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Jacek Sobczak 

Maria Gołda - Sobczak 

 

OBRONA SPOŁECZNIE UZASADNIONEGO INTERESU  

JAKO PRZESŁANKA KONTRATYPU PRZESTĘPSTWA ZNIESŁAWIENIA 

 

Obrona społecznie uzasadnionego interesu jest jedną z przesłanek kontratypu znie-

sławienia, określonego w art. 213 § 2 KK. Pojęcie „interesu społecznego” utożsamiane czę-

stokroć z „interesem publicznym” jest pojęciem zaczerpniętym z języka potocznego, ale ana-

lizowanym także w naukach społecznych: w obszarze socjologii, politologii, psychologii i eko-

nomii. Jest to określenie nieostre, występujące także w różnych gałęziach i dyscyplinach 

prawa. Stało się ono pojęciem prawnym z chwilą włączenia tego określenia do tekstów ak-

tów normatywnych. W literaturze trwa dyskusja czy nie jest to jednak w pierwszym rzędzie 

pojęcie polityczne, co powinno skutkować zrzeczeniem się kompetencji prawników do jego 

analizy1.  

W doktrynie akcentuje się ogólnikowość tego pojęcia, jego niedookreśloność, ścisły 

związek z etyką i zróżnicowany charakter w różnych dziedzinach prawa, co utrudnia jego de-

finiowanie. Zauważa się przy tym, że wymogi interesu publicznego różnie są rozumiane  

w odniesieniu do poszczególnych instytucji prawnych, co uniemożliwia ujęcie tego pojęcia  

w jednolity system2. Podkreśla się także, że stosunki prawne, w których występuje kategoria 

interesu prawnego są bardziej niż inne zróżnicowane ze względu na wymiar i rozmiar wystę-

powania tej kategorii. Podkreśla się, że wprawdzie treść i granice pojęcia „interes społeczny” 

kształtowane są przez stosunki społeczne i polityczne i podlegają przeobrażeniom, to jednak 

nie oznacza niemożliwości zdefiniowania tego terminu, gdyż nie wszystkie elementy istotne 

dla pojęcia „interesu publicznego” są nieuchwytne i nietrwałe. Pierwotnie definiując „interes 

publiczny (społeczny)” przeciwstawiano mu „interes prywatny” bądź „interes indywidualny”. 

Przeciwstawienie to miało miejsce zarówno w sferze normatywnej jak i politycznej oraz języ-

                                                      
1
 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 28 – 

29. 
2
 E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932, s. 13. 
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kowej3. Według liberalnej doktryny państwa prawnego i wypracowanej w jej ramach kon-

cepcji praw podmiotowych interes publiczny przestał być sumą interesów prywatnych, przy 

czym zaczęło się ugruntowywać przekonanie, że nie może być od nich zupełnie odseparowa-

ny. Do rozstrzygnięcia pozostał problem stosunku interesu publicznego do sfery praw i wol-

ności jednostki. Na tym tle zarysował się aksjologiczny spór dotyczący pierwszeństwa intere-

su publicznego lub priorytetu praw i wolności jednostki. Początkowo zdawał się dominować 

pogląd, iż interes publiczny jest ważniejszy od sfery prywatnej, przy czym widziano w nim 

samoistna podstawę działania władzy ustawodawczej i wykonawczej4. Według ujęcia J. Bocia 

cele publiczne to wartości podstawowe, których realizacja leży w zamiarze podmiotów ad-

ministrujących. Po transformacji ustrojowej i przekazaniu zadań publicznych niższym szcze-

blom administracji, eksponując zasadę pomocniczości stwierdzano, że „rola władzy jest 

wtórna i pomocnicza, gdyż stanowi jedynie środek realizacji interesu publicznego”5. Sam in-

teres publiczny, ściśle związany z normami moralnymi obowiązującymi w danym społeczeń-

stwie, ujmowany jest jako klauzula generalna, która ma znaczenie w sytuacjach dotyczących 

dookreślenia wartości pozaprawnych związanych takimi pojęciami jak: „moralność publicz-

na”, „bezpieczeństwo publiczne” czy „porządek publiczny”6. Nie oznacza to jednak, że nie 

można mówić o interesie publicznym jako o interesie ponadjednostkowym sprzecznym  

z interesami jednostkowymi. Konflikt interesu publicznego z interesami jednostkowymi nie 

jest oczywisty, gdyż ochrona interesu prywatnego może leżeć w interesie publicznym. Po-

dobnie ingerencja w interes prywatny może być uzasadniana celami interesu publicznego.  

W literaturze podkreśla się, że niezależnie od przyjętych za powszechne głównych funkcji 

władz publicznych, państwo i jego aparat niezależnie od ustroju działają w celu ochrony inte-

resu publicznego z tym, że jest to interes rozumiany rozmaicie w zależności od ustroju i norm 

moralnych. 

Niekonsekwentność ustawodawcy powoduje, że niekiedy odwołuje się on do pojęcia 

„interesu publicznego”, a kiedy indziej do „interesu społecznego” lub wręcz jedynie „intere-

                                                      
3
 J. Służewski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 1974, s. 132; B. Wasiutyński, Nauka o ad-

ministracji i prawo administracyjne, według wykładów na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 

1926, s. 126. 
4
 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, s. 10, 18 – 20. 

5
 M. Kulesza, Transformacja ustroju administracyjnego Polski 1990 – 2000, w: G. Bałtruszajtys, T. 

Tomaszewski, „Prawo jako instrument przemian ustrojowych w Polsce 1989 – 1990”, „Studia Iuridica” 

2000, t. 38, s. 79 – 86. 
6
 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w konstytucji RP, Kraków 

1999, s. 62. 
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su”. W art. 236 § 2, 894 § 2, 985 § 2 KC użyto terminu „interes społeczny”, jednak już w art. 

145 § 3 i 214 § 1 KC odwołano się do „interesu społeczno – gospodarczego”. Niekiedy pojęcie 

„interesu społecznego” opatrzone jest przymiotnikiem „ważny” (art. 236 § 2 KC), a niekiedy 

pozbawione jest tego przymiotnika. Wynosić z tego należy, że na gruncie prawa cywilnego 

można różnicować interes społeczny w zależności od jego wagi. Dodatkowo w pierwotnym 

tekście art. 826 § 1 i 827 § 1 KC przed zmianą dokonaną nowelizacją ustawy z dnia 13 kwiet-

nia 2007r. była mowa o „interesach gospodarki narodowej”. Powody, dla których stosowane 

są w obiegu prawnym oba te terminy nie są do końca uchwytne i zrozumiałe. Faktem jest, że 

interes publiczny nie zawsze jest tożsamy z interesem państwa jako instytucji. Nie mniej inte-

res publiczny zarówno w sferze normatywnej jak i politycznej, a nie tylko językowej jest prze-

ciwstawny interesowi indywidualnemu. Warto przy tym zauważyć, że prawo cywilne jest ze 

swej istoty nastawione na ochronę interesów indywidualnych – a więc w zasadzie nie ma 

potrzeby podkreślania roli tych interesów skoro leżą one u podstaw działań wszelkich pod-

miotów cywilnoprawnych7. W literaturze podkreśla się, że „niechęć posługiwania się przez 

kodeks cywilny pojęciem <<interes publiczny>> wynika z faktu, że prawo cywilne jest w za-

sadzie prawem regulującym stosunki majątkowe i to na zasadzie równorzędności podmiotów 

prawa”8. Określeniem „interes publiczny” posłużył się natomiast ustawodawca w art. 7 KPA, 

w którym stwierdzono, że w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na 

straży praworządności z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbęd-

ne do dokładnego stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy mając na względzie spo-

łeczny i słuszny interes obywateli. W doktrynie podkreśla się, że określenie „interes społecz-

ny” było charakterystyczne dla okresu PRL i pokrywało się ono z zakresem terminu „interes 

publiczny”. Nie ma więc żadnych przeszkód ku temu, aby dzisiaj utożsamiać te pojęcia.  

W filozofii prawa zwolennikiem utożsamiania „interesu publicznego” z „interesem państwa” 

był W. Jellinek, który uznawał nakaz kształtowania wszystkich aktów państwowych w taki 

sposób, aby odpowiadał on najbardziej interesowi powszechnemu uznając go za najwyższą 

regułę działania państwa9. Ustawodawca niekiedy rozróżnia jednak „interes publiczny” od 

„interesu społecznego”. Wskazuje na to treść art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

                                                      
7
 A. Zieliński, Cywilnoprawne aspekty godzenia interesu indywidualnego z interesem publicznym, w: 

M. Wyrzykowski (red.), „Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa”, 

Warszawa 2006, s. 99 – 112. 
8
 A. Zieliński, Cywilnoprawne aspekty…, s. 102. 

9
 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, s. 20. 
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o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 

1536), w którym stwierdzono: „Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na 

ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny 

interes publiczny, może zlecać…”. 

Pojęcie interesu publicznego znalazło się w art. 22 Konstytucji, w którym wskazano, 

że ograniczenie działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze 

względu na ważny interes publiczny. W literaturze podkreśla się na tle art. 22 Konstytucji, że 

pojęcie „interesu publicznego” stanowi typową klauzulę generalną i nie poddaje się precy-

zyjnemu zdefiniowaniu, stale wymagając orzeczniczego redefiniowania stosownie do zmien-

nego kontekstu społecznego. Wymóg, aby był to „ważny interes” odsyła całkowicie do sfery 

aksjologicznej10. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 grudnia 2003r.11 

odwołanie się do kategorii interesu publicznego nie oznacza pozostawienia ustawodawcy 

dowolności w ustalaniu rodzaju chronionego interesu. Przy takowym ustalaniu należy brać 

pod uwagę – jak zauważył Trybunał Konstytucyjny – hierarchię wartości wynikającą z kon-

cepcji demokratycznego państwa prawnego. Przesłanka ważności interesu publicznego win-

na być traktowana jako „szczególne sformułowanie ogólniejszej zasady proporcjonalności, 

expressis verbis wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji ale odnajdywanej – na wyższym po-

ziomie abstrakcji – także wśród treściowych składników demokratycznego państwa prawne-

go”12. Zauważyć należy, że obok pojęcia „interes publiczny” w Konstytucji posłużono się  

w innym miejscu określeniami: „cel publiczny” (art. 21 ust. 2), „interes gospodarczy pań-

stwa” (art. 61 ust. 3), „interes państwa” (art. 104 ust. 2), „interes skarbu państwa” (art. 146 

ust 4. pkt. 4)13. 

„Interes publiczny” jako pojęcie nieokreślone uznawane jest częstokroć w doktrynie 

za tożsame z „dobrem wspólnym” co ma istotne implikacje teoretyczne i filozoficzne, zwa-

żywszy że w myśl katolickiej nauki społecznej państwo jako kategoria pozostająca w świado-

mości ludzkiej ma przede wszystkim za zadanie służyć poprawie jakości życia obywateli. Tym 

samym interesem publicznym jest osiągnięcie dobra jednostkowego. Problem w tym, że po-

                                                      
10

 L. Garlicki, Uwagi do artykułu 22 Konstytucji, w: L. Garlicki (red.), „Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz”, t. IV, Warszawa 2005, s. 14. 
11

 SK 1502, OTKZU 2003 nr 9 poz. 103, s. 11 i 96 
12

 L. Garlicki, Uwagi do…, s.15; C. Kosikowski, Zasada wolności i działalności gospodarczej, w:  

W. Sokolewicz (red.), „Zasady podstawowe polskiej Konstytucji”, Warszawa 1998, s. 227. 
13

 A. Zieliński, Cywilnoprawne aspekty…, s. 102 – 103. 
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jęciem „dobra wspólnego” posługuje się Konstytucja w preambule stawiając znak równości 

między dobrem wspólnym a Polską, wyraźnie stwierdzając w art. 1 Konstytucji, że Rzeczpo-

spolita Polska „jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Natomiast w treści art. 25 ust. 

3 Konstytucji mowa o „dobru człowieka” i „dobru wspólnym” jako celu ułożenia stosunków 

między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. W art. 82 Konstytucji 

mowa natomiast o tym, że obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej 

oraz troska o dobro wspólne. „Dobro wspólne” pojmowane jest więc jako wartość czyli real-

ny lub projektowany stan rzeczy, który powinien zachodzić bądź istnieć czyli powinien być 

realizowany, zachowany lub urzeczywistniany. Treść art. 1 Konstytucji bywa zwykle rozumia-

na jako zasada, wzorzec kształtowania państwa, na której oparte są zasady – normy określa-

jące działania, które prowadza do realizacji tego wzorca14. Na etapie prac konstytucyjnych 

nie zwracano przy tym uwagi na różne znaczenia terminów „dobro wspólne” i „wspólne do-

bro”, nie zawsze chyba uświadamiając sobie różne tradycje filozoficzne i teoretyczne stojące 

za tymi terminami widząc w nich początkowo jedynie wyraz zasady solidaryzmu społeczne-

go15. Zwracano także uwagę, że „dobro wspólne” to demokratyczne państwo prawne poj-

mowane jako wspólnota obywatelska, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. 

