczas których trzeba było wyważać –
pewnego razu nawet dosłownie –
wiele drzwi w zastanych, zwykle zbiurokratyzowanych i niesprawnych,
a niekiedy otwarcie nieprzyjaznych
strukturach. Ważne, że TVP Historia
udało się stworzyć i uruchomić, że na
inauguracji pracy redakcji 11 listopada 2006 roku na Zamku Królewskim
w Warszawie piękne przemówienie
na temat roli historii i tradycji dla narodu wygłosił prezydent Lech Kaczyński, a piszący te słowa mógł poprowadzić transmitowaną na żywo
debatę z udziałem wybitnych historyków z kilku krajów m.in. profesorów:
Andrzeja Nowaka, Normana Daviesa,
Bogdana Musiala z Niemiec i Istvana
Kovacsa z Węgier. I choć po objęciu
władzy przez PO, w ramach politycznej czystki w mediach, pozbawiono
mnie w 2009 roku – podobnie jak
wielu innych dziennikarzy TVP –
pracy, to na szczęście TVP Historia
przetrwała i od dziesięciu lat miliony
Polaków mogą poznawać dzięki filmom fabularnym i dokumentalnym,
debatom historyków i publicystów
oraz innym programom piękno naszych narodowych dziejów.
*Autor był pierwszym dyrektorem
TVP Historia
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Trzeci koniec
cywilizacji

W

ostatnich dniach zrobiłem z siebie idiotę, chodząc po warszawskich księgarniach i pytając o Tomasza Manna. Byłem w kilku, które należą do głównych
sieci: w Empiku, Matrasie, Dedalusie, Merlinie. Sprawdzałem w sklepach i on–line. Nie ma niczego nawet
u „Prusa” na Krakowskim Przedmieściu. W księgarni
bibliofilskiej powiedział zdumiony księgarz, że jestem
pierwszym klientem, który o to pyta. Jednak nigdzie nie
usłyszałem, że „taki tu nie pracuje”.
Wreszcie coś znalazłem w księgarni obok Uniwersytetu. „Czarodziejska góra”. A cóż to za książka nie na
dzisiejsze czasy! Akcja trwa siedem lat i źle się kończy.
Jest cały rozdział o tym, że pada śnieg i mało co widać,
ale nie można oderwać wzroku od lektury, tak to jest
napisane jako metafora ludzkiego życia. Powieść ma 800
stron – dosyć, żeby przywiązać się do głównego bohatera. Lecz po tylu stronach nie wiadomo, czy Hans Castorp przeżył I wojnę światową.
Tomasz Mann wydał to arcydzieło po 12 latach
pracy w roku 1924. Choć fabuła dzieje się w alpejskim
sanatorium dla gruźlików, to przedstawia panoramę
ideową Europy na progu I wojny światowej. Maestro
przenika atmosferę lecznicy wszechobecną śmiercią,
znając wynik wojny dla Niemiec i kontynentu. Oto
rzecznik postępu rodzaju ludzkiego, a z drugiej strony
czarnej reakcji walczą o duszę młodego patrycjusza.
Mann w genialnym skrócie przedstawia komunizm jako zdegenerowany jezuityzm w postaci pana Naphty. Tylko czemu, ach czemu rzecznika humanizmu,
postępu i wszelkiej pomyślności – pana Settembriniego
ukazuje jako obdartusa i konsekwentnie przezywa go
„kataryniarzem”? Pan Settembrini został uformowany
przed kataklizmem, a Mann go przeżył, doświadczając
wielkiego rozczarowania. W sierpniu 1914 napisał esej,
że wojna jest „ogromnie twórczym wydarzeniem”; pomaga pobudzić „narodową jedność i wzniosłość moralną”. Po latach kończy powieść wstrząsającym obrazem
bezsensownej rzezi młodzieży europejskiej.
Jest również wątek polski. Jezuito–komunista Naphta popełnia samobójstwo w trakcie pojedynku z postępowym oponentem. Do zwarcia dochodzi przez nieznośnie honorową atmosferę wywołaną w obronie czci
żony jednego z polskich kuracjuszy, a siedzącego w ja-
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dalni przy „rosyjskim stole”. Czyżby wielki pisarz
przeczuł Solidarność, to wzmożenie nasze godnościowe
z Matką Boską w klapie, które pomogło w samo–demontażu komuny?
Kończąc „Czarodziejską górę” Mann nie wiedział,
że czeka go następna wojna. Ukazał ją w „Doktorze Faustusie” wydanym trzy lata po zakończeniu walk. O rzezi
nie ma wprost ani słowa, są tylko aluzje narratora. Jest
za to kompozytor, który zawiera pakt z diabłem. Wyrzekł się miłości i oddał duszę, żeby całkiem odmienić
muzykę. Tak, jak III Rzesza oddała diabłu ducha kultury
niemieckiej, żeby wywrócić po swojemu europejski ład.
Czy warto dzisiaj czytać Tomasza Manna, który
zmarł ponad 60 lat temu? Owszem, bo pokazuje, jak śledzić ducha epoki i którędy skrada się do nas groza.
Uwagę przyciągają dzisiaj „con artist” – jak mówią
w Ameryce, czyli zręczny oszust; morderczy kagiebista
i zimny drań. Każdy z nich trzyma palec na nuklearnym
guziku. Elita Silicon Valley i Wall Street kupuje luksusowe schrony przeciwatomowe i antyrewolucyjne albo zaczyna się przenosić do Nowej Zelandii. A są to ludzie
najlepiej poinformowani o stanie cywilizacji.
W paplaninie komentatorów politycznych nie
znajdziemy ducha czasu. Lecz uchwyci go metafora artysty i żeby to był pisarz, bo literatura umożliwia rozmach intelektualny. Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie
o takiej książce, a może być gruba, będę wdzięczny za
info. I znów zrobię z siebie idiotę, pytając o tytuł w warszawskich księgarniach. „Jak to, nie chce pan najnowszego dzieła takiego a takiego z naszej listy przebojów?!” Nie chcę.
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Zdarzyło się (od ostatniego
numeru) i jeszcze może
wrócić
Przegląd kwartalny najważniejszych newsów medialnych

