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Media, które dzielą

Projekt Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, który polega na 
badaniu stanu mediów na obszarze Trójmorza, dobiega końca. 
Wyniki są zaskakujące. Pokazują nie tylko kondycję środków 
przekazu, warunki pracy dziennikarzy, ale poniekąd jako produkt 
uboczny ujawniają wpływ mediów na negatywną polaryzację 
społeczeństw krajów będących niegdyś w zasięgu wpływów 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nie można mó-
wić tutaj o przypadku, bowiem w każdym z dwunastu krajów, scenariusz działań medialnych 
i politycznych powtarza się niemal jak lustrzane odbicie. Czytając tekst rumuńskiej dzien-
nikarki, Anci Marii Cernea, jeszcze przed wydrukowaniem w tym numerze Forum Dzienni-
karzy, odniosłem wrażenie, że czytam współczesną relację odnoszącą się do mojego kraju.

– Na początku lat 90., postkomunistyczne media osiągnęły ekstremalny poziom wulgar-
ności i zakłamania – pisze Anca Maria Cernea. – Naszym rodzicom przypomniały one rok 
1946, styl komunistycznej propagandy z pierwszych lat radzieckiej okupacji. W porównaniu 
z przewidywalnością propagandy z czasów Ceaușescu (której sprzeczne z rzeczywistością 
klisze wydawały się raczej dążyć do zastraszenia niż do przekonywania), postkomunistyczne 
media miały znacznie bardziej histeryczne i agresywne akcenty. Rezygnując z drewnianego 
języka starego stylu, odniosły one większy sukces w manipulowaniu opiniami; udało się im 
podzielić nasze społeczeństwo, nawet nasze rodziny.

Czy ten rumuński przypadek nie opisuje jednocześnie naszej, polskiej rzeczywistości? Ja 
jestem o tym przekonany. To nie jedyne zagrożenie, jakie niosą społeczeństwom niektóre 
media w krajach Trójmorza.

W ankietach, jakie wypełniali dziennikarze dwunastu krajów na potrzeby projektu FSD, od 
czasu do czasu pojawia się opinia, że obcy kapitał w mediach stanowi barierę dla cenzury 
i stwarza jedyną możliwość pokazania spraw niewygodnych dla władzy lub biznesu. Jeśli 
tak jest naprawdę, to oznaczałoby, że poziom korupcji i manipulacji mediami należącymi do 
krajowych właścicieli osiągnął w tych państwach niepokojące rozmiary. Dążenie dziennikarzy 
Trójmorza do funkcjonowania mediów, w których prawda jest standardem, trwa nieustannie. 
Niepokojące jest to, że spora część ludzi mediów nie rozpoznaje jednak głównych zagrożeń. 
Twierdzenie, że obcy kapitał inwestowany w krajowe media jest gwarantem ich bezstron-
ności, jest z założenia błędem. Każdy zagraniczny inwestor będzie dbał przede wszystkim 
o własne korzyści i interes swojego kraju. To właśnie stwarza ryzyko manipulowania spo-
łeczeństwem przy użyciu mediów z zagranicznym kapitałem, po to aby uzyskać odpowiedni 
klimat polityczny lub odpowiednio sformatować sferę gospodarczą w danym państwie. 

Andrzej Klimczak
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Z Jerzym Jachowiczem, 
laureatem Lauru SDP 
za 2018 rok, rozmawia 
Wojciech Pokora

Został Pan laureatem Lauru SDP za 2018 rok. 
Czym jest dla Pana ta nagroda?

Niewątpliwie sprawia mi sporą satysfak-
cję, tym bardziej że jestem ciągle aktywny. 
W jakimś stopniu jest to podsumowanie 

mojej blisko 30-letniej działalności dziennikar-
skiej, jeśli wziąć pod uwagę wolną Polskę. Jeżeli 
zaliczyć do tego jeszcze czas, w jakim działałem 
w podziemiu, to będzie więcej niż 35 lat. Byłem 
pracownikiem naukowym, ale w stanie wojennym 
zostałem wywalony z uczelni. Wcześniej byłem 
trochę zaangażowany w kolportaż nielegalnych 
wówczas wydawnictw, a później pracowałem już 
tylko jako dziennikarz. 

Takie nagrody są prestiżowe? 

Cieszą nagrody przyznane przez ludzi, których 
opinie traktuje się poważnie. Ich oceny wydają 
się miarodajne. Pamiętam, jak w końcówce lat 80. 
dostaliśmy nagrodę za książkę zespołową. Była 
to nagroda kultury solidarności. Bardzo się z niej 
cieszyliśmy, bo wyróżniło nas ważne dla nas gre-
mium ludzi. A teraz tym bardziej się cieszę, bo je-
stem człowiekiem dojrzałym i to jest już pewnie 
moja ostatnia nagroda... 

PRAWDZIWE 
DZIENNIKARSTWO

śLEDCZE

Fotografia Donat Brykczyński

gala nagród SDP gala nagród SDP
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Mam nadzieję, że nie. Tym bardziej że 
jest Pan czynnym dziennikarzem.

Tak, ale wie Pan, nie ma już właś-
ciwie bardziej znaczących nagród. 
Jest Nagroda Wolności Słowa 

– prestiżowa, ale ona jest przyznawa-
na za bieżącą działalność dziennikar-
ską, a ja już przeistoczyłem się raczej 
w publicystę niż dziennikarza śledczego. 
Ciągle mam jednak ochotę na zrobienie 
dobrego śledztwa, ale właściwie nie tra-
fia mi się żaden temat na tyle atrakcyj-
ny, aby mnie pochłonął. 

Atrakcyjny?

Tak, atrakcyjny – doty-
czący jakiegoś bardzo, 
bardzo wysoko posta-
wionego polityka albo 
urzędnika. Taki temat, 
bez względu na barwy 
polityczne bohatera, 
miałby społeczne zna-
czenie. Ludzie często 
przychodzą ze sprawa-
mi, które według ich 
opinii wydają się epoko-
we, ale nie w mojej oce-
nie. Dystans do takich informacji każe 
mi od razu z nich zrezygnować. Na przy-
kład: jeżeli ktoś przychodzi i mówi mi, 
że w gminie są przekręty polegające na 
tym, że jeden człowiek został zwolniony 
ze stanowiska kierownika basenu kry-
tego, a został przyjęty kumpel szefa tej 
gminy, to tym ludziom wydaje się rze-
czywiście, że ta sprawa ma, i dla nich 
pewnie ma, jakieś znaczenie. Jednak 
dla mnie jako dziennikarza, który zaj-
mował się sprawami prestiżowymi, to 

rzetelności i uczciwości. To znaczy, że po-
dana informacja jest prawdziwa, spraw-
dzona, odpowiednio udokumentowana 
faktycznymi zdarzeniami, tak jak opis 
katastrofy kolejowej, gdy niepotrzebni 
są informatorzy, bo to się widzi i ocenia 
samemu. Wymagana jest także aktyw-
ność. To znaczy, że dziennikarz powinien 
wychodzić w teren poza mury redakcji, 
niezależnie czym się zajmuje. 

Wracając do naszego przy-
kładu, jeżeli dziennikarz 
opisuje zawalenie się jed-

nej ściany w jakimś starym budynku 
i ewakuację rodzin, które teraz nie ma-
ją gdzie mieszkać, szu-
kają lokalu zastępcze-
go, to dziennikarz nie 
powinien robić takich 
materiałów zza biur-
ka. Nawet wtedy, gdy 
jest to zwykły dzienni-
karz miejski, opisujący 
sprawy drobne, dzie-
jące się w mieście. Nie 
powinien też tego robić 
opierając się jedynie 
o relację urzędnika, al-
bo o relację poszkodo-
wanego członka jednej 
z rodzin, które opisuje 
– musi być na miejscu 
wydarzenia! Bo nie bę-
dzie obiektywne, gdy 
opisze warunki w lo-
kalu zastępczym ofe-
rowanym przez gminę, 
bazując na opinii urzędnika albo rozma-
wiając z jedną z ofiar katastrofy. 

Powinien pojechać na miejsce, 
oczywiście wysłuchać tego człowieka, 
ale samemu zobaczyć, jak to naprawdę 

wygląda. Podobnie jest z dziennikar-
stwem śledczym. Nie może być ono 
uprawiane na podstawie – jak ostatnio 
usłyszałem – żargonowego określenia: 
„dziennikarstwa kwitowego”, czyli takie-
go, gdy dziennikarz dostaje dokumenty 
(kwity) na kogoś. Może to być stenogram 
z podsłuchanej rozmowy czy protokół 
z przesłuchania w prokuraturze. To są 
bardzo ważne rzeczy dla dziennikar-
stwa śledczego, ale stanowiące tylko je-
go fragment. Prawdziwe dziennikarstwo 
śledcze polega na aktywnym zbieraniu 
szerokich informacji, kontekstu, przy-
czyn, powodów, motywów czy skutków.

Patrząc na tytuły pro-
gramów telewizyjnych: 
„Superwizjer”, „Uwa-
ga”, „Państwo w pań-
stwie”, „Magazyn 
śledczy Anity Gargas”, 
wydaje się, że dzien-
nikarstwo śledcze się 
rozwija. Tylko czy one 
są rzeczywiście śled-
cze, czy dochodzi do 
dewaluacji tego ga-
tunku?

Moim zdaniem dzien-
nikarstwo śledcze prze-
żywa kryzys od bar-
dzo wielu lat. Poziom 
jest stosunkowo niski, 
a sprawy nie wstrząsa-
ją. Prawdziwe dzienni-

karstwo śledcze to rzeczy, które wstrzą-
sają w tym sensie, że dotyczą osób ze 
świecznika. Proszę mi pokazać – w ciągu 
ostatnich 10 lat – inną sprawę poza aferą 
hazardową czy podsłuchową Falenty. 

oczywiste, że takie tematy muszę sobie 
darować. Niestety, obecnie właśnie tego 
typu sprawy się klarują, a jeżeli dotyczą 
osób ze świecznika, to są zwykle bardzo 
wątpliwe, jeśli chodzi o stronę dowodo-
wą, o możliwość zebrania materiałów 
i potwierdzenia informacji. I wtedy też 
taka rzecz jest w gruncie rzeczy na pniu 
skazana, by ją odłożyć na bok.

Taka kategoryzacja, przyjmowanie ro-
li dziennikarza śledczego, newsowe-
go czy korespondenta wojennego, ma 

jeszcze sens, jeśli cho-
dzi o istotę współczes-
nego dziennikarstwa?

Nie wydaje mi 
się, że każde 
dziennikarstwo 

wymaga czegoś, co jest 
fundamentalne dla tego 
zawodu, a dopiero póź-
niej w zależności od ga-
tunku, jaki się uprawia, 
wymaga dodatkowych 
cech. One są związane 
w sposób absolutnie 
naturalny i zdroworoz-
sądkowy z tym zawo-

dem. Weźmy na przykład dziennikarza, 
takiego zwykłego, który przekazuje co-
dzienne drobne informacje do gazety. Za-
łóżmy, że na jakiejś ulicy miała miejsce 
katastrofa w postaci pękniętej ściany bu-
dynku i w tej okoliczności jest potrzeba 
ewakuacji trzech rodzin, które poszuku-
ją schronienia. Trzeba to opisać w spo-
sób rzetelny i prawdziwy. I dochodzimy 
do sedna – jakich cech należy wyma-
gać od dziennikarza, bo są one wspól-
ne dla wszystkich. Przede wszystkim 

Ludzie często 
przychodzą 
ze sprawami, 
które według ich 
opinii wydają się 
epokowe, ale nie 
w mojej ocenie. 
Dystans do takich 
informacji każe 
mi od razu z nich 
zrezygnować.

... jeżeli 
dziennikarz 
opisuje zawalenie 
się jednej 
ściany w jakimś 
starym budynku 
i ewakuację 
rodzin, które teraz 
nie mają gdzie 
mieszkać, szukają 
lokalu zastępczego, 
to dziennikarz nie 
powinien robić 
takich materiałów 
zza biurka.

gala nagród SDPgala nagród SDP
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Są to rozmowy nagrywane w  knaj-
pie przez kelnerów, które przecież nie 
są plonem dziennikarzy. Oni tylko ko-
rzystają z tych nagrań. To dobrze, bo 
w sensie dziennikarskim, to nasz obo-
wiązek, aby wykorzystać taki materiał. 
Proszę zwrócić uwagę, że oni w ogóle 
nie wychodzą poza te nagrania. Telewi-
zja ekscytuje się, pokazując stenogramy 
z rozmów. Oczywiście są one kompro-
mitujące dla polityków. Jednak prawdzi-
we dziennikarstwo śledcze polegałoby 
w tym przypadku na rozwinięciu tego, 
co na taśmach, czyli na znalezieniu kon-
kretnych spraw, konkretnych zdarzeń, 
które w jakimś stopniu potwierdzają 
mentalność, sposób działania i postę-
powania ludzi, którzy byli nagrani. Nie 
jest sztuką powiedzieć, że ktoś inaczej 
zachowuje się w knajpie, a inaczej gdy 
występuje w telewizji. Chodzi o to, by 
złapać go na tym, jak potwierdza to, co 
mówił w knajpie. Na tym polega dzien-
nikarstwo śledcze. Pan przywołuje pro-
gramy telewizyjne, takie jak „Uwaga”, 
„Superwizjer” itp. i one są śledcze, tyl-
ko że dotykają jedynie interwencji spo-
łecznych. To jest także bardzo ważna 
rola dziennikarzy, występować w obro-
nie osób skrzywdzonych. To jest jedna 
z podstawowych funkcji dziennikarstwa, 
w tym dziennikarstwa śledczego. Jednak 
echa tego dziennikarstwa są na miarę 
fal, które rozchodzą się w obrębie kilku-
dziesięciu kilometrów, a nie w obrębie 
całego państwa. 

Jak uchronić się, by nie zostać narzę-
dziem w rękach polityków, czy śro-
dowiska biznesowego, dotykając 
niebezpiecznych tematów. Przecież 
dziennikarz śledczy wpada zazwyczaj 

na temat, dzięki związanemu z poli-
tyką lub biznesem informatorowi lub 
dzięki ich inspiracji.

To prawda, zwykle to do nas ktoś trafia 
z tematem. Dziennikarze mają zazwy-
czaj stałe kontakty. Niektórzy mają wy-
robioną markę, więc też do nich trafiają 
kolejne osoby i informacje. Najczęściej 
dziennikarze znajdują tematy poprzez 
zaufane osoby w różnych instytucjach, 
takich jak np. Najwyższa Izba Kontro-
li. Są dziennikarze, którzy mają kon-
takty w sferach rządowych z wysokimi 
urzędnikami poszczególnych departa-
mentów. Wiadomo, że urzędnicy, ale też 
biznesmeni, a już na pewno politycy, jak 
„sprzedają” sprawę, to jest rzeczą oczy-
wistą, że najczęściej przekazują dzien-
nikarzom tajne informacje, mając w tym 
swój własny interes. Może to wynikać 
z zawiści, chęci zabawienia się w rzecz-
nika, czy też stanowić zwykły odwet. To 
zazwyczaj działanie motywowane po-
glądami politycznymi, dla których czło-
wiek inkryminowany przez informatora 
jest uznawany za jego wroga. Dla kogoś 
z PiS-u z założenia obiektem niechęci 
będzie ktoś z PO. 

Bez względu na to, kogo dotyczą 
informacje i kto je przekazuje, za 
każdym razem podjęcie tematu 

jest decyzją dziennikarza i jego redak-
cji. Żeby nie dać się zmanipulować i nie 
stać się ślepym narzędziem, trzeba roz-
ważyć, jaki będzie skutek materiału me-
dialnego. Pomijając motywy, bo raczej 
nie odkryjemy prawdziwych motywów 
informatorów. Nasz informator zwykle 
będzie się powoływał na dobro państwa, 
dobro instytucji, zawsze znajdzie sobie 
jakąś zasłonę. Tego nigdy nie odkryjemy. 

Natomiast mu-
simy sami lub 
razem z kole-

gami z redakcji rozwa-
żyć, jakie będą skutki, 
jakie znaczenie ma po-
twierdzenie tych infor-
macji. Jeżeli uznajemy, 
że przynoszą one spo-
łecznie pożyteczny sku-
tek, to oczywiście wcho-
dzimy w to, nawet jeżeli 
informator uzna, że je-
steśmy jego narzędziem 
– niech sobie tak myśli. 

My wówczas mu-
simy być wewnętrz-
nie przekonani, że wy-
stępujemy w słusznej 
sprawie. Inaczej mówiąc 
– sumienie dziennikarza 
jest narzędziem, które rozstrzyga o tym, 
czy wchodzić w jakieś tematy, czy nie. 
To, że informator będzie nas uznawał za 
swoje narzędzie, nie ma większego zna-
czenia. Chodzi o to, żebyśmy nie byli śle-
pym narzędziem. 

Zapytam przewrotnie. Czy fakt, że 
w Polsce nie dochodzi do brutalnych 
napadów na dziennikarzy, nie daj Boże 
zabójstw, a dzieje się to w wielu kra-
jach, to świadczy o kulturze politycz-
nej, czy też o tym, że dziennikarze nie 
zajmują się tematami, które mogłyby 
być dla nich zagrożeniem?

Polska jest szczególnym krajem i nie 
wiem, czy to pytanie dotyka istoty prob-
lemu. Dlaczego? Dlatego, że Polska na 
razie nie jest krajem, przez stosunek 
do dziennikarstwa i do dziennikarzy, 

barbarzyńskim, takim 
jak Rosja. Czy jak ostat-
nio w tym względzie 
Słowacja, nie mówiąc 
już o Meksyku i Kolum-
bii, gdzie dziennikarze 
zajmujący się sprawa-
mi narkotykowymi są 
odstrzeliwani niemal 
co tydzień. U nas na 
szczęście tego nie ma. 
Mamy jeden wypadek 
po wojnie, zabójstwa 
dziennikarza. Na po-
czątku lat 90., kiedy rze-
czywiście gangsterstwo 
kwitło, w  tym także 
gangsterstwo w jakimś 
stopniu polityczne – po-
lityka była bardzo czę-
sto na pograniczu gang-

sterstwa, żeby wymienić tu nazwisko 
np. Gawronika z Poznania i zabójstwo 
Ziętary w 1991 roku. Później nigdy nie 
było właściwie żadnych takich sytuacji. 
Nie ma powszechnych, fizycznych na-
paści. Są za to groźby.

…ale Pan jest przecież ofiarą napaści. 

No tak, ale ja jestem ofiarą najprawdo-
podobniej nie tyle brutalności świata 
przestępczego, ile służb specjalnych. 
Co do tego jestem niemal na 90 procent 
przekonany. W tej chwili minęło 28 lat 
od tamtego czasu i właściwie nic się nie 
zdarzyło. 

Dziennikarze nie mogą się bać ani 
nie mogą kierować się strachem. Pytał 
Pan o różnice w gatunkach dziennikar-
skich. Więc tak jak zacząłem, są pewne 
fundamentalne rzeczy, które dotyczą 

Dziennikarze nie 
mogą się bać ani 
nie mogą kierować 
się strachem. Pytał 
Pan o różnice 
w gatunkach 
dziennikarskich. 
Więc tak jak 
zacząłem, 
są pewne 
fundamentalne 
rzeczy, które 
dotyczą każdego 
dziennikarza. 
Brak strachu jest 
jedną z nich.

gala nagród SDP gala nagród SDP
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każdego dziennikarza. Brak strachu jest 
jedną z nich. Więc mamy uczciwość, rze-
telność, etykę, czyli – pisz tak, żeby nie 
skrzywdzić drugiego 
człowieka. Skrzywdzić 
można poprzez pub-
likację, ale trzeba pa-
miętać, że krzywdzi się 
często równocześnie 
rodzinę bohatera mate-
riału medialnego i jego 
dzieci. Etyka w naszym 
zawodzie jest koniecz-
na. Musi zaistnieć bar-
dzo ważny interes spo-
łeczny, żebyśmy kogoś 
poprzez publikację 
w jakiejkolwiek posta-
ci dyskredytowali, kom-
promitowali itd. Oczy-
wiście, że im jest wyżej 
postawiony człowiek, 
tym bardziej jest nara-
żony i ma świadomość 
tego, że tym bardziej każda najdrob-
niejsza rzecz może być wykorzystana 
przeciwko niemu. Godzi się on jednak 
na taką rolę społeczną i dziennikarz jest 
całkowicie w porządku, jeżeli obnaża 
jego słabości. 

Jeżeli księgowy z Międzylesia pod 
Warszawą miałby sześć kochanek, to 
mnie to nie interesuje. Nikogo zresztą 
nie interesuje taki księgowy. Ale jeżeli 
minister obrony narodowej miałby trzy 
kochanki, wtedy już jest skandal. Musi-
my poznać, kim one są, bowiem podob-
no łatwo jest w łóżku zdradzić tajemnice 
wojskowe. Wszystko zależy od roli, jaką 
nasz bohater pełni w państwie. Dlatego 
jeszcze raz, wracając do wymienianych 
przez nas tytułów programów śledczych, 

mogę zapytać, jaki materiał mieliśmy 
ostatnio możliwość poznać, poza dru-
kowanym przez „Gazetę Wyborczą”, 

dotyczącym Jarosława 
Kaczyńskiego? Nawia-
sem mówiąc, materiał, 
z którego bardzo moż-
liwe, że nic nie wynika, 
bo nie ma ciągle pewno-
ści, czy pan Bilfinger nie 
jest po prostu hochszta-
plerem, który próbuje 
wyłudzić pieniądze. In-
nego materiału śledcze-
go właściwie od 10 lat 
nie pamiętam. Poza wy-
mienionym, nie pamię-
tam żadnego materiału 
śledczego dotyczące-
go wysokiego szczebla 
polityka. Od czasu do 
czasu zdarza się, że ja-
kiś poseł prowadzi życie 
prywatne w sposób nie-

etyczny, zdradzając żonę i to wszystko 
co mamy. Nic się nie dzieje.

A może na dzisiaj takim ważnym te-
matem społecznym jest pedofilia 
w Kościele? To, co robi Tomasz Sekiel-
ski, może jest dziennikarstwem śled-
czym wstrząsającym Polską? 

Ależ oczywiście, że tak. Ma pan 
rację. Jednym z najważniejszych 
tematów dziennikarstwa śled-

czego jest sytuacja w Kościele, w świecie 
medycznym, w świecie prawniczym itd. 
Jeśli chodzi o Kościół i sprawy pedofilii, 
to trwają one od dziesiątków lat, pew-
nie od czasów istnienia Kościoła i zako-
nów opiekujących się dziećmi. Ponieważ 

Kościół, jak wiemy, to jest instytucja, 
która powinna być nieskazitelna i po-
za jakimkolwiek podejrzeniem w każdej 
sprawie, a już szczególnie pedofilii. Każ-
dy taki udokumentowany wypadek jest 
atrakcyjny medialnie i wymaga napięt-
nowania. Jeżeli się zastrzegałem, prosząc 
żeby mi Pan pokazał jakiś przykład do-
brego dziennikarstwa śledczego, to przy-
padek pedofilii w Kościele jest jednym 
z najistotniejszych i najważniejszych ob-
szarów dla dziennikarstwa śledczego. 
Z tym, że jest to działka niezwykle sub-
telna, wymagająca niezwykłej skrupulat-
ności i niezwykłej delikatności. Zarów-
no jeśli chodzi o sprawców, jak i o ofiary. 
Niezwykle łatwo jest przyjąć założenie, 
że ofiara mówi prawdę, i oskarżyć ja-
kiegoś miejscowego duchownego, któ-
ry oczywiście wtedy jest skazany na ba-
nicję. Cała trudność polega na tym, aby 
oddzielić prawdę od fałszu, gdy zeznaje 
dziecko, które może mieć różne odczu-
cia psychiczne, albo gdy zeznaje czło-
wiek dorosły, po często 20–30 latach od 
domniemanego czynu. Niezwykle łatwo 
zdobyć najprostszy łup i rzucić się na 
taką informację. Niestety, często dzien-
nikarze to robią. Wtedy łatwo skrzyw-
dzić niewinnego człowieka. Oczywiście 
zgadzam się z Panem, pedofilia w każ-
dym miejscu, nie tylko w Kościele, to 
jest świetny temat dla dziennikarstwa 
śledczego. Jestem przekonany, że z po-
dobnymi sytuacjami moglibyśmy mieć 
do czynienia w niektórych domach wy-
chowawczych. Gdyby jakiś dziennikarz, 
czy grupa dziennikarzy, poświęciła się 
temu, to z całą pewnością za 2 czy 3 lata 
powstałby wstrząsający materiał o pe-
dofilii w części domów wychowawczych 
i domów opieki nad dziećmi. 

Jako laureat Lauru SDP, który podsumo-
wuje 35 lat kariery zawodowej, mógłby 
Pan wskazać kogoś, kto miałby szansę 
być za kilka lat laureatem Lauru właś-
nie jako dziennikarz śledczy? 

Myślę, że jest kilku bardzo faj-
nych i bardzo odpowiedzial-
nych ludzi, którzy robią świetne 

materiały śledcze, i mogę wskazać dziś 
na Mariusza Szczygła. Jest on rasowym 
dziennikarzem. Pamiętam jego materiał 
sprzed kilku lat, o nauczycielce, która by-
ła potworem jako wychowawca, a mi-
mo skazania za znęcanie się nad małym 
dzieckiem, po kilku latach wylądowała 
w Ministerstwie Edukacji jako ważny 
pracownik. Taką sprawę wykrył Mariusz 
Szczygieł, który ma talent do dziennikar-
stwa w ogóle, a dziennikarstwo śledcze 
jest przecież tylko jednym z jego aspek-
tów. Nie chciałbym dziś szerzej operować 
nazwiskami, bo to będzie nie w porządku 
wobec tych, których bym przypadkiem 
nie wymienił, ale na pewno mam na wi-
doku w tej chwili kilku młodych dzien-
nikarzy, w różnych miejscach. Ocierają 
się oni o dobre dziennikarstwo śledcze 
– takie, które korzysta nie tylko z ma-
teriałów prokuratury, nie tylko na pod-
stawie dokumentów, tylko takie, które 
rozszerza naszą wiedzę i pogłębia temat 
samodzielnie. Na tym właśnie polega to, 
że ktoś jest dziennikarzem śledczym. Ta-
ka osoba samodzielnie rozszerza wiedzę, 
którą otrzymuje na początku jako pod-
stawową informację. Niestety, na razie 
jest tak, że najczęściej dziennikarstwo 
śledcze ogranicza się do opisu tego, co 
zawierały dostarczone im dokumenty lub 
publikacji lustrzanej relacji tego, co usły-
szeli od informatorów. 

Jeżeli księgowy 
z Międzylesia 
pod Warszawą 
miałby sześć 
kochanek, to mnie 
to nie interesuje. 
Nikogo zresztą 
nie interesuje taki 
księgowy. Ale jeżeli 
minister obrony 
narodowej miałby 
trzy kochanki, 
wtedy już jest 
skandal. 

gala nagród SDPgala nagród SDP
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Opr. Jacek Karolonek
Fot. Donat Brykczyński

Konkurs 
o Nagrody SDP 2018 
rozstrzygnięty
Wojciech Biedroń za publikację „Jak mafia rządziła Warszawą” 
w tygodniku „Sieci” otrzymał pierwszą Główną Nagrodę 
Wolności Słowa. Laurem SDP uhonorowany został Jerzy 
Jachowicz. Nagrody rozdano w 14 kategoriach, w tym dwie  
za fotografię prasową. 

W 26. edycji Konkursu o Nagro-
dy SDP można było startować 
w czternastu kategoriach te-

matycznych. Do dwunastu kategorii 
dziennikarskich zgłoszono 287 prac 
– z prasy, radia, telewizji i internetu. 
Liczne fotografie i reportaże fotograficz-
ne nadesłano do dwóch kategorii z za-
kresu fotografii prasowej.

Tradycyjnie, najwięcej materiałów 
zgłoszono do trzech kategorii konkurso-
wych: Nagrody im. Stefana Żeromskiego, 
dotyczącej problematyki społecznej, do 
Nagrody im. Macieja Łukasiewicza, do-
tyczącej tematyki kultury i popularyza-
cji wiedzy, oraz do Nagrody im. Janusza 
Kurtyki przyznawanej za publikacje hi-
storyczne.