W późniejszych interpretacjach „dobro wspólne” było wyraźnie wiązane z pojęciem godności 

i praw człowieka. Problem treści pojęcia „dobra wspólnego” był przedmiotem treści wielu 

orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wskazując, że środki realizacji dobra wspólnego są wa-

runkami życia społecznego, przy czym dość często używając terminu „interes publiczny” do-

określano go w judykatach Trybunału dodając w nawiasie pojęcie „dobro wspólne”. W kon-

cepcji Trybunału „dobro wspólne” pojmowane jest często jako dobro znajdujące się w opo-

zycji do dóbr chronionych wolnościami i prawami człowieka i jako racja ograniczania praw 

jednostki16. Niekiedy jednak wyraźnie oddzielał Trybunał pojęcie „ochrony interesu publicz-

                                                      
14

 M. Zieliński, Konstytucyjne zasady prawa, w: J. Trzciński (red.), „Charakter i struktura norm Konsty-

tucji”, Warszawa 1997, s. 74; M. Kordela, Zasady prawa jako normatywna postać wartości, RPEiS 

2006, z. 1, s. 39 – 53; P. Tuleja, Zasady konstytucyjne, w: P. Sarnecki, „Konstytucjonalizacja zasad  

i instytucji ustrojowych”, Warszawa 1997, s. 11 – 27. 
15

 R. Chruściak, Kwestia „dobra wspólnego” w debacie nad przygotowaniem Konstytucji RP z 2 kwiet-

nia 1997, w: W. Wołpiuk (red.), „Dobro wspólne. Problemy konstytucyjno – prawne i aksjologiczne”, 

Warszawa 2008, s. 13 – 49. 
16

 Wyroki z dnia: 30 stycznia 2001r., sygn. akt K 17/00; z 7 stycznia 2004r., sygn. akt K 14/03; z 20 

marca 2006r. sygn. akt K 17/05; z 7 marca 2000r., sygn. akt K 26/98; z 12 kwietnia 2000r., sygn. akt K 

8/98; z 9 lutego 2010r., sygn. akt P 58/08; z 27 stycznia 1999r., sygn. akt K 11/98; z 21 października 

1998r, sygn. akt K 24/98 oraz postanowienia z dnia 20 listopada 2001, sygn. akt K 28/00; z 19 lipca 

2004r., sygn. akt Tw 12/04; z 17 listopada 2004r., sygn. akt Tw 41/04. 
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nego” i „ochrony dobra wspólnego” traktując je jako odrębne wartości Konstytucyjne (wyrok 

z dnia 15 grudnia 2004, sygn. akt K 2/04). Tak więc Trybunał zdaje się pojmować „interes 

publiczny” jako wartość i uznawać go za dobro wspólne przy jednoczesnym nie uznawaniu za 

takowe dobro praw jednostki17. 

W doktrynie przyjmuje się, że „interes publiczny” jest potrzebą całego społeczeństwa. 

Pojmowany jest jako relacja pomiędzy pewnym stanem faktycznym a jego oceną zawierającą 

odpowiedź na pytanie czy taki stan może przynieść jakieś korzyści ogółowi18. Według innych 

jest to interes wielu niezindywidualizowanych podmiotów, traktowanych wspólnie jako je-

den podmiot19. Najczęściej jednak uważa się, że interes publiczny nie jest sumą interesów 

indywidualnych, ale wyprowadza go się z wartości związanych z tymi indywidualnymi intere-

sami. Według F. Longchamps „interes publiczny” jest dążnością do osiągnięcia środków, któ-

re mają zadośćuczynić zbiorowości ludzkiej i może być definiowany jako interes wszystkich 

ludzi żyjących w ramach politycznie zorganizowanej wspólnoty20. Dążąc do zdefiniowania 

pojęcia „interesu publicznego” częstokroć akcentuje się warstwę politologiczną podkreślając, 

że o tym co jest „interesem publicznym” decyduje wola polityczna jako przejaw rządzenia, 

która przejawia się w ramach prawa21. Takie stanowisko prowadzić może do utożsamiania 

celu publicznego z pojęciem „interesu publicznego”. Wraz ze zmianą celu publicznego, np.  

w wyniku zmian polityki kolejnych ekip rządzących, zmieniałby się wtedy interes publiczny. 

Tego rodzaju koncepcja może być niebezpieczna, chociaż podkreśla się w literaturze, że za-

sada respektowania przez elity rządzące interesu publicznego jest warunkiem koniecznym 

istnienia demokracji22. Podkreśla się jednak, że interesy publiczne nie są raz na zawsze okre-

ślone, ale podlegają zmianom w czasie, mogą pokrywać się częściowo lub całkowicie z inte-

resem indywidualnym, ale także mogą się jemu przeciwstawiać23.  J. Lang uznaje pojęcie „in-

teresu ogółu” za relację pomiędzy stanem obiektywnym aktualnym lub przyszłym, a oceną 

tego stanu z punktu widzenia korzyści jakie on przynosi lub może przynieść grupie społecznej 

                                                      
17

 Zob. wyrok z dnia 4 lipca 2002r. sygn. P 12/01; z dnia 16 lutego 1999r. sygn. SK 11/98 
18

 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 26. 
19

 J. Boć w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000, s. 24. 
20

 F. Longchamps, Osobiste świadczenia wojenne, Lwów 1936, s. 32. 
21

 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 97. 
22

 Europejskie zasady dla administracji publicznej, Paryż 1998, nr 27; A. Z. Kamiński, Krucha idea 

interesu publicznego, „Rzeczpospolita” z dnia 25 – 26 marca 2000. 
23

 H. Maurer, w: K. Nowacki (red.), Ogólne prawo administracyjne, Warszawa 2003, s. 21 – 22. 
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czy ogółowi24. Zdaniem M. Szydło „interes publiczny” to szczególna kategoria normatywna, 

której uwarunkowań należy dopatrywać się w sferze zewnętrznej, w obszarze czynników 

społeczno – gospodarczych i politycznych, która uzyskuje swoją treść w określonej sytuacji. 

Według W. Wołpiuka sformułowanie „interes publiczny” wyraża jedynie charakterystykę 

rodzaju pożytku lub korzyści wynikających z realizowania określonych przedsięwzięć. Charak-

ter publiczny sprawy oznacza, że dotyczy on ogółu, a nie poszczególnych jednostek. Jeszcze 

inaczej widzi „interes publiczny” T. Zieliński stwierdzając, że jest to klauzula generalna rozu-

miana jako zwrot niedookreślony, odsyłający do reguł i ocen pozaprawnych, które pozwalają 

organom stosującym prawo na podejmowanie w konkretnych przypadkach różnych decyzji  

w sprawie stosowania obowiązujących przepisów a więc na indywidualne potraktowanie 

każdej sprawy25.  Wskazuje się także, że jedynym i podstawowym celem władzy publicznej 

czyli państwa jest troska o dobro wspólne utożsamiane z kategorią interesu publicznego26. 

Zdaniem J. Łętowskiego interes publiczny powinien ucieleśniać pewien ideał przeciętności 

charakterystyczny dla danej społeczności i akceptowany przez większość27. W literaturze 

podnosi się, że interesem publicznym jest interes ludzi żyjących w ramach politycznie zorga-

nizowanej wspólnoty. Podkreśla się przy tym, że interesem publicznym powinien być interes 

całego społeczeństwa, czyli taki stan rzeczy, w którym zapewniona jest realizacja określo-

nych, legitymowanych interesów ogółu zorganizowanego w konkretnej postaci z poszano-

waniem wolności jednostki. Ma być to dążność do osiągnięcia środków, które mogą zadość 

uczynić zbiorowości ogólnoludzkiej, przy czym dążność ta ma charakter obiektywny, nie jest 

właściwością jednego określonego podmiotu, lecz przejawia się w porządku prawa przed-

miotowego28. Interes społeczny (publiczny)  jest to więc interes całego społeczeństwa, a nie 

poszczególnych grup czy innych zbiorowości. Stanowisko to bywa osłabiane przez stwierdze-

nie, że prawna ocena interesu społecznego zawsze zależeć będzie od organów państwowych, 

gdyż jest to interes społeczny formalny czyli taki, który uznany jest przez państwo jako poli-

tyczną organizację określonego społeczeństwa29. W doktrynie pojawiają się niekiedy koncep-

cje formalnego rozumienia interesu publicznego zawierającego w sobie wszystko co jest 

                                                      
24

 J. Lang, Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, s. 98 – 100. 
25

 T. Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1998, s. 56. 
26

 M. Zdyb, Służba publiczna, w: S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, „Prawo i godność. Księga 

pamiątkowa w  70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego”, Lublin 2003, s. 349 – 375. 
27

 J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s.139. 
28

 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, s.36. 
29

 J. Lang, Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, s. 109. 
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przedmiotem autoryzowanej działalności władzy racjonalnie uzasadnionej i słusznej. Przed-

miotem interesu publicznego będzie w tej sytuacji działalność monarchy bądź parlamentu, 

bądź też według koncepcji pluralistycznych interes publiczny jest obiektywnie sankcjonowa-

ny przez proces polityczny i legislacyjny, konsekwencją którego jest podejmowanie decyzji 

różnymi drogami i w różnych ośrodkach decyzji. Zauważa się przy tym, że dobra i wartości, 

na których opiera się interes publiczny wyprowadzane być powinny przede wszystkim z kon-

stytucji i innych zgodnych z konstytucją aktów normatywnych, jako źródeł najbardziej miaro-

dajnych dla podmiotów stosujących prawo30. 

Podobne „rozchwianie” terminologiczne da się zaobserwować na gruncie systemu 

prawnego Rady Europy, gdzie w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-

stawowych Wolności raz mowa jest o „interesie wymiaru sprawiedliwości” (art. 6 ust. 1), 

kiedy indziej o „interesie bezpieczeństwa publicznego” (art. 9 ust. 2), a jeszcze w innym miej-

scu o „interesie bezpieczeństwa państwowego” (art. 10 ust. 2), natomiast o „interesie pu-

blicznym” mowa w art. 1 Protokołu nr 1do tej Konwencji. Pojęcie interesu bezpieczeństwa 

państwa w rozumieniu art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 

pojmowane jest  jako „cel prawowity” przy czym wskazuje się, że państwo może podejmo-

wać działania chroniące bezpieczeństwo i porządek wkraczając w swobodę wypowiedzi, ale 

nie może mieć w tym zakresie zbytniej swobody gdyż godziłoby to w pluralizm będący jedną 

z aksjologicznych podstaw Europejskiej konwencji31. W praktyce jednak w judykatach stras-

burskich „interes bezpieczeństwa państwowego” sprowadzony jest do wyznaczników demo-

kratycznego społeczeństwa, za które uznaje się pluralizm, tolerancję i otwartość32. Orzecznic-

two Trybunału w Strasburgu nie wyjaśniło natomiast pojęcia „interesy bezpieczeństwa pu-

blicznego” jakimi posługuje się art. 9 ust. 2 Europejskiej Konwencji. Szczególnie ważne wyda-

je się pojęcie „interesu publicznego” i „interesu powszechnego” w rozumieniu art. 1 Protoko-

łu nr 1. Nie mają one charakteru blankietowego, a więc na ustawodawcy ciąży obowiązek 

identyfikacji ich treści z uwzględnieniem wartości i standardów konstytucyjnie chronionych. 

W treści art. 1 stwierdzono, że nikt nie może być pozbawiony swojej własności chyba, że 

                                                      
30

 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, s. 39. 
31

 L. Garlicki, w: L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, t. 

I, Warszawa 2010, s. 631; wyr. ETPCz w sprawie Refah Partisi (Partia Dobrobytu) i inni przeciwko 

Turcji z dnia 31 lipca 2001r., www.echr.coe.int. 
32

 Christian Democratic People’s Party przeciwko Mołdawii, wyr. ETPCz z dnia 14 lutego 2006r., glosa 

M. Granata, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2, s. 194. 

http://www.echr.coe.int/
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dzieje się to w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgod-

nie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. W myśl utrwalonego orzecznictwa 

przyjmuje się, że w „ocenie tego co leży interesie <<ogólnym>> lub <<publicznym>> władze 

krajowe znajdują się w zasadzie korzystniejszej sytuacji aniżeli sędzia międzynarodowy  

z uwagi na ich bezpośrednią wiedzę o własnym społeczeństwie i jego potrzebie. W systemie 

ochrony ustanowionym przez Konwencję do władz krajowych zatem należy dokonanie 

wstępnej oceny czy istnieje problem o powszechnej doniosłości, który uzasadniałby zastoso-

wanie środków w sferze korzystania z prawa własności. W tej dziedzinie władze krajowe ma-

ją pewien margines swobodnej oceny”33. Trybunał nie czyni rozróżnienia między „interesem 

publicznym”, o którym mowa w art.1 ust. 1 zdanie drugie, a „interesem powszechnym”,  

o którym mowa w art. 1 ust. 2 i przyjmuje, że oba pojęcia mają z istoty szeroki zakres. Trybu-

nał stwierdził, że zasada „sprawiedliwej równowagi” wpisana w art. 1 Protokołu nr 1 sama  

w sobie zakłada istnienie powszechnego interesu społecznego. Trybunał dodał, że „różne 

reguły wpisane w ten artykuł nie są odmienne w tym sensie, że są niezwiązane. Jednym  

z tego skutków jest to, iż istnienie <<interesu publicznego>> wymaganego na podstawie zda-

nia drugiego lub <<interesu powszechnego>>, do którego odwołuje się akapit drugi jest  

w rzeczywistości następstwem zasady wskazanej w zdaniu pierwszym, tak iż ingerencja  

w prawo poszanowania mienia w rozumieniu zdania pierwszego art.1 Protokołu nr 1 musi 

także realizować cel w interesie publicznym”34. 