W

tym kwartale tytuł tego felietonu aż za
dobrze pasuje do wydarzeń. W połowie
lutego pisałem o zapewnieniu Jarosława
Kaczyńskiego, że ustawa zapewniająca
lepszą ściągalność abonamentu RTV trafi do Sejmu
w ciągu kilku tygodni. Dziś, w trzy miesiące po tamtym
zapewnieniu, mogę przytoczyć kolejne. Tym razem minister kultury Piotr Gliński 15 maja zapewnił, że za dwa
– trzy tygodnie projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu.
Tak zupełnie na marginesie przypominam, że po objęciu
władzy PiS zapewniało, że ustawa o nowej powszechnej
opłacie audiowizualnej zostanie uchwalona jeszcze
przed… 1 stycznia 2016.
No cóż, PiS to partia konserwatywna, może nie należy się więc dziwić, że z taką gorliwością stosuje stare
polskie przysłowie: co nagle, to po diable. Niestety, owe
nie nagłe prace nad nowelizacją ustawy abonamentowej
nie tylko nie poprawiają finansów publicznych mediów,
ale nie zwiększają też przychylności ze strony obywateli.
Z badań wykonanych na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wynika, że aż 70 proc. jest przeciw
nowemu prawu.
Pomysł uszczelnienia ściągania abonamentu
oparty jest na przekazaniu przez operatorów płatnych
telewizji danych swoich klientów Poczcie Polskiej.
Otóż dwie trzecie respondentów uważa przekazywanie
owych danych za naruszenie ich prawa do prywatności
i ochrony danych osobowych. Poza tym wytykają, że
ci, którzy mają płatne kanały, będą dodatkowo płacić
abonament, a w stosunku do reszty to zobowiązanie
będzie zupełnie nieskuteczne. Półtora roku temu rządzący też napotkaliby problem niezadowolenia z powodu „nowego” podatku, ale przynajmniej uratowaliby
TVP przed finansową zapaścią. Teraz mają jedno
i drugie.
Poza sprawą abonamentu mam poczucie deja vu
z powodu stałych zmian personalnych w publicznych
mediach. Tym razem prym wiedzie Polskie Radio. Na
przełomie lutego i marca Rada Mediów Narodowych
przeprowadziła konkurs na prezesa PR. Nie miała takiego ustawowego obowiązku, ale tak zdecydowała. Wygrała go ówczesna prezes Barbara Stanisławczyk. Stara pani
prezes nominację przyjęła i została nową panią prezes.
Następnego dnia rano na antenie PR przedstawiła swoje
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nowe plany na następne lata, a po południu… złożyła rezygnację.
Następnym prezesem, wyłonionym już bez konkursu został Jacek Sobala. Właśnie ni z gruszki, ni z pietruszki wymienił całe kierownictwo Radiowej Trójki,
a jakby komuś było mało, to zwolnił też wiceszefa Polskiego Radia 24. Wedle wypowiedzi samego prezesa Sobali dla „Niezależnej”, Krzysztof Gottesman poleciał za
to, że na podległej mu antenie jako gość wystąpił
prof. Jan Hartman. Szczerze mówiąc, jak chodzi o zmiany kadrowe w PR dawno się pogubiłem. Rozumiem, że
miała być dobra zmiana, ale żeby aż tyle razy?!
Kłopotów kadrowych dorobił się też Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Najpierw w mediach poszedł hyr, że podobno prezes TVP miał ogłosić zapis na
występ Kayah na jubileuszowym koncercie Maryli Rodowicz. Telewizja wydala oświadczenie, że nic podobnego,
ale Kayah z występu na zaproszenie Rodowicz zrezygnowała. Dołączyła do niej Kasia Nosowska, potem zespół
Audiofeels, a na końcu zrezygnowała sama Maryla Rodowicz. Równocześnie z Koncertu Premier skreślono
Dr Misio. Wtedy zrezygnowała Kasia Popowska, Michał
Szpak, Andrzej Piaseczny, a potem mający prowadzić ów
koncert Artur Orzech. Lista rezygnujących wydłużyła się
już podczas pisania tego tekstu. Wygląda na to, że zamiast Festiwalu w Opolu mamy Festiwal Rezygnacji.
Na koniec informacja, że 79 proc. badanych przez
CBOS zgodziło się ze stwierdzeniem, że „przekaz w różnych mediach na temat tych samych wydarzeń jest tak
różny, że nie wiadomo gdzie leży prawda”. Mieliśmy ludzi
informować, a wychodzi na to, że raczej dezorientujemy.
Jest powód, ale niestety nie do radości.

Poza tym wytykają, że ci, którzy
mają płatne kanały, będą
dodatkowo płacić abonament,
a w stosunku do reszty to
zobowiązanie będzie zupełnie
nieskuteczne. Półtora roku temu
rządzący też napotkaliby problem
niezadowolenia z powodu
„nowego” podatku, ale
przynajmniej uratowaliby TVP
przed ﬁnansową zapaścią. Teraz
mają jedno i drugie.
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