Prace oceniały cztery zespoły juro-
rów: Jury Selekcyjne i Jury Główne na-
gród publicystycznych oraz Jury Selek-
cyjne i Jury Główne z zakresu fotografii 
prasowej.

Jury Selekcyjne pierwszego zespołu 
dokonało przeglądu i oceny wszystkich 
zgłoszonych do konkursu publikacji. By-
li to: Elżbieta Binder – przewodnicząca, 
Wojciech Kwiatek, Jolanta Łopuszyńska- 
-Galińska, Stefan Truszczyński.

Skład Jury Głównego: Krzysztof Sko-
wroński – przewodniczący, Przemysław 
Babiarz, Paweł Badzio, Krystyna Foro-
wicz-Domalska, Witold Gadowski, Wan-
da Nadobnik, Marek Palczewski, Ewa 
Urbańska, Tadeusz Woźniak, z głosem 
doradczym przewodnicząca Jury Selek-
cyjnego Elżbieta Binder oraz eksperci 
fundatorów nagród: IPN – dr Grzegorz 
Majchrzak i NCK – dr hab. Rafał Wiś-
niewski. 

Jury prac fotograficznych to: Donat 
Brykczyński – prezes Klubu Fotografii 
Prasowej SDP, Agata Ciołek, Wojciech 

Druszcz, Jarosław Maciej Goliszewski, 
Czarek Sokołowski. 

gala nagród SDP
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2. Barbara Gruszka-Zych – „Paragraf 1666”, 
„Gość Niedzielny”, 10 czerwca 2018.

Nagroda im. Krystyny 
Grzybowskiej
Za publicystykę o tematyce europejskiej. 
Ufundowana przez Fundację Macieja 
Rybińskiego.

Nagroda w wysokości 7500 zł:
Tomasz Grzegorz Grosse – „Unia Europejska 
mniej demokratyczna”, „Rzeczpospolita”,  
4 stycznia 2018.

Nagroda im. Macieja 
Łukasiewicza
Za publikacje na temat współczesnej cywilizacji 
i kultury oraz popularyzację wiedzy.
Ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury. 

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Violetta Rotter-Kozera – „Wojciech Kilar 
– między awangardą a Hollywood”, 
premiera w Kinie Iluzjon Warszawa, 
13 listopada 2018.

Wyróżnienia:
1. Zofia Skrok – „Karliku coś ty robił 
w Rybniku”, TVP3 Katowice, 30 listopada 
2018.
2. Andrzej Mietkowski i Jan Sosiński – cykl 
„Archiwum zimnej wojny”, TVP Historia, 

Główna Nagroda  
Wolności Słowa
Za publikacje w obronie demokracji 
i praworządności, demaskujące nadużycia 
władzy, korupcję, naruszanie praw 
obywatelskich, praw człowieka. Ufundowana 
przez Zarząd Główny SDP.

I Nagroda w wysokości 15 000 zł:
Wojciech Biedroń – „Jak mafia rządziła 
Warszawą”, Tygodnik „Sieci”, 19 marca 2018.

II Nagroda w wysokości 5000 zł:
Dorota Kania – film „Ryngraf”, premiera na 
Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci 
w Gdyni, 1 października 2018.

Wyróżnienie:
Grzegorz Głuszak – „Sprawa Tomasza 
Komendy”, TVN program Uwaga, marzec, 
czerwiec, wrzesień 2018.

Nagroda Watergate 
Za dziennikarstwo śledcze.  
Ufundowana przez SDP.

Nagroda w wysokości 15 000 zł:
Alina Suworow – „Pogrążeni w Państwie 
Prawa”, TVP2 „Świat Bez Fikcji”,  
czerwiec 2018.

Wyróżnienia:
1. Andrzej Tomczak – „Pseudowęgiel”, TVP1 
„Alarm”, styczeń – luty 2018.
2. Karolina Baca-Pogorzelska i Michał 
Potocki – trzy publikacje: „Sankcje dla 
antracytowego barona”, „Antracytowe FAQ. 
O co chodzi w aferze z donbaskim węglem”, 
„Antracyt u Putina”, „Dziennik Gazeta 
Prawna”, 28 stycznia, 12 sierpnia,  
12 września 2018.

Nagroda im. Kazimierza 
Dziewanowskiego
Za publikacje o problemach i wydarzeniach 
na świecie. Ufundowana przez Polską Agencję 
Prasową.

Nagroda w wysokości 7500 zł:
Monika Andruszewska – „Bierz ciało, póki 
dają”, „Tygodnik Powszechny”, 8 lipca 2018. 

Wyróżnienia:
1. Wojciech Pestka – „Miał być raj. Jest 
Krym”, miesięcznik „Odra”, styczeń 2018.

5 czerwca, 29 października, 17 grudnia 2018.
3. Marcin Makowski – „Opozycja chce krwi”, 
Tygodnik „Do Rzeczy”, 14 maja 2018.
4. Martyna Kawka – „Zakładka”, TVP3 
Opole, 12 grudnia 2018.

Nagroda im. Janusza 
Kurtyki 
Za publikacje o tematyce historycznej. 
Ufundowana przez IPN. 

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Jolanta Rudnik – „Trzech komandorów”,  
PR Koszalin, 14 maja 2018.

Wyróżnienia:
1. Anna Kołodziejczyk – „Ballada o pieśni”, 
PR Program 3, 10 stycznia 2018.
2. Jacek Słomiński – „Relikwie”, TVP3 
Białystok, 15 września 2018.

Nagroda Specjalna
Jury Głównego Konkursu o Nagrody SDP 2018 
za publikacje o tematyce historycznej.
Ufundowana przez Fundację Solidarności 
Dziennikarskiej.

Nagroda w wysokości 5000 zł:
Ks. Roman Sikoń z Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu 
– „Dzieci Andersa – powrót do Afryki”,  
TV Trwam, czerwiec 2018. 

LISTA 
LAUREATÓW:
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Nagroda im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego   
Za dziennikarstwo ekonomiczne
pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu.

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Jacek Krzemiński – „Drogie śmieci”, 
Obserwatorfinansowy.pl, 25 maja 2018.

Wyróżnienia:
1. Wojciech Pokora – „Polski węgiel zamiast 
rosyjskiego gazu”, Kurier Wnet, luty 2018.
2. Radosław Jankiewicz – „Mafia lekowa”, 
TVP1, 5 lipca 2018.
3. Małgorzata Bożek – „Ostatnia misja. 
Bronisław Chudzyński”, TVP3 Rzeszów,  
28 stycznia 2018.

Nagroda im. Aleksandra 
Milskiego
Dla redakcji mediów lokalnych za 
podejmowanie tematów ważnych dla ich 
społeczności lokalnych. Ufundowana przez 
FAKRO Sp. z o.o.

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Dwumiesięcznik „Lublin. Kultura 
i Społeczeństwo”.

Nagroda im. Stefana 
Żeromskiego
Za publikacje o tematyce społecznej. 
Ufundowana przez BP Europa SE Oddział 
w Polsce.

Dwie równorzędne nagrody po 5000 zł:
1. Magdalena Świerczyńska-Dolot – „Gdyby 
nie Gala”, Radio Gdańsk, 12 listopada 2018.
2. Joanna Sikora – „Więzi”, Polskie Radio 
Białystok, 7 marca 2018.

Wyróżnienie:
Maciej Dopierała – „Zaginął Daniel, ma  
13 lat”, Uwaga TVN, 3–4 grudnia 2018.

Nagroda im. Adolfa 
Bocheńskiego
Za wyróżniające się dokonania dziennikarskie 
dla dziennikarzy do 30 roku życia.
Nagrodę wręcza Grupa Energa.

Nagroda im. Eugeniusza 
Lokajskiego
Za fotografię o tematyce sportowej
ufundowana przez Totalizator Sportowy  
Sp. z o.o.

Nagroda w wysokości 5000 zł:
Jacek Turczyk – fotoreportaż „Rejs”, 
opublikowany w Internecie w grudniu  
2018 r. 

Nagroda im. prof. Stefana 
Myczkowskiego 
Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” 
za publikacje o problemach ochrony środowiska, 
ufundowana przez PGK Termy Uniejów  
Sp. z o.o.

Nagroda – vouchery na weekendowy 
pobyt w Kompleksie Termalno- 
-Basenowym w Uniejowie:
Wojciech Wybranowski – „Gangsterzy 
na śmietniku”, Tygodnik „Do Rzeczy”,  
22 lipca 2018.

Wyróżnienia:
1. Radosław Jankiewicz – „Tajemnica zamku 

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Aleksander Ziemiańczyk – „Rozmowa 
z byłą wiceminister Elżbietą Chojną-Duch, 
będąca przyczynkiem do debaty Programu 1 
Polskiego Radia”, PR Program 1,  
20 kwietnia 2018.

Nagroda im. Kazimierza 
Wierzyńskiego
Za publikacje o tematyce sportowej. 
Ufundowana przez Totalizator Sportowy  
Sp. z o.o. 

Nagroda w wysokości 5000 zł:
Zbigniew Rytel – „100 lat polskiego sportu”, 
TVP Sport, TVP1, 11 listopada 2018.

Wyróżnienia:
1. Michał Kołodziejczyk – „Rosja oswojona”, 
Portal Wirtualna Polska, 14 lipca 2018.
2. Monika Skrzypczak – „Niepokonani 
– Andrzej Bury”, TVP Katowice,  
12 czerwca 2018.

Nagroda im. Erazma Ciołka
Za fotografię społecznie zaangażowaną. 
Ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS oraz statuetka ufundowana przez 
Fundatora Prywatnego.

Nagroda w wysokości 5000 zł:
Piotr Tracz – fotoreportaż „Ciąża uwięziona”.

w Stobnicy”, TVP1, 8 listopada 2018.
2. Marek Adamczyk – „Jak pokonać  
smok(g)a?”, „Śląski Kurier Wnet”, luty 2018.
3. Anna Kolmer – „Protest w Dolinie 
Miłości”, Polskie Radio Szczecin, 
4 stycznia 2018.

Nagrody Specjalne
Zarządu Głównego SDP ufundowane przez 
Fundację Stefczyka w łącznej wysokości  
8000 zł.

1. Alina Czerniakowska (5000 zł) – za 
promowanie w swojej twórczości historii 
Polski i pięknych wartości patriotycznych.
2. Cezary Galek (3000 zł) – za godną 
wyróżnienia wzorcową organizację 
Ogólnopolskiego Radiowego Konkursu 
Dziennikarskiego „W drodze do 
Niepodległej” na najlepszy reportaż, 
dokument radiowy poruszający temat  
polskiej drogi do niepodległości.

Laur SDP 2018
Dla Jerzego Jachowicza
Za odwagę i wyznaczanie standardów 
dziennikarstwa śledczego w wolnej Polsce.

Historia nagród SDP 
http://sdp.pl/s/o-nagrodach-sdp-w-iii-rp
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Kilkudziesięciu dziennikarzy m.in. 
z USA, Francji, Rumunii, Chorwa-
cji, Estonii, Litwy, Węgier i Libanu 

przyjechało na przełomie lutego i mar-
ca do Domu Dziennikarza w Warszawie, 
aby się zastanowić, co dziś oznacza wol-
ność słowa i jakie są jej zagrożenia. Temu 

Jak w dobie politycznej poprawności i walki z mową 
nienawiści rozumieć wolność słowa? Co zrobić, by fake newsy 
i dezinformacja nie zabiły wiarygodności dziennikarzy? 
Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy międzynarodowej 
Debaty Dziennikarzy „Wolność (słowa) kocham i rozumiem”.

 nie kłamać
Tytuł konferencji, nawiązujący do 

popularnej w latach 90. piosen-
ki zespołu Chłopcy z Placu Broni, 

wyjaśnił na początku spotkania prezes 
SDP Krzysztof Skowroński.

– Mówi on o wolności, ale nieprzy-
padkowo użyliśmy w nim także słowa 
kocham. Uważamy, że bez miłości nie 
będziemy dbać o wolność – podkreślił. 
Dodał, że druga część tytułu „rozu-
miem” nawiązuje do tego, że dziś po-
jawiają się nieporozumienia, czym jest 
wolność słowa.  

O tym, że wolność słowa jest dla Po-
laków elementem narodowej tożsamo-
ści, mówił wicepremier, minister kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. 
Przypomniał historię „Solidarności”, 
która się zrodziła jako ruch protestu 

Tekst Jacek Karolonek
Fot. Donat Brykczyński kluczowemu dla dziennikarskiej profesji 

zagadnieniu poświęcono osiem sesji te-
matycznych, na których wystąpiło prze-
szło 30 prelegentów. Przynajmniej dru-
gie tyle osób przysłuchiwało się dyskusji, 
wielu zabierało głos. Międzynarodową 
debatę zorganizowało Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich i Fundacja Soli-
darności Dziennikarskiej przy wsparciu 
Polskiej Fundacji Narodowej.

przeciwko zniewoleniu komunistycz-
nemu. – Nie posiadając nic, poza wiarą 
w wolność, można wiele zmienić. Wy-
starczy mieć ducha wolności – powie-
dział wicepremier.

Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do 
Rzeczy”, zauważył, że w latach 80. dla 
Polaków to Zachód był ostoją wolności.  
– U nas była wolność, ale socjalistycz-
na, była demokracja, ale socjalistyczna. 
Ten przymiotnik zmieniał sens pojęcia. 
Tym, czego pragnęliśmy wtedy, to była 
wolność bezprzymiotnikowa – mówił.

Niestety, obecnie na Zachodzie 
daje się zauważyć niepokojące 
tendencje ograniczania wolno-

ści słowa. – Spiker brytyjskiego parla-
mentu powiedział, że obrona praw ho-
moseksualistów jest ważniejsza niż 

Najważniejsze:
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wolność słowa. Sąd Najwyższy Kana-
dy uznał, że prawa homoseksualistów, 
są ważniejsze niż prawo do ich krytyki. 
Możecie krytykować, ale słusznie kryty-
kować. To jest to, co znał każdy, kto żył 
w kraju socjalistycznym – podawał przy-
kłady naczelny „Do Rzeczy” i mocno pod-
kreślił, że obecnie głównym zadaniem dla 
mediów w Polsce i na świecie jest jasne 
określenie, iż wolność słowa jest ważniej-
sze niż walka z dyskryminacją i mową 
nienawiści. –  Jeżeli media tego nie zro-
bią, to skończą tam gdzie media komu-
nistyczne, które funkcjonowały, miały 
swoich czytelników, głosiły jedną słuszną 
prawdę, ale były skrajnie nieautentycz-
ne, nieprawdziwe, nie służyły budowaniu 
wolności, tylko służyły budowaniu tyranii 
– zauważył Paweł Lisicki.

Poprawność polityczna 
to cenzura

Prowadzący pierwszą sesję pt. „De-
strukcja języka”, publicysta Bronisław 
Wildstein stwierdził, że pojawiająca się 
dziś próba politycznego, destrukcyjne-
go zawłaszczenia języka jest pierwszym 

krokiem do budowy nowego totalitarne-
go porządku, a polityczna poprawność 
staje się wielkim systemem cenzury. 
– W zeszłym roku MSZ Danii wystąpi-
ło do komitetu praw człowieka ONZ, 
aby w dokumentach tej organizacji nie 
używał słów „kobieta w ciąży”, ponie-
waż dotykają one osoby transgendero-
we – mówił.  

Rumuńska dziennikarka Anca Ma-
ria Cernea, zauważyła, że dziś, 
podobnie jak za czasów komuni-

stycznych, zaczyna funkcjonować nowo-
mowa, która nie opisuje rzeczywistości, 
a staje się narzędziem władzy. – Słowa 
homofobia, islamofobia, to nie jest opis 
rzeczywistości, tylko narzędzia, które 
mają nas ograniczać, pogłębiać podzia-
ły – stwierdziła.

– Nie można mówić o islamie, o in-
tegracji, o chrześcijańskich korzeniach 
Europy. A jeżeli nie możemy mówić 
o czymś, to jak mamy się komuniko-
wać? – pytał Krešimir Čokolić z chor-
wackiej HTV.

Podczas dyskusji, Jadwiga Chmie-
lowska, sekretarz generalna SDP, 
stwierdziła, że dziennikarze w krajach 

postkomunistycznych, mają jakby 
„szczepionkę”, dzięki której mogą wy-
czuć, że coś jest nie tak z wolnością. 
Rację przyznała jej Anca Maria Cernea. 
– Wiele osób myśli, że Putin jest ostoją 
wartości. My zaś nie mamy co do tego 
złudzeń – zauważyła.

Plastikowe tarcze na 
wojnie informacyjnej

Temat Rosji powrócił podczas 
kolejnej sesji pt. „Manipulacja 
i dezinformacja”. Prowadzący 

dyskusję Ricardo Gutiérrez, sekretarz 
generalny Europejskiej Federacji Dzien-
nikarzy (EJF) z Belgii, postulował, aby za-
miast słów „fake news” używać określe-
nia dezinformacja. – Pojęcia fake news 
używają osoby oskarżające media, wy-
korzystują go politycy, aby osłabić me-
dia – twierdził.

Nie zgodził się z tym Paweł Boboło-
wicz z Radia Wnet. – Czym innym jest 
fake news, a czym innym dezinforma-
cja. Dezinformacja to celowy proces, 
nie tylko jedna, nieprawdziwa infor-
macja. Za dezinformacją nie mogą stać 

pojedynczy dziennikarze, tylko o wiele 
więksi gracze – mówił.

Jego zdaniem największym ośrod-
kiem dezinformacji jest obecnie puti-
nowska Rosja, a najpoważniejszym jej 
efektem wojna na Ukrainie. Dodał, że 
Zachód nie ma dobrej odpowiedzi na 
takie działania. – Rosja nie ukrywa, że 
prowadzi wojnę informacyjną. A my pró-
bujemy się przed tym bronić plastiko-
wymi mieczami i tarczami – zauważył 
Bobołowicz.

O metodach walki z dezinformacją 
opowiadała Ieva Pałasz z Aka-
demii Sztuki Wojennej. System 

bezpieczeństwa informacyjnego należy 
tworzyć wokół dwóch pojęć: odstrasza-
nia i budowania odporności. – Pozytyw-
nych przykładów szukałabym w pań-
stwach bałtyckich – mówiła. Na Łotwie 
wolontariusze z Ligi Obrony stworzyli 
portal, na którym pokazują przykłady 
dezinformacji, oraz narzędzie analitycz-
ne do skanowania rosyjskich mediów. 
Na Litwie powstał oddolny ruch tzw. el-
fów, którzy walczą z trollami – reagu-
ją na nieprawdziwe informacje, a także 
tłumaczą, jak odpowiadać na zaczepki 
typu: „a za Sowietów było lepiej”. 
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Erping Zhang z Global Internatio-
nal Studies z USA jako przykład 
kolejnego państwa prowadzące-

go wojnę informacyjną podał Chiny. 
–  W mediach społecznościowych dwa 
miliony osób pisze tam pod fałszywymi 
tożsamościami. Płaci się im 50 centów 
za post, który ma ukierunkować opinię 
publiczną w stronę przychylną władzy. 
Produkują oni 40 mln postów – wyliczał.

Wiadomości widma

O tematach tabu, których unikają 
media, dyskutowano podczas trzeciej 
sesji. Prowadzący debatę Claude Chollet 
z Observatoire du journalisme z Francji, 
przyznał, że w jego kraju są nimi: imi-
gracja, islam, poczucie bezpieczeństwa. 
Co ciekawe, zaznaczył, że takie „wia-
domości widma”, czyli fakty, które są 
ukrywane, nie wynikają z interwencji 
państwa, tylko są wynikiem autocen-
zury dziennikarzy.

Wojciech Surmacz, prezes Polskiej 
Agencji Prasowej, jako przykład tema-
tu tabu podał sprawę restytucji mienia 
należącego kiedyś do gmin żydowskich, 
którą zajmował się, gdy był dziennika-
rzem magazynu „Forbes”. Poruszenie te-
go zagadnienia wywołało ogólnoświa-
tową burzę.

Aleksandra Rybińska, publicystka 
tygodnika „Sieci” i portalu w Polsce.pl, 
opowiadała, że po publikacji artykułu 
o wydarzeniach sylwestrowych w Ko-
lonii otrzymała setki maili z całego 
świata, także z pogróżkami. – Tylko dwa 
z nich były od muzułmanów. Większość 
stanowili ludzie o lewicowych poglą-
dach, którzy poczuwali się w obowiąz-
ku, aby mi przypomnieć, że o pewnych 

rzeczach się nie pisze – opowiadała 
Aleksandra Rybińska.

Zauważyła, że to właśnie istnienie 
tematów tabu doprowadziło do powsta-
nia partii populistycznych, ponieważ za-
mknęło społeczeństwo na debatę.  – A te 
tematy powracają jak bumerang – stwier-
dziła i jako przykład podała powstanie 
we Francji ruchu „żółtych kamizelek”, 
który był m.in. odpowiedzią na brak zain-
teresowania problemami zwykłych ludzi.

Rosyjski dziennikarz Alexander 
Podrabinek opowiadał, że w je-
go kraju istnieje wiele przepisów 

prawnych, które ograniczają wolność 
słowa. Jeżeli np. publicznie stwierdzi się, 
że Krym powinien wrócić do Ukrainy, 
można trafić na pięć lat do więzienia za 
nawoływanie do separatyzmu. Za krat-
kami możemy się znaleźć także np. za 
zamieszczenie w mediach społecznoś-
ciowych karykatury policjanta.

– Trzeba wiedzieć, że kiedy na Za-
chodzie obniżane są standardy wolno-
ści słowa o centymetr, to w państwach 
totalitarnych o metr. A dyktatorzy mó-
wią: „przecież oni też ograniczają” – za-
uważył.

Te same problemy, 
różne definicje

O tym, że sprawa wolności mediów 
wygląda inaczej, w różnych kra-
jach mówiono podczas ostatniej 

sesji pierwszego dnia konferencji.  Jo-
lanta Hajdasz, dyrektor Centrum Mo-
nitoringu Wolności Prasy SDP, opowie-
działa o projekcie podróży studyjnych 
do krajów Trójmorza, podczas których 
rozmawiano z dziennikarzami i zbierano 
informacje o sytuacji tamtejszych me-
diów. – Chcieliśmy ją poznać i opisać. 
Często wiedzę na ten temat czerpiemy 
z raportów takich organizacji, jak Re-
porterzy bez Granic czy Freedom House. 
My, jako SDP, je kwestionujemy, ponie-
waż naszym zdaniem nie przedstawia-
ją rzeczywistej sytuacji mediów w Pol-
sce. Stąd pomysł naszych wyjazdów, aby 
bezpośrednio, podczas rozmów przeko-
nać się, jak wygląda sytuacja w innych 
krajach – tłumaczyła Jolanta Hajdasz. 
Dodała, że z tych podróży, z których 
powstanie jeszcze szersze opracowa-
nie, wynika, iż problemy z wolnością 
słowa w różnych krajach są inaczej 

definiowane.  W Słowenii dziennikarze 
narzekają na naciski ekonomiczne, na 
Węgrzech na koncentrację mediów wo-
kół rządu, a Czesi żartują, że u nich wol-
ność polega na tym, że mogą wybierać, 
dla jakiego oligarchy chcą pracować.

Goran Andrijanić, dziennikarz 
z Chorwacji stwierdził, że w jego kra-
ju problemem jest niewielka liczba 
mediów konserwatywnych, mimo iż 
większość społeczeństwa ma takie po-
glądy. Podobne spostrzeżenia miał Ge- 
orge Daniel Rîpă z Rumunii. – Media są 
prozachodnie, ale wartości europejskie 
identyfikują z wartościami LGBT, poglą-
dami anty-Trumpowymi. Robimy kopiuj 
– wklej z maszynerii liberalnej zachodu 
– stwierdził.

Balazs Bende z węgierskiej MTVA 
opowiedział, że z jego kraju po 
2010 r. wycofali się z mediów in-

westorzy zagraniczni. – To był początek 
ery, w której krajowe, konserwatywne 
ośrodki zaczęły kupować udziały w me-
diach. Ale to była transakcja biznesowa. 
Teraz mamy rynek medialny zdomino-
wany przez podmioty krajowe, co moim 
zdaniem jest zdrowe – przyznał. 
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Wojciech Pokora, szef oddziału lu-
belskiego SDP, który uczestniczył w po-
dróży studyjnej do Czech, przestrzegał 
jednak przed bezmyślnym kopiowaniem  
wzorców z innych krajów.

– Nie istnieje uniwersalny przepis 
na wolność słowa, który sprawdzi się we 
wszystkich krajach. My toczymy debatę 
o nacjonalizacji mediów, a w Czechach 
to nastąpiło. Okazało się, że skutek jest 
dokładnie odwrotny, dziennikarze te-
raz mówią, że w mediach należących 
do zagranicznych właścicieli czuli się 
bezpieczniej. Teraz pojawili się oligar-
chowie, a rynek reklamowy jest upoli-
tyczniony – zauważył.

Chamstwo w sieci

Drugi dzień konferencji rozpoczę-
ła debata na temat mowy nie-
nawiści. Prowadzący dyskusję 

Tomasz Wróblewski z Warsaw Enter-
prise Institute, zwrócił uwagę na kło-
pot ze zdefiniowaniem zarówno przy-
czyn, jak i skutków tego zjawiska. – Czy 
mowa nienawiści rzeczywiście zmienia 
funkcjonowanie społeczeństwa, czy pro-
wadzi do przestępstw, zbrodni? Czy idą 

z nią czyny? – pytał Wróblewski. – Mamy 
natomiast doświadczenia z historii, że 
ograniczanie wolności słowa jest przy-
czyną znacznie większych wybuchów 
nienawiści, wojen.

Zwrócił uwagę na brak jasnych kry-
teriów, przepisów określających 
mowę nienawiści. – Na przykład 

sądy w USA zaczęły zmieniać nastawie-
nie w tej kwestii, w stronę wykazania 
skutków, że mowa nienawiści spowodo-
wała konkretne efekty. W Europie kon-
centrujemy się zaś na tym, co może się 
wydarzyć, że czyjeś uczucia mogły zo-
stać urażone – zauważył Wróblewski.

Przypomniał, że w Polsce wciąż na 
przykład funkcjonuje art. 212 kk. – Jest 
on pewnym kuriozum. Do dwóch lat 
więzienia może grozić temu, kogo sło-
wa, artykuł, mogły spowodować szkody, 
ale nie spowodowały – dodał.

Krzysztof Fijałek z Interii podzielił się 
swoimi doświadczeniami związanymi 
z komentarzami, które czytelnicy jego 
portalu dodają pod artykułami. – Mie-
sięcznie mamy dwa miliony komentarzy, 
z tego różnymi metodami – za pomocą 
algorytmów, zasobami ludzkimi – usu-
wamy 10 tysięcy dziennie – opowiadał.

Jego zdaniem lepiej jest jednak udo-
stępniać ludziom tę przestrzeń wolno-
ści, jaką jest możliwość komentowania, 
niż jej pozbawiać. – Wtedy może być 
jeszcze gorzej – dodał. Zauważył, że poza 
ogólnodostępnym Internetem jest jesz-
cze miejsce w sieci zwane darknetem, 
nad którym praktycznie nie ma kontroli.

Podkreślił, że trzeba walczyć z prze-
jawami chamstwa i nienawiści w sieci. 
– A jako dziennikarze również pomiędzy 
sobą powinniśmy za-
chować jakieś granice, 
bo inaczej dajemy zły 
przykład – powiedział 
Krzysztof Fijałek.

O przejawach hej-
tu wobec dzien-
nikarzy opowia-

dała Dominika Ćosić 
z TVP. – Gdy zostałam 
korespondentką w Bruk-
seli, nie spodziewałam 
się, że będzie tyle nega-
tywnych, wulgarnych 
komentarzy – mówiła. 
Dodała, że nie dotyczyły 
one kwestii merytorycz-
nych, jej przygotowania 
do pracy, tylko np. wy-
glądu czy pochodzenia. 
Podała również przykład 
Krzysztofa Ziemca, któ-
ry zaczął dostawać po-
gróżki dotyczące jego rodziny, w wyniku 
czego postanowił zrezygnować z prowa-
dzenia „Wiadomości”. – To już nie jest 
nawet mowa nienawiści, ale zaszczucie 
– stwierdziła Dominika Ćosić.