W systemie prawa unijnego Trybunał Sprawiedliwości wypracowywał pojęcie przepi-

sów przyjętych w interesie publicznym na tle art. 43 i art. 49 TWE (49 i 56 TFUE) odnoszących 

się między innymi do ochrony konsumentów małoletnich oraz polityki kulturalnej, w tym 

polityki audiowizualnej. Wskazywano przy tym na interes ogólny jako czynnik ograniczający 

prawa fundamentalne i wyznacznik wspólnej polityki europejskiej, w tym polityki gospodar-

czej. Jak wskazał Europejski Trybunał Sprawiedliwości odstępstwa od zasady swobody prze-

pływu usług mogą być właśnie uzasadnione interesem ogólnym. Pojęcie „interesu ogólnego” 

nie zostało jednak przy tej okazji zdefiniowane35. Co ciekawe ETS przy tej okazji wypracował 

                                                      
33

 Wyrok ETPCz z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie Hutten – Czapska przeciwko Polsce sygn. akt 

35014/97. 
34

 Dokić przeciwko Bośni i Hercegowinie, wyrok z dnia 27 maja 2010r., sygn. akt 6518/04. 
35

 Wyrok ETS z dnia 25 lipca 1991r. w sprawie C-288/89 Stiching Collective Antennevoorziening Gou-

da i inni v. Commissariaat voor de Media, zob. Orz. 1991, s. 4007, dotyczył przepisów holenderskiej 

ustawy o zasadach nadawania programów radiowych i telewizyjnych [Mediawet]. 
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pojęcie „interesu publicznego w rozumieniu narodowym”, które wyraźnie oddzielił od „inte-

resu ogólnego”36. W literaturze polskiej na tle orzeczeń ETS wskazuje się na reguły wpływają-

ce na kształt pojęcia interesu publicznego państwa członkowskiego. Należą do nich: niemoż-

ność powołania się przez kraj członkowski na ochronę ważnego interesu ogólnego, jeżeli na 

danym obszarze obowiązują regulacje europejskie; niemożność powoływania się na interes 

publiczny w przypadku instrumentów motywowanych celami gospodarczymi, ponieważ za-

pewnienie integralności systemu gospodarczego leży w kwestii Unii; zasada wzajemnego 

uznawania przepisów krajowych o porównalnym systemie ochrony i wreszcie zasada, która 

umożliwia państwu członkowskiemu w przypadku braku regulacji europejskiej stosowanie 

własnego prawa chroniącego dobro publiczne. W literaturze wskazano także, że za uzasad-

nione dobro publiczne ETS uznaje: ochronę konsumenta, odbiorcę usług własności intelektu-

alnej i dziedzictwa narodowego, wspólność systemu fiskalnego oraz ochronę socjalną.  

W ocenie Trybunału pojęcie interesu publicznego „może być chronione przez krajowe regu-

lacje pod warunkiem, że nie mają one charakteru dyskryminującego muszą być obiektywnie 

konieczne i proporcjonalne do celu publicznego, który regulacja krajowa chce osiągnąć. Nie 

mogą wkraczać w dziedziny poddane prawu europejskiemu czy harmonizacji prawa”37. Od-

notowując stanowisko ETS w zakresie pojmowania interesu publicznego nie wolno jednak 

zapominać, że zostało ono wypracowane w odniesieniu do spraw natury gospodarczej  

i funkcjonuje w obszarze prawa unijnego. 

Interes publiczny jest względny w tym sensie, że zależy od kontekstu społecznego 

ulegającego stałym zmianom, a jego treść staje się przedmiotem oddziaływania grup spo-

łecznych zainteresowanych w tym by ich interes można było uznać za interes publiczny. Ist-

nieją przy tym ścisłe związki między systemem wartości a określaną przez te wartości treścią 

interesu publicznego. Jest to pojęcie nieostre i stanowi klauzulę generalną, pełni różne funk-

cje występując w różnych kontekstach normatywnych. Treść tego pojęcia ustala się w proce-

sie wykładni zgodnie z jej regułami, uwzględniając kontekst sytuacyjny i biorąc pod uwagę 

wiedzę z zakresu innych niż prawo dyscyplin takich jak: socjologia, nauki polityczne, filozofia, 

etyka. Podkreśla się przy tym, że treść interesu społecznego (publicznego) określana jest 

                                                      
36

 K. Chałubińska – Jentkiewicz, Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, War-

szawa 2011, s. 90 i n. 
37

 W.Szpringer, Problem dobra publicznego kraju członkowskiego UE a prawo europejskie w: „Admini-

stracja publiczna w progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu  

z okazji Jubileuszu 45 – lecia pracy naukowej”, Przemyśl 2000, s. 546 i 563 – 564. 
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przez granice miejsca i czasu, gdyż jest on zmienny i nie daje się określić według kryteriów, 

które nie respektują granic czasowych i narodowych. Treść normatywna pojęcia „interes 

społeczny” (publiczny)  określana jest przez związek z innymi pojęciami takimi jak: „interes 

indywidualny”, „interes państwa”, „porządek publiczny”. Jak podkreśla M. Wyrzykowski 

istotny wpływ na treść interesu społecznego wywiera także cel regulacji prawnej38. 

W doktrynie zauważa się, że „interes społecznie uzasadniony”, o jakim mowa w treści 

art. 213 § 2 KK, niesłusznie utożsamiany jest z „interesem społecznym”. Zauważa się, że za-

kres pierwszego z tych zwrotów normatywnych jest szerszy i społecznie uzasadnione mogą 

być również działania podejmowane w interesie jednostki39. Podkreśla się, że pojęcie obrony 

społecznie uzasadnionego interesu należy zrozumieć w sposób zobiektywizowany, gdyż nie 

można sprowadzać go do subiektywnego przekonania sprawcy, że broni on społecznie uza-

sadnionego interesu. Przyjęcie założenia subiektywistycznego stanowiłoby w istocie powrót 

do rozwiązania stypizowanego w treści art. 179 § 2 pkt. 2 KK z 1969r., gdzie wystarczyło 

przeświadczenie sprawcy oparte na uzasadnionych podstawach, że broni on społecznie uza-

sadnionego interesu. W chwili obecnej w literaturze nie ma wątpliwości co do tego, że musi 

obiektywnie istnieć taki stan rzeczy, w którym nie ulega wątpliwości, że podniesione lub roz-

głoszone zarzuty rzeczywiście służą obronie społecznie uzasadnionego interesu. Nie mniej 

sprawca podnosząc lub rozgłaszając zniesławiający zarzut nie musi wyłącznie być motywo-

wany dążeniem do obrony społecznie uzasadnionego interesu. Może działać z innych pobu-

dek, nawet osobistych lub nagannych np. z chęci zemsty40. Odmiennie kwestię motywacji 

widzi Sąd Najwyższy stwierdzając, że przyjęcie działania w obronie społecznie uzasadnionego 

interesu wymaga ustalenia, że sprawca kierował się tylko taką intencją – a więc tylko działał 

w obronie społecznie uzasadnionego interesu – a obce mu były inne względy41. Znacznie 

bardziej liberalną wykładnie prezentuje J. Wojciechowski stwierdzając najpierw słusznie, że 

nie każde działanie jest działaniem w obronie społecznie uzasadnionego interesu lecz tylko 

takie, które faktycznie takiemu interesowi służy i dodając, że chodzi nie o subiektywne prze-

świadczenie sprawcy ale o obiektywne ustalenie, że postawiony przez niego zarzut rzeczywi-

                                                      
38

 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, s. 206 – 207. 
39

 J. Raglewski w: A. Zoll (red.), Kodeks karny, t. II, wyd. 2, Kraków 2002, s. 805. 
40

 Takie stanowisko prezentuje A. Zoll w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, wyd. II, 

Warszawa 2006, s. 658; J. Wojciechowski w: A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczegól-

na, t. I, Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2010, s. 136. 
41

 Wyrok SN z dnia 30 września 2003r., sygn. akt III KK 176/02, LEX nr 81213. 
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ście służył obronie takiego interesu42. Jednak nieco dalej J. Wojciechowski podnosi, że liczy 

się intencja z jaką sprawca działał, jego wola zapobieżenia niebezpieczeństwu, które musi 

być rzeczywistym powodem a nie tylko pretekstem do postawienia zarzutu43. Trafnie jednak 

zauważa, że oprócz subiektywnego przeświadczenia sprawcy, że stawiany przez niego zarzut 

służy obronie społecznie uzasadnionego interesu i ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia 

lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego – muszą być wykazane uzasadnione 

podstawy do twierdzenia, że taki stan rzeczywiście istnieje44.  

Obrona społecznie uzasadnionego interesu ma miejsce wtedy, gdy podniesione za-

rzuty mogą służyć lub wręcz służą ostrzeżeniu innych osób przed nagannym zachowaniem 

pomówionego np. w sytuacji, gdy sprawca zwraca uwagę na działanie oszusta matrymonial-

nego wyłudzającego majątek obietnicami zawarcia związku małżeńskiemu, a także wtedy, 

gdy samo postawienie zarzutów może prowadzić do skorygowania nagannego zachowania 

osoby pomówionej np. zwracając uwagę na naganną odmowę rozebrania budowli zagrażają-

cej zdrowiu i życiu mieszkańców. Zniesławienie dokonane ze świadomością nieprawdziwości 

informacji i ocen o postępowaniu i właściwościach innej osoby nigdy nie służy obronie spo-

łecznie uzasadnionego interesu. Jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy społecznie uzasadnione-

go interesu nie można bronić przy pomocy fałszu. Zgodzić się należy z wyrażonym przez Sąd 

Najwyższy poglądem, iż podnoszenie obiektywnie nieprawdziwych zarzutów, niezależnie od 

tego czy wynika z rażących niestaranności, nierzetelności i nieodpowiedzialności czy z celo-

wego posłużenia się nieprawdą, nie realizuje idei swobody wypowiedzi i pozostaje ab ovo 

poza granicami dopuszczalnej krytyki. Nie służy również obronie jakiegokolwiek społecznie 

uzasadnionego interesu. Trafnie wskazał przy tej okazji Sąd Najwyższy, że interes prywatny 

może być również uzasadniony społecznie, ale informacja nieprawdziwa działa na szkodę 

interesu publicznego, obniżając zaufanie odbiorcy do źródła informacji. Trafnie także przy tej 

okazji Sąd Najwyższy stwierdził, że zniesławienie dokonane ze świadomością nieprawdziwo-

ści informacji i ocen nie korzysta z ochrony udzielanej wolności wypowiedzi i prawu do kryty-

ki z mocy art. 31 ust. 3 Konstytucji ani art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło-

wieka i Podstawowych Wolności45. 

                                                      
42

 J. Wojciechowski w: A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna…, s. 136. 
43

 J. Wojciechowski w: A. Wąsek, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna…, s. 140. 
44

 Ibidem 
45

 Postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2004r., sygn. akt V KK 70/04, OSNKW, z. 9, poz. 553. 
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Wypada zauważyć, że przekonanie, że dziennikarze zawsze działają w uzasadnionym 

interesie społecznym jest pozbawione jakiejkolwiek racji. Interes społeczny nie wynika stąd, 

że jakiś problem interesuje środowisko dziennikarskie, a jak domniemają jego przedstawicie-

le także społeczeństwo. Interes ten zależy oczywiście – jak wykazano wyżej – od kontekstu 

społecznego, uwarunkowanego obiektywnie. Wykazanie istnienia takiego interesu leży po 

stronie dziennikarza. 
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Magdalena Różycka 

 

MISJA I ROZRYWKA – CELE DO POGODZENIA  

NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU TVP KATOWICE  

„KLUB GLOBTROTERA” 

 

1. Wstęp 

Jednym z najistotniejszych przejawów współczesnego świata jest globalizm, który od-

cisnął piętno nie tylko na zjawiskach gospodarczych czy społecznych, ale także komunikacyj-

nych. Globalizm, w sensie terminologicznym pojawił się w naukach ekonomicznych już w 

latach 60. XX w. W tym samym mniej więcej czasie M. McLuhan sformułował określenie 

„globalna wioska”1.  

Z kolei T. Goban Klas powołując się na A. Giddensa pod pojęciem globalizacja rozumie 

zdarzenia odległe, wpływające na bieg wydarzeń lokalnych, a na dodatek ważniejsze od tych-

że2. Antynomia obu pojęć: globalizm i lokalność wydawała się być nie do przezwyciężenia. 

Jednakże angielski socjolog R. Robertson wprowadził pojęcie „glokalizacja”3. Zdefiniował je 

jako adaptację globalnych działań do lokalnych warunków. Twierdził, iż jego istota sprowa-

dza się do stwierdzenia: myśl globalnie - działaj lokalnie4. Jego sens można zobrazować Igrzy-

skami Olimpijskimi w Barcelonie w 1992 r. Było to wydarzenie globalne, jednocześnie służące 

promowaniu interesów lokalnej społeczności Katalonii. 

Globalizacja w pewnych wymiarach jest zjawiskiem korzystnym, w innych negatyw-

nym. Sprzeciw wobec unifikacji lokalnych kultur, dezintegracji wspólnot samorządowych i 

temu podobnych zjawisk spowodowało dążenie do promowania idei lokalizmu. Wydaje się 

sprawą przesądzoną, że rozwój lokalny nie jest możliwy w izolacji od świata zewnętrznego, a 

zwiększenie konkurencyjności regionalnej jest trudne lub wręcz niemożliwe bez działań w 

                                                      
1
 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 

Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 2000, s.141. 
2
 T. Goban-Klas, Glokalizacja jako remedium na globalizację [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów 

globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 243. 
3
 A. Pomieciński, Lokalne wymiary globalizacji, Historia i Kultura nr. 16 2009.  