O tym, jak wygląda problem mowy 
nienawiści na Bliskim Wschodzie, opo-
wiadała Vanessa Bassil prezes Media 

Association for Peace (MAP) z Libanu. 
W jej kraju dotyczy on głównie uchodź-
ców syryjskich, którzy przedstawiani są 
w złym świetle. Jej organizacja próbuje 
z tym walczyć, organizując np. warsztaty 
dla młodych dziennikarzy. – Uczymy na 
nich, jak przygotować relacje na temat 
uchodźców – opowiadała Vanessa Bassil.

Dziennikarz mniej wiarygod-
ny niż handlarz samochodami

Podczas następnego 
panelu jego uczestnicy 
szukali odpowiedzi na 
pytanie: dlaczego ludzie 
nie ufają mediom? Ber-
nard Margueritte, wie-
loletni korespondent 
francuskich mediów 
w Polsce, zauważył, że 
wiarygodność dzien-
nikarzy spadła poniżej 
poziomu zaufania do 
handlarzy samochoda-
mi. – Dlaczego jesteśmy 
nielubiani, może dlate-
go, że zapomnieliśmy 
o  naszej misji? – za-
uważył. Dodał, że trze-
ba przypominać, po co 
są dziennikarze. Gdy 
stawiał pierwsze kroki 
w  tym zawodzie, na-

czelny tłumaczył mu, że czytelnika nie 
interesuje, co dziennikarz sądzi na dany 
temat, najważniejsza jest bowiem infor-
macja. – Wyjaśniał mi: odbiorca musi 
wiedzieć, aby wyrobić własny pogląd, 
bo wtedy będzie obywatelem i będziemy 
żyć w demokracji – opowiadał Bernard 
Margueritte. 

– Gdy zostałam 
korespondentką 
w Brukseli, nie 
spodziewałam 
się, że będzie tyle 
negatywnych, 
wulgarnych 
komentarzy – 
mówiła. Dodała, 
że nie dotyczyły 
one kwestii 
merytorycznych, 
jej przygotowania 
do pracy, tylko 
np. wyglądu czy 
pochodzenia. 
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Zauważył jednak, że pod koniec 
ubiegłego stulecia pojawił się 
bardzo niepokojący trend, kie-

dy  właściciele mediów doszli do wnio-
sku, że ich rolą nie jest pozwalać lu-
dziom być światłymi obywatelami. – Cel 
stał się odwrotny – ogłupiać społeczeń-
stwo – dodał.

Przyznał jednak, że ostatnio widzi 
optymistyczne sygnały. – Ludzie zaczy-
nają się domagać lepszych mediów – po-
wiedział Margueritte.

Jak je tworzyć, starali się odpowie-
dzieć pozostali uczestnicy panelu. Helle 
Tiikmaa, prezes Estońskiego Stowarzy-
szenia Dziennikarzy, mówiła o realizo-
wanym przez tamtejsze media projek-
cie „Skąd to wiadomo?” –  Promuje on 
oparcie się na faktach, pokazuje, jak je-
steśmy manipulowani – mówiła. – Ro-
lą dziennikarza jest selekcja informacji 
wiarygodnych, powinniśmy tego doko-
nywać w interesie odbiorcy. Jest to gwa-
rantem wiarygodności i zaufania.

Jacek Karnowski, redaktor naczelny 
tygodnika „Sieci”, zauważył, że utrata 
wiarygodności mediów wiąże się m.in. 
z tym, iż nastąpiły w nich rewolucyj-
ne zmiany. – To już jest nowa epoka, co 

z tego się wyłoni, jeszcze do końca nie 
wiemy. Stare media upadły, nie odgrywa-
ją już takiej roli jak kiedyś. Żartuje się, 
że teraz są dwie duże gazety Facebook 
i Twitter, reszta to dodatki – mówił. 

Spadek wiarygodności mediów, je-
go zdaniem, spowodowany jest również 
tym, że wiele z nich dało się zaprząc do 
promowania liberalno-lewicowych prze-
mian społecznych oraz zaczęły odgry-
wać rolę sędziego. – Ludzie wyczuli, że 
jest to fałszywe. Społeczeństwu potrze-
ba pluralizmu, musimy o to dbać  – pod-
kreślił.   

Damian Małecki, twórca profilu 
na Facebooku Żelazna logika 
i portalu SejmLog.pl, zauważył, 

że kryzys zaufania do dziennikarzy jest 
wynikiem tego, iż odeszli oni od idei in-
formowania. – Media nie powinny być 
ani opiniotwórcze, ani obiektywne, tyl-
ko rzetelne – powiedział. Jego zdaniem 
dziennikarze przestali być już czwartą 
władzą, dlatego pojawiła się piąta wła-
dza, czyli odbiorcy, którzy kontrolują 
dziennikarzy. Przykładem tego jest po-
wstanie takich miejsc w sieci, jak Żela-
zna logika, gdzie obnażane są manipu-
lacje i hipokryzja dziennikarzy.

Nie zabijać człowieka gazetą

Na kolejnej sesji uczestnicy dyskusji 
zastanawiali się, o czym dziennikarze 
powinni mówić. Jadwiga Chmielowska, 
sekretarz generalna SDP, przypomnia-
ła, że rolą mediów nie jest kształtowa-
nie rzeczywistości, tylko jej opisywanie. 
– Rozsądną decyzję możemy podjąć tyl-
ko wtedy, gdy mamy rzetelną informację 
– zauważyła.

Daniel Kaiser z czeskiego tygodni-
ka Echo24, zauważył, że proble-
mami są skrzywione przedsta-

wianie faktów i manipulacje poprzez 
pominięcie. – Nie wszystkie fakty po-
jawiają się w relacji i to jest bardzo zły 
trend – mówił. Czeskiego dziennikarza 
niepokoi także to, iż młodzi dziennikarze 
nie zawsze są krytyczni wobec tego, co 
do nich dociera. – Moje pokolenie uczo-
no, aby zachowywać krytyczny pogląd 
– mówił. Dodał, że teraz młodzi dzien-
nikarze śledzą media zachodnie i łatwo 
przyjmują wszystko, co one opublikują.  

– Od dziennikarzy wymaga się my-
ślenia i odróżniania rzeczy ważnych od 
piany informacyjnej – dodała Jadwiga 
Chmielowska.

Litewski dziennikarz Andrius Tučkus 
z „Lietuovos Sąjūdis” podkreślił, że naj-
ważniejsze jest, aby dziennikarze byli 
uczciwi. – Żeby nie zabić człowieka ga-
zetą – powiedział.

Obrona przed wykluczeniem

Temat uczciwości i rzetelności 
dziennikarzy powrócił jeszcze 
podczas sesji podsumowującej 

konferencję. Anca Maria Cernea pod-
kreśliła, że najważniejsze jest opieranie 
się na podstawowych zasadach: wolno-
ści i prawdzie. Claude Chollet zauważył, 
że są różnice między obiektywizmem 
a uczciwością.  – Nie potrzebujemy obiek-
tywizmu, bo on nie istnieje, potrzebuje-
my lojalności i uczciwości – powiedział.

Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum 
Monitoringu Wolności Prasy SDP, pod-
kreślała konieczność powrotu do praw-
dziwego dziennikarstwa i etyki tego 
zawodu. – Nie opiszemy świata, jeżeli 
w ten sam sposób będziemy traktować 
zło i dobro, w ten sam sposób przedsta-
wiać prawdę i kłamstwo. To nie jest wol-
ność słowa – mówiła.

Przytoczyła słowa, które św. Jan Pa-
weł II skierował kiedyś do dziennikarzy: 
„Najważniejsze, żebyście świadomie nie 
kłamali”. – Możemy się mylić, ale nie 
wolno nam świadomie kłamać – pod-
kreśliła Jolanta Hajdasz.   

Prezes SDP Krzysztof Skowroński, 
zamykając debatę, powiedział, że obro-
na wolności słowa to obrona przed wy-
kluczeniem. – Jest obroną społeczeń-
stwa demokratycznego, społeczeństwa 
bez ludzi wykluczonych i taki też był 
sens naszej konferencji – stwierdził 
prezes SDP. 
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Chollet z francuskiego „Observatioire 
du journalisme”. Pokazał, że w jego kraju 
następuje, na razie w ograniczonym za-
kresie, przełamanie szeregu tabu, które 
od lat narzucał mainstream w mediach. 
Podał trzy przykłady tabu, obowiązują-
ce we Francji, dotyczące emigracji, isla-
mu i bezpieczeństwa. Mimo że zostało 
pobudowanych dwa tysiące meczetów, 

a stawia się kolejnych pięćset, to nikt we 
francuskich redakcjach nie odważy się 
podjąć tego tematu. Omija się też infor-
macje, że na ulicach jest niebezpiecznie, 
a fakty o narastającym terrorze mniej-
szości muzułmańskiej są powszechnie 
cenzurowane. Mimo tego wydaje się, że 
postrzeganie zagrożeń zmienia się w ro-
dzimej, francuskiej opinii publicznej. Ma-
ją na to wpływ oczywiście media spo-
łecznościowe, bo jak wskazywał Ricardo 
Gutierrez, sekretarz generalny Europe-
an Federation of Journalists, pogłębia się 
brak zaufania do mediów klasycznych. 
Na przykład w USA, jeszcze 20 lat temu, 
90 proc. społeczeństwa miało zaufanie 
do masowych środków przekazu. Dziś 
spadło ono do zaledwie 32 procent.

Dezinformacja stała się 
zjawiskiem powszechnym

To oczywiście uderza w istotę de-
mokracji. Tworzenie fake newsu czy po-
głębianie dezinformacji nie odbywa się 
samoczynnie. Autorytarne mocarstwa, 
takie jak Chiny czy Rosja, mają na 

Międzynarodowa konferencja 
zorganizowana przez SDP„ Wolność 
(słowa) – kocham i rozumiem” 
w dniach 28 lutego – 1 marca, już 
poprzez tytuł miała nas oderwać 
od stereotypu myślenia o pojęciu 
„wolności słowa”. Na to wskazał 
Krzysztof Skowroński, otwierając 
obrady, mówiąc, że jest wiele 
nieporozumień co do definicji 
wolności słowa. Uświadomił 
istnienie stereotypu, według 
którego wraz z dojrzałą demokracją 
mamy zagwarantowaną wolność 
słowa. Ten mit od razu starał 
się obalić Paweł Lisicki, redaktor 
naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

Poszukiwanie 
wolności słowa
Tekst Jerzy Kłosiński
Fot. Donat Brykczyński

Mimo że zostało pobudowanych dwa tysiące meczetów, 
a stawia się kolejnych pięćset, to nikt we francuskich 
redakcjach nie odważy się podjąć tego tematu.

Przypomniał, że gdy w komuni-
zmie tłumiono wolność słowa, to 
dla niego wtedy Zachód był syno-

nimem tej wolności. Ale dziś po 30 la-
tach stwierdza, że sytuacja się odwróciła 
i paradoksalnie w Polsce jest jej więcej 
niż w niegdyś wzorcowych krajach Za-
chodu. Na poparcie tego stwierdzenia 
miał wiele przykładów, które wiążą się 
z poprawnością polityczną, dotyczących 
islamu, LGTB czy wykluczania Kościo-
ła katolickiego. Jako najbardziej jaskra-
wy przykład naruszania wolności słowa 
przytoczył z Francji zakaz podawania 
informacji, które mogłyby odwieść ko-
bietę od aborcji. Zakończył swoje wystą-
pienie tym, że jeśli w naszym świecie 

ważniejsza będzie obrona różnych tabu, 
to media będą poddane tyranii jak za 
komuny. Podobnie postrzegał zagroże-
nia dla wolności słowa Bronisław Wild- 
stein, który widział największe niebez-
pieczeństwo w ingerencji w sferę języka 
i jego tradycyjnego znaczenia. Przesta-
jemy wiedzieć, co znaczą podstawowe 
pojęcia, bo stają się one przedmiotem 

manipulacji silniejszych grup nacisku. 
Jest wprowadzany nowy, totalitarny po-
rządek, prawa człowieka są instrumen-
talizowane i następuje odwrócenie od 
praw natury. W tym kontekście w dysku-
sji pojawiał się oczywiście Orwell z jego 
„Rokiem 1984” i ministerstwem prawdy.

Media Zachodu przestały 
być wzorem

Do Orwella nawiązywali przedstawi-
ciele z zaproszonych krajów – Rumunii, 
Chorwacji, Estonii, Węgier, Rosji i Euro-
py Zachodniej. Zaskakiwało podobień-
stwo problemów przedstawianych przez 
dziennikarzy z różnych krajów. To, że 
jednym głosem mówili o nich dzienni-
karze z Europy Środkowo-Wschodniej, 
to nic dziwnego, bo zostali „przeorani” 
niegdyś przez doświadczenia propagan-
dy komunistycznej. Ale widać również, 
że świat dziennikarski Zachodu też za-
czyna się budzić przeciw wewnętrznej 
cenzurze redakcji i poprawności poli-
tycznej. Może najciekawszą pod tym 
względem była wypowiedź Claude’a 
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to ogromny wpływ. Trwa moskiewska 
wojna informacyjna i na jej pierwszej 
linii są kraje bałtyckie, Szwecja i Wielka 
Brytania, podkreślał R. Gutierrez. Mó-
wił o tym też Paweł Bobołowicz i Ieva 
Pałasz, która zaznaczyła, że paradok-
salnie, na tej wojnie dezinformacyjnej 
najbardziej cierpi społeczeństwo rosyj-
skie. Podkreśliła, że wobec ciągłych ata-
ków na kraje bałtyckie, wytworzyły one 
skuteczne formy obrony przed dezinfor-
macją. W Estonii wolontariusze z wojsk 
ochrony terytorialnej zbudowali narzę-
dzie informatyczne, które rejestruje każ-
dy przejaw ataku dezinformacyjnego ze 
strony Rosji i ci wolontariusze dają im 
odpór. Mieszkańcy krajów bałtyckich 
traktują atak dezinformacyjny na swój 
kraj tak, jakby był zagrożony ich dom 
– jak podkreśliła Ieva Pałasz.

Konferencja przybliżyła też sytua-
cję mediów w krajach Trójmorza. Jest 
ona niestety daleka od ideału i zakres 

wolności słowa zależy albo od historycz-
nych uwikłań, albo po prostu od inte-
resu właściciela mediów. Kresimir Co-
kolic z Chorwacji mówił, że w mediach 
mają monopol dziennikarze komuni-
styczni, którzy szybko dostosowali się 
do zachodniej poprawności politycz-
nej i poprzez szantaż takimi pojęcia-
mi, jak na przykład mowa nienawiści, 

ograniczono możliwość poruszania naj-
ważniejszych tematów, w tym rozlicze-
nia się z własną, totalitarną przeszłością. 
Z kolei Anca Maria Cernea z Rumunii 
podkreśliła, że jak kiedyś komunizm na-
rzucał nowomowę, tak dziś mamy tego 
powtórkę już w postaci nowej ideolo-
gii z jej nowomową, która pogłębia po-
działy w społeczeństwach. Przeinacza 
ona podstawowe znaczenie słów, jak fa-

szyzm, homofobia, islamofobia. Jolanta 
Hajdasz, dyrektor Centrum Monitorin-
gu Wolności Prasy SDP, opisała podróże 
studyjne do środowisk dziennikarskich 
krajów Trójmorza, aby zapoznać się z ich 
sytuacją, zobaczyć, jak jest przestrze-
gana wolność wypowiedzi, bo raporty 
takich organizacji, jak Reporterzy bez 
Granic czy Freedom House nie są bez-
stronne. Wnioski z tych podróży znajdą 

się w przygotowywanym raporcie, ale 
już teraz można powiedzieć, że sytuacja 
ta jest zróżnicowana, zależna od tego, 
kto jest głównym dysponentem mediów.

Dziennikarze z wielu krajów, 
szczególnie tych, które były pod 
dominacją sowiecką do roku 

1989, mogli wysłuchać wykładu prof. 
Piotra Glińskiego, który sam podkreślił, 
że mówił bardziej jako socjolog niż wi-

cepremier. Pogłębił w słuchaczach prze-
konanie, że bez powstania Solidarności, 
żadne przemiany w Europie Środkowo-
Wschodniej nie byłyby możliwe w tam-
tym czasie. Ale zaznaczył, że to, co na-
stąpiło później, czyli okres transformacji, 
miał wiele skaz, czego skutki doświad-
czamy do dziś, i ta argumentacja chy-
ba najbardziej przekonała dziennikarzy 
zebranych w siedzibie SDP na Foksal. 

Dziennikarze z wielu krajów, szczególnie tych, które były 
pod dominacją sowiecką do roku 1989, mogli wysłuchać 
wykładu prof. Piotra Glińskiego, który sam podkreślił, 
że mówił bardziej jako socjolog niż wicepremier.
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– Postaram się opowiedzieć tu o pew-
nym problemie, który jest nie tylko moim 
problemem osobistym, ale czymś, co powin-
no być problemem i wyzwaniem dla świata 
dziennikarskiego – rozpoczął swe wystą-
pienie red. Paweł Lisicki, założyciel i re-
daktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. 
I już ten początek osadził wystąpienie 
mówiącego w samym centrum uwagi 
uczestników konferencji. Bo skoro jej 
temat to wolność słowa, a zakres reflek-
sji objąć ma środowisko dziennikarskie, 
ba, świat dziennikarski en masse…

Czas dojrzewania

Lisicki wraca do początków lat 80., 
do „karnawału Solidarności”, z tym 
bowiem czasem wiąże się w jego 

przekonaniu także jego własne, by tak 
rzec „obok-społeczne”, indywidualne, 
samodzielne poszukiwanie nowych de-
finicji, dróg ich nadawania, weryfikacji 
obowiązujących „prawd” – słowem: kła-
dzenie fundamentów (pod wolny kraj spo-
kojnie kładź fundament – fragment wier-
sza Jerzego Narbutta „Solidarni”) pod coś 
jeszcze nie dość dokładnie sprecyzowa-
nego, ale intelektualnie i instynktownie 
przeczuwanego: można by to określić 
jako odzieranie „praw-
dy oficjalnej”, „prawdy 
urzędowej” z jej komu-
nistycznych, totalitar-
nych zakłamań.

Dobrodziejstwo 
alternatywy

– Język oficjalnej pro-
pagandy dominował oczy-
wiście w tym świecie na 
zewnątrz, oficjalnym, ale 
w większości przynajmniej 
warszawskich liceów i na studiach można 
było zdobywać informacje niezależne, czy-
tać książki wychodzące w „drugim obiegu” 
i doświadczać tego, czym są te dwa światy. 
(…) Ten drugi świat był światem prawdziwej 
wolności – mówił Lisicki, akcentując w ten 
sposób, że Polacy ze swymi wolnościo-
wymi aspiracjami, dążeniami, ze swy-
mi wolnościowymi pasjami w końcu nie 
pojawili się na świecie 4 czerwca 1989 
roku (co później, już w ogniu walki poli-
tycznej „prawicy” i „Salonu”, usiłowano 

Redaktor Paweł Lisicki 
i jego obserwacje na 
temat zmieniających 
się światowych 
standardów  
w dziedzinie wolności 
słowa

Wielkiej Roszady
Czas

Tekst Wojciech Piotr Kwiatek
Fot. Donat Brykczyński

nam wmawiać). Ten „inny świat” ofero-
wał filozofię, literaturę, historię, książki 
dokumentalne – czyż można było ma-
rzyć o czymś więcej?

Od „pod” do „nad”

– Oczywiście udział w funkcjonowaniu 
„drugiego obiegu” mieliśmy także „my” – li-
cealiści, studenci, bez tego zasięg oddziały-
wania „kultury podziemnej” byłby niepo-
równanie skromniejszy – mówił naczelny 
„Do Rzeczy”. I ujawnił też własne – choć 
oczywiście nie tylko jego – przeświad-
czenie, zrodzone z kontaktu z zachod-
nią, ale i polską niezależną kulturą i my-

ślą, że Zachód to była 
wolność, bo to głównie 
stamtąd docierały prądy 
i poglądy, otwierające 
tym, którzy tego chcie-
li, oczy i umysły. To było 
ich doświadczenie po-
koleniowe.

Stąd tylko krok do 
zrozumienia prawdy 
oczywistej: w komuni-
zmie tłumiono wolność.

Ta wolność miała 
charakter czegoś praw-

dziwego, czystego, bo nieobwarowane-
go żadnymi słowami wartościującymi. 
Tymczasem to, co oferowała rzeczy-
wistość nadwiślańska, było zawsze 
obarczone słówkiem „posiłkującym”, 
a raczej „wyjaśniającym” – słówkiem 
„socjalistyczny”. I niby wszystko było, 
ale z przymiotnikiem: była demokracja, 
ale socjalistyczna, była wolność, ale so-
cjalistyczna, była praworządność, ale so-
cjalistyczna, była debata publiczna, ale 
socjalistyczna. 

Ten „inny 
świat” oferował 
filozofię, literaturę, 
historię, książki 
dokumentalne 
– czyż można było 
marzyć o czymś 
więcej?
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– Ci, którzy w latach 80. mieli możli-
wość doświadczenia rzeczywistości, zrozu-
mieli, że dodanie tego przymiotnika nisz-
czy pojęcie, któremu miało służyć. Krótko 
mówiąc: demokracja socjalistyczna – to był 
zamordyzm, wolność socjalistyczna – to by-
ła cenzura, swoboda socjalistyczna – to był 
brak swobody. Każde z pojęć było deprawo-
wane, niszczone – ale w bardzo zręczny spo-
sób: nie to, żeby nie było tej demokracji, by-
ła, ale socjalistyczna – mówił red. Lisicki.

Ponieważ wszystko stało się jas-
ne, najgorętszym pragnieniem 
wszystkich, którzy wówczas za-

czynali się intere-
sować sprawami 
publicznymi, była 
wolność prawdziwa, 
bezprzymiotnikowa. 
Chodziło o to, żeby 
ludzie różniący się 
poglądami mogli te 
poglądy wyrażać ot-
warcie, poddawać 
pod dyskusję, ich opi-
nie powinny być dla 
wszystkich dostępne, 
a za ich głoszenie ni-
komu nic nie będzie 
grozić. Także opinie, 
z którymi się nie zga-
dzamy, powinny móc być głoszone, pod-
dawane pod dyskusję. Na tym właśnie 
polega wolność słowa.

Roszada, czyli zamiana miejsc

– Mój kłopot, którym chcę się z pań-
stwem podzielić, polega na tym, że – zakła-
dając, iż mamy do czynienia z tożsamością 
osoby – nie znajduję dziś tamtych odczuć, 
tamtej diagnozy; poczucia, że Zachód 

oznacza wolność słowa, ja dziś nie dostrze-
gam – kontynuował red. Lisicki.

Ale „kłopot” sięga głębiej. Bo ob-
serwując dziś Zachód, sytuację wielu 
mediów zachodnich i porównując to 
z mediami polskimi, dochodzi się do 
straszliwego paradoksu: że w Polsce 
wolności bezprzymiotnikowej w deba-
cie publicznej jest więcej niż w wielu de-
mokratycznych nominalnie państwach.

Ten i ów mógłby się w tym momen-
cie zdziwić, zastanawiać się, czy mów-
ca nie dokonuje tu jakiegoś nadużycia. 
Redaktor Lisicki, świadom dyskusyjno-

ści postawionej tezy 
(czy tylko osobistych 
odczuć mówiącego) 
zebrał więc – bez spe-
cjalnych problemów 
– kilkanaście przy-
kładów jasno poka-
zujących ewidentne 
nadużycia wolności 
słowa przez przedsta-
wicieli elit politycz-
nych, prawniczych 
i dziennikarskich. Co 
znamienne – więk-
szość niezależnych 
instytucji medial-
nych nie protestowała 

przeciw temu w najmniejszym stopniu, 
a były takie, które te praktyki w oczywi-
sty sposób popierały.

Aberracja? A może…

I tak np. speaker brytyjskiego parla-
mentu powiedział publicznie, że 
obrona praw homoseksualistów jest 

ważniejsza niż wolność słowa. Tego typu 
opinie – komentował mówca – mogłyby 

być wygłaszane w latach 80. przez ko-
munistycznych kacyków, głoszących, że 
demokracja socjalistyczna jest ważniej-
sza niż demokracja.

Inny przykład: Sąd Najwyższy Kanady 
uznał, że prawa społeczności LGBT 
są ważniejsze niż wolność religijna 

i wolność słowa. To dzieje się w Kana-
dzie, postrzeganej w latach 80. wraz z in-
nymi krajami Zachodu jako jedna z oaz 
wolności. Ustalenie najwyższej władzy 
w Kanadzie oznacza, że osobnicy spod 
znaku LGBT nie podlegają krytyce! Jest 
to dokładne przeniesienie sytuacji z rze-
czywistości komunistycznej: możecie 
krytykować, ale tak, jak trzeba!

Wielka Brytania: uliczny kaznodzie-
ja zostaje skazany za krytykę islamu. 
– Jako student w latach 80. wyobrażałem 
sobie, że wolność słowa pozwala m.in. na 
toczenie sporów religij-
nych, że skoro elemen-
tarnym prawem w kul-
turze europejskiej jest 
krytykowanie Pana Je-
zusa czy Kościoła ka-
tolickiego, to to samo 
odnosi się do innych 
wyznań. Okazuje się, 
że tak nie jest, że za 
krytykę islamu można 
być skazanym.

Podobna sytu-
acja miała miejsce 
w  Wiedniu, gdzie 
pewna kobieta za 
przytoczenie historycznie stwierdzo-
nego, negatywnego faktu dotyczącego 
Mahometa została skazana.

Te i inne podane przykłady prowa-
dzą do efektu, który red. Lisicki nazy-
wa „efektem zmrożenia”. Świadomość 

wiszących nad nami potencjalnych 
sankcji zacznie zniechęcać każdego, kto 
chciałby się w jakiejś kwestii wypowie-
dzieć, do zabierania w tych sprawach 
głosu. Jest to zasada przeniesiona do-
kładnie z systemu sowieckiego.

We Francji obowiązuje np. zakaz po-
dawania do publicznej wiadomości in-
formacji, które mogłyby zniechęcić kobietę 
do przeprowadzenia aborcji.

Piłka na naszym korcie!

Reasumując swe wystąpienie, na-
czelny „Do Rzeczy” wskazał, że: 
w krajach o starej tradycji demo-

kratycznej dochodzi do kompletnego 
złamania zasady wolności słowa; do-
konuje się to przy wsparciu instytucji 
sądowych i politycznych tych krajów; 

bardzo często doko-
nuje się to za apro-
batą, a nawet przy 
poparciu miejsco-
wych mediów. Al-
bowiem duża część 
liberalnych mediów 
uznaje, że walka 
z tzw. dyskrymina-
cją albo tzw. mową 
nienawiści pozwala 
ograniczyć wolność 
słowa, co w oczywi-
sty sposób jest kom-
pletnym zniszcze-
niem tego pojęcia.

– I jeżeli przed mediami stoi w tej chwili 
jakieś ważne zadanie, to polega ono na tym, 
żeby wyraźnie powiedzieć, że wolność słowa 
jest ważniejsza niż walka z rozumianym 
opacznie pojęciem dyskryminacji – zakoń-
czył red. Lisicki. 

Ponieważ wszystko 
stało się jasne, 
najgorętszym 
pragnieniem 
wszystkich, którzy 
wówczas zaczynali 
się interesować 
sprawami 
publicznymi, była 
wolność prawdziwa, 
bezprzymiotnikowa.

Reasumując swe 
wystąpienie, naczelny 
„Do Rzeczy” wskazał, 
że: w krajach 
o starej tradycji 
demokratycznej 
dochodzi do 
kompletnego 
złamania zasady 
wolności słowa...
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(Banku Pocztowego, przyp. tłum.). Ten mo-
del utrzymania środków przekazu nie 
był ani przewidywalny, ani zrównowa-
żony. Uzależnił za to media prawicowe 
od politycznych przetargów.

Po zwycięstwie partii Fidesz w wy-
borach 1998 roku, rząd obywatelski pod-
jął stosowne kroki dotyczące poprawy 
sytuacji prawicowych mediów. 

Wzmocniono dziennik „Magyar 
Nemzet” oraz uruchomiono nowy tygo-
dnik pod tytułem „Heti Válasz”. Premier 
Viktor Orbán – na wzór przemówień ra-
diowych amerykańskiego prezydenta 
Franklin D. Roosevelta „Fireside chats” 
– co tydzień udzielał wywiadów radio-
wych, których celem było nawiązanie 
bezpośrednich relacji z obywatelami.

Parlament wybrał – przy działają-
cych prezesach publicznej telewi-
zji i radia niechcących współpra-

cować z rządem – wiceprezesów, którzy 
w tych instytucjach stopniowo ograni-
czali lewicowo-liberalną przewagę.

Po powrocie do władzy w 2002 partii 
lewicy i liberałów, Viktor Orbán zachę-
cał prawicowy elektorat do prenumero-
wania dziennika „Magyar Nemzet” oraz 
dwóch tygodników „Heti Válasz” i „De-
mokrata”. W tym okresie, przy pomocy 
materialnego wsparcia wielkich przed-
siębiorców, liczących się jako beneficjen-
ci rządów obywatelskich, powstał tele-
wizyjny kanał informacyjny HírTV, który 
początkowo poprzez sieć kablową, póź-
niej od 2010 roku, wraz z przypisanym 
lewicy kanałem ATV – był już dostępny 
w podstawowych pakietach większości 
operatorów.

Równolegle ze spadkiem popular-
ności wymieniających się lewicowo-
-liberalnych rządów, wzrosła liczba  

Ośmioletnie rządy węgierskiej lewicy charakteryzowała 
ideologiczna i liberalna przewaga medialna powstała w czasie 
zmian ustrojowych. Wzmacniał ją wpływ zagranicznych 
właścicieli mediów. Po zmianie rządu w 2010 roku – za cenę 
wielu konfliktów – ruszył proces powstania na Węgrzech 
mediów narodowych i obywatelskich. Dzięki temu równowaga 
medialna zaczyna powracać na właściwe miejsce.

Odchodząca partia komunistycz-
na, w czasie zmiany ustroju 
konwertowała swoją władzę po-

lityczną na wpływy gospodarcze i – ja-
ko część tych wpływów – ocaliła rów-
nież swoje imperium medialne. Gazety 
na prowincji oraz najbardziej czytany 
dziennik „Népszabadság”, zostały sprze-
dane zagranicznym inwestorom wraz 
z przedsiębiorstwem kolportażu prasy.

W wyniku paktu dwóch dużych par-
tii, MDF i SZDSZ, piastujący swoją funk-
cję liberalny prezydent Árpád Göncz, 
zaproponował na stanowiska zarząd-
ców jedynej telewizji publicznej i radia, 
takich prezesów, którzy nie zmienili 
struktur medialnych ukształtowanych 
w okresie zmian politycznych. 

Media publiczne nadal znajdowały 
się pod wpływem komunistów. Więk-
szość prywatyzowanych i „publicznych” 
mediów nie ukrywała swoich sympa-
tii w stosunku do liberalnej – liczącej 
się jako główna siła opozycji – SZDSZ 
i wspierała zawarcie sojuszu z socjali-
stami objętymi polityczną kwarantanną 
w 1990 roku.

Równocześnie z wprowadzeniem 
na rynek medialny telewizji ko-
mercyjnej w roku 1997, wielu le-

wicowo-liberalnych dziennikarzy prze-
szło z publicznych, elektronicznych 
mediów do lepiej płacących dwóch ko-
mercyjnych kanałów telewizyjnych: RTL 
Klub należącego do niemieckiej grupy 
Bertelsmann i do będącego częściowo 
własnością węgierską TV2.

Po wyborach, przegranych przez pra-
wicę w 1994 roku, socjalistyczny pre-
mier Gyula Horn powierzył zadanie 
finansowania drukowanych mediów 
prawicowemu prezesowi Postabanku 

Powrót 

równowagi
medialnej 
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reklamujących się firm w mediach oby-
watelskich. W okresie poprzedzającym 
rok 2010 regularnie reklamowali się tam 
węgierscy, a także niemieccy i austriaccy 
zwycięzcy wielkich infrastrukturalnych 
projektów inwestycyjnych.

Przekształcenie mediów 
po 2010 roku

Na podstawie doświadczeń z okre-
su po zmianach ustrojowych, na miej-
sce ustawy o mediach z 1996 roku, 
strona rządowa posiadająca większość 
konstytucyjną, przyjęła nową ustawę 
o mediach. Ta kwalifikowana większość 
nie musiała uzgad-
niać zmian z opozycją, 
która i tak odmówiła 
współpracy. To umożli-
wiło szybką harmoni-
zację prawa. Wywołało 
to jednak protesty Ko-
misji Europejskiej, jak 
i kwestionowanie przez 
Trybunał UE czterech 
punktów nowej ustawy.

Przykład węgierski 
udowodnił jed-
nak, że KE nie po-

siada – przynajmniej 
obecnie – skutecznych 
środków do blokowa-
nia fundamentalnych 
zmian należących do 
kompetencji państwa członkowskiego. 
Sama procedura przeciw państwu wę-
gierskiemu została wszczęta z powodu 
rzekomego naruszenia dyrektywy au-
diowizualnej. Natomiast międzynarodo-
we media („mainstream”) pisały swoje 
artykuły o „ochronie” wolności mediów. 

Wyżej wspomniane cztery zastrzeże-
nia miały raczej charakter techniczny, 
jak na przykład to, że węgierski urząd 
ds. mediów nie ma prawa ingerować 
w węgierskojęzyczne kanały dostarczo-
ne z innego państwa członkowskiego 
na Węgry. Punkty, co do których istnia-
ły zastrzeżenia, Zgromadzenie Krajowe 
zmieniło w szybkim tempie.

Największe zmiany dokonały się 
w mediach publicznych. Wcześ-
niejsza MTV i Duna TV, oraz Wę-

gierskie Radio, i Narodowa Agencja Pra-
sowa MTI utrzymały swoją osobowość 
prawną. Zostały natomiast zintegrowa-
ne z Funduszem Wsparcia Usług Medial-

nych i Zarządzania Ma-
jątkiem (MTVA), który 
produkuje poszczególne 
programy na zlecenie 
wyżej wymienionych 
instytucji medialnych.

Finansowanie Fun-
duszu MTVA odbywa 
się z centralnego budże-
tu (w roku 2019 wyniósł 
on 281,250 milionów 
euro). Decyzja finanso-
wa oparta jest o uchwa-
łę socjalistycznego 
rządu z 2002 roku. So-
cjaliści, chcąc zrealizo-
wać obietnice wyborcze, 
przenieśli obowiązek 
płacenia opłat operacyj-

nych z obywateli na budżet. Niektórzy 
twierdzą, że jest to „karmienie z ręki” 
mediów publicznych, ale zaprzeczeniem 
tych twierdzeń jest siedemnastoletnia, 
bezkolizyjna praktyka – trwająca przez 
kilka kadencji rządów o różnych bar-
wach politycznych. Działalność MTVA 

i mediów publicznych nadzoruje kura-
torium, w którym reprezentowana jest 
każda partia parlamentarna.

Po 2010 roku budżet mediów pub-
licznych umożliwia transmisję wielu 
wysokiej rangi wydarzeń sportowych, co 
zwiększa oglądalność. Telewizja publicz-
na transmituje już w pięciu kanałach. 
Działa odrębny kanał sportu, kultury, 
nostalgii oraz kanał dla Węgrów żyją-
cych poza granicami państwa. Podsta-
wowa usługa agencji MTI jest bezpłatna 
dla ludności i mediów – dzięki wsparciu 
budżetu – i wśród tych podmiotów bez-
płatnie dostępne wiadomości cieszą się 
wielką popularnością.

Premier Viktor Orbán, kontynuu-
jąc praktykę z 1998–2002, od 2011 ro-
ku, co dwa tygodnie, w każdy drugi 
piątek udziela w godzinach porannych 

wywiadu dla radia w celu bezpośrednie-
go kontaktu z obywatelami.

Największe zmiany zaszły w funk-
cjonowaniu kanałów politycz-
no-informacyjnych. Wcześniej 

obok kanału ATV, głównie nadającego 
rozmowy, utrzymywanego przez „Koś-
ciół Hit Gyülekezete” (wspólnota wy-
znaniowa założona na Węgrzech w latach 
osiemdziesiątych przyp. tłum.), w poran-
nych pasmach programowych telewizji 
publicznej MTV, widoczny był program 
„Nap-kelte” – polityczny program talk- 
-show produkcji zewnętrznej. W pro-
gramie występowali znani prezenterzy 
MTV. Niektóre pozycje tego programu 
także finansowane były z budżetu tele-
wizji publicznej. Za sam program MTV 
nie płacił bezpośrednio, natomiast fir-
ma produkcyjna mogła sprzedawać  

Przykład węgierski 
udowodnił jednak, 
że KE nie posiada 
– przynajmniej 
obecnie – 
skutecznych 
środków do 
blokowania 
fundamentalnych 
zmian należących 
do kompetencji 
państwa 
członkowskiego.
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czas reklamowy pasma programowe-
go, cieszącego się dużą oglądalnością. 
Programy takie emitowano w różnych 
kanałach przez 20 lat i dopiero jesienią 
w 2009 roku przestały istnieć.

Uruchomiona w 2002 roku prawi-
cowa HírTV przeszła na własność 
jednego z narodowych inwesto-

rów (Lajos Simicska), który zarządzał 
dziennikiem „Magyar Nemzet”, bezpłat-
ną gazetą „Metro” i radiem Lánchíd Rá-
dió. W 2006 roku rozpoczęła działalność 
prawicowa telewizja Echo TV, która była 
własnością innego prawicowego inwe-
stora (Gábor Széles), posiadającego rów-
nież prawicową gazetę codzienną „Magy-
ar Hírlap”. Na początku 
2015 roku, Lajos Simic-
ska swój wpływ gospo-
darczy chciał przenieść 
na coraz więcej de-
cyzji politycznych, co 
w efekcie doprowadzi-
ło do rozłamu z premie-
rem Viktorem Orbánem. 
Wówczas kanał pierw-
szy MTV M1 stał się ka-
nałem newsowym. Inni 
narodowi inwestorzy 
również dokonali prze-
kształceń dziennika 
„Napi Gazdaság” w no-
wy, przyjazny rządowi 
ukazujący się pod tytu-
łem Magyar Idők. Ta gru-
pa utworzyła też radio 
talk Karc FM, będące przeciwwagą dla 
lewicowo-liberalnego Klub Rádió oraz ra-
dia Lánchíd Rádió – które zmieniło swój 
kurs na antyrządowy.

Nowym wydarzeniem na zawężają-
cym się rynku medialno-reklamowym, 

było to, że coraz więcej zagranicznych 
właścicieli sprzedawało swoje udziały 
węgierskim inwestorom medialnym. 
Deutsche Telekom sprzedał origo.hu 
portal informacyjny, a austriacki przed-
siębiorca sprzedał dziennik „Népszabad-
ság”. Najbardziej czytaną grupę gazet 
origo.hu utrzymywano dalej, ale przy-
noszącą straty gazetę „Népszabadság” 
przestano wydawać.

Najnowsze wydarzenia

Po wyborach w 2018 roku Lajos Si-
micska uświadomił sobie, że partia Job-
bik, jawnie wspierana przez jego rodzi-

nę, nie utworzy rządu. 
Dlatego krótko po wy-
borach skończył edycję 
gazety „Magyar Nemzet” 
i radia Karc FM. Spada-
jące w okresie 2015–2018 
przychody reklamo-
we uzupełniał bowiem 
z własnej kieszeni. Na-
leżący do tej grupy ty-
godnik „Heti Válasz” 
również nie znalazł no-
wego inwestora, dlatego 
wkrótce przestał istnieć.

Pracownicy prze-
obrażonych lub 
zlikwidowanych 

mediów, którzy nie 
chcieli współpracować 
z nowymi właściciela-

mi, wybierali różne drogi. Jedni urucha-
miali kanał YouTube. Inni stworzyli no-
wy tygodnik pod tytułem „Magyar Hang” 
(Dźwięk Węgierski). Jeszcze inni urucho-
mili, zamiast drukowanej gazety, portal 
news w internecie.

Opozycyjne media z powodów prze-
mian na rynku reklamowym miały coraz 
mniej przychodów. Dlatego, od 2017 roku, 
wiele portali śledczych, informacyjnych, 
drukowanych tygodników i innych pro-
ducentów treści zwraca się bezpośrednio 
do odbiorców, prosząc o wsparcie mate-
rialne. Model crowd-funding na węgier-
skim rynku medialnym, wrażliwym na 
ceny, nie miał dotychczas powodzenia.

Przy spadającym nakładzie politycz-
nych dzienników, bardzo duże powodze-
nie mają gazety bezpłatnie rozdawane 
w wielkich miastach. Miejsce szwedzkiej 
gazety „Metro”, przejęła gazeta przyja-
zna rządowi „Lokál”.

Nowością są bezpośrednie inwe-
stycje zagraniczne. Przez firmę 
Digital News Ventures, będącą 

własnością Media Development Invest-
ment Fund, György Soros zdobył częś-
ciową własność w portalu informacyj-
nym 444.hu, założonym przed wyborami 
w 2014 roku. Przed wyborami w 2018 ro-
ku miał on wspierać w kwocie 625 tysię-
cy Euro media na prowincji. Ten grant 
został jednak wycofany przez ambasadę 
USA w Budapeszcie.

W mediach stanowiących własność 
zagraniczną również zaszły istotne zmia-
ny. Z powodu uszczuplenia finansów 
macierzystych firm lub sprzedaży me-
diów przynoszących straty, obniżył się 
udział zagranicznej własności medialnej 
w mediach węgierskich. Jesteśmy coraz 
bliżej celu wyznaczonego przez Vikto-
ra Orbána w Tusványos: proporcja naro-
dowej własności powinna przekroczyć 
pięćdziesiąt procent w branży medialnej, 
sektorze finansowym, w energetyce i w 
handlu detalicznym. Inwestorzy naro-
dowi, zgadzając się z celem wskazanym 

przez premiera, dokonali zakupu udzia-
łów w mediach wystawionych na sprze-
daż, które przez długi czas funkcjonowa-
ły niezależnie od siebie.

Pod koniec 2018 roku wiele mediów 
będących wcześniej we władaniu 
krajowych inwestorów – na pod-

stawie propozycji ich właścicieli – zjed-
noczono w nonprofitowym holdingu 
medialnym, spodziewając się przy tym 
efektów synergii. Takie dobrowolne de-
cyzje nie są bezprecedensowe w historii 
Węgier. W czasie rewolucji 1848 roku, 
szlachta wspierała uwolnienie chłopów 
pańszczyźnianych – choć z tego powodu 
przepadła im część ich dochodów.

Nowy holding medialny wzoruje się 
na modelu zachodnim. Głównie korzy-
sta z doświadczeń niemieckiej Funda-
cji Bertelsmann, operującej obszernym 
portfelem medialnym i jako organizacja 
użyteczności publicznej, swoją działal-
nością medialną służy sprawie dobra 
publicznego. 

Zoltán Kiszelly 
politolog, dyrektor ds. regionu 
w budapesztańskim think 
tanku Instytut XXI wieku (XXI. 
Század intézet). Stypendysta 
Międzynarodowego Stypendium 
Parlamentarnego w Bundestagu 
(1999). Obserwator wyborów 
prezydenckich w Rosji 
z ramienia OBWE (2004). 
Uczestnik programu wymiany 
International Visitor Leadership 
Program (IVLP) amerykańskiego 
Departamentu Stanu (2006). 
Regularnie komentuje krajowe 
i międzynarodowe wydarzenia 
polityczne w węgierskich 
i europejskich mediach.  

Po wyborach 
w 2018 roku 
Lajos Simicska 
uświadomił sobie, 
że partia Jobbik, 
jawnie wspierana 
przez jego rodzinę, 
nie utworzy rządu. 
Dlatego krótko po 
wyborach skończył 
edycję gazety 
„Magyar Nemzet” 
i radia Karc FM.

projekt FSDprojekt FSD



46 FORUM DZIENNIKARZY ·02(130)2019 47

komunizm i naturalne połączenie z ru-
muńską historią, kulturą i tradycją po-
lityczną, które zostały przecięte przez 
okupację sowiecką i wynikającą z niej 
fizyczną masakrę elit naszego kraju.

Nagle w grudniu 1989 roku przeży-
liśmy w Rumunii eksplozję gazet 
i czasopism o rozmaitych pro-

filach. Wiele osób zdecydowało się zo-
stać dziennikarzami. Bez względu na ich 
wcześniejsze doświadczenie zawodowe, 

wszyscy ci nowi dzien-
nikarze byli antykomu-
nistami i mieli wspólne 
odniesienie: Radio Wol-
na Europa.

W tamtych czasach 
uczciwe dziennikarstwo 
nie było łatwe, ponie-
waż nowe władze, na 
czele z Iliescu (prorosyj-
ski komunista, który za-
stąpił Ceaușescu przez 
sprzeniewierzenie Re-
wolucji), uważały wolną 
prasę za zagrożenie dla 
ich pozycji. Trudności, 
z którymi musieli się 

zmierzyć dziennikarze w latach 90., nie 
ograniczały się do braku papieru, dostę-
pu do dużych drukarek czy przeszkód 
w dystrybucji gazet w kraju. 

Postkomuniści w natarciu

W czerwcu 1990 r. Iliescu za-
rządził brutalną pacyfikację 
długotrwałego antykomu-

nistycznego protestu, który zajął Plac 
Uniwersytecki w centrum Bukaresztu 
(rodzaj Majdanu avant la lettre). Pod-
czas tej niezwykle brutalnej represji, 

W czasach reżimu komunistycznego jedynym źródłem wiarygodnych 
informacji o tym, co się działo w Rumunii i na świecie, było Radio 
Wolna Europa. To od RWE dowiedzieliśmy się o wyborze polskiego 
Papieża i o Solidarności. Rumuńska sekcja RWE miała w latach 80. 
ponad procent słuchalności. Została stworzona przez zespół 
dziennikarzy o niezwykłym talencie i odwadze, a także osobowości 
kulturalne wysokiej rangi żyjące w Wolnym świecie. Wielu z tych ludzi 
zostało zamordowanych lub doznało brutalnych ataków ze strony 
Securitate Ceaușescu.

Odebrać 
głos prawdzie

RWE odegrało dla nas historyczną 
rolę, jako rodzaj alternatywnego uniwer-
sytetu, który kształtował pokolenia; au-
dycje na temat debat kulturalnych i poli-
tycznych na Zachodzie zdołały zastąpić 
całkowity brak dostępu do tych rzeczy 
w Rumunii, a nawet zaoferować praw-
dziwy pluralizm perspektyw. Umożli-
wiło to milionom Rumunów odzyska-
nie wspólnej pamięci skradzionej przez Tekst Anca Maria Cernea

Fotografia: Mihai Petre 

Bez względu na 
ich wcześniejsze 
doświadczenie 
zawodowe, 
wszyscy ci nowi 
dziennikarze byli 
antykomunistami 
i mieli wspólne 
odniesienie: Radio 
Wolna Europa.
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zorganizowanej przez 
rząd i skutkującej 
śmiertelnymi ofiarami 
i dużą liczbą rannych, 
niezależni dziennika-
rze zostali specjalnie 
wzięci na celownik. 
Zaatakowano biura 
najważniejszych gazet 
opozycyjnych. Niektó-
re zostały całkowicie 
zniszczone (Dreptatea).

Potem, przez wie-
le lat, niewygod-
ni dziennikarze 

znajdowali się pod nadzorem tajnych 
służb Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, słynnego UM 0215, swego rodzaju 
odpowiednika Wojskowych Służb Infor-
macyjnych w Polsce. 

Postkomunistyczna oligarchia zdo-
była całkowitą dominację nad mediami 
audiowizualnymi, ale w 1995 r. nastą-
pił ważny przełom: uruchomiono kanał 

telewizyjny ProTV, na-
leżący do amerykań-
skiego funduszu inwe-
stycyjnego. ProTV to 
bardzo popularny ka-
nał komercyjny, dobrej 
jakości, z uczciwymi 
standardami dzienni-
karskimi. Doprowadzi-
ło to do przełamania 
monopolu postko-
munistów w telewizji 
i wniosło istotny wkład 
w przegranie przez nich 
wyborów w roku 1996. 

Na początku lat 90., postkomuni-
styczne media osiągnęły ekstremalny 
poziom wulgarności i zakłamania. Na-
szym rodzicom przypomniały one rok 
1946, styl komunistycznej propagan-
dy z pierwszych lat radzieckiej okupa-
cji. W porównaniu z przewidywalnością 
propagandy z czasów Ceaușescu (któ-
rej sprzeczne z rzeczywistością klisze 

wydawały się raczej dążyć do zastrasze-
nia niż do przekonywania), postkomuni-
styczne media miały znacznie bardziej 
histeryczne i agresywne akcenty. Rezyg-
nując z drewnianego 
języka starego stylu, 
odniosły one większy 
sukces w manipulo-
waniu opiniami; udało 
się im podzielić nasze 
społeczeństwo, nawet 
nasze rodziny.

W latach 90. ce-
lami najbardziej 
agresywnych kam-
panii nienawiści byli 
przywódcy Narodo-
wej Partii Chłopskiej 
(NPP), najważniejszej 
partii antykomuni-
stycznej, Doina Cor-
nea, najbardziej zna-
na oponentka reżimu Ceaușescu, oraz 
Król Michał I.

Z czasem cele ataków uległy zmia-
nie – NPP po tym, jak stała się główną si-
łą polityczną w koalicji rządowej (1996– 
–2000), praktycznie zniknęła, a Królew-
ski Dom Rumunii pogodził się z postko-
munistycznym establishmentem.

Media pod kontrolą 
oligarchów-postkomunistów 

Nadal jednak odgrywają trującą 
rolę w naszym społeczeństwie. 
W ciągu ostatniej dekady najbar-

dziej znaczącym przedstawicielem tego 
typu dziennikarstwa jest imperium me-
dialne należące do postkomunistycznego 
oligarchy Dana Voiculescu. Składa się on 
głównie z dwóch ważniejszych kanałów 

telewizyjnych, Antena 1 i Antena 3. An-
teny przyciągają widzów dzięki świetnym 
filmom, operom mydlanym, meczom piłki 
nożnej, pokazom gwiazd. Wygląd ich jest 

całkowicie zachodni, 
z tą różnicą, że pro-
wadzą kampanie osz-
czerstw i zastrasza-
nia w stylu rosyjskim, 
przeciwko każdemu, 
kogo postrzegają jako 
zagrożenie dla intere-
sów postkomunistycz-
nego establishmentu.

Najbardziej ude-
rzającym tego 
przykładem 

było systematyczne 
zniesławienie prezy-
denta Băsescu podczas 
jego dwóch kadencji, 
w latach 2004–2014.

Anteny – stacje telewizyjne Voicu-
lescu miały wiele powodów, by go nie-
nawidzić. 

Pierwszym było oficjalne potępienie 
przez prezydenta Băsescu reżimu komu-
nistycznego jako nielegalnego i prze-
stępczego oraz fakt, że Băsescu zmusił 
tajne służby do rzeczywistego otwarcia 
dostępu do archiwów Securitate. Tak wy-
szło na jaw, że Voiculescu był informa-
torem Securitate. 

Z drugiej strony Băsescu i minister 
sprawiedliwości Monica Macovei zaini-
cjowali reformę wymiaru sprawiedliwo-
ści. W rezultacie niektóre bardzo duże 
postkomunistyczne słonie można było 
sądzić i skazać na więzienie za korup-
cję. Jeszcze kilka lat przedtem nikt nie 
wyobrażał sobie, że były premier z PSD 
(postkomunistyczny) Adrian Năstase, 

Z czasem cele  
ataków uległy 
zmianie – NPP 
po tym, jak stała 
się główną siłą 
polityczną w koalicji 
rządowej (1996–2000) 
praktycznie zniknęła, 
a Królewski Dom 
Rumunii pogodził się 
z postkomunistycz- 
nym stablishmentem.

Potem, przez wiele 
lat, niewygodni 
dziennikarze 
znajdowali się pod 
nadzorem tajnych 
służb Ministerstwa 
Spraw 
Wewnętrznych, 
słynnego UM 0215, 
swego rodzaju 
odpowiednika 
Wojskowych Służb 
Informacyjnych 
w Polsce. 
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a później sam Voiculescu, trafiliby na 
kilka lat do więzienia. A tak się napraw-
dę stało. I oczywiście wywołało to skraj-
ną furię układu postkomunistycznego, 
najgłośniej wyrażoną przez stacje te-
lewizyjne, których zjadliwość osiągała 
czasami poziom przypominający rok 
1990, z podobnymi konsekwencjami co 
do podziału i polaryza-
cji społeczeństwa.

Po dziś dzień, An-
teny i inne pokrewne 
media, potępiają wie-
ce przeciwko PSD (do-
chodzi do ogromnych 
protestów przeciwko 
próbie skorumpowa-
nych przywódców PSD, 
by obalić reformę wy-
miaru sprawiedliwości, 
aby uniknąć więzienia), 
oczerniają prezyden-
ta Iohannisa i opozy-
cję. Jednak ataki te nie 
mają już takiego rozmiaru jak za Băse-
scu, ponieważ Iohannis to nie Băsescu, 
a obecna opozycja nie jest tak napraw-
dę wyzwaniem dla PSD. Sama PSD wy-
grała ostatnie wybory parlamentarne 
(w 2016 r.) nie dlatego, że jest popular-
na, lecz z powodu absencji – bo wyborcy 
nie dostrzegli zbyt dużej różnicy między 
PSD a pozostałymi (liberałami – PNL oraz 
nową lewicą – USR) i mają złą opinię na 
temat całej klasy politycznej.

Media nie pokazują 
oczekiwań społecznych

Niestety, obecnie w naszym kra-
ju nie ma znaczącej konserwatywnej 
siły politycznej. Gdyby jednak istniała, 

prawdopodobnie mogłaby liczyć na wy-
borców. 

Według badań, ogromna więk-
szość Rumunów twierdzi, że 
wierzy w Boga i że uważa ro-

dzinę za bardzo ważną wartość. Najbar-
dziej szanowane instytucje to Armia, 
Kościół i DNA (rumuński odpowiednik 

Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego). Co do 
orientacji geopolitycz-
nej, ogromna większość 
woli Zachód (NATO, UE), 
a tylko 5 procent Rosję. 
Z kolei znaczna więk-
szość postrzega USA ja-
ko naszego najlepszego 
sojusznika, a Rosję jako 
naszego wroga. 

Jednak żadne tra-
dycyjne media i żadne 
partie nie reprezentują 
w pełni tych poglądów.

Media wspierające 
PSD pokazują postkomunistycznych 
przywódców (prawie wobec wszystkich 
toczą się sprawy sądowe lub są oni ści-
gani za korupcję) idących do cerkwi, ca-
łujących ikony, noszących tradycyjne 
rumuńskie stroje i machających czer-
wono-żółto-niebieskimi flagami narodo-
wymi. Jednak udawany konserwatyzm 
mediów PSD jest przez społeczeństwo 
coraz bardziej postrzegany jako niewia-
rygodny.

Media anty-PSD pokazują lide-
rów opozycji machających fla-
gami europejskimi, proponując 

ustawodawstwo antydyskryminacyjne 
i większą integrację europejską. Jeśli wy-
borcy nie wykazują entuzjazmu do tych 
propozycji, opozycyjne media narzekają 

na naród, że jest głupi, 
zacofany itd. Nic dziw-
nego, iż takim „postę-
powym” mediom nie 
uda się nawiązać kon-
taktu ze społeczeń-
stwem.

Oprócz miejsco-
wych oligar-
chów, prak-

tycznie nie ma innych 
źródeł finansowania 
projektów medialnych, 
niż Soros i niemieckie 
fundacje. Pochodze-
nie kapitału nie jest 
głównym powodem 
poprawności politycz-
nej nawet tych proza-
chodnich dziennikarzy 
w Rumunii. Ta popraw-
ność wynika z faktu, 
że niczego innego nie 
znają.

Większość błyskot-
liwych, bohaterskich 
dziennikarzy lat 90. 
odeszło z zawodu. Te-
raz absolwenci dzien-
nikarstwa są mniej 
przygotowani, aby zdać 
sobie sprawę z tego, że 
istota cywilizacji zachodniej nie polega 
na legalizacji homozwiązków.

Z drugiej strony, w ostatnich latach, 
najsilniejsze prozachodnie media, takie 
jak România Liberă, Cotidianul, Eveni-
mentul Zilei, zostały zakupione przez 
oligarchów zainteresowanych zablo-
kowaniem głosów antykorupcyjnych. 
Z  niezależnych, proreformatorskich 
mediów, którymi były od lat 90., teraz 

Niestety, obecnie 
w naszym kraju 
nie ma znaczącej 
konserwatywnej 
siły politycznej. 
Gdyby jednak 
istniała, 
prawdopodobnie 
mogłaby liczyć na 
wyborców. 

stały się instrumentami zastraszania 
prokuratorów i sędziów, w stylu Anten 
Voiculescu.