4
 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Wyd. PIW, Warszawa 2000, s. 85.  
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skali globalnej. „Glokalność”, zdaniem B. Guziejewskiej, jako gra słów wynikająca z połącze-

nia globalności i lokalności, wydaje się wskazywać na nierozerwalność związków między zja-

wiskami i procesami, zarówno w skali całego globu, jak i poszczególnych regionów5. Konse-

kwencją tego stwierdzenia może być konstatacja, że człowiek gdziekolwiek żyje, osadzony 

jest na konkretnej ziemi, gdzie znajduje punkt oparcia i trwania oraz zabezpieczenie socjalne 

i kulturowe. Jeśli zechce tę sferę rozwijać, wchodzi w relacje z mediami, będącymi częścią 

przestrzeni, w której on sam żyje6.  

W Polsce działa 16 regionalnych ośrodków TVP. Ich podstawowym zadaniem jest re-

alizacja tzw. misji regionalnej, rozumianej jako zaspokajanie potrzeb mieszkańców regionu, 

dla których nadawany jest program. Dotyczy to zarówno informacji, poradnictwa, wymiany 

poglądów i opinii na tematy dotyczące życia danego regionu – społecznego, gospodarczego, 

politycznego, szeroko pojętej kultury, nauki i rekreacji, a także objaśniania rozmaitych zja-

wisk dziejących się w danym środowisku. Nie znaczy to jednak, że zadania telewizji lokalnej 

ograniczają się jedynie do danego regionu. Jej powinnością jest również informowanie o wy-

darzeniach i sprawach ogólnokrajowych, zagranicznych, a także debata publiczna o nich, 

zwłaszcza w aspekcie ich znaczenia dla regionu. Stwierdzenie, że telewizja regionalna ma 

znaczący wpływ na kreowanie wizerunku regionu, to nie tylko ustawowy zapis, odnoszący się 

do tzw. misji regionalnej, ale także konkretne działania podejmowane przez lokalne i regio-

nalne media, w tym konkretnym przypadku, przez TVP Katowice7.  

 

2. Promocja jako element procesu komunikacji medialnej 

Zasady skutecznej promocji, także budowania pozytywnego wizerunku, dotyczą za-

równo towarów, usług, jak i regionów. Celem tej działalności, w odniesieniu do danych jed-

nostek terytorialnych, jest przekonanie osób, by stały się klientami, bądź to jako inwestorzy, 

bądź to jako turyści, bądź skorzystali w jakiejkolwiek innej formie z zasobów produkcyjno-

usługowych danego regionu8. 

                                                      
5
 B. Guziejewska, Czy lokalnie to już globalnie, „Rzeczpospolita”, nr z 29 lutego 2008. 

6
 S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

2000, s. 8. 
7
 Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r., art. 21. 

8
 R. Wiszniowski, Marketing w administracji [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja i polityka, 

Wprowadzenie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 176. 
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Jest wiele definicji promocji. Zazwyczaj jest ona postrzegana jako system komunikacji 

marketingowej9. Jednakże omówienie stosowania działań promocyjnych, wymaga wprzód 

zdefiniowania pojęcia samego marketingu. Według Ph. Kotlera: „Marketing jest procesem 

społecznym i zarządczym, dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują i 

pragną, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę z innymi jednostkami i grupami produk-

tów posiadających wartość”10. Z kolei T. Sztucki definiuje marketing jako „najbardziej prak-

tyczną teorię w grze rynkowej”11.  

Promocja rozumiana jako system komunikacji marketingowej, definiowana bywa jako 

oddziaływanie na odbiorców, polegające na przekazywaniu im informacji, które zwiększyć 

mają ich wiedzę na temat towaru firmy i samej firmy. Jest to więc sposób komunikowania się 

firmy z otoczeniem, który w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia popytu na towary 

sprzedawane przez daną firmę12. Istotą tej definicji jest proces komunikacji nadawca – od-

biorca. Promocja wymaga komunikacji długookresowej. Są to planowe i ciągłe wysiłki mające 

na celu stworzenie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społe-

czeństwem. Ostatecznym celem promocji jest sprzedaż produktów, nie zawsze materialnych.  

Istotnym skutkiem działań promocyjnych jest pozytywny wizerunek. Angielskie słowo 

image pochodzi od łacińskiego imitatio – naśladować. Według Słownika Języka Angielskiego 

image jest obrazem, wizerunkiem jakiegoś przedmiotu lub osoby13. Z kolei według Słownika 

Wyrazów Obcych jest to obraz, oblicze, charakter jakiejś postaci, stworzony na podstawie jej 

działalności zawodowej i cech osobistych, lub obraz, charakter czegoś (np. regionu)14. Można 

zatem przyjąć, że wizerunek to wyobrażenie o danych przedmiotach, które pomaga nam 

kategoryzować i porządkować to, z czym się stykamy. Działalność ta będąca częścią promocji, 

nie powinna być utożsamiana jedynie z marketingiem czy reklamą i zawężona jedynie do 

firm wypracowujących zyski. Prowadzi się ją również na rzecz organizacji społecznych, poli-

tycznych, charytatywnych, państw i regionów. Wizerunek kraju, regionu kształtowany jest 

                                                      
9
 T. Sztucki, Promocja sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, 

s. 17.  
10

 Ph. Kotler, Marketing, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 11. 
11

 T. Sztucki, Marketing - sposób myślenia działania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s. 

39. 
12

 A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Businessman 

Book, Warszawa 1993, s. 4. 
13

 M. Kunczik, Imafes of Nations and International Public Relations, Lawrence Erlbaum Publishers, 

Nowy Jork, 1996, s. 182. 
14

 E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1990, s. 462. 
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zarówno przez historię, jak i współczesność. Pozostaje pod wpływem stereotypów zakorze-

nionych w kulturze i tradycji. Ogromną rolę odgrywają również kontakty między narodami 

oraz informacje przekazywane przez media15. M. Mrozowski stwierdza wręcz: „Trudno wy-

obrazić sobie, aby z faktu, iż przeciętny obywatel nowoczesnego społeczeństwa poświęca 

mediom masowym ok. 3–5 godzin dziennie, nie wynikało nic więcej niż tylko przyjemne spę-

dzenie czasu. Już potoczne obserwacje dowodzą, że każdy kontakt z mediami pozostawia 

ślad w psychice i w jakimś stopniu przyczynia się do utrwalenia lub zmiany nastroju odbiorcy 

sposobu jego zachowania nawet stylu życia”16.  

Logika funkcjonowania rynku medialnego najpełniej wyraża się w strategii produktu. 

Jej celem nadrzędnym jest skupienie i utrzymanie uwagi pożądanego audytorium. Strategia 

ta traktuje przekaz jako produkt o określonej wartości, ale zarazem jako środek do wytwo-

rzenia produktu finalnego tzn. audytorium17. Wyniki badań S. Michalczyka potwierdzają, iż 

różnego typu media mają coraz większy udział w lokalnym obiegu informacji18. Lokalność 

okazuje się bowiem ważnym kryterium wyboru. W odniesieniu do mediów elektronicznych 

są to przede wszystkim: rozrywka i informacja19. W obu obszarach znajduje się przestrzeń do 

promocji i kreowania wizerunku regionu.  

Promocja jest jedynie częścią działań podejmowanych przez media, (w tym regional-

ne stacje telewizyjne), ale w sposób istotny wspomóc może działalność samorządów, organi-

zacji społecznych, charytatywnych. Działalność promocyjna podejmowana przez lokalne i 

regionalne media służyć może: promocji gospodarczej – skutkującej pozyskaniem firm spoza 

regionu, stworzeniem warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm, stosowaniem 

odpowiednich bodźców powodujących rozwój istniejących przedsiębiorstw; turystycznej – 

prezentującej miejsca warte zwiedzania oraz przedstawiającej propozycje alternatywnych 

sposobów spędzania wolnego czasu, np. wspinaczki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, od-

wiedzanie muzeów, czy udział w regionalnych świętach. Dotyczyć może także pomocy w na-

wiązywaniu współpracy zagranicznej i tzw. promocji wewnętrznej, czyli dialogu z lokalną spo-

                                                      
15

 M. Ryniejska-Kiełdanowicz, Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej [w:] B. Ociepka 

(red.), Kształtowanie wizerunku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. s. 13-14.  
16

 M. Mrozowski, Media masowe władza rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 

2001, s. 373. 
17

 M. Mrozowski, Media masowe władza rozrywka i biznes... , s. 169. 
18

 S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Katowice 

2000, s. 60.  
19

 Tamże, s 141-142. 
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łecznością. Dialog ten służy budowaniu poczucia tożsamości regionalnej. Przejawia się to 

m.in. w propagowaniu określonych wzorców, kształtowaniu postaw, pozytywnego wizerunku 

ludzi i miejsc20. Wydaje się, że telewizja regionalna może odgrywać kluczową rolę w tworze-

niu wizerunku regionu oraz jego promocji. M. Mrozowski pisze wręcz: „Telewizja daje możli-

wość, tzw. ciągłej formy komunikacji (powtarzalność, regularność przekazu), to z kolei umoż-

liwia łatwiejsze rozwijanie pomysłu, jeśli zyskał sympatię odbiorców. Powtarzalność przekazu 

kreuje własne lojalne audytorium, które przyzwyczaja się do opowiadanej historii. Im częściej 

wydarzenie występuje w mediach tym większą ma szansę, iż zostanie zauważone i zwróci na 

siebie uwagę widzów”21. Telewizja decyduje o intensywności i rodzaju przekazywanego ko-

munikatu, co bywa korzystne dla samego medium, gdyż wykorzystuje promocję do tzw. au-

toprezentacji (slogany promocyjne w rodzaju „Weekend w Wiśle tylko z TVP Katowice”). W 

procesie budowania relacji partnerskich, telewizja wykorzystuje przede wszystkim emocje 

pozytywne22. Przekaz telewizyjny często apeluje do odbiorców o określonych gustach, tym 

samym dociera do zainteresowanego tematem audytorium. M. Mrozowski podkreśla, że 

chcąc zaspokoić potrzeby poznawcze różnych grup odbiorców, należy zastosować taki wybór 

zdarzeń i sposób ich prezentacji, który będzie dostosowany do ich zainteresowań, oraz kom-

petencji komunikacyjnych23. W ocenie S. Michalczyka o jakości kontaktów decyduje w stop-

niu znaczącym swojskość i komunikatywność medium, a mechanizm kontaktów zasadza się 

na selekcji pozytywnej: „swoje”, „nasze”. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wybo-

rze, są także zainteresowania odbiorców, którzy poszukują określonych treści w zależności 

od swoich potrzeb24. 

Media, które funkcjonują na rynku w warunkach konkurencji muszą jednak uwzględ-

niać logikę popytu i podaży, tworząc swe przekazy w taki sposób, aby zostały one zaakcep-

towane przez widzów25. Dla każdego nadawcy sprawą priorytetową pozostaje kierowanie 

oferty programowej do jak najszerszego grona odbiorców. A to z kolei powoduje, że promo-

                                                      
20

 .E. Chudziński, E. (red.), Regionalizm Lokalizm Media, Wprowadzenie, Prowincjonalna Oficyna 

Wydawnicza, Bochnia–Warszawa 2001, s. 6. 
21

 M. Mrozowski, Media masowe władza rozrywka i biznes..., s. 64. 
22

 H. Mruk, Rola mediów w budowaniu wizerunku marki [w;] M. Duczmal, B. Nierenberg (red.), Media 

elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w 

Opolu, Opole, s. 30. 
23

 M. Mrozowski Media masowe władza rozrywka i biznes..., s. 324.  
24

 S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania..., s. 143.  
25

 B. Ociepka, Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej, Wyd. 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 8. 
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cja jest tym bardziej skuteczna, im większe jest jej audytorium. W teorii reklamy mamy poję-

cie tzw. pustego audytorium, oznaczające odbiorców nie zainteresowanych przekazem. W 

przypadku telewizji regionalnej zjawisko pustego zasięgu jest jednak minimalizowane. Ma to 

zastosowanie także w szerszej perspektywie komunikacyjnej. Media regionalne i lokalne, jak 

podkreśla T. Goban-Klas, mają bowiem do odegrania ważną rolę gdyż: „w tym samym czasie, 

kiedy stosunki społeczne rozciągają się horyzontalnie, obserwujemy wzmocnioną presję w 

kierunku autonomii lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej. Potrzebne są więc media, 

które o nich informują, pielęgnują i propagują”26. 

 

3. Program TV Katowice „Klub Globtrotera” – studium przypadku 

Jeśli region wydaje się być atrakcyjnym i to zarówno gospodarczo, jak i turystycznie 

musi komunikować o tym fakcie światu. Znane jest powiedzenie, że jeśli czegoś nie ma w 

mediach, to tak jakby tego w ogóle nie było. Media oddziaływają na odbiorców i wpływają na 

postrzeganie przez nich rzeczywistości, a więc na ich stosunek do ludzi, rzeczy, miejsc. Wedle 

jednej z najbardziej popularnych metafor – telewizja jest oknem na świat, przez które nie 

wychodząc z domu możemy oglądać to, co dzieje się na zewnątrz27. M. Mrozowski wskazuje 

na istotną zmianę roli telewizji, w tym regionalnej. Ta nowa „neo-telewizja” to telewizja przy-

jazna, zapraszająca do uczestnictwa w programie i do zabawy. To już nie „nauczyciel”, ani 

nawet „światły obywatel”, ale po prostu „dobry kompan”28. Jak twierdzi M. Mrozowski po-

jawienie się „neo-telewizji”, spowodowało zastąpienie wspólnoty obywatelskiej, „wspólnotą 

biesiadników”. Zamiast aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego proponuje ona integrację i 

adaptację społeczną realizowaną za pomocą zabawy. Programy telewizyjne zawsze jednak 

dzieją się gdzieś i dotyczą kogoś. Wydaje się, że w odniesieniu do publicznej telewizji regio-

nalnej może mieć zastosowanie, owo znane powiedzenie: „myśleć globalnie, działać lokal-

nie”29. 