Społeczeństwo rumuńskie jest bar-
dzo uzależnione od telewizji. Bar-
dzo dużo inwestuje się w telewizję, 

a w Rumunii tylko oligarchów na to stać, 
więc większość kanałów telewizyjnych 
znajduje się w ich rękach. Jedynym zna-
czącym wyjątkiem jest tylko ProTV. 
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Dobrzy, gościnni ludzie, piękne 
krajobrazy – tak większości Po-
laków kojarzy się Słowacja. Kraj, 

który najpóźniej po „pierestrojce” od-
zyskiwał niezależność, bo w roku 1993, 
kiedy rozpadła się ostatecznie federacja 
nazywana Czechosłowacją.

Jednak procesy demokratyzacyjne na 
Słowacji zaczynały ujawniać się wcześ-
niej. Dotyczyło to również, a może prze-
de wszystkim, mediów. Ich stan dzisiej-
szy jest poniekąd wynikiem wydarzeń 
z początku lat dziewięćdziesiątych. Na 
przełomie lat 1989/90, kiedy jeszcze ist-
niała federacja Czechosłowacka, zaczęto 
od likwidacji cenzury jako instytucji. Ta 
decyzja pociągnęła za sobą szybki rozwój 
prasy i pierwsze próby prywatyzacji me-
diów na zasadzie tworzenia spółdzielni 
wydawniczych. Na początku 1990 roku 
na terenie Czechosłowacji ukazywało się 

1100 gazet i czasopism. Zmiany prawne 
i strukturalne spowodowały, że rok póź-
niej na rynku pojawiło się już 2500 tytu-
łów. Jeszcze na przełomie lat 1991/1992 
weszła w życie pierwsza ustawa me-
dialna, dzięki której można było udzie-
lać koncesji prywatnym nadawcom. Do 
stycznia 1993 roku, czyli do rozpadu fe-
deracji czesko-słowackiej, w mediach 
funkcjonowały dwa języki jednocześnie. 
Bywało, że bohater wywiadu medialnego 
używał języka czeskiego, a dziennikarz 
słowackiego. Podobnie było w większo-
ści dzienników telewizyjnych, gdzie pro-
gram prowadziła para posługująca się 
językiem czeskim i słowackim.

Przełom roku 1990/1991 to również 
początki ekspansji zagranicznego, za-
chodniego kapitału. Słowackie media by-
ły kupowane lub też inwestowano w zu-
pełnie nowe tytuły. 

Mały, wielki kraj – takie określenie można najczęściej znaleźć w opisach 
Słowacji. I dużo w tym racji. Terytorialnie mały, wielki duchem swoich 
mieszkańców. Ten kraj liczący niespełna 5,5 miliona mieszkańców, posiada 
gęstą sieć, mocno zróżnicowanych mediów. Problemy związane ze środkami 
przekazu są tutaj jednak bardzo podobne do tych, o których mówili dziennikarze 
podczas marcowej konferencji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Wolność 
(słowa) kocham i rozumiem” w Warszawie. Nie odbiegają też zbytnio od opinii 
żurnalistów z pozostałych jedenastu krajów Trójmorza, wyrażanych w trakcie 
badań przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej.

w małym, wielkim kraju
Media

Tekst i fotografie: Andrzej Klimczak

Bratysława. Uliczne upamiętnienie 
zamordowanego dziennikarza 
Jána Kuciaka i jego narzeczonej.

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
w siedzibie Syndykatu Slovenskich Nowinarov w Bratysławie.
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Pierwszymi inwestorami na Słowacji 
były: Vltawa-labe-Press, należący do Ver-
lagsgruppe Passau oraz POL-Print Me-
dien GmbH, inwestujący głównie w pra-

sę lokalną. Tuż za Niemcami pojawił 
się szwajcarski Ringier, fiński Sanoma 
Magazine International oraz niemiecki 
Axel Springer Media. W kolejnych latach 
zjawiali się nowi nabywcy i inwestorzy, 
zmieniający układ sił własnościowych 
w mediach słowackich – Holendrzy, An-
glicy, Czesi.

Sen o wolności słowa

Słowaccy dziennikarze, podobnie 
jak ich koledzy z krajów będą-
cych niegdyś w zasięgu wpływów 

Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, oczekiwali z utęsknieniem 
mediów niezależnych, mediów wolne-
go świata, gdzie prawda była najważ-
niejszym wyznacznikiem statutowego 
działania. Podobnie jak w innych kra-
jach, dziennikarze słowaccy w kolej-
nych latach przeżyli rozczarowanie. Za-
miast oczekiwanych wartości, pojawiła 
się konkurencja ekonomiczna między 
wieloma mediami, pojawiły się wpływy 
polityki i biznesu. Na szpaltach w eterze 
i na ekranach zauważalna była nachal-
na propaganda uprawiana przez część 

mediów. Pojawił się też nowy rodzaj 
dziennikarza, nie zważającego na obo-
wiązujące w zawodzie zasady, lecz bez-
myślnie wykonującego polecenia prze-

łożonych lub partyjnych mocodawców. 
Pozostała grupa dziennikarzy wiernych 
zawodowej misji toczy nieustający bój 
o rzetelne media niezależne od wpły-
wów politycznych i gospodarczych.

Problematyczne oceny

Wśród negatywnych wydarzeń 
i opinii uzasadniających nie-
rzetelność zawodową, dzien-

nikarze słowaccy często nie są w stanie 
jednoznacznie ocenić sytuacji zarów-
no mediów, jak i zawodowego statusu 
ich samych. W ankietach, jakie w marcu 
br. wypełniali członkowie Slovenskiego 
Syndykatu Novinarov, na rzecz moni-
toringu prowadzonego przez Fundację 
Solidarności Dziennikarskiej, widać wy-
raźnie rozbieżności w ocenie.

Na pytanie o zasadę prezentacji róż-
norodnych opinii w przestrzeni medial-
nej i dotarcia z różnorodnymi opinia-
mi do szerokiej rzeszy odbiorców, tylko 
raz na dziesięciu ankietowanych pada 
stwierdzenie, że w tym względzie jest 
bardzo dobrze. Pozostałe głosy oscylują 
najczęściej w ocenie „częściowo dobrze”.

Ankietowe pytanie o niezależność 
mediów jest opatrzone poje-
dynczą oceną „dobra”. Pozostali 

uczestnicy badania wskazują na „prob-
lematyczne” lub „częściowo dobre”.

Wolność mediów, niezależnie od ich 
barw krajowych, zawsze będzie nara-
żona na próby jej ograniczenia. Szcze-
gólnie ma to miejsce w krajach, gdzie 
sięgały wpływy ZSRR. Pozostały wszak 
stare powiązania osób związanych 
z polityką i biznesem, a tam, gdzie nie 
ma takich powiązań, pozostała post-
komunistyczna mentalność. Ujawni-
ły się też nowe zagrożenia związane 
z oczekiwaniami polityków czy samo-
rządowców wobec mediów. Pojawiły 
się też nieoficjalne próby wpływania 
na politykę i rynek przez niektórych 
zagranicznych właścicieli mediów. To 
niewidoczne zagrożenie związane jest 
chociażby z obecnością ponad 40 pro-
cent kapitału zagranicznego, który naj-
częściej będzie dbał przede wszystkim 
o swoje interesy a nie interesy kraju, 
w którym inwestuje. Zagrożeniem może 
być też 36-procentowy udział inwestycji 
z tzw. rajów podatkowych, których ka-
pitał bywa czasem mocno podejrzany.

Polityka i media

Najbardziej widoczne są próby uza-
leżnienia mediów przez polityków. Pro-
testy słowackich dziennikarzy budzi 
projekt poprawek do ustawy prasowej, 
zaproponowanych przez posłów SMER 
– Miroslava Číža i Dušana Jarjabka, któ-
re przywracają prawo do odpowiedzi dla 
urzędników publicznych. Szerzej na ten 
temat pisał redaktor Wojciech Pokora na 
portalu www.sdp.pl

Dziennikarze słowaccy jako „prob-
lematyczne” oceniają nie tylko 
ten powyższy, ale również pozo-

stałe prawne akty prasowe, które mają 
zabezpieczać realizację zasady wolności 
słowa. Stąd ich sprzeciw.

Protesty słowackich dziennikarzy 
poparło również CMWP:

Centrum Monitoringu Wolności 
Prasy SDP wyraża poparcie dla prote-
stu dziennikarzy i wydawców mediów 
na Słowacji przeciwko aktualnej nowe-
lizacji prawa prasowego, zgodnie z którą 
redakcja będzie miała obowiązek bez-
płatnej publikacji polemiki do każdej 
opublikowanej wcześniej informacji do-
tyczącej urzędów publicznych oraz par-
lamentarzystów. W przypadku odmo-
wy takiej publikacji zarówno redakcja, 
jak i dziennikarz będą mogli być uka-
rani grzywną w wysokości prawie 5 ty-
sięcy euro. Drugie czytanie nowelizacji 
prawa prasowego odbyło się 21 marca 
br. Wg informacji mediów słowackich 
pod protestem przeciwko uchwaleniu 

Słowaccy dziennikarze, podobnie jak ich koledzy 
z krajów będących niegdyś w zasięgu wpływów 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
oczekiwali z utęsknieniem mediów niezależnych, mediów 
wolnego świata, gdzie prawda była najważniejszym 
wyznacznikiem statutowego działania.

Daniel Modrowsky, Prezes SSN w Bratysławie.
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tego prawa podpisało się już ponad 290 
dziennikarzy. Ich protest wspiera tak-
że Słowacki Syndykat Dziennikarzy 
(SSN) oraz Stowarzyszenie Wydawców 
Prasy (AVT) na Słowacji oraz Interne-

tional Press Instytute. Także w ocenie 
CMWP SDP zmiany te mogą naruszać 
zasadę wolności słowa, ponieważ w ła-
twy sposób będą wymuszać na redak-
cjach i dziennikarzach publikacje opi-
nii np. polityków na dowolny temat, co 
w konsekwencji może nawet sparali-
żować pracę każdej redakcji zmuszo-
nej do publikacji odpowiedzi na swoje 
wcześniejsze materiały. Takie działanie 
psuje debatę publiczną w demokratycz-
nym państwie i osłabia niezależność 
mediów od świata polityki.

Jozef Jurcisin, dziennikarz z Presova, 
twierdzi, że w tej chwili bardzo trudno 
byłoby wskazać na Słowacji jakiekolwiek 
medium całkowicie niezależne. 

– Stykają się tutaj wpływy politycz-
ne, ekonomiczne a często wynikające 
chociażby z sympatii politycznych za-
rządzających mediami – twierdzi Jurci-
sin. – Na dodatek można zaobserwować 
mocne wpływy rosyjskie w słowackich 
mediach. To na pewno nie gwarantuje 
niezależności…

Dziennikarz, zawód 
bez ochrony

Niezależność mediów jest ściśle 
powiązana z warunkami wykonywania 

pracy dziennikarskiej. O to też pytała 
Fundacja Solidarności Dziennikarskiej 
w swojej ankiecie. Większość ankieto-
wanych pozycjonowała odpowiedź jako 
„problematyczne”, tuż przed oceną „źle”. 

Odpowiedź ta jest dość charakte-
rystyczna dla wszystkich krajów 
Trójmorza, w których brak jest 

silnych, ogólnokrajowych związków za-
wodowych pracowników mediów, które 
miałyby realny wpływ na medialne pro-
cesy legislacyjne i ochronę dziennikarza, 
również tę socjalną.

Bezpieczeństwo wykonywania za-
wodu dziennikarza na Słowacji moc-
no straciło na znaczeniu po zamordo-
waniu 27-letniego Jána Kuciaka i jego 
narzeczonej. Dziennikarz ten ujawniał 
w  materiale, nad którym pracował, 
działalność włoskiej mafii na Słowacji 
i powiązania z nią słowackiej partii po-
litycznej Smer.

Tekst powstawał we współpracy 
z  Czeskim Centrum Dziennikarstwa 
Śledczego Inwestigative.cz, włoską or-
ganizacją dziennikarską Investigative 
Project of Italy i międzynarodową orga-
nizacją Organized Crime and Corruption 
Reporting Project. 

Dziennikarze słowaccy nie kryją 
swoich podejrzeń, że do śmierci Jána Ku-
ciaka przyczyniły się związki niektórych 
przedstawicieli władz Słowacji z mafią 
włoską. To tragiczne wydarzenie spowo-
dowało jednak powszechny lęk w środo-
wisku dziennikarskim. 

– Mafia na terenie Słowacji nie prze-
rwała swojej działalności – mówi Daniel 
Modrowsky, prezes Slovenskiego Syndy-
katu Nowinarov – nikt z dziennikarzy 
śledczych nie jest pewien, czy zajmując 
się jakimś tematem, nie nadepnie na 
odcisk mafii.

Według portalu ww.sme.sk, 
morderstwo dziennikarza by-
ło przyczyną spadku Słowacji 

w ubiegłorocznym rankingu „wolność 
prasy” z pozycji 17 na miejsce 27.

Zagrożeń jest więcej

Przedstawiciele Syndykatu Nowi-
narov, pytani czy nie widzą zagroże-
nia ze strony zagranicznego kapitału, 
mającego pakiet większościowy w wy-
branych mediach, uważają, że w sytu-
acji powszechnej korupcji i wpływów 
rodzimych polityków i przedsiębior-
ców na media, kapitał zagraniczny jest 

swoistym gwarantem, że część bardzo 
ważnych tematów nie będzie „zamia-
tana pod dywan” lub przedstawiana 
w zmanipulowany sposób.

– Mieliśmy już takie przykłady, gdy 
wszystkie media zajmowały się tym sa-
mym problemem, a materiały dzienni-
karskie różniły się między sobą diame-
tralnie – mówi Pavel Novotny z gazety 
„Hospodarske Nowiny”. – Okazywało 
się, że najbardziej rzetelne informacje 
pojawiały się w mediach należących do 
obcego kapitału.

Przewaga obcego kapitału w me-
diach krajowych może jednak 
stwarzać niebezpieczne sytuacje, 

w których właściciele mogą sterować 
opinią publiczną na potrzeby polityki 
lub rynku. To zagrożenie suwerenności 
państwa. Stąd tak wielka obrona włas-
nych mediów przed obcym kapitałem 
np. w Niemczech czy we Francji. 

Bezpieczeństwo wykonywania zawodu dziennikarza  
na Słowacji mocno straciło na znaczeniu po zamordowaniu 
27-letniego Jána Kuciaka i jego narzeczonej.

Debata na temat wolności mediów na Słowacji.
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Proces powstania nowego tytu-
łu prasy regionalnej (i jakiego-
kolwiek dowolnego tytułu prasy 

periodycznej) nie jest już od wielu lat 
problemem na Słowacji. Ministerstwo 
Kultury Republiki Słowackiej prowadzi 

rejestrację prasy periodycznej (jak na-
zywa się oficjalny proces). Wydawca lub 
osoba, która chce wydawać prasę, naj-
później w dniu rozpoczęcia edycji, mu-
si złożyć na piśmie wniosek o wpisanie 
nowego tytułu na listę. Wystarczy złożyć 

pisemny wniosek o wpis i zawiadomie-
nie o udziałach majątkowych wydaw-
cy. Urzędnicy ministerialni mają 15 dni 
na dokonanie rejestracji. W ciągu pię-
ciu dni informują wnioskodawcę o na-
daniu numeru rejestracyjnego prasy 

Słowacja z ponad 
5 milionami mieszkańców 
i według wielkości 
swej powierzchni jest 
małym krajem, ale 
zróżnicowanym pod 
względem przynależności 
do regionów historycznych, 
wyznań religijnych, 
i posiadanych mniejszości 
narodowych. Z tego faktu 
wynika także bogactwo, 
a raczej złożoność mediów 
regionalnych i lokalnych. 
Wciąż powstają nowe 
tytuły. Prawo sprzyja 
rejestracji mediów

           Regionalne 
     media 
  na Słowacji

Jozef Jurčišin
(Rocznik 1956, emerytowany 
(ale nadal czynny) dziennikarz, 
mieszka w Preszowie, pochodzi 
ze świdnika. Był reporterem kilku 
ogólnosłowackich gazet, agencji 
prasowej, pracował jako 
redaktor naczelny gazet 
regionalnych w Preszowie 
i Wielkim Szaryszu, kontakt:  
jjurcisin@gmail.com). 
Inicjator, uczestnik i tłumacz 
polsko-słowackich projektów 
medialnych. 

Tekst Jozef Jurčišin
Fotografie: Andrzej Klimczak,
Jozef Jurčišin

z zagranicy dla SDP
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periodycznej, który wydawca jest zobo-
wiązany umieszczać w każdym numerze 
czasopisma. Wydawca prasy jest zobo-
wiązany do bezpłatne-
go przesłania w ciągu 
trzech dni od rozpo-
częcia wydawania po 
jednym egzemplarzu 
gazety do biblioteki 
centralnej oraz biblio-
tek wojewódzkich.

Jedyny problem 
w tym, aby wydaw-
ca miał pieniądze 

nie tylko na wydanie 
pierwszego numeru, ale 
też na kolejne. Na Sło-
wacji jest wiele przykła-
dów takich wydawnictw 
„jednodniówek”, które 
z przyczyn ekonomicz-
nych musiały zakoń-
czyć działalność.

Na stronie inter-
netowej Ministerstwa 
Kultury jest ogólnie dostępny spis pra-
sy periodycznej wydawanej w Republice 
Słowacji. Pod koniec marca br. było za-
rejestrowanych 1723 tytułów. 

Ile jest mediów na Słowacji?

Daniel Modrovský, prezes Słowa-
ckiego Syndykatu Dziennikarzy (SSN) 
z siedzibą w Bratysławie, największej 
profesjonalnej organizacji pracowni-
ków mediów (obecnie liczy około 1700 
członków), nie jest w stanie opraco-
wać dokładnych statystyk dotyczących 
liczby czasopism regionalnych i lokal-
nych. Tych pierwszych może być około 
stu. Istnieje kolejnych około 170 gazet 

miejskich wydawanych głównie przez 
władze samorządowe, ale w tej liczbie – 
jak wyjaśnił D. Modrovský – nie ma gazet 

miejscowości i  gmin. 
Na Słowacji jest 2927 
miejscowości w 79 po-
wiatach w ośmiu woje-
wództwach; z nich 140 
miejscowości działa na 
prawach miasta. Jedno-
cześnie, zgodnie z usta-
wą, każda miejscowość, 
nawet ta zamieszkana 
np. przez 15 mieszkań-
ców ze stałym miej-
scem zamieszkania, jest 
odrębną osobą prawną.

Zgodnie z licen-
cjami wydanymi przez 
kompetentne władze, 
istnieje ponad 50 sta-
cji telewizyjnych, które 
noszą etykietę regional-
ną, a jeszcze więcej, bo 
około 80, jest na Słowa-

cji regionalnych stacji radiowych. Tylko 
w regionie Żylińskim jest według D. Mo-
drovskiego 14. Całkowicie poza spisem 
statystycznym jest istnienie serwisów 
internetowych. Jak twierdzi D. Modrov-
ský, w Kraju (województwie) Żylińskim 
jest ich 20, cztery np. w Martinie, naj-
starszym mieście w tym regionie.

Dokładna liczba tytułów mediów 
regionalnych na Słowacji nie 
jest też znana przewodniczą-

cej Klubu Dziennikarzy Regionalnych 
w SSN Monice Nemčekovej. Jest to jeden 
z najbardziej aktywnych klubów, który 
co roku organizuje spotkania dla swo-
ich członków zawsze w innym miejscu 
na Słowacji. Z bazy członkowskiej SSN 

wynika, że około 70 procent dziennika-
rzy przynależących do syndykatu, pra-
cuje w prasie regionalnej i lokalnej.

Brak finansów, brak kadry

Ważne jest, ile jest wydawa-
nych tytułów prasy perio-
dycznej na Słowacji, ale jesz-

cze ważniejsze jest pytanie, kto w niej 
pracuje jako dziennikarz. Fakt ten ma 
niezaprzeczalny wpływ na jakość ist-
niejących gazet. Ogólnie rzecz biorąc, 
najbardziej kłopotliwym problemem 
dla prasy regionalnej i lokalnej na Sło-
wacji jest brak środków finansowych. 

Ale równorzędnym problemem jest ich 
jakość.

Obsadę wielu redakcji stanowi tylko 
jedna osoba, która nie tylko pisze własne 
artykuły, ale także redaguje teksty kore-
spondentów, składa gazetę, a nawet po 
wydruku ją dystrybuuje. Finanse nigdy 
nie są wystarczające. Ale jak mówią na 
Słowacji – każdy kij ma dwa końce. Jeśli 
redakcja nie ma wystarczających zaso-
bów do funkcjonowania, przełoży się to 
na jakość produktu oferowanego odbior-
cy. Same pieniądze nie są zbawieniem. 
Często praca w prasie regionalnej wią-
że się z misją, która nigdy nie zostanie 
odpowiednio wyceniona finansowo. 

Jedyny problem 
w tym, aby 
wydawca miał 
pieniądze nie 
tylko na wydanie 
pierwszego 
numeru, ale też 
na kolejne. Na 
Słowacji jest wiele 
przykładów takich 
wydawnictw 
„jednodniówek”, 
które z przyczyn 
ekonomicznych 
musiały zakończyć 
działalność.
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Jednak według wielu redaktorów jest to 
najlepsza szkoła dziennikarska w prak-
tyce. Dziennikarz w takiej redakcji jest 
najbliżej codziennego życia, musi na-
uczyć się wchodzić w różne relacje 
w swoim otoczeniu. Jednocześnie musi 
się godzić z nieustającym niedofinanso-
waniem swoich działań.

Brak pieniędzy wydawcy nie jest za-
zwyczaj spowodowany tylko suszą w je-
go kasie, ale głównie słabymi dochodami 
z reklam. W tym względzie sytuacja nie 
jest najlepsza w wielu regionach Sło-
wacji, zwłaszcza takich jak: Preszowski, 
Koszycki i Bańsko By-
strzycki, które należą do 
najbiedniejszych w całej 
Unii Europejskiej. 

Regionalne, 
poczytne, 
skuteczne…

Dom Wydawniczy 
Petit Press z sie-
dzibą w Braty-

sławie od wielu lat jest 
liderem w wydawaniu 
tytułów prasy regional-
nej. Obecnie jest to podmiot gospodar-
czy ze stuprocentowym kapitałem sło-
wackim, ale do 2014 r. jego udziałowcem 
był partner niemiecki. Posiada sieć re-
gionalnych tygodników „My”. Są one za-
rządzane z centrali w Nitrze. Dom Wy-
dawniczy informuje na własnej stronie 
internetowej, że te tygodniki obejmują 
wszystkie regiony Słowacji oprócz re-
gionu Bratysławy. Wydawane są w po-
niedziałki i wtorki, w 26 mutacjach i aż 
na 44 stronach. Wydawca informuje, że 
tygodniki „My” treściowo oferują nie 

tylko unikalne wiadomości regionalne, 
ale także wiadomości ze Słowacji i zza 
granicy. Dlatego ponad 40 procent sta-
łych czytelników nie czyta żadnego in-
nego z tygodników pojawiających się na 
Słowacji. Ciekawe są również opubliko-
wane dane – średni nakład drukowa-
ny wynosi 109 711 sztuk, średni nakład 
sprzedany to 76 912 sztuk, co daje śred-
nią 269 187 czytelników (tj. 6 procent 
populacji Słowacji).

Skutecznym na rynku prasy regio-
nalnej był Igor Matovič, poseł Rady 
Narodowej Republiki Słowackiej, 

który jeszcze w 2002 r. 
założył Dom Wydawni-
czy Regiónpress z siedzi-
bą w Trnavie. Wydawni-
ctwo sprzedał dwa lata 
temu, ale własne gaze-
ty pomogły mu stać się 
bardziej widocznym i im 
najprawdopodobniej za-
wdzięcza, że nadal jest 
członkiem parlamentu. 
Dziennikarz z wykształ-
cenia I. Matovič pisał 
regularnie komentarze, 
w których oceniał spo-

łeczną i polityczną scenę Słowacji. Ga-
zety były wrzucane do skrzynek poczto-
wych za darmo. Teksty i opinie Matoviča 
trafiały do ludzi na całej Słowacji. Rów-
nież do tych, którzy na co dzień nie czy-
tają i nie kupują gazet. Wydawnictwo 
występuje jako największy regionalny 
wydawca na Słowacji. Jego podstawowe 
portfolio obejmuje w sumie 36 regional-
nych gazet tygodniowych z ogólnokrajo-
wym zasięgiem i bezpłatną dystrybucją 
dla ponad półtora miliona gospodarstw 
domowych w Republice Słowackiej. 

Wszystkie tytuły są wydawane co ty-
dzień w formacie A4. Gazety są znane 
pod tytułami: Bratislavsko, Trnavsko, 
Prešovsko itd.

Na Słowacji istnieje cały szereg 
małych gazet regionalnych i lokalnych, 
w  których jedyny dziennikarz, czło-
nek redakcji jest również ich właścicie-
lem. Istotne jest jedno 
– w tych przypadkach 
nie ma miejsca na kla-
syczny podział: ktoś 
jest wydawcą gazety, 
ktoś jest jej „produ-
centem”. 

Głośne trąby

Wielki odzew 
w szere-
gach dzien-

nikarzy pracujących 
w prasie regionalnej 
spowodowały wyniki 
badań przeprowadzo-
nych w 2016 i 2018 r. 
przez stowarzyszenie 
obywatelskie – Trans-
parency International 
Slovakia (TIS) pod na-
zwą obrazową Hlasné trúby (Głośne trą-
by). Badano treści gazet wydawanych 
przez samorządy miast, czyli nie przez 
podmioty prywatne. Powód był jasny, 
wydawana w ten sposób prasa perio-
dyczna, która informuje o sprawach lo-
kalnych za pieniądze publiczne i pod-
lega administracji publicznej, ma cechy 
mediów publicznych. Często ich treść 
jest cenzurowana na korzyść obecne-
go kierownictwa samorządu, które od-
powiada za wydawanie czasopisma. 

Kryterium oceny stanowił standardowy 
indeks BENEFIT, oceniano stopień obsza-
ru politycznego zarezerwowanego w wy-
branych tytułach dla kierownictwa mia-
sta, ale także np. liczbę zdjęć członków 
kierownictwa samorządu oraz liczbę od-
niesień do kierownictwa samorządu. Ba, 
monitoringowi poddano nawet to, ile 

stanowi koszt finan-
sowy wydania takiego 
tytułu w przeliczeniu 
na jednego mieszkań-
ca miasta. (Cała an-
kieta z wynikami dla 
każdego z niespełna 
100 tytułów wydawa-
nych przez miasta jest 
opublikowana na stro-
nie internetowej TIS).

Niezależnie od sy-
tuacji w mediach re-
gionalnych na Słowa-
cji, los dziennikarzy 
jest podobny – ten, 
kto pracuje w ich re-
dakcjach, nie ma ży-
cia usłanego różami. 
Często większość z lu-
dzi mediów wchodzi 
w spory z przedstawi-

cielami publicznymi. To ryzykowne spo-
ry, bo dziennikarz w praktyce nie posia-
da żadnej ochrony prawnej. 

Nowoczesne technologie komu-
nikacyjne wpływają na ten ob-
szar działalności dziennikar-

skiej. Jednak należy pamiętać, że każda 
lokalna gazeta, telewizja i radio mają 
bardzo specyficzną grupę docelową swo-
ich odbiorców, a zatem również jasną 
perspektywę oceny materiałów dzien-
nikarskich i ich wiarygodności. 

Brak pieniędzy 
wydawcy nie 
jest zazwyczaj 
spowodowany 
tylko suszą w jego 
kasie, ale głównie 
słabymi 
dochodami 
z reklam.

Niezależnie od 
sytuacji w mediach 
regionalnych 
na Słowacji, los 
dziennikarzy 
jest podobny 
– ten, kto pracuje 
w ich redakcjach, 
nie ma życia 
usłanego różami. 
Często większość 
z ludzi mediów 
wchodzi w spory 
z przedstawicielami 
publicznymi. 

z zagranicy dla SDP z zagranicy dla SDP



64

Rozważania 
 nie tylko dla 
dziennikarzy

O ponadczasowym 
znaczeniu Drogi Krzyżowej 
z Arcybiskupem Markiem 
Jędraszewskim Metropolitą 
Krakowskim rozmawia 
Andrzej Klimczak

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski.

rozmowa SDP

Fotografie: Andrzej Klimczak
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Andrzej Klimczak: Można powiedzieć, 
że nic się nie zmieniło od czasów, gdy 
Chrystus stanął przed Piłatem. Nadal 
wydawane są niesprawiedliwe wyro-
ki przez sędziów, media, polityków…

Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski: Te 
współczesne, niesprawiedliwe wyroki 
łączą się z problemem Piłata. W Ewange-
lii obserwujemy swoisty dialog między 

prokuratorem a Oskarżonym. Chrystus 
mówi w pewnym momencie: Ja się na to 
narodziłem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 
jest z prawdy, słucha mojego głosu. 

Piłat pyta wówczas: Cóż to jest prawda? 

Dzisiaj często obserwujemy nie-
gasnące echo tamtego pytania, 
kłamliwą narrację, która prowa-

dzi często do prawdziwego linczu me-
dialnego. To problem ogólnoświatowy, 
który nie omija także i Polski. Wynika 
on z tego, że wielu osobom brakuje te-
go podstawowego fundamentu, jakim 
jest obiektywna prawda. Po wtóre, co-
raz częściej obserwujemy brak szacunku 
i poszanowania godności drugiej oso-
by. Nie próbuje się zrozumieć człowie-
ka, który jest oskarżany. To, co się dzieje 
dzisiaj, jest multiplikacją tamtego sądu, 
który odbył się prawie dwa tysiące lat te-
mu. Dzisiaj równie często stajemy przed 
Piłatem, pozbawieni prawa do obrony.

Mówi Ekscelencja o prawie do obro-
ny… Nie wszyscy mają możliwość sko-
rzystania z niej, tak jak skazywane na 
śmierć nienarodzone dzieci.

Należy podkreślić, że te wyroki 
śmierci zapadają w imię demo-
kratycznie stanowionego prawa. 

Wręcz w niektórych kręgach uważa się, 
że kobieta ma prawo do zabijania swo-

jego dziecka. Na dodatek głosi się, że 
jest to wartość europejska, której należy 
chronić jak źrenicy oka. Żyjemy w spo-
łeczeństwie, które, gdy chodzi o dobro 
najważniejsze, czyli o życie całkowicie 
bezbronnych i niewinnych istot, zacho-
wuje się w sposób zbrodniczy. 

świat zwariował? Za prawem do za-
bijania opowiada się część polityków 
i dziennikarzy, którzy propagują taki 
proceder. Do tej zbrodni przykładają 
rękę również ci, którzy mówią, że są 
przeciwni aborcji, a którzy w imię prag-
matyzmu i politycznej arytmetyki nie 
stanową barier dla tego szaleństwa.

Świat zwariował, bo są tacy politycy, 
dziennikarze, ale i niemała część współ-
czesnego społeczeństwa, które w jakiejś 
mierze jest ofiarą przekazów medial-
nych i takiego a nie innego stanowione-
go prawa. Zbyt mało mówi się o ważnej, 
wychowawczej funkcji prawa. A prze-
cież jeżeli określa się jakieś normy, to 

po to, aby prawo stało na straży praw-
dziwego dobra. Tymczasem w przypadku 
aborcji mamy do czynienia ze zbrodni-
czym prawem, które zostało ustanowio-
ne w sposób demokratyczny. To wska-
zuje na jeszcze jedną 
istotną rzecz, na którą 
zwrócił uwagę świę-
ty Jan Paweł II w en-
cyklice „Centesimus 
Annus” w 1991 roku – 
dodajmy, że powstała 
ona w stulecie innej, 
słynnej encykliki Le-
ona XIII „Rerum no-
varum”, odnoszącej 
się do kwestii spo-
łecznych. Jan Paweł II 
pisał: Historia uczy, że 
demokracja bez warto-
ści łatwo się przemienia 
w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. 
Właśnie z tym zjawiskiem mamy do 
czynienia współcześnie.

Powszechnie uważa się, że problemy, 
o których rozmawiamy, wynikają rów-
nież z braku autorytetów, w tym auto-
rytetów Kościoła.

Najpierw robi się wszystko, aby tych au-
torytetów nie było, a potem się biadoli, 
że ich nie ma. To jest jednak tylko część 
zagadnienia.

Odnosząc się do sprawy Jezusa 
sprzed prawie dwóch tysięcy lat, w kil-
ku miejscach Ewangelii znajdziemy 
kwestię autorytetu. Żydzi ciągle do-
magali się od Jezusa jakiegoś znaku, 
będącego potwierdzeniem, że jest On 
prawdziwie Synem Bożym. Jezus, do-
konując cudów, takich argumentów im 

dostarczał. Tymczasem oni twierdzili, że 
te cuda – ich oczywistości bynajmniej 
nie podważali – są skutkiem tego, że Je-
zus działa mocą Belzebuba, księcia złych 
duchów. Dochodziło tutaj do szczegól-

nej ekwilibrystyki, gdy 
chodzi o ich sumienia. 
Doświadczane przez 
nich ewidentne dobro, 
czyli dokonane przez 
Jezusa cuda, powinno 
ich skłonić do uznania 
w  Nim Bożego Syna. 
Ponieważ z góry przyję-
li to za niemożliwe, wy-
godniej było im oskar-
żyć Sprawcę dobra 
o współpracę ze złym 
duchem, niż otworzyć 
się na prawdę o Chry-
stusie. Ich przewrot-

ność wskazuje na to, że człowiek, który 
nie jest wewnętrznie prawy i który nie 
idzie za głosem własnego, dobrze ufor-
mowanego sumienia, jest zdolny do naj-
większego cynizmu. 

Zło, o którym wspomina Ksiądz Arcy-
biskup, często staje się dla jego ofiar 
prawdziwym krzyżem. Co dla współ-
czesnych oznacza podjęcie krzyża?

Krzyż nie powinien chrześcijan 
dziwić. On należy do ich losu. Je-
zus powiedział przecież: Kto nie 

bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie 
jest Mnie godzien. Być godnym Jezusa, to 
znaczy być gotowym dźwigać krzyż i być 
znakiem sprzeciwu dla niegodziwości 
tego świata – tak jak znakiem sprzeciwu 
był sam Chrystus. To jest wpisane w nasz 
los. Oczywiście nie jest to łatwe, lekkie 

Żyjemy w społeczeństwie, które, gdy chodzi o dobro 
najważniejsze, czyli o życie całkowicie bezbronnych 
i niewinnych istot, zachowuje się w sposób zbrodniczy. 

Krzyż nie powinien 
chrześcijan dziwić. 
On należy do 
ich losu. Jezus 
powiedział 
przecież: Kto nie 
bierze swego 
krzyża, a idzie za 
Mną, nie jest Mnie 
godzien.
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i przyjemne. Z drugiej strony, Jezus uka-
zywał swoim uczniom ostateczne ho-
ryzonty ich życiowej 
drogi. Obiecywał, że 
jeśli pójdą za Nim, to 
dojdą do Ojca bogatego 
w miłosierdzie i posią-
dą Królestwo Niebie-
skie na wieki. Chrześ-
cijanin, który niesie 
krzyż, musi być wpa-
trzony w ostateczny 
cel swojej wędrówki.

Na Drodze Krzyżowej 
Jezusowi towarzyszy-
ła Jego Matka. W na-
szej współczesnej 
wędrówce towarzy-
szą nam bliscy, zna-
jomi, a także nieznani 
ludzie. Jednak relacje 
między nimi są dalekie od tej ze sto-
ku Golgoty, pełnej miłości i wsparcia. 

Niewątpliwie mamy do czynienia 
z procesem atomizacji, głęboko 
wchodzącym w tkankę naszych 

społeczeństw. Dzieje się to niejako na 
nasze własne życzenie, ponieważ wie-
le osób przyjmuje lansowaną dziś tezę, 
że liczy się tylko osobisty sukces. Naj-
ważniejszy jest wyścig szczurów, a nie-
ważne jest, kto i w jaki sposób w tym 
wyścigu polegnie. Coraz bardziej każ-
dy koncentruje się na własnym „ja”. 
W konsekwencji jesteśmy coraz bar-
dziej samotni. Ta samotność staje się 
źródłem cierpienia, depresji, a nawet, 
w skrajnych przypadkach, samobój-
stwa. Stąd wielki wysiłek Kościoła ja-
ko wspólnoty wierzących, która idzie za 

Chrystusem mocą Ducha Świętego, aby 
żyć właśnie we wspólnotach, począw-

szy od wspólnoty mał-
żeńskiej i rodzinnej. 
Jeżeli wiarę przeżywa 
się wspólnotowo, a jej 
przejawem jest cho-
ciażby uczestnictwo 
w niedzielnej Mszy 
świętej, to nie zazna-
my poczucia osamot-
nienia, prowadzącego 
niekiedy do skrajnej 
rozpaczy. 

Jezus upada pod cię-
żarem, a do pomocy 
w  niesieniu krzyża 
jest zmuszony Szy-
mon. Po chwili jednak 
uświadamia sobie, jak 
ważną dla niego sa-

mego jest ta pomoc. Politycy i dzienni-
karze to ludzie, którzy powinni służyć 
innym. Czy Ksiądz Arcybiskup dostrze-
ga w tych środowiskach właśnie tak 
realizowaną misję?

W dużej mierze współczesny 
świat istnieje dzięki mediom 
i politykom. Ich działalność 

może być coraz bardziej prawdziwie 
humanistyczna, ale też może stać się 
prawdziwym przekleństwem dla ludzi. 
Jeśli jest to służba człowiekowi, czy też 
całemu społeczeństwu, poprzez wier-
ność obiektywnej prawdzie, z poczuciem 
wielkiego szacunku dla odbiorcy, to wte-
dy mamy do czynienia z niesieniem po-
mocy tym, którzy czują się zagubieni, 
oszukani, którzy zwątpili w sens jakich-
kolwiek działań.

Stacja VI Drogi Krzyżowej pokazuje 
scenę, w której Weronika, ryzykując 
represje, przedziera się przez szpaler 
zbrojnych, aby przetrzeć chustą twarz 
Jezusa. To akt odwagi i współczucia. 
Może tym, którzy powinni służyć in-
nym, po prostu brakuje odwagi i em-
patii?

Odwaga niezwykłej, prostej kobie-
ty – bo tak ją przedstawia trady-
cja Kościoła – która nie zważa-

jąc na niebezpieczeństwo przedarła się 
przez kordon żołnierzy. Dla niej najważ-
niejsza była ta chwila ulgi, jaką mogła 
przynieść Skazańcowi, dźwigającemu 
krzyż na Golgotę.

Jeśli w naszym sercu tkwi troska 
o drugiego człowieka, to właśnie ona 
jest niejako miejscem, w którym rodzi 
się odwaga. Odwaga nie jest jakąś abs-
trakcyjną cnotą, wyrobioną w nas przez 
częste ćwiczenia. To jest tak silny skarb 
naszego ducha otwartego na innych, że 

możemy świadczyć prawdę w trudnych 
sytuacjach, nawet wtedy, gdy to świa-
dectwo niesie z sobą jakieś zagrożenie 
dla nas. Takie świadectwo niesie auten-
tyczne wyzwolenie, zgodnie ze słowami 
Chrystusa: „Prawda was wyzwoli!”

Stacje Drogi Krzyżowej ukazują rów-
nież upadki Chrystusa. Porównujemy 
tamte upadki do naszych własnych, któ-
re symbolizują nie tylko przewinienia, 
ale też dążenie do celu…

Upadamy, bo idziemy… Ta droga nie 
zawsze jest łatwa i siły nieraz topnieją. 
Pragniemy jednak powstawać i iść dalej. 
To jest istota drogi, jaką pokazał nam 
Jezus, oczekując, że pójdziemy za Nim, 
wpatrzeni w Jego wzór.

Kościół wnosi bardzo ważne roz-
różnienie między złem a osobą, która 
to zło popełniła. Jest daleki od potępie-
nia człowieka. Potępia zło, ale jednocześ-
nie pragnie pomóc człowiekowi, aby się 
podniósł. Na tym polega miłosierdzie 
– w przeciwieństwie do myślenia tego 
świata, które często jest myśleniem to-
talitarnym. Błędnie uważa się, że jeże-
li jakiegoś złego człowieka zniszczy się 
fizycznie, to przez to świat stanie się 
lepszy. Tymczasem tak naprawdę bę-
dzie gorszy, bo „się wzbogaci” o kolej-
ną zbrodnię. Prawdziwe wzbogacenie 
świata ma miejsce wtedy, gdy pomaga-
my komuś powstać, okazując mu nasze 
miłosierdzie. Świat się zbawia przez mi-
łosierdzie, a nie przez nienawiść.

Stacja VIII Drogi Krzyżowej pokazuje 
scenę spotkania Chrystusa z płaczący-
mi niewiastami. To symbol wrażliwości 
na ludzką krzywdę. Jaki jest stan tej 
wrażliwości w Polsce?

Myślę, że stan wrażliwości społecznej 
w naszym Kraju jest dobry. Wystarczy 
popatrzeć na to zagadnienie poprzez 
pryzmat działalności Caritas czy też 
innych organizacji niosących pomoc. 

W dużej mierze 
współczesny 
świat istnieje 
dzięki mediom 
i politykom. Ich 
działalność może 
być coraz bardziej 
prawdziwie 
humanistyczna, 
ale też może stać 
się prawdziwym 
przekleństwem dla 
ludzi.

Jeśli w naszym sercu tkwi troska o drugiego człowieka, 
to właśnie ona jest niejako miejscem, w którym rodzi 
się odwaga.
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Obserwujemy wiele spontanicz-
nych akcji: paczka dla Ukrainy 
lub pomoc świadczona chrześ-

cijanom w Syrii. Okazuje się, że hojność 
naszego społeczeństwa jest naprawdę 
ogromna. Są jeszcze w Polsce bardzo 
liczne dobre serca, wrażliwe na cierpie-
nia innych ludzi, ale jest też zaufanie do 
pewnych instytucji, poprzez które prze-
kazuje się pomoc dla potrzebujących. 

Tuż przed ukrzyżowaniem Chrystus 
zostaje odarty z szat. To symbolika 
braku poszanowania ludzkiej godno-
ści i honoru. Dzisiaj łatwo depcze się 
ludzką godność, gdy posiada się wła-
dzę lub stosuje medialną presję.

24 lutego tego roku, na zakończenie wy-
jątkowego w dziejach Kościoła spotka-
nia z przewodniczącymi episkopatów 
całego świata, Ojciec Święty Franciszek 
mówił, że przyczyną zła dotykającego 
dzisiaj dziesiątków milionów dzieci jest 
władza, pycha, chęć dominacji, rządy 
pieniądza. To prowadzi do tego, że ude-
rza się w godność człowieka – kobiety, 

mężczyzny, krzywdzi się dzieci – i to 
na niewyobrażalną wprost skalę. Jest 
to wielkim zgorszeniem i złem współ-
czesności. Do tego dochodzą naganne 
z punktu widzenia moralnego inicjaty-
wy, tak jak instrukcje WHO, które prze-
kazują instrukcje, jak należy seksuali-
zować dzieci, odbierając im dzieciństwo 

– i to jeszcze w wieku przedszkolnym. 
W ten klimat wpisuje się także karta 
LGBT. W gruncie rzeczy przekreśla ona 
wizję człowieka, według której Bóg stwo-
rzył kobietę i mężczyznę, powołanych do 
wzajemnej miłości i do szczęścia posia-
dania dzieci. Dzisiaj się to kwestionuje. 
Przekreśla się ludzką naturę, uderzając 
w Boży zamysł co do człowieka. W kon-
sekwencji dochodzi do jego degradacji. 
Tak bardzo zdehumanizowanych cza-
sów, jakie obecnie przeżywamy, jeszcze 
nie było. To problem globalny.

Jezus przybity do krzyża mówi: Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 
Czy to zdanie umierającego Człowieka-
Boga może współcześnie budzić reflek-
sję u tych, którzy występują przeciw 
zasadom, tradycji, przeciw prawdzie? 
Czy też można uznać, że nie powinno 
się podejmować dialogu ze złem?

Ze złem trzeba walczyć, tak jak Chry-
stus walczył do końca. Sam stał się ofia-
rą przerażającego okrucieństwa, zła 
i nienawiści. Widział jednak w swoich 

oprawcach kogoś, kogo Bóg kocha mimo 
wszystko. Kogoś, kogo powołał do istnie-
nia i daje mu szansę odnowy i napra-
wy swoich błędów. We wspomnianym 
wołaniu Chrystusa widzimy ogromną 
przestrzeń Bożego Miłosierdzia dla tych, 
którzy jeszcze żyjąc na ziemi mają szan-
sę zrozumieć swoje zło, żałować, prosić 

o przebaczenie i na 
koniec usłyszeć to, co 
usłyszał jeden z łotrów 
ukrzyżowanych obok 
Jezusa: Zaprawdę, po-
wiadam ci: Dziś będziesz 
ze Mną w raju. Myślę, 
że nie ma większej na-
dziei dla człowieka niż 
właśnie ta.

Wystarczyły trzy dni, 
żeby ta nadzieja speł-
niła się w zmartwych-
wstaniu Chrystusa. 
Dzisiaj w Polsce od-
mawia się ludziom 
prawa do nadziei, twierdząc, że nicze-
go nie można zmienić, ponieważ układ 
postkomunistyczny z postsolidarnoś-
ciowym łączą trwałe, wspólne interesy. 

Myślę, że nie jest to pełna diag-
noza polskiego społeczeństwa. 
Nie wszyscy ludzie Solidar-

ności brali udział w porozumieniach 
Okrągłego Stołu. Ponadto była też część 
uczestników tych negocjacji, która wo-
bec tamtych ustaleń była i pozostaje po 
dzień dzisiejszy bardzo krytyczna, co 
więcej: stara się przeciąć te dziwne po-
wiązania, których symbolem stała się 
Magdalenka. 

To prawda, Jezus zmartwychwstał 
trzeciego dnia. Jednakże wówczas, na-
wet mimo oczywistego świadectwa 
ze strony strażników strzegących Jego 
grobu, znaleźli się ludzie, którzy chcieli 
innym nadzieję odebrać. Stąd działa-
nia arcykapłanów i ówczesnych przy-
wódców narodu żydowskiego głoszą-
cych kłamstwo, że ciało Jezusa zostało 

wykradzione z grobu, 
kiedy strażnicy spali. 
To kłamstwo, jak pi-
sze św. Mateusz, trwa 
do dzisiaj. To oznacza, 
że mimo upływu czasu 
– a św. Mateusz pisał 
swą Ewangelię kilka-
dziesiąt lat po Zmar-
twychwstaniu – nadal 
byli ludzie, którzy po-
przez kłamstwo pró-
bowali innym odebrać 
nadzieję. 

Ta historia w ja-
kiejś mierze powtarza 
się także dzisiaj. Jest 

wielu ludzi, którzy niegdyś sprawowali 
władzę i za wszelką cenę chcą do niej 
powrócić. Dlatego też usiłują innym ode-
brać nadzieję, przekonując, że wszystko 
raz na zawsze zostało określone i że nic 
się nie da zmienić. 

Tymczasem nie ma niczego raz na 
zawsze. Tego uczy historia, nawet ta sto-
sunkowo wobec nas nieodległa. Hitle-
rowska Trzecia Rzesza i bolszewicki ko-
munizm miały trwać co najmniej tysiąc 
lat. Okazało się, że jeden system trwał 
12 lat i skończył się wraz z samobójczą 
śmiercią Hitlera, a drugi padł na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych.

Pamiętam wypowiedzi polityków 
z najwyższej półki, np. Giulio An-
dreottiego, który twierdził, że jaka-

kolwiek zmiana układu pojałtańskiego 
skończy się wojną atomową w Europie, 
a zatem nie można ustalonego w Jałcie 
porządku politycznego w ogóle naru-
szać. To była z jego strony, ale także ze 
strony zdecydowanej większości polity-
ków zachodnich, próba petryfikowania 

Ze złem trzeba walczyć, tak jak Chrystus walczył  
do końca. Sam stał się ofiarą przerażającego okrucieństwa, 
zła i nienawiści.

Tymczasem nie 
ma niczego raz na 
zawsze. Tego uczy 
historia, nawet ta 
stosunkowo wobec 
nas nieodległa. 
Hitlerowska 
Trzecia Rzesza 
i bolszewicki 
komunizm miały 
trwać co najmniej 
tysiąc lat.
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złej sytuacji dla Polski, dla Europy i dla 
świata w imię tak zwanego polityczne-
go realizmu. Pojawił się jednak wizjoner 
– Jan Paweł II, który wiedział, że jedy-
nym panem historii nie jest człowiek, 

ale sam Bóg. Jeśli człowiek sprzymie-
rzy się z Nim, to może dokonać ogrom-
nych zmian w tym świecie – i to w spo-
sób pokojowy. Solidarność narodziła się 

w Polsce na skutek jego pierwszej piel-
grzymki do kraju. Realny kształt przyjęła 
rok później. Wtedy można było sądzić, 
że ten ruch społeczny porywa się z mo-
tyką na słońce. Ostatecznie okazało się, 

że nawet wprowadzenie stanu wojen-
nego nie było w stanie przerwać tego 
silnego nurtu ludzkich sumień. O tym 
właśnie pisał kardynał Karol Wojtyła 

w poemacie „Myśląc Ojczyzna”, stawia-
jąc czysto retoryczne pytanie: Czyż może 
historia popłynąć przeciw prądowi sumień? 
Na dłuższą metę: nie! Taka właśnie na-
uka płynie z naszej historii!

W swojej ostatniej książce „Droga 
Krzyżowa Narodu Polskiego”, Eksce-
lencja przypomina wydarzenia hi-
storyczne czasów zaborów, wielkich 
rodaków, patriotów, ale też starania za-
borców, którzy, cytuję: Poprzez przepi-
sy, nakazy i zakazy chcieli skrępować 
a następnie całkowicie wyeliminować 
wszelki rozwój duchowy i materialny 
(Polaków). Historia lubi się powtarzać?

Czasem stajemy się świadka-
mi, a nawet uczestnikami nie-
oczekiwanych 

zwrotów w naszej hi-
storii. Te zwroty da-
ją niekiedy wrażenie 
czegoś, co już było. 
Jestem przeciwny ro-
zumieniu historii jako 
koła ciągle powtarza-
jących się wydarzeń. 
Ale też, z drugiej stro-
ny, jeśli historia ma być 
nauczycielką życia, to 
musimy właściwie od-
czytywać pewne analo-
gie, które narzucają się 
nam niejako same z dalszej lub nieodle-
głej przeszłości. Ciągle odnosi się wraże-
nie, że wolna i w pełni suwerenna Pol-
ska jest solą w oku niektórych państw 
– stąd ciągle ponawiane z ich strony 
próby jej pomniejszenia. A ponadto 
historia naszych bohaterów pokazuje, 
że polski naród w swym umiłowaniu 

wolności jest prawdziwie niezłomny. To 
powinno być nauką nie tylko dla nas, 
Polaków – zwłaszcza teraz, kiedy usiłuje 
się budować Europę jako wspólny dom 
dla wszystkich narodów ją zamieszku-
jących. 

Rozmawiamy w budynku Kurii Kra-
kowskiej, tuż obok słynnego „Ok-
na Papieskiego”. Pamiętam, jak sto-
jąc w tłumie, wówczas młodych ludzi, 
krzyczeliśmy pod tym oknem: zostań 
z nami! Czy Jan Paweł II został z Pola-
kami w przestrzeni duchowej?

Tak, został w sercach wielu Polaków. Wi-
dzę wielką gotowość wielu młodych lu-
dzi, aby kontynuować to, co rozpoczął 
nasz wielki Papież. Wielu Polaków przy-

jęło Jego naukę i żyje 
tak, jak On wskazy-
wał. Dobitnie wyraził 
to zwłaszcza podczas 
pielgrzymki do nie-
podległej już Polski 
w roku 1991, gdy jego 
nauczanie dotyczyło 
poszczególnych przy-
kazań Dekalogu jako 
fundamentu w pełni 
wolnej i sprawiedliwej 
Polski. Wielu naszych 
szlachetnych Rodaków 
świadomie podejmu-

je duchowy testament, jaki nam zosta-
wił, po to, aby go przekazywać kolejnym 
pokoleniom Polaków – tym, którzy go 
wprawdzie nie widzieli i którzy nie wo-
łali do niego „Zostań z nami!”, ale którzy 
– z drugiej strony – w pełni zasługują na 
to, aby być dumnymi z tego najwspanial-
szego Syna polskiej ziemi. 

Czasem stajemy się 
świadkami, a nawet 
uczestnikami 
nieoczekiwanych 
zwrotów w naszej 
historii. Te zwroty 
dają niekiedy 
wrażenie czegoś, 
co już było.

Pojawił się jednak wizjoner – Jan Paweł II, który wiedział, 
że jedynym panem historii nie jest człowiek, ale sam Bóg. 
Jeśli człowiek sprzymierzy się z Nim, to może dokonać 
ogromnych zmian w tym świecie – i to w sposób pokojowy. 

rozmowa SDP
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– Tu urodziła się Halina 
Miroszowa – bajerował Marian 
Bekajło, nestor wśród nas 
reporterów publicystyki TVP. 
Mówił to zawsze, gdy ekipa 
przejeżdżała „krajówką” 
w pobliżu Mławy. To 
oczywiście była nieprawda, 
ale wiadomo, że kłamstwo 
powtarzane po wielekroć 
uprawdopodabnia się. 

Halina też trochę kręciła, raz przy-
znawania się do Łomży, a raz do 
Warszawy. W Ł. witano ją jak 

swoją. Prowadziła tam spotkania z nie-
zwykle popularną i jeszcze bardziej szyb-
komówną Hanką Bielicką. Lubiły się 
i pasowały do siebie. Obie miały mężów 
przystojniaków, wysokich i szczupłych. 
Bielicka – amanta filmowego, a Miro-
szowa tajemniczego, wstrzemięźliwego, 

Matka 
 Polka 
z Woronicza

wypisz-wymaluj, hrabiego lub przynaj-
mniej dziedzica. Dworek pasował do 
kompletu, z tym że nowobogacki, który 
go posiadł, dobudował do klasycznego 
korpusu pasującą jak pięść do oka przy-
budówkę, by – otworzona tam restauracja 
– była większa. 

Oczywiście Halina miała dobry gust. 
Ładnie się ubierała. A do tego mówiła 
w sposób charakterystyczny, przeciąga-
jąc nieco samogłoski nawet wtedy, gdy 
nawijała jak karabin maszynowy. Miło 
się jej słuchało, bo dykcję miała bezbłęd-
ną, a że kobieta była mądra, to i treść jej 
wypowiedzi nie była nudna – owszem, 
ironiczna, a nawet złośliwa czasem, ale 
w umiarze. Bez powodu nigdy nikomu 
nie robiła przykrości. A do tego miała za-
wadiacki uśmiech. W sumie była to praw-
dziwa radocha, gdy się jej słuchało.

Wspomina 
Stefan Truszczyński

wspomnienia SDP
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Władza potrzebowała idoli

Czasy były, jakie były. Ludzie wypo-
wiadali się raczej powściągliwie. 
Dziś wiemy, że bardzo wielu lata-

ło z donosami. Władza jednak potrzebo-
wała idoli i wybrańców. Oni nie musieli 
być lizusami. Przez fakt, że po prostu 
byli w okienku ze swoją przystojną bu-
zią i ładnie mówili, to już tym samym 
pomagali. Pomożecie? – pytał taki jeden 
– pomożemy! Ale do czasu. 

Po latach niektórzy snują opowieści 
anegdotyczne o tym, jak się stawiali wła-
dzy, albo jak usypiali jej czujność. Naj-
śmieszniejsze są te opowieści, gdy snu-
je się story o tym, jak 
kiwano cenzorów. Dzi-
siaj ich nie mamy, bo 
i po co. Samocenzura 
wystarczy. To prawda, 
że wówczas ten ping-
-pong z władzą miał 
miejsce. Inteligentniej-
si mrugali nieco okiem, 
by dać telewidzom do 
zrozumienia, ale jed-
nocześnie bardzo uwa-
żali, żeby nie wyjść za margines, na któ-
rym brykać im pozwalano. 