                                                      
26

 T. Goban-Klas, Glokalizacja jako remedium na globalizację [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów 

globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 243. 
27

 M. Mrozowski, Media masowe władza rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 

2001, s. 303.
 

28
 M. Mrozowski, Media publiczne; dziedzictwo, przeszłości-perspektywy rozwoju, „Studia Medioznaw-

cze” 2000, nr 1, s. 25-26. 
29

 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 85. 
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Konkurencja na rynku mediów oznacza dla regionalnych stacji telewizyjnych także 

większą dbałość o promowanie własnej marki. Ph. Kotler definiuje ją jako „termin, nazwę, 

symbol, wzór lub ich kombinację stworzoną celem identyfikacji dóbr lub usług”30. Z marką, w 

opinii Ph. Koltlera, nierozerwalnie łączy się wartość, oznaczająca w istocie zaspakajanie okre-

ślonych potrzeb klienta. Towary markowe minimalizują ryzyko jakie wiąże się z zakupem 

określonych dóbr. Wydaje się, że powyższe stwierdzenie odnosi się także do produktu me-

dialnego jakim jest program telewizyjny. W interesie regionalnej stacji telewizyjnej jest za-

tem tworzenie dobrego produktu, gdyż jeśli traci ona widzów, zaczyna na lokalnym rynku 

zajmować pozycję marginalną, a tym samym nie ma dla kogo realizować misji31. W. Godzic 

wskazuje również na fakt, że telewizja regionalna pragnie widza – obywatela, częściowo zdy-

stansowanego wobec przedstawianych treści, na ogół jednak aktywnego odbiorcy świata 

zewnętrznego32. Ideałem jak stwierdza S. Michalczyk wydaje się sytuacja, gdy treści medialne 

stają się odbiciem rozmów prowadzonych przez ludzi, świadczy to, bowiem o żywotności 

medium. Jest to jednak trudne do osiągnięcia, gdyż wymaga bardzo dobrej znajomości śro-

dowiska, jego spraw oraz niekonwencjonalnego podchodzenia do redagowania czasopism, 

audycji i programów33. Na kolejny ważny aspekt działalności regionalnych mediów zwraca 

uwagę M. Jachimowski wskazując że, związek z terytorium regionu medialnego oznacza nie 

tylko emocjonalne przywiązanie do miejsca zamieszkania, ale przejawia się również w po-

stawach, które zwykle określa się patriotyzmem lokalnym. Do tego typu postaw należy zali-

czyć m.in. nawiązywanie w nazewnictwie tytułów prasowych, stacji radiowych, telewizyjnych 

bezpośrednio do nazw historycznie związanych z regionami34. 

TVP Katowice to stacja o zasięgu regionalnym, którą oglądać mogą mieszkańcy woje-

wództwa śląskiego z nadajników naziemnych lub w sieciach kablowych. Zasięg techniczny 

TVP Katowice jest praktycznie identyczny z jej zasięgiem geograficznym. Obejmuje ponad 4,6 

                                                      
30

 P. Kotler, Marketing po rewolucji, Businessman Magazine, Warszawa 2001 [za:] B. Nierenberg Re-

klama jako element procesu komunikacji rynkowe..., s. 39. 
31

 W. Godzic, Rozumieć telewizję rozumieć widza [w:] E. Nurczyńska-Fidelska (red.), W świecie me-

diów, Wyd. Rabid, Kraków 2001, s. 42. 
32

 Tamże, s. 41. 
33

 S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania..., s. 61-62. 
34

 M. Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Kato-

wice 2006, s. 226.  
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mln osób, – co stanowi około 13 % populacji kraju w wieku powyżej 4 lat i niemal 100 % lud-

ności województwa śląskiego35.  

W niniejszej analizie posłużono się przykładem programu „Klub Globtrotera” emito-

wanego na antenie TVP Katowice przez 10 lat. Audycja ta przyciągała uwagę widzów regionu 

i zbudowała wiarygodną markę medialną. Było to owocem codziennej pracy całego zespołu 

redakcyjnego, realizacyjnego oraz działalności marketingowej. 3 września 1995 r. o godzinie 

10 rano na antenie TVP Katowice po raz pierwszy ukazał się program „Klub Globtrotera” (2 

lata później godzinę emisji zmieniono na godzinę 14:00)36. Audycja służyć miała turystycznej 

promocji regionu, a w konsekwencji wpływać na kształtowanie pozytywnego wizerunku 

miejsc prezentowanych na antenie. Zainteresowanie tematyką turystyczną przerosło wszel-

kie oczekiwania. Wyniki badań S. Michalczyka, potwierdzają, że spośród wielu cech odbior-

ców, istotną rolę odgrywają zainteresowania tematyczne. Oprócz tego, że są ważnym czyn-

nikiem stymulującym kontakty z mediami, określają również stopień ich wykorzystania37. W 

maju 1996 r. w klubie prasowym „Trybuny Śląskiej” w Katowicach zorganizowano spotkanie 

sympatyków programu. Liczono na obecność 100 osób, przyszło blisko tysiąc (redaktor na-

czelny „Trybuny Śląskiej” T. Biedzki nie został wpuszczony do siedziby gazety; widzowie pro-

gramu uznali, że chce się tam dostać poza kolejnością). Gościem spotkania był pisarz i po-

dróżnik O. Budrewicz oraz prezes Polskiego Biura Podróży P. Pronobis. To pierwsze spotkanie 

sympatyków programu zaowocowało inicjatywą stworzenia przez widzów „Stowarzyszenia 

Podróżników TV Klubu Globtrotera”. W listopadzie 1996 r. zarejestrowano nową organizację 

non-profit działającą pod patronatem Telewizji Katowice. W statucie Stowarzyszenia czyta-

my: „Celem działalności Stowarzyszenia jest: - popularyzacja, organizacja i rozwijanie tury-

styki, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz integracja środowiska podróżników; - 

organizacja turystyki krajowej i zagranicznej, wyjazdowej i przyjazdowej; - utrzymywanie 

kontaktów oraz współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się tury-

styką; - popularyzacja polskiej kultury, historii; - ułatwianie polskim turystom poznawania 

walorów turystyczno-krajoznawczych Polski, oraz innych krajów”38. Stowarzyszenie zaczęło 

być obecne w mediach, co korzystnie wpłynęło na jego funkcjonowanie, zwiększenie liczby 

członków, stymulowało także rozwój jego działalności. Od września 1996 r. sympatycy pro-

                                                      
35

 http://www.tvp.pl/tvp3katowice-dostęp 21 lipiec 2010 
36

 Archiwum autorki dotyczące TVP Katowice. 
37

 S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania... , s. 158. 
38

 Archiwum autorki dotyczące TVP Katowice. 
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gramu spotykali się regularnie – raz w miesiącu. Liczba osób przychodzących na spotkania 

stale rosła. Wynajęto salę w katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, która mogła po-

mieścić 800 osób, ale i to okazało się być za mało. Po długich poszukiwaniach, sympatycy 

programu na stałe zagościli w katowickiej restauracji „Centrum u Michalika”. Sloganem pro-

mocyjnym programu stało się stwierdzenie „Podróże nie są marzeniami, tylko ich spełnie-

niem”. Podczas spotkań losowano wiele atrakcyjnych nagród, zaś przedstawiciele samorzą-

dów, biur podróży, i organizacji turystycznych zachęcali do odwiedzenia miejsc, które często 

trudno było odnaleźć na mapie świata (np. Aruba). Zaproszeni goście wykorzystywali różne 

formy marketingu: prezentację filmów na telebimie rozdawanie materiałów promocyjnych, 

ulotek, katalogów, gadżetów reklamowych. Wstęp na spotkania był bezpłatny (w rekordo-

wym spotkaniu uczestniczyło1800 osób)39. W 1998 r. patronat nad programem i Stowarzy-

szeniem objęła regionalna gazeta „Dziennik Zachodni”. Spowodowało to znany w literaturze 

tzw. efekt synergii, zwiększający skuteczność przekazu40. Widzowie stali się również czytelni-

kami kolumny „Klub Globtrotera” w gazecie, gdzie mogli odnaleźć dodatkowe informacje. 

Wszystkie działania relacjonowane były w TVP Katowice w programie „Klub Globtrotera”, jak 

również na łamach „Dziennika Zachodniego”. „Klub Globtrotera” zaangażował się także w 

działalność społeczną. NP. objął patronatem Specjalny Ośrodek Wychowawczo-Opiekuńczy z 

Katowic-Szopienic prowadzony przez siostry Boromeuszki. Spowodowało to kolejny wzrost 

liczby członków „Stowarzyszenia Podróżników”. W 1999 r. było ich już 1860 (składka za 6 

miesięcy wynosiła 15 złotych). Tendencja wzrostowa utrzymywała się. W 2002 r., w „Dzien-

niku Zachodnim” możemy przeczytać wywiad z ówczesną prezes Stowarzyszenia E. Dziubek, 

z którego wynika, że liczba członków sięgnęła 300041. Program „Klub Globtrotera” zaczął być 

rozpoznawalną marką, a wszelkie działania, które obejmował patronatem i relacjonowano na 

antenie Telewizji Katowice i na łamach „Dziennika Zachodniego”, sprzyjały jeszcze większej 

rozpoznawalności marki. Zainteresowanie regionów, miejscowości, również spoza woje-

wództwa śląskiego możliwością współpracy z programem, było bardzo duże. To z kolei przy-

nosiło wymierne zyski finansowe TVP Katowice. Organizacje turystyczne, miejscowości, płaci-

ły za możliwość sponsorowania programu.  
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 Tamże. 
40

 P. Doyle, Marketing wartości... , s. 242. 
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„ Dziennik Zachodni" 14 grudzień 2002 r. 
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Kolejnym etapem działalności „Stowarzyszenia Podróżników Klubu Globtrotera” stała 

się organizacja imprez turystycznych dla swoich członków w kraju i zagranicą. Pierwsza wy-

prawa w Beskid Śląski, służyła promocji Śląska. Następne wyjazdy odbyły się do Ujsoł, Korbie-

lowa, Wisły. A kolejne już poza granice województwa śląskiego: do Bukowiny Tatrzańskiej, 

Ostródy, Gór Stołowych i Świętokrzyskich. Stowarzyszenie, wspólnie z organizacjami regio-

nalnymi powołanymi do promocji regionu, rozpoczęło również organizację wyjazdów tema-

tycznych np.: „Z miodem w tytule", „Wawrzyńcowe Hudy", „Grzybobranie”. 

Stowarzyszenia rozszerzało swoją działalność. Widzowie TVP Katowice mogli zobaczyć relacje 

z bardzo odległych zakątków świata – np. z wypraw na Hawaje, do Kanady, Stanów Zjedno-

czonych, Chin, Birmy, Brazylii, Nowej Zelandii, ale również do Chorwacji, Włoch, Bułgarii, 

Grecji, Holandii, Francji czy na Węgry. Piąty rok działalności programu i funkcjonującego pod 

jego patronatem Stowarzyszenia świętowano na rzece Kwai, w Tajlandii. 42.  

Istotnym elementem, służącym budowaniu wizerunku programu były także „Bale 

Globtrotera”. Te karnawałowe imprezy służyły zarówno promocji regionu, jak również pre-

zentacji bardzo egzotycznych miejsc na mapie świata. Bale rejestrowane były przez TVP Ka-

towice, a następnie prezentowane na jej antenie w najlepszym czasie nadawania. Każdora-

zowo emisja była poprzedzana autopromocją na antenie TVP Katowice oraz promocją w Ra-

diu Katowice i w „Dzienniku Zachodnim”43. Od pierwszego Balu (odbył się w styczniu 1996 

r.), po zaproszenia ustawiały się kolejki już od godziny czwartej rano, a do łask powróciła 

funkcja tzw. stacza i społeczny komitet kolejkowy. Podczas karnawałowych imprez losowano 

wiele atrakcyjnych nagród związanych z podróżami (nigdy mniej niż 25), wśród nich były wy-

cieczki do Nowej Zelandii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, na Hawaje oraz do 

Tajlandii, Chorwacji, Francji, Anglii, Włoch. Ich uczestnikami byli m.in. polski minister Tury-

styki, prezesi Polskiej Izby Turystyki, Regionalnych Organizacji Turystycznych powołanych do 

promocji regionów, jak również minister Turystyki Indii, Austrii, oraz Konsul Honorowy RP na 

Hawajach.  