Miroszowa łatwo nawiązywała kon-
takty. Była ciepła i przyjacielska. I ona 
rzeczywiście pomagała ludziom. Nie 
kończyła działań na tym, co powiedziała 
w programie. Poświęcała swój prywatny 
czas (już bez honorarium autorskiego) 
na dalsze załatwianie, troszczenie się 
o ludzi. Telefonowała, wstawiała się za 
tym i owym lub za tą i ową. Pomagała 
znaleźć pracę, pogodzić męża z żoną, 
a nawet potrafiła pojechać w Polskę do 
biednego sierocińca albo i więzienia. 

TAKA MATKA POLKA – można się 
było uśmiechać, ale kpin nie było.

Ile miała lat w okresie swej naj-
większej popularności – tego nikt nie 
wiedział. Bo i po co. Opowiadała o po-
wstaniu warszawskim. O swoim sani-
tariuszowaniu. Można było wierzyć lub 
nie. Ale kłóciło się to trochę wiekowo 
z wizerunkiem damy, która ciągle wy-
dawała się być młoda. 

Duchem taka była na pewno. 
Współpracowaliśmy realizując 
programy nazywane „Bankami 

Miast”. Mieliśmy miesiąc na poznanie 
środowiska, ludzi i spraw. A potem był 
wielki finał i zażarta walka między mia-

steczkami. Zależało 
mieszkańcom i władzy 
by wygrać, bo dostawa-
no za to… na przykład 
samochód ciężarowy, 
śmieciarkę lub jakieś 
dodatkowe fundusze 
na budowę stadionu, 
chodników, wodocią-
gów. Zależało też na 
zwycięstwie mieszkań-
com. Podniecali się ry-

walizacją i tym, że mogli wystąpić w te-
lewizji. I rzeczywiście malowano domy, 
czyszczono obejścia, przygotowywano 
występy artystyczne, na przykład w Tu-
choli prywatni ludzie wymalowali kil-
kaset swoich domów, pokrywając ścia-
ny regionalnymi motywami ozdobnymi. 

Garnęli się do niej wszyscy

W czasie transmisji „Banków 
Miast” Halina była w swoim żywiole. 
Z mikrofonem w ręku, buzią do kame-
ry, między przeżywającymi występy 

z entuzjazmem ludźmi. Ten program 
oglądała cała Polska, a i władze się bacz-
nie przyglądały, wyczulone na słowa 
krytyki. Ale nikt się nie obrażał i z regu-
ły w czasie programu rewanżowego (po 
pół roku albo po roku) następowało wi-
doczne poprawienie różnych niedociąg-
nięć. Oczywiście było też sporo zwykłej 
propagandy – jak to zawsze w telewizji 
– ale jednak również bardzo dużo praw-
dziwych dokonań. To wszystko ku po-
krzepieniu serc, w szarej rzeczywistości.

Artyści – i to ci z pierwszej półki 
– garnęli się do Miroszowej, bo bardzo 
fajnie potrafiła ich przedstawiać i po-
pularyzować. Halina znała wszystkich 
i wszyscy ją znali. Nie pamiętam, by ktoś 
odmówił występu, nawet bardzo krótkie-
go – takiego na dwa, trzy zdania. Artyści 
byli często zapraszani do miast, z któ-
rych pochodzili i chcąc się zrewanżować, 
pracowali społecznie.

Aktorzy są ozdobą kultury. Nie-
stety, szybko odchodzą w zapo-
mnienie. Na szczęście pozostają 

kadry filmowe, zapisane spektakle tea-
tralne. Ale to już nie to samo co żywy 
kontakt i przebywanie razem w jednym 
miejscu i czasie. A jeśli jeszcze rozma-
wiający z gwiazdą jest równie popularny 
i miły – efekt jest pozytywny, z radością 
się takie programy ogląda.

Wróćmy do wspomnień

Oto plan zdjęciowy z lat siedemdzie-
siątych, miejsce – Szczawnica. Halina 
nagrywa wywiad ze słynnym twórcą 
i długoletnim dyrektorem pracownicze-
go uzdrowiska Szczawnica. Na tle wie-
żowców, które wybudowały tu przyciąg-
nięte z całego kraju wielkie polskie firmy 

przemysłowe stoi doktor Paweł Kukliń-
ski. Halina zaczyna perliście, a tu ope-
rator – najwidoczniej zwariował – uznał 
za konieczne przerwać nagranie i po-
prawić nieco przekrzywiony krawat dy-
rektora – doktora. Trzeba było zaczynać 
od początku nagranie. Halina wściekła 
nalałaby chętnie naszego techniczne-
go kolegę, ale nie może tego zrobić przy 
obcych. No i wiadomo, że nic dwa razy 
się nie zdarza, a bardzo dobre w zamy-
śle jest wrogiem dobrego – dyrektor od 
tego momentu myśli więcej o krawacie 
niż o tym, co mówi.

Innym razem dwaj rywalizujący ze 
sobą naczelnicy miast zaczynają 
w czasie transmisji na żywo prze-

mawiać do siebie coraz ostrzej. Ale Hali-
na jest przygotowana. Wiedziała, że obaj 
byli kiedyś sportowcami, zawodnikami 
skaczącymi na nartach. I to przypomnie-
nie łagodzi od razu agresywny ton wy-
powiedzi. 

Mitygować też trzeba rozpalone, ry-
walizujące ze sobą głowy młodych re-
porterów, więc mówi: „Spokojnie Rysiu, 
spokojnie Funiek”. Wystarczyło. Miała 
autorytet.

Wymyśliła program „Szuflada”

Otwierała i wyjmowała bibelo-
ty, stare kalendarze, w których 
wszystko na co dzień notowała. 

Dużo tego było. Zapiski najlepiej przy-
pominały lata i różne przygody w czasie 
pracy na Woronicza. 

Niewiele trzeba było pokazywać. 
Dama opowiadała bowiem wspaniale. 
Uśmiechała się i zatrzymywała przy 
telewizorach ludzi siedzących w fote-
lach i na stołkach. O mszy w telewizji, 

Miroszowa łatwo 
nawiązywała 
kontakty. 
Była ciepła 
i przyjacielska. 
I ona rzeczywiście 
pomagała ludziom. 
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o modlitwie w TVP nikt nawet wów-
czas nie śnił, ale programy Haliny Mi-
roszowej traktowane były z wielkim na-
bożeństwem. Uspakajały, skłaniały do 
medytowania, stanowiły chwilę zadumy. 
Mała, biało-czerwona zakładka do ksią-
żek, złoty dzwoneczek, albo pocztówka 
z Częstochowy rozbudzały wyobraźnię 
lepiej niż tyrady słów i sztampowe ga-
dulstwo.

Do jej stolika dosiadł się Aleksander 
Małachowski. Popularny wówczas felie-
tonista tygodnika społeczno-kulturalne-
go. Pisał tam również na ostatniej stro-
nie Bogdan Tomaszewski i inni. Z tych 
najlepszych. Małachowski usiadł i tak 
już został. Gawędzili przed kamerami 
przez wiele miesięcy. Redaktor wcale nie 
był stary, choć nosił długie gęste i nie-
przyczesane włosy, brodę i wąsy. Taki 
prorok lub woj z bardzo starej baśni. Ha-
lina do końca życia pozostała redaktor-
ką, a Małachowskiego zapamiętaliśmy, 
jak stał się potem ważnym politykiem 
– nawet Marszałkiem Sejmu. Stuk – stuk 
laską w podłogę. Sejm, Senat – wyrażają 
zgodę. Śmiał się piosenkarz, ale zasada 
jest niezmienna. Może trochę dzieje się 
inaczej. Może. 

Małachowski był popularny. I to bar-
dzo. Wówczas nie przewijało się jesz-
cze tylu mądrali przez mały ekran. Za 
to ten, który tam się pojawiał, stawał się 

powszechnie znany. Czy Halina przez 
uczestnictwo w cotygodniowym noc-
nym programie pomogła Małachowskie-
mu? Być może. Facet – jak to facet – ni-
gdy by się do tego nie przyznał. Zresztą 
jemu samemu można przyznać, że nie 
był to typ pikusia z plasteliny, który ro-
bi z ekranu zalotne minki. Zaskoczył 
na przykład, gdy w czasie urlopu swo-
ją SHL-ką, 125 centymetrów sześcien-
nych, przejechał ciurkiem przez Europę 
do Izraela. Starszy Pan, a dał radę. Mimo 
lat i przyzwoitej wagi – na pewno ponad 
sto kilogramów. 

W czasie programu nie mówili 
do siebie „na ty”. Ale też nie 
rywalizowali o względy wi-

dza. Chyba im to nawet do głowy nie 
przyszło. Mówili do ludzi. Każdy swoje. 
Ale ten duet brzmiał razem dobrze. 

Na kilka lat przed śmiercią (w 2014) 
Halina znalazła się w Skolimowie. Do-
brze, że jest ten dom dla odchodzących 
twórców. Może tylko szkoda, że choć 
znajduje się blisko Warszawy, jego pen-
sjonariusze są jednak daleko od oczu 
innych. A przecież mają na pewno wie-
le jeszcze do powiedzenia. Coraz mniej 
jest ludzi pamiętających idoli sprzed lat, 
a także młodych, którzy mogliby choć tro-
chę zainteresować się nestorami. Mówi 
się, że lubimy aktorów. Oni jednak szyb-
ko odchodzą. Warto o tym pamiętać. 

PS. W poprzednim wspomnieniu – o Jerzym Ambroziewiczu napisałem, że Sobiesław Za-
sada, właściciel wielkiej firmy zamienił wspaniałego reportera na innego. Napisałem też, 
że wkrótce naczelny publicystyki TV zmarł. Otóż zatelefonował do mnie współpracownik 
i przyjaciel naszego ongiś najlepszego rajdowca i człowieka wielkiego sukcesu w biznesie 
i rzekł mi, że pan Sobiesław załatwił operację serca Ambroziewiczowi u jednego z najlep-
szych profesorów kardiologów. Niestety nie zdążono. 

W Rzeszowie zawiązał się 
sojusz obrońców Pomnika 
Walk Rewolucyjnych, 
który zgodnie z ustawą 
dekomunizacyjną powinien 
zostać rozebrany. Sprawa 
z pozoru ma tylko lokalny 
wymiar. W rzeczywistości 
wykracza daleko poza 
granice województwa 
podkarpackiego, bo 
pokazuje, jak można 
z rozmysłem manipulować 
prawdą historyczną, 
zamieniając symbol 
rewolucyjnego terroru 
i komunistycznego 
totalitaryzmu w symbole 
miasta, obywatelskiej 
wolności i ruchu LGTB.

Wykuwanie 
     drogi 

do szczęścia 
ludzkości 

Tekst Marek Tenor
Fotografia Tadeusz Poźniak
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Mało kto dziś pamięta, że stolica 
Podkarpacia należała do jed-
nego z najważniejszych ośrod-

ków tzw. Polski lubelskiej. 18 sierpnia 
1944 roku, czyli zaledwie dwa tygodnie 
po wkroczeniu Sowietów do Rzeszowa, 
do miasta przyleciała z Lublina 24-oso-
bowa grupa „kujbyszewiaków”, czyli 
byłych kościuszkowców, absolwentów 
kursu NKWD w Kujbyszewie, których za-
daniem było powołanie do życia pierw-
szych struktur UB. Jednym z organi-
zatorów bezpieki był 
uczestnik walk w Hi-
szpanii w szeregach 
Brygad Międzynarodo-
wych, kierownik Wo-
jewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Pub-
licznego w Warsza-
wie mjr Mieczysław 
Broniatowski. Kadry 
milicji i UB budowali 
żołnierze GL-AL, wspo-
mniani „kujbyszewia-
cy”, członkowie Brygad 
Międzynarodowych 
i osoby delegowane 
przez PPR. Po jakimś 
czasie do szeregów UB 
i MO rekrutowano osoby z nizin społecz-
nych, a nawet pospolitych bandytów. No-
wy narybek wiernie służył nowej władzy. 
Miejscowe kadry UB rosły z roku na rok. 
W 1954 roku na Rzeszowszczyźnie słu-
żyło aż 1524 funkcjonariuszy.

Do Rzeszowa w roli pełnomocnika 
PKWN przybył też przedwojenny miej-
scowy komunista, działacz Kominter-
nu i dąbrowszczak Tomasz Wiśniewski. 
Ten zagorzały komunista został dru-
gim, po ppłk. Władysławie Sobczyńskim, 

absolwencie (razem z Mieczysławem 
Moczarem) kursów NKWD w Smoleń-
sku i w Gorki, szefem rzeszowskiego UB. 
Wiśniewski funkcję najpierw zastępcy 
komendanta, potem komendanta, peł-
nił w randze kapitana od kwietnia 1945 
roku do grudnia 1946 roku. Z czasem 
stał się ikoną rzeszowskich komunistów. 

W 1989 roku (sic!) ukazała się wy-
dana nakładem rzeszowskiego oddzia-
łu Krajowej Agencji Wydawniczej po-
śmiertna hagiografia Wiśniewskiego 

zatytułowana „Tylko 
jedno życie. Opowieść 
o Tomaszu Wiśniew-
skim”, nadająca temu 
człowiekowi, który 
miał krew na rękach, 
status legendy. Już we 
wstępie można prze-
czytać hymn na cześć 
komunisty: „Tomasz 
Wiśniewski – „Tomek”, 
„Szczęsny” – legenda 
Rzeszowszczyzny i nie 
tylko. Człowiek, o któ-
rym „śpiewają i śpie-
wali pieśni” – żyje we 
wspomnieniach mnó-
stwa ludzi”. 

Naukowa wartość tej książeczki, 
o której dziś mało kto pamięta, 
jest nikła. Ma ona formę zreda-

gowanych po śmierci Wiśniewskiego wy-
znań i nie wiadomo, co jest zmyśleniem, 
a co prawdą czy ćwierć. Mimo tego moż-
na z niej wyłuskać kilka ciekawych in-
formacji mówiących wiele o weteranie, 
nawet gdyby były tylko formą autokre-
acji. Tomasz Wiśniewski w 1939 roku po 
wkroczeniu Niemców do Polski uciekł 
do ZSRS, gdzie spędził 5 lat. Jak czytamy 

w „Jednym życiu…”, w ZSRS pracował 
w fabryce lokomotyw z Kołomnie. Tam 
znając niemiecki tłumaczył w jakiejś 
sprawie szpiegowskiej. Po tym „zaufa-
no mi i posłano do Lwowa” – zwierza się 
komunista. We Lwowie miał się znaleźć 
w lutym w 1941, z miasta wyposażony 

w glejty uciekł przed Niemcami przez 
Kijów i Charków do Krasnojarskiego Kra-
ju, stamtąd został wezwany do Komin-
ternu w Moskwie. W Kusznarenkowie 
był komendantem milicji, służył m.in. 
z Jakubem Bermanem. Przez jakiś czas 
był kierownikiem gospodarczym szko-
ły dla dzieci polskich w Zagorsku (taka 
ciepła posadka musiała być wielkim wy-
różnieniem dla Wiśniewskiego). W Rosji 
kontaktował się z prominentnymi pol-
skimi komunistami, m.in. z Mieczysła-
wem Mietkowskim, czyli szefem Zarzą-
du Polityczno-Wychowawczego 1 Armii 
Polskiej w ZSRS, późniejszym genera-
łem brygady bezpieczeństwa publicz-
nego i wiceministrem bezpieczeństwa 
publicznego w okresie stalinowskim, 
oraz Wandą Wasilewską i Henrykiem 
Toruńczykiem (przyszłym pierwszym 
dowódcą wojsk wewnętrznych – KBW). 

***

Tow. „Tomek” vel „Szczęsny” jest na 
kartach tej propagandowej ksią-
żeczki przedstawiany jako życz-

liwy, ciepły człowiek. Jakie było praw-
dziwe oblicze Wiśniewskiego, pokazuje 

fragment jego listu napisanego do mi-
nistra BP z propozycjami, jak zwalczać 
przeciwników politycznych przed refe-
rendum w 1946 roku: „Moim zdaniem 
wszystkich podżegaczy z PSL należa-
łoby sądzić w szybkim tempie, złapa-
nych z bronią bandytów rozstrzeliwać 

na miejscu. Tylko terrory z naszej stro-
ny mogą odstraszyć wiejską młodzież 
i inteligencję od wyczynów antypań-
stwowych, gdyż wielu z nich uważa to 
za sport...”. Na koniec radzi, „by na miej-
scu akcji organizować sąd i na oczach 
spokojnej ludności bandytę rozwalić”. 

W innym liście do swoich prze-
łożonych szef WUBP prezen-
tuje nienawistny stosunek 

wobec działaczy ludowych i chłopów: 
„Ażeby wieś mogła swobodnie wypo-
wiedzieć się za Rządem, należy prze-
prowadzić aresztowania wszystkich szu-
brawców z PSL agitujących przeciwko 
Referendum, gdyż są to (…) przeważ-
nie ciemni, bogatsi chłopi, którzy pa-
miętają większe czasy z okresu [sprzed] 
1939, kiedy wodzowie „Piasta” od czasu 
do czasu rozdawali ochłapy dla swych 
naganiaczy i trzymają się dzisiaj Miko-
łajczyka (…), takiemu bałwanowi w ża-
den sposób nie wytłumaczy, tylko pobyt 
przez pewien czas w areszcie Bezpie-
czeństwa wpłynie na niego dodatnio 
i nawróci go na drogę uczciwej pracy”.

Zalecane przez Wiśniewskiego w li-
ście do szefa MBP „terrory” przybiera-
ły na Rzeszowszczyźnie od początku 

W 1989 roku 
(sic!) ukazała się 
wydana nakładem 
rzeszowskiego 
oddziału 
Krajowej Agencji 
Wydawniczej 
pośmiertna 
hagiografia 
Wiśniewskiego 
zatytułowana „Tylko 
jedno życie...”

Moim zdaniem wszystkich podżegaczy z PSL należałoby 
sądzić w szybkim tempie, złapanych z bronią bandytów 
rozstrzeliwać na miejscu...
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wkroczenia armii sowieckiej realną 
postać. Inspektor AK Rzeszów Łukasz 
Ciepliński tak opisywał w październi-
ku 1944 roku sytuację w więzieniu na 
rzeszowskim Zamku w raporcie do Ko-
mendy Podokręgu AK: „Straż więzienna 
rekrutuje się z ludzi obcych (milicjan-
tów), rzekomo z partyzantów na terenie 

Lubelszczyzny. Z wyglądu i postępowa-
nia robią wrażenie typowych bandytów, 
wyzutych z wszelkich uczuć ludzkich, 
specjalnie wrogo ustosunkowanych do 
wszystkiego co polskie. Szefem więzie-
nia jest Żyd. Oficerowie polskiego NKWD 
zachowują się bardzo zagadkowo. Wszy-
scy nietutejsi. Po polsku mówią niepo-
prawnie. Stosunek do Polaków gorszy, 
aniżeli Sowietów w mundurach. Jest to 
element obcy narodowi polskiemu”.

***

Śródmieście Rzeszowa zostało za-
mienione w zmilitaryzowaną stre-
fę śmierci. Główne więzienie mieś-

ciło się w Zamku, w pobliżu zaś inne 
areszty i pomniejsze miejsca uwięzie-
nia. Narożna secesyjna kamienica przy 
obecnym placu Śreniawitów nr 2 zosta-
ła zamieniona na siedzibę PUBP z za-
chowanymi do dziś celami więziennymi 
w piwnicach. W sąsiedniej kamienicy 
od strony dzisiejszej ul. Lisa-Kuli (daw-
niej Zamkowa) stacjonowała kompania 

operacyjna milicji, i tam też były cele 
więzienne (część z nich jest zasypana). 
Rzecz jasna swoje katownie miał WUBP 
przy ul. Jagiellońskiej. W kilku innych 
śródmiejskich obiektach stacjonowały 
wojska wewnętrzne (sztab przy ul. Za-
mkowej, dzisiejsza siedziba rozgłośni 
PR), milicja i NKWD.

Oprócz Rzeszowa swoje więzienia 
miały Przemyśl i Sanok, w mia-
stach powiatowych były areszty 

śledcze PUBP, a w Stalowej Woli i Sanoku 
obozy pracy. NKWD założyło na terenie 
Rzeszowszczyzny dwa obozy dla akow-
ców, jeden przesyłowy w Bakończycach 
na wschodnich peryferiach Przemyśla, 
skąd szły transporty akowców w głąb 
ZSRS, drugi filtracyjny w Trzebusce koło 
Sokołowa Małopolskiego, gdzie akowcy 
byli przetrzymywani w prymitywnych 
ziemiankach. W obozie działał trybunał 
wojenny. W lasach w pobliskiej Turzy 
wykonywano wyroki śmierci. 

W latach 1944–1945 przez areszty 
UB w woj. rzeszowskim przeszło po-
nad 85 tys. osób. Większość trafiła tam 
z przyczyn innych niż kryminalne. 
W pierwszym okresie po wkroczeniu ar-
mii sowieckiej do Polski akcjami wymie-
rzonymi w polskie podziemie kierowali 
oficerowie NKWD. Od pierwszych dni 
realizowali zalecenia Stalina wymierzo-
ne w polskie społeczeństwo: „pozbawić 
go przywódców,uczynić ich bezsilnymi, 

gdyż bez nich będzie podążało w do-
wolnym narzuconym kierunku”. W te-
renie działały grupy operacyjne NKWD 
i Smiersz, na wszystkich szczeblach UB 
pracowali sowieccy doradcy. Wiele ich 
nazwisk jest znanych polskim history-
kom, ale nie wiadomo, czy są prawdzi-
we. Sowieckie grupy likwidacyjne brały 
udział w obławach i rewizjach. Z bie-
giem miesięcy polscy 
funkcjonariusze usa-
modzielnili się, działali 
bez pomocy Sowietów. 
W całej Polsce w wal-
kach z poakowskim 
podziemiem mogło 
zginąć 10 tys. polskich 
patriotów oraz 4,5 tys. 
funkcjonariuszy no-
wego aparatu represji, 
żołnierzy i cywili zwią-
zanych z obozem wła-
dzy, a także kilkuset 
żołnierzy radzieckich. 
Tysiące ludzi trafia-
ło do więzień (tylko 
w połowie 1950 roku 
było 35,2 tys. więźniów 
politycznych, co stano-
wiło 35,9 proc. wszyst-
kich uwięzionych). 

Wybitny historyk Andrzej Pacz-
kowski pisze w swojej książce 
„Zdobycie władzy 1945–1947”, 

że walka z narodem miała niezwykle 
brutalny przebieg, gdy się zważy na dys-
proporcję sił. „Ofiarą jej padały tysią-
ce niewinnych osób, na szeroką skalę 
stosowano zbiorową odpowiedzialność, 
aresztowanych torturowano, łamano 
podstawowe zasady procesowe, i to nie 
tylko w sądach doraźnych. Wielokrotnie 

stosowano technikę prowokacji, skry-
tobójstwa, fałszowano zarówno doku-
menty, jak i zeznania, wymuszano przy-
znanie się do winy, łamano charaktery, 
rozbudowywano sieci agenturalne z za-
sady posługując się szantażem”. Pacz-
kowski ocenia, że w połowie 1947 roku 
nowa władza mogła mieć nawet 250 tys. 
uzbrojonych ludzi (milicja, UB, ORMO, 

KBW i inne formacje, 
a w zapasie WP i armię 
sowiecką). Masowym 
represjom towarzyszył 
fizyczny strach.

Mimo zakoń-
czonej po-
wodzeniem 

militarnej rozprawy 
z podziemiem, mi-
mo likwidacji legal-
nej opozycji i mimo 
sfałszowania w 1947 
roku wyborów do Sej-
mu i wyjścia oddziałów 
NKWD z Polski, w kraju 
nadal panował krwawy 
terror. Przyczyna była 
jedna: rewolucjoni-
stom bardziej zależa-
ło na obaleniu stare-
go systemu wartości 

i symboli oraz likwidacji nosicieli tych 
symboli, czyli oficerów, urzędników i in-
teligentów głównie szlacheckiego pocho-
dzenia, niż na przeprowadzeniu kolek-
tywizacji wsi i nacjonalizacji przemysłu. 
Pisze o tym filozof kultury prof. Andrzej 
Leder w książce „Prześniona rewolucja”: 
„Z punktu widzenia logiki rewolucyjnej 
był to jednak tylko moment wstępny [do 
1947 roku – mt], otwierający zmagania 
o prawdziwą stawkę, przebudowanie 

Mimo zakończonej 
powodzeniem 
militarnej rozprawy 
z podziemiem, 
mimo likwidacji 
legalnej 
opozycji i mimo 
sfałszowania 
w 1947 roku 
wyborów do Sejmu 
i wyjścia oddziałów 
NKWD z Polski, 
w kraju nadal 
panował krwawy 
terror.

Szefem więzienia jest Żyd. Oficerowie polskiego NKWD 
zachowują się bardzo zagadkowo. Wszyscy nietutejsi. 
Po polsku mówią niepoprawnie. Stosunek do Polaków 
gorszy, aniżeli Sowietów w mundurach.
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imaginarium rządzącego polskim spo-
łeczeństwem, zmianę całego pola sym-
bolicznego. Właśnie ten cel zawsze po-
pycha rewolucjonistów do wejścia na 
drogę terroru, który nie ma już charak-
teru narzędzia wspomagającego zwy-
cięstwo militarne, lecz jest środkiem 
niszczenia sieci znaczących, na których 
rozpięty jest obraz świata danej wspól-
noty”. Uwaga Ledera jest tym cenniejsza, 
że patrzy on na rewolucję w Polsce jako 
liberał i namawia swych czytelników do 
świadomego przeżycia koszmaru owej 
rewolucji i wykorzy-
stania jej owoców do 
zbudowania dojrzałe-
go mieszczańskiego 
społeczeństwa. 

***

Gdy w kraju nie 
ustawał czer-
wony terror, 

w Rzeszowie rozpoczę-
ły się prace nad prze-
budową miasta. Ambi-
cją komunistów było 
wyrwanie Rzeszowa 
z małomiasteczkowe-
go zacofania, pozba-
wienie go lokalnego 
małopolskiego kolory-
tu i patriotycznych tra-
dycji, i nadanie pseu-
donowoczesnego, ponadnarodowego 
i uniwersalnego charakteru. Temu ce-
lowi miała służyć przeprowadzona na 
masową skalę zmiana nazw ulic (na tab-
lice wskoczyli Lenin oraz cała plejada 
polskich komunistów, takich jak Finder, 
Fornalska, Nowotko, dokooptowano też 

Gwardię Ludową, Bieruta, Gwardzistów, 
Ludwika Bojanowskiego i innych) i dziel-
nic (w miejsce wsi Baranówka powstało 
osiedle XX-lecia PRL, Drabiniankę zastą-
piono Nowym Miastem). 

Na tle niskiej śródmiejskiej zabu-
dowy wyrosły gmaszyska – sym-
bole nowej władzy: eklektyczna 

siedziba WRN, socrealistyczna siedziba 
KW PZPR przy al. Lenina i wybudowa-
ny w takim samym stylu dom kultury 
WSK oraz wielki gmach komendy milicji. 
„Symbolika form przestrzennych […] ma 

wyrazić stosunki pano-
wania – podległości, 
a zwłaszcza hierarchie 
najważniejszych grup 
i  instytucji społecz-
nych. Manifestuje się 
to zarówno w wielko-
ści, jak i usytuowaniu 
budynków ważnych 
instytucji” – pisał nie-
żyjący rzeszowski so-
cjolog prof. Marian Ma-
likowski, odnosząc się 
do powojennych zmian 
w przestrzeni niewiel-
kiego Rzeszowa. W tak 
przemodelowanym 
mieście reprezentan-
ci nowej władzy czuli 
się jak u siebie w do-
mu. „Żal było opusz-
czać teren, na którym 

spoczywają snem wiecznym towarzysze 
polegli w walce z sanacją, hitlerowcami 
i rodzimą reakcją” – zwierzał się w par-
tyjnym wydawnictwie propagandowym 
„Z myślą o Polsce ludowej” (1963) Ludwik 
Szenborn, jeden z ważniejszych działa-
czy lokalnego PPR, który po 1945 roku 

zrobił zawrotną karierę w resorcie bez-
pieczeństwa (był m.in. funkcjonariuszem 
X Departamentu MBP). I dalej Szenborn: 
„Dzisiaj, ilekroć przechodzę ulicami swe-
go miasta, ze wzruszeniem oglądam każ-
dy nowy dom, każdą nową dzielnicę czy 
zakład przemysłowy. Na ich powstanie 

złożył się bezmiar cierpień, krwi i walki 
ludzi, dla których jedynym celem było 
wykuwanie drogi do szczęścia ludzko-
ści – komunizmu”. 

Partyjnym władzom nie było spiesz-
no do odbudowy przedwojennych 
pomników Mickiewicza, Kościusz-

ki i umiłowanego legionisty Piłsudskiego 
płk. Lisa-Kuli (ten ostatni został przy-
wrócony miastu obywatelskimi siłami 
dopiero po 1989 roku), natomiast wy-
kazały zapał w postawieniu najpierw 
(w 1950 roku) pomnika wdzięczności ar-
mii radzickiej „patrzącego” na siedzibę 
KW PZPR, później w centrum miasta 
wielkiego Pomnika Walk Rewolucyj-
nych vel Czynu Rewolucyjnego. Ten dru-
gi monument miał być rzekomo oddolną 
inicjatywą dla uczczenia 1000-letniego 
państwa polskiego. Jeśli nawet w 1966 
roku pojawiła się taka obywatelska ini-
cjatywa Włodzimierza Kozło (bo o tym 
społeczniku mowa), to w warunkach 
rządów monopartii nie miała żadnych 
szans realizacji. Na czele powstałego 
w 1967 roku komitetu budowy pomni-
ka stanął I sekretarz KW PZPR w Rze-
szowie Władysław Kruczek, człowiek, 

którego nazwisko pojawia się na wielu 
kartach historii rzeszowskiej KPP, PPR 
i PZPR. Kruczek zdecydował też o idei 
i wymowie pomnika mającego sławić 
w 30. rocznicę powstania PPR ruch ro-
botniczy na Rzeszowszczyźnie. Pierw-
szemu sekretarzowi wtórowały„Nowiny 

Rzeszowskie” z 6 lipca 1968 r., pisząc 
o „symbolu walk rewolucyjnych i hoł-
dzie dla poległych w tych walkach oraz 
dla wyrażenia w formie plastycznej idei 
zwycięstwa sił postępu i rewolucji nad 
siłami reakcji”. 

Rzeszowscy komuniści, uzasadnia-
jąc budowę pomnika, odnosili się do tra-
dycji stłumionej przez wojsko w 1919 ro-
ku chłopskiej Republiki Tarnobrzeskiej, 
masowych strajków chłopskich 1936 
roku, które prowokowali ukrywający 
się w szeregach Stronnictwa Ludowego 
członkowie KPP (jakkolwiek protesty na 
rzeszowskiej wsi były uzasadnione eko-
nomicznie, były również na rękę Niem-
com i Rosji sowieckiej, bo destabilizo-
wały sytuację w państwie, dlatego z ich 
poparcia szybko wycofała się PPS), odwo-
ływali się też do ukraińskiego „powsta-
nia leskiego” z 1932 roku. W materiałach 
propagandowych komuniści powoływali 
się też na przywódcę strajków chłop-
skich 1936 roku ludowca Władysława 
Kojdera, który po tzw. „wyzwoleniu” 
– o tym już nie pisali – został skryto-
bójczo zamordowany przez rzeszowskie 
UB, gdy jego szefem był Wiśniewski. 

„Żal było opuszczać 
teren, na którym 
spoczywają 
snem wiecznym 
towarzysze polegli 
w walce z sanacją, 
hitlerowcami 
i rodzimą reakcją” 
– zwierzał się 
w partyjnym 
wydawnictwie 
propagandowym 
„Z myślą o Polsce 
ludowej” (1963) 
Ludwik Szenborn...

Partyjnym władzom nie było spieszno do odbudowy 
przedwojennych pomników Mickiewicza, Kościuszki 
i umiłowanego legionisty Piłsudskiego płk. Lisa-Kuli...
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W tej mitotwórczej działalności, sięgają-
cej nawet XVII wieku (już wtedy chłopi 
mieli być uświadomieni klasowo!) par-
tyjni propagandziści zupełnie pomijali 

rolę niemarksistowskich, niepodległoś-
ciowych nurtów ludowych, które były 
o wiele silniejsze i ważniejsze od nie-
licznych marksistowskich, oraz udział 
PPS w walce o niepodległość Polski i na 
rzecz praw pracowniczych. 

***

Pomnik powstawał w bólach, spo-
łeczna zbiórka na ten cel zała-
mała się po wydarzeniach gru-

dniowych 1970 roku, o czym można 
przeczytać w  protokole społecznego 
komitetu budowy: „Trzeba podkreślić, 
że pewne zahamowanie prac […] wy-
nikało z nie najlepszej atmosfery, jaka 
powstała wokół budowy pomnika po 
wypadkach grudniowych. Dało się za-
uważyć nawet pewną rezerwę w wie-
lu środowiskach”. Pomnik wybudowa-
no z dużym poślizgiem, nie na 30-lecie 
PPR, a na 30-lecie PRL. Został odsłonięty 
z pompą 1 maja 1974 roku przy udziale 
I sekretarza KW PZPR w Rzeszowie Jerze-
go Gawrysiaka, autora projektu rektora 
ASP w Krakowie Mariana Koniecznego, 
oraz delegacji konsulatu radzieckiego 
w Krakowie i ze Lwowa. W uroczystości 
uczestniczyli oczywiście weterani ruchu 
robotniczego, przede wszystkim Tomasz 

Wiśniewski i Kazimierz Osetek, którzy 
znali się z działalności w przedwojennej 
KPP i którzy dobrze znali nieobecnego na 
uroczystości inicjatora budowy pomni-

ka Władysława Kruczka. Warto poświę-
cić kilka słów Kazimierzowi Osetkowi. 
W kolbuszowskim piśmie „Niwa” (1991/9, 
numer dostępny w internecie) ukazał się 
tekst Haliny Dudzińskiej szeroko opisu-
jącej biografię Osetka, przedwojennego 
komunisty z Górna, pierwszego komuni-
stycznego starosty kolbuszowskiego i or-
ganizatora PUB w Kolbuszowej (w której 
pracę znaleźli trzej jego młodsi bracia). 

Autorka jednoznacznie sugeru-
je, że bez pomocy Kazimierza Osetka 
i jego brata Floriana, NKWD nie doko-
nałoby aresztowań pierwszych nieko-
munistycznych członków rady powiatu 
w Kolbuszowej oraz żołnierzy i oficerów 
Obwodu AK Kolbuszowa. Aresztowani 
trafili albo pod lufę nagana albo zostali 
wywiezieni na Wschód. Potwierdzenie 
antyakowskiej działalności braci Oset-
ków można znaleźć w książce Mariusza 
Krzysztofińskiego „Komuniści na Rze-
szowszczyźnie 1918–1944/45”. Historyk 
co prawda nie pisze o Kazimierzu, tylko 
o Florianie i Walerianie, że należeli do 
organizowanych przez NKWD w 1944 
grup terrorystycznych do zwalczania po-
akowskiego podziemia i sporządzali listy 
proskrypcyjne akowców, ale stojący nad 
nimi w partyjnej hierarchii Kazimierz 
musiał „autoryzować” ich działania.

Wróćmy do odsłonięcia po-
mnika. Do zgromadzonych 
tłumów pierwszy przemówił 

Wiśniewski, wskazując na jego ideowy 
rodowód. Powiedział, 
że pomnik jest symbo-
lem „wiecznej chwały 
towarzyszom naszej 
walki (…) tym z jedne-
go szeregu rewolucyj-
nej manifestacji, z żoł-
nierskiego oddziału, 
walczącego o wolność 
Hiszpanii, bojowego 
szlaku od Lenino do 
Berlina, partyzanckiej 
drużyny, posterunku 
milicji i służby bez-
pieczeństwa, stawia-
jącego czoła terrorowi 

reakcyjnego podziemia, tym wszystkim, 
którzy oddali swe życie za Polskę, za 
wolność, za socjalizm” (wg relacji „No-
win Rzeszowskich”). 

O wymowie mo-
numentu prze-
mawia jego 

socrealistyczna forma 
i treść. Pomnik, jak in-
ne tego typu obiekty 
w  państwach byłego 
bloku wschodniego, 
otrzymał odważną, 
„kosmiczną” formę. 
W  jego bryle można 
rozpoznać wygięte na 
zewnątrz dwa moc-
no wydłużone lauro-
we liście tworzące od 
wschodu i zachodu 

O wymowie 
monumentu 
przemawia jego 
socrealistyczna 
forma i treść. 
Pomnik jak inne 
tego typu obiekty 
w państwach byłego 
bloku wschodniego, 
otrzymał odważną, 
„kosmiczną” formę. 

Pomnik wybudowano z dużym poślizgiem, nie na  
30-lecie PPR, a na 30-lecie PRL. Został odsłonięty  
z pompą 1 maja 1974 roku...

SDP i historia SDP i historia
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coś na kształt archa-
icznej, posiadającej 
sakralne konotacje 
płaskorzeźby o nazwie 
mandorla. Liście sple-
cione są udrapowanym 
czerwonym sztanda-
rem, po dwóch stro-
nach zawieszono dwa 
zespoły rzeźb. 

Od strony WRN 
typową dla socreali-
zmu grupę uczestni-
ków walki klas, czy-
li żołnierza, chłopa 
i  robotnika uosabia-
jących nowy typ ko-
munistycznego czło-
wieka, a od strony wjazdu do centrum 
miasta z Krakowa figurę greckiej bogi-
ni zwycięstwa Nike w bojowym szale. 
Pod względem artystycznym Nike jest 
o wiele lepsza od drugiej rzeźby, bardzo 
statycznej, z humorystycznie wciśnię-
tym chuchrem chłopa pomiędzy robot-
nikiem a żołnierzem. Jeśli się dobrze 
przyjrzeć bogini, zwraca uwagę jej an-
droginiczny charakter uwidaczniają-
cy się męską twarzą nad odsłoniętym 
i wypiętym biustem. Cokół monumentu 
stanowiła nieistniejąca już trybuna, któ-
ra stała pod figurami robotnika, chłopa 
i żołnierza, a wielki plac między pomni-
kiem a WRN otrzymał nazwę Placu De-
filad i służył władzy do organizowania 
różnych partyjnych rytuałów. Plac był 
odgrodzony wysokim murem od pobli-
skiego klasztoru oo. Bernardynów. Są-
siadujący z pomnikiem wybitny obiekt 
późnorenesansowej bazyliki został 
przesłonięty od strony Krakowa przez 
liczący 38 m wysokości monument.

Pochodzący z Rze-
szowszczyzny ar-
tysta nadał swo-

jemu dziełu śmiałą 
formę (osobną kwestią 
jest olbrzymia praca 
inżynierów i budow-
lańców), nie sposób 
jednak przemilczeć 
faktu, że tym samym 
wypełnił oczekiwania 
monopartii. Monument 
otrzymał pseudoreli-
gijny charakter, co po-
twierdza wyryty u jego 
podstawy patetycz-
ny napis: „Czyn wasz 
– bohaterski, sława – 

nieśmiertelna, wdzięczność nasza – bez-
graniczna”. Co gorsza, pomnik powstał ze 
szkodą dla miasta. Nie dość, że gryzie się 
architektonicznie z otoczeniem, to bez-
powrotnie zaburzył całą przestrzeń, unie-
możliwiając wybudowanie bezkolizyjne-
go nowoczesnego skrzyżowania. Pomnik 
w imię politycznych ambicji Kruczka i lu-
dzi z jego otoczenia stał się przeszkodą 
do rozwoju stolicy województwa. 

***

Obrońcy pomnika od wielu lat 
„odczarowują” jego ideologicz-
ne znaczenia. Trzeba przyznać, 

że są skuteczni tak, jak ich poprzedni-
cy z PZPR, którzy latami zakłamywali 
prawdę o latach powojennych w Polsce, 
wpadając w kiczowaty patos. Rzecznicy 
pozostawienia pomnika na miejscu wy-
korzystują w swojej propagandzie me-
dia społecznościowe i miejskie ruchy 
obywatelskie, a nawet lokalne media. 

Sprowadzają monument do rangi no-
woczesnego „symbolu naszego mia-
sta”, inspirują młodych do zamienia-
nia go w element swojej tożsamości, 
od wielu lat wprowadzają go do ikono-
grafii jako markę miasta. Zabawa, hap-
peningi i współczesny marketing mają 
zdjąć z niego ideologiczne odium. Ale 
na dnie nawet najbardziej niewinnych 
haseł w obronie monumentu kryje się 
zawsze pogróżka pod adresem zwolen-
ników usunięcia z przestrzeni miasta 
tego symbolu totalitaryzmu wyrażona 
hasztagiem #pomnikmazostac. Nosi-
cielami rzekomo uniwersalnej i „bez-
piecznej” idei pomnika mają być młodzi 
ludzie, którzy tatuują sobie nim ciało, 
zakładają koszulki z jego wizerunkiem, 
śpiewają o nim piosenki. Niektóre wpisy 
na forach w obronie pomnika (np. „Bez 
tego pomnika Rzeszów byłby jak Paryż 
bez wieży Eiffla”) można by potraktować 
z przymrużeniem oka, gdyby nie świa-
domość, że dotyczą one monumentu 
sławiącego rewolucyjny terror i sowie-
cki totalitaryzm. 

Przychylność wielu młodych wyni-
ka albo z niewiedzy,albo z przeko-
ry i chęci ucieczki w nieokreśloną 

bliżej postępowość. Pomnik trafił na-
wet na transparenty pierwszego mar-
szu równości, jaki przeszedł ulicami 
miasta w czerwcu 2018 roku. Obrońcy 
pomnika rzecz jasna nie są zapatrzeni 
w figury robotnika, chłopa i żołnierza 
(można domniemywać, że dawno po-
rzucili je na śmietniku historii), zapa-
trzeni są natomiast w Nike, która jak 
można przypuszczać, dzierży tym ra-
zem nie czerwony, a tęczowy sztandar 
ruchu LGTB. Celem tych aktywistów jest, 
parafrazując słowa komunisty Ludwika 

Szenborna, „wykuwanie drogi do szczęś-
cia ludzkości – genderyzmu”. I nie ma 
w tej konstatacji za grosz demagogii. 

***

Niewpisany do rejestru zabyt-
ków Pomnik Walk Rewolucyj-
nych czeka na uruchomie-

nie przez Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie 
procedury administracyjnej zmierza-
jącej do jego wyburzenia. Wg ustawy 
dekomunizacyjnej koszt usunięcia 
przeżytku komunizmu z przestrzeni 
publicznej spoczywa na właścicielu 
– w tym przypadku oo. Bernardynów, 
na których terenie stoi monument. 
Ci informują, że nie mają pieniędzy 
potrzebnych (ok.  40  mln zł) na je-
go usunięcie. W przypadku drugiego 
rzeszowskiego reliktu komunizmu – Po-
mnika Wdzięczności Armii Radzieckiej 
– wszczęto już procedurę administra-
cyjną zmierzającą do jego wyburzenia.

***

Najważniejsze źródła: Gontar-
czyk P., Dąbrowszczacy – żołnierze Stali-
na, „Rzeczpospolita”, 14 V 2007; Leder 
A., Prześniona rewolucja, Warszawa 2014; 
Malikowski M., Powstawanie dużego mia-
sta: drogi i bezdroża socjalistycznej urba-
nizacji na przykładzie Rzeszowa, Rzeszów 
2010; Nawrocki Z., Zamiast wolności. UB 
na Rzeszowszczyźnie 1944–1949, Rzeszów 
1998; Śladami zbrodni komunistycznych na 
Rzeszowszczyźnie 1944–1956, Rzeszów 
2012; Tylko jedno życie. Opowieść o Toma-
szu Wiśniewskim, red. J. Popow, A. Ryczaj, 
S. Szczygieł, Rzeszów 1989. 

Monument 
otrzymał 
pseudoreligijny 
charakter, co 
potwierdza wyryty 
u jego podstawy 
patetyczny napis: 
„Czyn wasz 
– bohaterski, sława 
– nieśmiertelna, 
wdzięczność nasza 
– bezgraniczna”. 

SDP i historia SDP i historia
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Znani dziennikarze i celebryci bawili się 
2 marca w restauracji Villa Foksal w War-
szawie. Bal poprowadzili Anna Popek z TVP 

i Krzysztof Skowroński, prezes SDP. Główną atrak-
cją wieczoru był występ Izabeli Trojanowskiej.

Patronat nad Balem sprawowali: TVP, TVP3 
Warszawa, PAP, Program III Polskiego Radia, por-
tal Do rzeczy, Radio dla Ciebie, Radio Wnet, Forum 
Dziennikarzy, Kurier 365, Przedsiebiorcy.eu. 

Fotografie Donat Brykczyński

To był bal...
Po raz drugi 
Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich 
zorganizowało bal 
charytatywny, podczas 
którego zebrano 
250 tys. zł. Dochód zasilił 
Fundację Solidarności 
Dziennikarskiej, 
która niesie pomoc 
żurnalistom, którzy 
znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej.

SDP zabawa i pomoc
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Waleczna drużyna dziennikarzy 
uległa drużynom Białorusi, Li-
twy i Ukrainy, zajmując czwar-

te miejsce, a więc tuż za podium. Turniej 
był też okazją uczczenia 450. rocznicy za-
warcia Unii Lubelskiej.

Białoruscy dziennikarze wygrali 
wszystkie spotkania. Polska drużyna, z ka-
pitanem Wojciechem Pokorą, z Polskiego 
Radia Lublin, przegrała walkę o 3. miejsce 
z reprezentacją Ukrainy. Jedyne dwie bram-
ki dla reprezentacji Polski zdobył Waldemar 
Mazgaj, prasowy dziennikarz sportowy, re-
prezentujący oddział rzeszowski SDP.

Międzynarodowy Turniej w Piłce Ha-
lowej o Puchar Pamięci Borysa Klim-
czuka  rozgrywany był w Łucku po raz 
trzeci. Organizatorami turnieju byli: Kon-
sulat Generalny w Łucku, Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich im. Józefa Ignace-
go Kraszewskiego w Łucku, Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Polskich O/Lublin przy 
wsparciu personalnym SDP O/Rzeszów 
oraz Fundacja Europejska Akademia Sa-
morządowa. 

Międzynarodowy mecz 
z udziałem SDP

Reprezentacja Białorusi wygrała rozgrywany w Łucku na Ukrainie 
Międzynarodowy Turniej w Piłce Halowej Dziennikarzy o Puchar Pamięci 
samorządowca i dyplomaty, Borysa Klimczuka. W polskiej reprezentacji 
znaleźli się dziennikarze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z oddziału 
w Lublinie i Rzeszowie.

Tekst i fotografie Andrzej Klimczak

integracja i sport w SDP integracja i sport w SDP
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W kampanii wyborczej 
przed wyborami do 
Parlamentu Europejskiego 
pojawiło się wiele bardzo 
ważnych postulatów. 
Jednym z nich jest 
pomysł Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, 
by nasze członkostwo 
w Unii Europejskiej 
zostało na trwałe 
wpisane do konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Pomysł ten wywołał 
żywą dyskusję również 
wśród naukowców 
Katedry Rozwoju Postaw 
Zależności i Podległości 
wydziału politologii i nauk 
społecznych UB. 

Loża profesorska
satyrykon SDP

Przygotował Profesor TK, @TomieKawakami13
Loża 
ekspercka

satyrykon SDP

Zbliża się kolejna rocznica 
4 czerwca 1989 roku, dnia 
wielkiego zwycięstwa 
Polaków nad komunizmem, 
odzyskania wolności, 
wybrania pierwszego 
demokratycznego 
sejmu. Wraz ze 
swoim ekskluzywnym 
zespołem doktorantów 
przygotowaliśmy listę 
wydarzeń, które, jeśli 
dojdzie do porozumienia 
z władzami miasta, 
zostaną zrealizowane 
z funduszy Unii 
Europejskiej i Instytutu 
Kultury Kompleksu 
Europejczyka z siedzibą 
w Lepiance-Kołchozie na 
Podlasiu. 

Aby uhonorować fakt, że zjedno-
czone siły elit i klas niższych 
wspólnie wyzwoliły się spod 

dyktatury takich postaci, jak Piotrowicz 
i Kryże, planujemy spotkania z boha-
terami tamtych wydarzeń, bohaterami 
naszej wolności – Włodzimierzem Ci-
moszewiczem, Leszkiem Millerem i Je-
rzym Urbanem, któremu dodatkowo 
zaproponować chcemy poprowadzenie 
specjalnego bloku kabaretowego „Bez 
mściwych karłów do wspólnej Europy”. 

Przewidujemy wykłady o kulturze 
pod wspólnym hasłem „Co dała nam 
Europa, co zabiera nam PiS” z udzia-
łem znanych twórców i aktorów. Nie 
ujawniamy na razie nazwisk, ponieważ 
trwają jeszcze negocjacje, zapewniam 
jednak, że nie zabraknie gwiazd. Ponie-
waż jednak nie samą kulturą żyje czło-
wiek – nawet kulturalny przedstawiciel 
elit, do jakich na pewno zaliczać będą 
się goście naszej imprezy, przewiduje-
my również możliwość wylicytowania 
wspólnego posiłku z wybranym gościem 
obchodów. Menu według najnowszych 
trendów kuchni Fusion. Oczywiście bez 
kiełbas z musztardą, dobrych dla pospól-
stwa – to zostawiamy na festyny dla 
hołoty, niech ma na co wydawać swoje 
500+ poza wódką i najtańszym winem, 
i piwskiem, które, już przetrawione, wra-
ca na nasze plaże, wsiąka w piach i tro-
ciny parków narodowych! Kasą dzielimy 
się po połowie z wybraną przez nas in-
stytucją charytatywną.

Aby nasz rocznicowy event pozo-
stawił po sobie coś równie trwałego, co 
wybory z 4 czerwca 1989, wszyscy goście 
i uczestnicy imprezy podpiszą akt uro-
czystego uznania ciągłości nienaruszal-
ności Mierzei Wiślanej, który następnie 
zostanie uznany przez polskie i euro-
pejskie sądy i stowarzyszenia sędziów, 
o czym z góry zapewnić mogę wszyst-
kich zainteresowanych. Do zobaczenia 
4 czerwca! Do zobaczenia w wolnej Pol-
sce! Konstytucja! 

Prof. Józef Memgele, etyk: Do tej pory 
wychodziliśmy z założenia, że Konsty-
tucja jest czymś niezmiennym, nienaru-
szalnym, zamkniętą i doskonałą formą, 
tymczasem pojawił się genialny w swej 
prostocie pomysł, który jednak rewolu-
cjonizuje to nasze myślenie.

Prof. Hilary Milf, psycholog roślinności: 
Lepsze jest wrogiem dobrego, mówiło 
się dotąd. Jednak może faktycznie warto 
wmontować w ustawę zasadniczą kilka 
bezpieczników, które uchronią nas przed 
władzą szaleńców, przed nieracjonalny-
mi wyborami ciżby, której w swej moral-
nej doskonałości twórcy Ustawy Zasadni-
czej nie przewidzieli. Członkostwo w Unii 
Europejskiej, dobre relacje z Niemcami, 
z Francją, sprzęgnięcie celów naszej po-
lityki zagranicznej z kierunkami, wyzna-
czanymi przez inne europejskie stolice 
– to jakby podkreślenie, ucieleśnienie du-
cha Konstytucji z 1997 roku.

Prof. Memgele: Konstytucja, jak sama 
nazwa wskazuje, to coś, na czym opie-
ra się państwo. Jedynym usprawiedli-
wieniem istnienia Polski jest dziś dobra 
współpraca z Unią Europejską, a prze-
de wszystkim z Niemcami. Konstytucja 
powinna powstrzymać wariatów z za-
pałkami, wymachujących szabelkami. 
Skoro tego nie zrobiła w 2015 roku, cza-
sem łapię się na myśli, będącej specy-
ficzną herezją, że może czegoś jednak 
jej brakowało.

Prof. Milf: Panie profesorze!

Prof. Memgele: Najmocniej przepra-
szam. 
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Jedną z iluzji czasu 
Solidarności było to, 
że w Samorządnej 

Rzeczpospolitej dzienni-
karze sami decydować 
będą o kształcie wyda-
wanych pism (lub cza-
sopism). Większość tzw. 

spółdzielni dziennikar-
skich splajtowała, a te, co 
przetrwały (jak „Polityka”), 
cechowała duża zwar-
tość ideowa i niewątpliwe 
wsparcie zewnętrzne.

Jeśli dobrze pamię-
tam, okres transformacji 

felieton SDP

Czyje 
media?

Marcin Wolski

charakteryzował szyb-
ki upadek istniejących 
pism – nie raz o długiej 
historii i wiernej, jak się 
wydawało, klienteli (parę 
tytułów jak np. „Szpilki” 
czy „Przekrój” upadało po 
parę razy). Jednocześnie 
rozpoczęła się inwazja 
tanich, kolorowych pi-
semek, przeważnie dla 
młodzieży, dewastują-
cych głowy i charaktery. 
Zwycięstwo np. „Bra-
vo girl” nad „Płomycz-
kiem” oznaczało totalne 
odmóżdżenie młodego 
pokolenia i jeśli dziś na-
rzekamy na uwiąd szkoły 
i opadający poziom wy-
kształcenia (mimo wzro-
stu liczby dyplomów), to 

korzeni należy szukać 
w tamtych czasach – kie-
dy tematy mody, seksu 
i celebrytów zawładnęły 
umysłami w dużo więk-
szym stopniu niż histo-
ria, nauka, podróże czy 
wrażliwość społeczna. 
Wówczas wydawało się, 
że jest to efekt działania 
niewidzialnej ręki rynku. 
Dziś mam podejrzenie, 
graniczące z pewnością, 
że ktoś tej ręki celowo 
nie zauważał, a strategia 
przyjęta wobec młodzie-
ży miała na celu wycho-
wanie bezmyślnego, bez-
krytycznego konsumenta 
zamiast patrioty i obywa-
tela. I komu zależało na 
tym koteczku? 

Widziałem też 
inną prawidło-
wość, wówczas 

niezrozumiałą… Oto do 
kapitalistów w pierwszej 
kolejności garnęły się 
różne czerwone gnidy, 
wprawione w walce z im-
perializmem, nie opozy-
cjoniści, nie bohaterowie 
konspiry. Podobna gra 
przebiegała naturalnie 
różnie w różnych miej-
scach.

Oczywiście wina była 
również po stronie ludzi 
reprezentujących Wol-
na Polskę. Na przykład 
w Konfederacji Polski 
Niepodległej, która 

Obiegowa opinia, że pochodzenie 
właściciela medium nie ma znaczenia 
dla jego politycznego kształtu, jest 
równie fałszywa jak teoria, że kapitał 
nie ma narodowości. Niestety, 
o wiele prawdziwsza jest teza, kto 
ma pieniądze, ten ma władzę, co 
zresztą sprawdza się w drugą stronę, 
kto ma władzę, szybko zdobywa 
pieniądze, chyba że jest kompletnym 
nieudacznikiem.

felieton SDP
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przejęła pismo „Razem”, 
zabrakło menadżerów. In-
ni, wspomnę epopeję „Ży-
cia z kropką”, próbowali 
jak najszybciej wydre-
nować pieniądze. Rynek 
reklamy w zadziwiający 
sposób premiował tych, 
którzy byli usłużni celom 
władzy i obcego kapitału 
i wykańczał niepokornych 
i zbyt samodzielnych. To 

przydarzyło się tygodni-
kowi „Wprost” Marka Kró-
la w momencie, kiedy stał 
się naprawdę przyzwoitą 
gazetą.

Obecnie spada 
coraz więcej ma-
sek. Przedstawi-

ciele totalnej opozycji 
nie kryją swoich planów 
wobec mediów państwo-
wych. Dokończyć proces 

zapoczątkowany przez 
zapowiedź likwidacji 
abonamentu. Sprzedać 
wszystko. Łatwo domy-
ślić się, kto to kupi. Kto 
wie, czy pewnego dnia 
nie obudzimy się w sytu-
acji gorszej niż nasi pra-
dziadowie w XIX wieku, 
którzy jednak nie musieli 
czytać gazet gotykiem 
ani cyrylicą. 

felieton SDP