Wydawać się może, że program jako skuteczne narzędzie promocji zyskał wartość 

również poza granicami Polski. Czego dowodem była nagroda „Złotego Motyla” przyznana w 

2001 r. programowi „Klub Globtrotera” przez ministra Urzędu Turystyki Trento (Włochy). W 

1988 r. ekipa telewizyjnego Klubu Globtrotera została uhonorowana nagrodą Polskiej Izby 
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Turystyki „Złoty Glob”, za najlepszy program turystyczny w Polsce. Zaś w roku 2000 kolejną 

nagrodą Polskiej Izby Turystyki za szczególny wkład w rozwój samorządowej działalności tu-

rystycznej. Doceniono również wkład programu w promocję Śląska, czego wyrazem były ko-

lejne nagrody: Regionalnej Izby Turystyki za Promocję Regionu Śląskiego z 2000 r., Specjalne 

Wyróżnienie za Promocję Śląskiej Turystyki przyznane przez Izbę Gospodarczą Eksporterów i 

Importerów w Mysłowicach w 2007 r. oraz Ogólnopolska Nagroda im. M. Orłowicza Za Pro-

mocję i Popularyzację Aktywnego Wypoczynku na Śląsku przyznana w 2005 r.44. Warto nad-

mienić, że dwie ostatnie nagrody zostały przyznane już po zdjęciu programu z anteny. Smut-

ną wydaje się konstatacja, iż walory promocyjne programu przetrwały dłużej niż on sam. W 

dziesiąte urodziny audycji podsumowano jej działalność. Okazało się, że autorzy programu z 

widzami TVP Katowice spotkali się 553 razy, a z sympatykami programu, poza murami tele-

wizji 7845. Członkowie Stowarzyszenia reprezentowali różne grupy zawodowe i społeczne 

(prawnicy, lekarze, ekspedientki, przedszkolanki, kierowcy, murarze, emeryci etc.). Znaczna 

większość uczestniczyła w spotkaniach, balach i co najważniejsze byli wiernymi i lojalnymi 

widzami programu. Ta bliskość i różnorodność zaowocowała wieloma przyjaźniami, a nawet 

paroma małżeństwami. W „Dzienniku Zachodnim” z 2005 r., przygotowanym specjalnie z 

okazji 10 urodzin programu „Klub Globtrotera”, w wywiadzie z kolejnym prezesem Stowarzy-

szenia B. Mazgaj czytamy: „Uważam, że w jakimś sensie jesteśmy ambasadorami polskości. 

Odwiedzając bardzo odległe zakątki świata promujemy wszystko co polskie”46. 

Sukces zjawiska medialnego i społecznego, jakim był „Klub Globtrotera” oraz Stowa-

rzyszenie można tłumaczyć w różny sposób. D. Buckingham twierdzi na przykład, że „widzo-

wie mogą aktywnie konstruować związek z programem według własnych zasad, a jednocze-

śnie potrafią zachować znaczny stopień autonomii w zakresie konstruowania własnych przy-

jemności”47. Dotyczy to najczęściej sfery życia organizacyjnego, stowarzyszeniowego (np. 

organizacje sportowe, polityczne, hobbystyczne). Z kolei S. Michalczyk dowodzi, że ważnym 

motywem w budowaniu pozytywnych relacji są czynniki interpersonalne, takie jak prestiż czy 

identyfikacja z tezami programu. Równie ważne jest poczucie dumy z możliwości kompeten-

cyjnych, odbierania i przyswajania treści, a także przyrost wiedzy praktycznej48.  

                                                      
44

 Tamże. 
45

 Tamże. 
46

 „Dziennik Zachodni” nr z 10-11 września 2005 
47

 W. Godzic, Rozumieć telewizję..., s. 38. 
48

 S. Michalczyk, Media lokalne w systemie..., s. 39. 
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Misja i rozrywka to w powszechnym mniemaniu cele nie do pogodzenia. Bardzo czę-

sto podstawowym błędem jest skupianie się na treści, a co za tym idzie na pomijaniu formy, 

w której zawartość (misja) zostanie podana. Wydawać się może, że „Klub Globtrotera” dzięki 

różnorodnym, długofalowym działaniom marketingowym spełnił tę rolę. Program stał się 

atrakcyjny dla widzów, a jednocześnie budował tożsamość regionalną. Stał się również sku-

tecznym narzędziem promocji regionu, gdyż identyfikowany był ze Śląskiem.  

 

4. Podsumowanie 

W Polsce mamy dwie instytucje powołane do promocji naszego kraju: Polską Organi-

zację Turystyczną oraz Instytut Adama Mickiewicza. Tymczasem przedstawione rozważania 

dowodzą, że medium regionalne, jakim jest TVP Katowice spełniało tę rolę równie skutecz-

nie. Program „Klub Globtrotera” emitowany w TVP Katowice był jedynym regionalnym pro-

gramem w Polsce docenionym za walory promocyjne, zarówno przez instytucje ogólnopol-

skie jak i zagraniczne. Co ważne cieszył się dużą popularnością u widzów, na co wskazują ba-

dania wyników oglądalności49.  

Wydaje się, że „Klub Globtrotera” potrafił w swoim czasie wpisać się w klimat regio-

nalności, postrzeganej jednak raczej jako „bycie razem, niż bycie gdzieś”. Autorzy programu 

dostrzegli w widzach ludzi ciekawych świata, którym świat ten chcieli przybliżyć i objaśnić. 

Być podmiotem (tak telewizja publiczna powinna traktować swych widzów) znaczy nie tylko 

móc, ale także chcieć działać w zakresie życia grupowego, lokalnego, zbiorowego i regional-

nego.  

Wydawać się może, że autorom „Klubu Globtrotera” udało się osiągnąć sukces po-

przez potraktowanie widzów jako istotnego podmiotu procesu komunikacyjnego; czynnika 

decydującego w najwyższym stopniu o sukcesie programu, który stał się jednocześnie do-

skonałym ambasadorem spraw regionalnych. Widzowie udowodnili, że nie tylko chcą być 

takim podmiotem, ale również mogą. Czego dowodem była działalność „Stowarzyszenia Po-

dróżników Klubu Globtrotera”.  

Wydaje się, że media publiczne powinny wspierać, a wręcz kreować aktywność regio-

nalną, lokalną. Szczególnie dużą rolę powinna pełnić tu telewizja regionalna, zaś publiczna 

telewizja ogólnopolska działania te powinna wspierać. Często jednak tzw. „centrala” nie do-

                                                      
49

 Archiwum autorki dotyczące TVP Katowice. 
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strzega „terenu”, w tym ruchu regionalnego, lub czyni to w stopniu niewystarczającym. Na-

stawiona jest na tzw. „warszawocentryzm”. Ale to już zupełnie inne zagadnienie, które – być 

może – stanie się przedmiotem zainteresowania innych badaczy rynku mediów. 
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Adam Drosik 

 

POLITYKA KRYZYSU, CZYLI KREOWANIE RZECZYWISTOŚCI  

KRYZYSOWEJ. STUDIUM PRZYPADKU:  

PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI GRA PRZYSPIESZONYMI WYBORAMI 

(2005-2006) 

 

Wprowadzenie 

 Wszelkiej maści kryzysy idealnie wpisują się w zapotrzebowanie mediów i to zarówno 

tych poważnych jak i – a może przede wszystkim – tabloidów. Janine Reid zauważa, iż kryzys 

jest łatwym celem dla reporterów, gdyż pozwala bez prowadzenia szczegółowych dociekań, 

za pomocą prowokacyjnego zdjęcia wzbudzić zainteresowanie u czytelników. Gdy media 

usłyszą o jakimś problemie, kierują swoją uwagę w tą stronę, pobudzając dalszy rozwój wy-

padków1. Już samo słowo kryzys przykuwa uwagę, wzmaga zainteresowanie i sprawia, że 

mało kto może przejść obok niego obojętny. Kryzys daje wszystko to, czego potrzebują me-

dia. Jest nagły, akcja jest dynamiczna i zwykle ma wyraźnie zarysowanych bohaterów. Rze-

czywistość kryzysu odpowiada czarno-białej wizji rzeczywistości przedstawianej przez tablo-

idy. James Lukaszewski stwierdza wręcz, iż dzisiejsze dziennikarstwo jest połączeniem speku-

lacji, sensacji, fragmentarycznych informacji, dramatyzacji i rozpowszechniania niespraw-

dzonych informacji2.  

 Szczególna uwaga mediów skierowana na sytuacje kryzysowe powoduje, iż sam kry-

zys staje się interesującym obszarem do zagospodarowania przez polityków. Janusz Sztumski 

mówi o dramatyzacji polityki, pod czym rozumie „podejmowaniu przez polityków prób zmie-

rzających do ukazania ważnych dla społeczeństwa problemów w uproszczony i dynamiczny 

sposób, czyli w pewnej akcji utrzymującej w napięciu słuchaczy lub widzów, w której znaczą-

                                                      
1
 Reid J., Crisis management: planning and media relations for the Design and Construction Industry, 

John Wiley and Sons Inc., New York 2000, s. 64. 
2
 Tamże, s. 64. 
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ca rola polityków – jako tych dramatis personae – jest wyraziście zarysowana”3. W przeciągu 

stuleci, było wiele prób wykorzystywania dramatów w celach propagowania określonych 

idei, a tym samym, teatralizacji życia politycznego. To zjawisko, z którym polityka zmaga się 

od lat4. Dramatyzacji polityki służą znakomicie skandale. Jak się wydaje, zjawisko ma szeroki 

wymiar. Możemy śmiało odnieść je do wszelkiej maści kryzysów, które w dobie dominacji 

mediów rozpalają zbiorową wyobraźnię i emocje. Mogą one doprowadzić do załamania ka-

riery politycznej, ale zarazem, choć to brzmi przewrotnie, mogą pomóc aktorowi polityczne-

mu w kreowaniu pożądanego obrazu. W przypadku polityki kryzys nie musi oznaczać począt-

ku końca, może być za to nowym otwarciem.  

Współczesnym polem kryzysów są media. To na łamach gazet, na ekranie telewizora 

czy monitora rozgrywa się główny front walki, toczą się dyskusje, formułowane są opinie i 

komentarze. David Altheide mówi wprost, iż media, a zwłaszcza media elektroniczne są czę-

ścią „maszyny generującej problemy”5. To media rozpalają kryzysy, ale również mogą je ga-

sić, stąd możemy je traktować, jako „panów życia i śmierci” wszelkich sytuacji kryzysowych. 

Dlatego też możemy rozpatrywać media, jako kreatorów sytuacji kryzysowych, gdyż to od ich 

dociekliwości i konsekwencji w ujawnianiu nieprawidłowości zależeć będzie, czy sytuacja 

kryzysowa będzie miała miejsce. Zarazem, media w pogoni za tematem, mogą zostać instru-

mentalnie wykorzystane do pobudzenia kryzysu, stąd możemy także mówić o roli mediów 

jako narzędzi do kreacji sytuacji kryzysowej. 

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na możliwości kreowania sytuacji kryzyso-

wych na potrzeby wizerunkowe. Jako studium przypadku posłużą działania z okresu rządów 

Prawa i Sprawiedliwości związane z kreowaniem kryzysu wokół przedterminowych wyborów 

w pierwszym okresie sprawowania władzy przez tę partię. Jako narzędzie badawcze służące 

ocenie efektywności działań z zakresu kreowania kryzysu na potrzeby wizerunkowe PiS za-

stosowana została analiza efektu komunikowania politycznego. Dążąc do zapewnienia obiek-

tywizmu przedstawianych działań, do analizy przypadku służą głównie publikacje z „Gazety 

Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”, a więc mediów z jednej strony stojących w opozycji do tej 

                                                      
3
 Sztumski J., Dramatyzacja polityki w środkach masowego przekazu, [w:] Kolczyński M., Mazur M., 

Michalczyk S. (pod red.), Mediatyzacja kampanii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2009, s. 103. 
4
 Tamże, s. 102. 

5
 Altheide D., Creating fear: news and construction of crisis, Transaction Publishers, New York 2002, 

s. 41. 
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partii, a z drugiej przychylnych formacji Jarosława Kaczyńskiego. Ocena skuteczności działań 

wizerunkowych PiS-u odwołuje się do przeprowadzanych cyklicznie badań dotyczących spo-

łecznego wizerunku polityków oraz preferencji partyjnych. Jako źródła posłużyły tutaj rapor-

ty, dostępne na oficjalnych serwisach internetowych pracowni, przygotowane przez Centrum 

Badań Opinii Społecznej (CBOS) oraz w mniejszym już zakresie Ośrodek Badania Opinii Pu-

blicznej (TNS OBOP) czy Pracownię Badań Społecznych (PBS DGA).  

 

Kreowanie rzeczywistości kryzysowej 

 

 Winfried Schulz zauważa, iż kreowanie rzeczywistości, w tym rzeczywistości kryzyso-

wej, jest domeną prasy bulwarowej i działających na podobnych zasadach programów tele-

wizyjnych (np. reality shows), ale również poważne magazyny informacyjne nie są wolne od 

tych treści6, co w głównej mierze związane jest z postępująca tabloidyzacją mediów. Poten-

cjalnych sytuacji kryzysowych, które mogą zburzyć starannie kształtowany wizerunek jest 

mnóstwo. Każdy dzień przynosi nowe zdarzenia, mogą być one różnorodnie pokazane i in-

terpretowane. O wszystkim decydują media, które wybierając tematy, praktycznie decydują, 

którzy aktorzy polityczni będą musieli zmagać się z trudnościami, a czasem wręcz walczyć o 

przetrwanie. To media stają się kreatorami sytuacji kryzysowych i bez ich udziału praktycznie 

trudno wyobrazić sobie, by jakikolwiek kryzys zaistniał.  

„Dramatyzacja polityki łączy się z takim sposobem jej uprawiania, którego celem jest 

wzmożone i stałe wpływanie na opinię, postawy i zachowania ludzi, czyli z permanentną agi-

tacją”, w której nadrzędna rola przypada mediom. J. Sztumski wskazuje na trzy drogi drama-

tyzacji wydarzeń: poprzez wywoływanie konfliktów, które powodują napięcia i zaniepokoje-

nie; poprzez podejmowanie chytrych i podstępnych działań dla osiągnięcia pożądanego celu, 

czyli uciekanie się do intryg; oraz poprzez stosowanie rozmaitych chwytów retorycznych, 

polegających np. na posługiwaniu się słowami zabarwionymi uczuciowo, inwektywami o de-

maskatorskim charakterze itp., aby wzmóc napięcie publiczności7. Opisane tu przez J. Sztum-

skiego sposoby postępowania aktorów politycznych służą wykorzystaniu mediów w sposób 

instrumentalny. Szukające sensacji media dają się „złapać” na przynętę polityków, a wywoła-

                                                      
6
 Schulz W., Komunikacja polityczna, przekł. Kożuch A., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2006, s. 44. 
7
 Sztumski J., dz. cyt. s. 103. 
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na sytuacja kryzysowa tak naprawdę ma służyć tylko i wyłącznie do kreowania pożądanego 

wizerunku, bądź dyskredytacji przeciwników politycznych. To tak, jakby wywołać pożar, by 

potem w chwale i przy błysku fleszy go ugasić. Jest to gra wielce ryzykowna, ale dająca zara-

zem znakomite efekty.  

Sytuacje kryzysowe najczęściej kreowane są, by odwrócić uwagę od zdarzeń szkodzą-

cych wizerunkowi, bądź, skoncentrować uwagę na formacji, polityku, problemie w celu wy-

wołania pożądanej reakcji. W obu przypadkach przygotowywane materiały wpisują się w 

zapotrzebowanie mediów na kryzysy. Michael Kunczik i Astrid Zipfel wskazują na rosnący 

negatywizm w przekazywaniu informacji, który jak zaznaczają, jest konsekwencją zmian w 

kryteriach selekcji informacji stosowanych przez dziennikarzy. Zmian wywołanych postępują-

cą tabloidyzacją i zapotrzebowaniem na sensację. Jak dalej piszą: „W ten sposób nowe ro-

zumienie zawodu dziennikarskiego zmienia obraz rzeczywistości mimo braku zmian, jakie w 

tej rzeczywistości miałyby zachodzić”8. W innym miejscu J. Sztumski pisze: dramatyzacja poli-

tyki w znacznej mierze opiera się na czynniku „negatywności” – „zła wiadomość to dobra 

wiadomość”. Jak wskazują Johan Galtung i Marii Ruge „Im bardziej negatywne są konse-

kwencje jakiegoś wydarzenia, tym bardziej prawdopodobne, że stanie się ono najważniejszą 

wiadomością”9.  

 

Studium przypadku – Kreowanie kryzysu przez PiS wokół przyspieszonych wyborów 

parlamentarnych 

 

Początek rządów Prawa i Sprawiedliwości był bardzo trudny dla tej formacji, gdyż 

mimo zwycięstw: parlamentarnego i prezydenckiego, a może raczej w związku z nimi, nie 

udało się zawiązać najbardziej oczekiwanej przez wyborców koalicji z Platformą Obywatel-

ską. Potwierdzały to badania przeprowadzane zarówno przez OBOP, CBOS czy PBS, które 

wskazywały, iż ok. połowa respondentów najchętniej przyjęłaby koalicję PiS-PO. Zarazem, 

winą za brak owej koalicji wyborcy w głównej mierze obarczyli obie partie10. PiS znalazł się w 

                                                      
8
 Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, tł. Łoziński J., 

Łukowski W., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 124. 
9
 Tamże, s. 212-3. 

10
 W sondażu OBOP 38% respondentów obarczało winą obie partie za fiasko budowy koalicji PO-PiS, 

natomiast w badaniu CBOS było to 43%. Natomiast winę po stronie PO widziało 26% respondentów 

(zarówno w badaniu CBOS i OBOP), a po stronie PiS: 19% (OBOP) – 20% (CBOS). W podobnym 
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sytuacji patowej z ograniczonymi możliwościami: mógł rządzić samodzielnie, ale byłby to 

rząd mniejszościowy, mógł dążyć do rozpisania nowych wyborów, albo starać się zawiązać 

koalicję, w której ze względu na niechęć ze strony PO, musiałaby się znaleźć Samoobrona. PiS 

postawił na ostatnie rozwiązanie, jednakże dla wizerunku tej partii sojusz z Andrzejem 

Lepperem był wielce ryzykowny, a potęgowany rozczarowaniem z braku oczekiwanej koalicji, 

mógł skutkować szybkim załamaniem poparcia.  

Remedium, które znalazło PiS na tak zaistniałą sytuację było wytworzenie strachu 

przed przyspieszonymi wyborami i wskazanie, iż jedyną realną alternatywą jest „trudna” ko-

alicja. Zarazem, co niezwykle istotne, był to dodatkowy atut przy rozmowach koalicyjnych, 

gdyż rozwiązanie parlamentu mogło odbić się spadkiem poparcia dla mniejszych ugrupo-

wań11. Warto także pamiętać, iż jesienią 2005 roku Polacy poddani byli intensywnej kampanii 

prezydenckiej i parlamentarnej, a na jesieni 2006 roku miała czekać ich kampania samorzą-

dowa, co w oczywisty sposób odbijało się na niechęci do przeprowadzenia ponownych wy-

borów parlamentarnych. Warto zatem prześledzić proces budowania poparcia dla koncepcji 

koalicyjnej PiS poprzez kreowanie kryzysu wokół przyspieszonych wyborów. 

 Temat przedterminowych wyborów powracał kilkukrotnie w pierwszych miesiącach 

rządów Prawa i Sprawiedliwości i związany był z potrzebą szukania większości sejmowej. 

Należy pamiętać, iż gabinet Kazimierza Marcinkiewicza był mniejszościowy, choć za powoła-

                                                                                                                                                                      
badaniu przeprowadzonym przez PBS respondenci mogli wskazać tylko jedną partię i tu rozkład był 

równomierny, gdyż winę po stronie PO widziało 40%, a po stronie PiS 41%. Dane za: Tworzenie rządu 

Marcinkiewicza, PBS DGA 11.2005 [on-line], <http://www.pbsdga.pl/x.php?x=305/Rzad-

Marcinkiewicza-i-mozliwe-koalicje.html> [dostęp: 20.02.2012]; O niedoszłej koalicji, TNS OBOP 

11.2005 [on-line], <http://www.tnsglobal.pl/archive-report/id/5072> [dostęp: 21.02.2012]; Roguska B. 

(oprac.), Niedoszłej i ewentualnych koalicjach rządowych. Komunikat z badań, CBOS 12.2005 [on-

line], <http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_190_05.PDF> [dostęp: 21.02.2012]. 
11

 W sondażu dotyczącym preferencji partyjnych przeprowadzonym przez PBS w dniach 5-6 listopada 

2005 roku, ok. półtora miesiąca po wyborach, wszystkie ugrupowania poza PO i PiS zanotowały spa-

dek poparcia. W przypadku LPR i PSL był to spadek poniżej progu wyborczego (do poziomu 3%). 

Zob. Ranking partii – I połowa listopada 2005, PBS DGA 11.2005 [on-line], 

<http://www.pbsdga.pl/x.php?x=308/Ranking-partii-listopad-2005-I.html> [dostęp: 21.02.2012]. Po-

dobną tendencję odnajdujemy w sondażu CBOS, gdzie na granicy progu wyborczego znalazło się 

LPR i SLD (po 5%), a PSL uzyskało zaledwie 2% wskazań. Zob. Pankowski K., Preferencje partyjne w 

listopadzie. Komunikat z badań, CBOS 11.2005 [on-line], 

<http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_179_05.PDF> [dostęp: 22.02.2012]. Oczywiście możemy 

wskazać, iż to tylko sondaż, który w przypadku wymienionych ugrupowań nie zawsze oddaje rzeczy-

wiste preferencje, ale należy pamiętać, iż sondaże wskazują tendencje a nie dokładny wynik, a ta była 

dla małych ugrupowań niesprzyjająca. 
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niem go, oprócz PiS głosowały także Samoobrona, LPR i PSL12. Dlatego też, już w połowie 

grudnia 2005 roku pojawiły się pierwsze głosy ze strony premiera i PiS o możliwości prze-

prowadzenia przyspieszonych wyborów13. Dyskusja na ten temat wróciła ze szczególną mo-

cą, gdy Sejm zajmował się projektem budżetu. PiS skutecznie wywołało kryzys dotyczący 

terminu przyjęcia budżetu z wizją przyspieszonych wyborów parlamentarnych w tle. Pojawiły 

się wówczas rozbieżności, jak należy interpretować konstytucyjny 4-miesięczny okres na 

uchwalenie budżetu przez parlament. Rząd wskazywał na datę 19 lutego, co wywołało gorą-

ce protesty całej opozycji względem PiS od LPR po SLD. Liderzy ugrupowań parlamentarnych 

nie kryli obaw, że wydłużając budżetowe procedury, PiS będzie traktował przyspieszone wy-

bory jako straszak. Roman Giertych, szef LPR, zwracał się do posłów PiS: „Jeśli planujecie 

wybory, to powiedzcie to Polakom prosto w twarz”14. 

Zaognianie kryzysu wokół budżetu pozwalało PiS na zmęczenie potencjalnych koali-

cjantów15, ale także i wyborców, przedłużającym się stanem niepewności16. Oczywiście, nie 

sposób utrzymać najwyższego napięcia przez dłuższy okres czasu, stąd po zaognieniu sytuacji 

musi przyjść ochłodzenie nastrojów, choćby częściowy spadek napięcia. Dlatego też, po apo-

geum kryzysu (12 stycznia), nastąpiło częściowe uspokojenie, jakim było porozumienie z Sa-

moobroną i PSL (zastąpiony następnie przez LPR). Pomogło to wzmocnić wizerunek partii A. 

Leppera, jako ugrupowania odpowiedzialnego. Było to niezwykle istotne w kontekście przy-

gotowywania wyborców PiS do przyszłej koalicji z A. Lepperem. Zarazem nadal tłumaczono 

wyborcom, dlaczego nie ma porozumienia z PO. I tak J. Kaczyński ujawnił dziennikarzom kuli-

sy swoich rozmów z Donaldem Tuskiem: „Powiedziałem mu: może spotkajmy się poza Sej-

mem. Zbył to milczeniem. Odczytałem to jako odrzucenie propozycji. Dlatego rozmawiamy z 

                                                      
12

 Za poparciem rządu K. Marcinkiewicza głosowało 272 posłów (kluby: PiS, Samoobrony, LPR, PSL i 

pięciu posłów niezrzeszonych), a przeciw 187 (kluby PO i SLD oraz jeden poseł niezrzeszony). Zob. 

Uhlig D., Marcinkiewicz przeszedł, „Gazeta Wyborcza” 12.11.2005. 
13

 K. Marcinkiewicz w wywiadzie dla „The Warsaw Voice”, szeroko cytowanym przez media mówił: 

„Rząd chce funkcjonować przez cztery lata, ale bierze też pod uwagę ewentualność wcześniejszych 

wyborów”. Cyt. za: Milewicz E., Znów głośno o wyborach, „Gazeta Wyborcza” 13.12.2005. 
14

 Subotić M., Stankiewicz A., Poselska awantura o budżet, „Rzeczpospolita” 12.01.2006. 
15

 Słusznie wskazywał na to jeden z liderów Platformy Zbigniew Chlebowski mówiąc: „Bracia Kaczyń-

scy grają na przyspieszone wybory, albo na to, by trzymać w szachu Samoobronę i LPR”. Zob. Subo-

tić M., Stankiewicz A., Wszyscy przeciwko PiS, „Rzeczpospolita” 12.01.2006. 
16

 Sytuację skomplikował dodatkowo „kryzys konstytucyjny” związany z niedopuszczeniem marszałka 

Marka Jurka do przejęcia prowadzenia obrad w Sejmie. Dzięki temu zabiegowi opozycja przegłosowa-

ła skrócenie prac nad budżetem, co oprotestował klub PiS wskazując na naruszenie konstytucji. Szef 

klubu Przemysław Gosiewski skomentował sytuację: „To brutalne naruszenie prawa”. Zob. Subotić M., 

Stankiewicz A., Wszyscy przeciwko PiS… 
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tymi, z którymi można rozmawiać. Jeśli ktoś później będzie nam stawiał zarzuty, że wchodzi-

my w koalicję z Samoobroną i LPR, niech pamięta, że w Sejmie większość w końcu być musi. 

A można ją skonstruować z tych, z których można”17.  

Kolejne zaognienie kryzysu i zarazem ponowny wzrost napięcia na linii PiS-PO nastąpił 

w dniach 16-17 stycznia 2006 roku, gdy powrócił temat terminu przyjęcia budżetu. Platforma 

sygnalizowała, iż prezydent Lech Kaczyński może przychylić się do interpretacji, że budżet 

musi zostać uchwalony do 30 stycznia, a tym samym, jeśli do tego dnia nie trafi do prezyden-

ta, ten ma możliwość rozwiązania parlamentu. Nieoczekiwanie do takiej interpretacji przy-

chylił się PiS, wzmagając presję na potencjalnych koalicjantów (Samoobrona, PSL, LPR) z któ-

rymi cały czas toczyły się pertraktacje w kwestii podpisania umowy koalicyjnej. Zarazem PiS 

nadal grał kartą Platformy dążąc, jak możemy dziś wnioskować, do zakorzenienia u własnych 

wyborców, że koalicja z PO nie jest możliwa. J. Kaczyński w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” 

na pytanie czy czuje się zagrożeniem dla demokracji, jak stwierdził D. Tusk odpowiedział: 

„Nie czuję się i bardzo się martwię, że po wczorajszej rozmowie mamy znów powrót do języ-

ka wykluczenia, którym D. Tusk posługiwał się w ciągu ostatnich tygodni. Stawianie nam za-

rzutu, że jesteśmy zagrożeniem dla demokracji, jest skrajnie nieprzyzwoite”18. Tym samym 

fundamenty pod przyszłą koalicję z Samoobroną i LPR zostały poczynione. 

Mimo zaawansowanych rozmów na linii PiS-Samoobrona-LPR nadal utrzymywano 

stan kryzysu, a straszenie wyborami powracało, gdy chciano zdyscyplinować przyszłych ko-

alicjantów i tak, 27 stycznia 2006 roku premier ponownie zagroził przedterminowymi wybo-

rami19, stawiając warunek zbudowania większości dla rządu. W końcu, 2 lutego 2006 roku 

doszło do podpisania porozumienia pomiędzy PiS, Samoobroną i LPR20, ale jak się później 

okazało nie był to koniec działań PiS, gdyż 13 lutego, a więc w ostatnim dniu, kiedy prezydent 

mógł podjąć decyzję o skróceniu kadencji parlamentu, w ciągu dnia pojawiły się informacje, 

                                                      
17

 Murawski J., Subotić M., O włos od kompromitacji, „Rzeczpospolita” 13.01.2006. 
18

 Kaczyński J. w rozmowie z P. Śmiłowiczem, Od PO oferty tylko na piśmie, „Rzeczpospolita” 

14.01.2006. 
19

 K. Marcinkiewicz ogłosił w Sejmie: „Pakt stabilizacyjny za dwa tygodnie, jeśli nie, wybory”. Majda A., 

Kolejne dni w niepewności, „Rzeczpospolita” 28.01.2006. 
20

 Pakt stabilizacyjny został podpisany za zamkniętymi drzwiami tylko przy obecności dziennikarzy z 

TV Trwam i Radia Maryja, co zaowocowało natychmiastowym konfliktem na linii media i nowopowsta-

ła koalicja. I choć politycy przekonywali, iż pakt był tylko parafowany, a sam akt podpisania dopiero 

nastąpi, to dziennikarze, w zdecydowanej większości, zbojkotowali to wydarzenie kładąc przed 

drzwiami sali konferencyjnej swój sprzęt. Zob. Szacki W., Uhlig D., W TV Trwam podpisano pakt stabi-

lizacyjny, „Gazeta Wyborcza” 03.02.2006. 
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iż taka decyzja jest możliwa21. Napięcie starano się budować do ostatniej chwili22 i dopiero w 

orędziu telewizyjnym prezydent poinformował, iż pakt stabilizacyjny gwarantuje parlamen-

tarną większość dla rządu i dlatego nie potrzeba skrócenia kadencji parlamentu, a Platformę 

Obywatelską obarczył winą za brak koalicji rządowej23. 

 Manewr związany z wznieceniem kryzysu wokół przedterminowych wyborów PiS po-

nowił pod koniec marca 2006 roku. Wówczas klub parlamentarny PiS złożył wniosek o samo-

rozwiązanie Sejmu, uzasadniając, że w sytuacji, gdy pakt stabilizacyjny nie zapewnia już trwa-

łego poparcia dla inicjatyw rządowych i innych projektów ustaw przewidzianych w pakiecie, 

samorozwiązanie Sejmu jest „wyjściem właściwym, zgodnym z oczywistym interesem Kra-

ju”24. Co ciekawe, prezes PiS zapowiedział, iż jeśli wniosek nie uzyska większości nie oznacza 

to dymisji rządu, ale błyskawiczne podjęcie rozmów o stworzenie większościowej koalicji. 

Wraz z dyskusją o przedterminowych wyborach powrócił temat koalicji PO-PiS i znów J. Ka-

czyńskiemu udało się doprowadzić do sytuacji, gdy to PiS starał się o porozumienie. Jak de-

klarował lider PiS, spór między PiS i PO nie powinien i nie musi prowadzić do wrogości czy 

nienawiści i dodawał „czas tę wojnę, która toczy się dzisiaj w Polsce, skończyć”25. 6 kwietnia 

Sejm wniosek PiS odrzucił, a cztery dni później media poinformowały o początku rozmów 

koalicyjnych pomiędzy PiS, Samoobroną, LPR i PSL (ludowcy w trakcie rozmów zrezygnowali z 

porozumienia z partią J. Kaczyńskiego). W końcu, 27 kwietnia 2006 roku podpisano umowę 

koalicyjną.  

                                                      
21

 Rzecznik prezydenta L. Kaczyńskiego Maciej Łopiński podgrzewał atmosferę: „W sytuacji, w której 

koalicja z PO nie była możliwa, podpisanie paktu stabilizacyjnego było jakimś rozwiązaniem, ale 

ostatnie wydarzenia pokazują też, że rozwiązanie to może być dość mało stabilne”. Zob. Śmiłowicz P. 

i inni, Kaczyński: nowych wyborów nie będzie, „Rzeczpospolita” 14.02.2006. 
22

 PiS starał się do ostatniej chwili utrzymać stan napięcia. Gdy wydawało się, że sytuacja nieco się 

uspakaja, znów pobudzono napięcie informacją bez precedensu, iż prezydent przełożył godzinę wy-

głoszenia orędzia z 20 na 21.10. Dodatkowo okazało się, że L. Kaczyński wciąż nie nagrał orędzia, a 

w zamian zaprosił na konsultację marszałków Sejmu i Senatu. Śmiłowicz P. i inni, Kaczyński: nowych 

wyborów nie będzie… 
23

 Prezydent w orędziu mówił: „Wybory wrześniowe 2005 roku wykazały, że społeczeństwo chce 

zmian. Większość Polaków oczekiwała koalicji między zwycięskim PiS a niewiele słabszą Platformą 

Obywatelską. Do koalicji tej, jak wiemy, nie doszło. To, że Polską rządzi dzisiaj rząd mniejszościowy, 

obciąża tę partię, która do rządu wejść nie chciała”. Cyt za: Śmiłowicz P. i inni, Kaczyński: nowych 

wyborów nie będzie… 
24

 Uzasadnienie poselskiego projektu uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z 23.06.2006, Druk Sejmowy V kadencji nr 442. Dane za oficjalną serwisem internetowym 

Sejmu RP: 

<http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/E48F96D91F40C427C125713B0026E7ED/$file/442-

uzasadnienie.doc> [dostęp: 21.02.2012]. 
25

 Subotić M., Majda A., Jeśli koalicja, to tylko rządowa, „Rzeczpospolita” 07.04.2006. 
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 Dzięki działaniom podejmowanym przez PiS udało się tej partii zminimalizować od-

pływ elektoratu zawiedzionego brakiem koalicji z PO, a zarazem przekonać część wyborców 

do koalicji z kontrowersyjnymi partnerami. Zwłaszcza sojusz z partią A. Leppera pod wzglę-

dem wizerunkowym był trudny do wytłumaczenia. Jednakże, jak pokazują przeprowadzane 

wówczas badania opinii, partii J. Kaczyńskiego w sporej części udało się zrealizować zakłada-

ne cele. W badaniu CBOS z lutego 2006 roku jeszcze 31% respondentów najchętniej widzia-

łaby koalicję PiS-PO, za przedterminowymi wyborami opowiadało się wówczas 17% bada-

nych, a po 10% wskazań uzyskały koncepcje mniejszościowego rządu PiS i koalicji tej partii z 

Samoobrona i PSL26. Natomiast w badaniu przeprowadzonym przez CBOS na początku 

kwietnia 2006 roku, a więc już po kilku miesiącach powracających kryzysów wokół przedter-

minowych wyborów, za rozwiązaniem parlamentu opowiadał się tylko co czwarty badany, a 

aż co drugi był temu przeciwny. Zarazem koncepcji koalicji PiS-Samoobrona-PSL lub LPR 

sprzeciwiało się 43% badanych, ale co warte podkreślenia popierało ją wówczas już 23% re-

spondentów27. W ciągu dwóch miesięcy poparcie dla takiego rozwiązania wzrosło o ponad 

100%.  

 Dla PiS koalicja z Samoobroną i LPR była wielce ryzykowna, gdyż groziła odsunięciem 

się od partii wyborców, często głosujących na PiS, jako koalicjanta PO. Już pierwszy sondaż 

przeprowadzony w maju 2006 roku potwierdził tą tezę, gdyż zaledwie 12% wyborców wyra-

żało zadowolenie z racji podpisania umowy koalicyjnej, podczas gdy, aż 36% było tym faktem 

zmartwionych. Wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości tylko 36% respondentów cieszyła 

się ze zdobycia większości koalicyjnej, 22% była tym zmartwiona, a dla 32% było to obojętne. 

Zarazem wśród ogółu wyborców, jako alternatywę dla nowopowstałej koalicji aż 51% bada-

nych widziało sojusz PiS-PO28.  

Jak należało się spodziewać, nastąpił także spadek poparcia dla PiS, ale było to tąp-

nięcie nieznaczne i zarazem krótkotrwałe, gdyż po spadku notowań w maju z 30 do 24%, w 

                                                      
26

 Pankowski K. (oprac.), Polacy o możliwych scenariuszach rozwiązania kryzysu politycznego w Pol-

sce. Komunikat z badań, CBOS 02.2006 [on-line], 

<http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_022_06.PDF> [dostęp: 23.02.2012]. 
27

 Cybulska A., Pankowski K. (oprac.), Polacy o przedterminowych wyborach i koalicji PiS z Samo-

obroną. Komunikat z badań, CBOS 04.2006 [on-line], 

<http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_060_06.PDF> [dostęp: 23.02.2012]. 
28

 Pankowski K. (oprac.), Polacy o koalicji rządowej PiS-Samoobrona-LPR. Komunikat z badań, CBOS 

05.2006 [on-line], <http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_089_06.PDF> [dostęp: 23.02.2012]. 
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lipcu PiS odzyskał pozycję lidera w sondażach z poparciem 29%29. Tym samym cały proces 

zabiegów by przygotować wyborców na koalicję z Samoobrona i LPR zakończył się sukcesem. 

Mimo nostalgii do koncepcji PO-PiS wyborcy PiS uznali racje J. Kaczyńskiego o „trudnej koali-

cji”, która lepiej przysłuży się Polsce niż rząd mniejszościowy, bądź przedterminowe wybory.  

Problem przedterminowych wyborów był pierwszą sytuacją kryzysową, którą PiS kre-

ował na potrzeby wizerunku formacji. Wykorzystano w niej wszystkie podmioty i mechani-

zmy, z prezydentem na czele, jakie były dostępne w repertuarze partii sprawującej władzę. 

Idealnie rozpisano role, gdzie wzniecającym kryzys był premier, a gaszącym pożar prezydent. 

Przedstawiony proces obrazuje schemat (Rys. 1.) gdzie wyszczególnione zostały najważniej-

sze działania tworzące kryzys oraz rozwiązania sytuacji. Zestawione one zostały z prowadzo-

nymi wówczas badaniami dotyczącymi stosunku Polaków do zachodzących zdarzeń oraz po-

parciem dla PiS w cyklicznym badaniu CBOS. Dzięki temu możemy zaobserwować, proces 

budowania poparcia dla koncepcji nowej koalicji oraz jak odbijało się to na notowaniach pre-

ferencji wyborczych względem Prawa i Sprawiedliwości. 

 

Rysunek 1. Schemat kreowania sytuacji kryzysowej wokół przedterminowych wyborów 

parlamentarnych  

 

 

 

  

                                                      
29

 Pankowski K. (oprac.), Preferencje partyjne w lipcu. Komunikat z badań, CBOS 07.2006 [on-line], 

<http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_114_06.PDF> [dostęp: 23.02.2012]. 
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Zakończenie 

Analizowany przypadek działań podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość poka-

zuje jak można dzięki przemyślanej strategii komunikacyjnej wykorzystywać sytuacje kryzy-

sowe do kreowania pożądanego wizerunku. Współcześnie kryzys przestał być postrzegany 

tylko jako zagrożenie dla aktora politycznego. Traktowany jako szansa staje się atrakcyjny z 

punktu wizerunkowego. Kryzys wywołuje emocje, z reguły prowadzi do polaryzacji nastro-

jów, dlatego, możemy przypuszczać, że znajdą się naśladowcy takich działań, tym bardziej iż 

kryzys jest pożądany przez tabloidyzujące się media. Niepokojące jest to, że chcąc się odróż-
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nić potencjalni naśladowcy mogą dążyć do zaostrzenia dyskursu oraz radykalizacji postaw. 

Rodzi to obawy o przyszłość samej demokracji.  

 

Benjamin Barber wskazuje, iż demokracja jest formą rządów, która zależy od infor-

macji i komunikacji. Demokracji w najbardziej udanym wariancie, jak zauważają Robert E. 

Denton i Gary C. Woodward, służy wymiana retorycznych komunikatów między politykami 

sprawującymi władzę a obywatelami, którzy mają dość uprawnień, by tamtych kontrolować i 

powstrzymywać30. Tak więc nowe technologie służące do informowania i komunikowania 

mogą być korzystne dla demokracji i rozwijać ją. Dzięki nim możliwe jest przezwyciężenie 

pasywności obywateli, możliwa jest informacyjna równość, zniwelowanie uprzedzeń, a tym 

samym, większa partycypacja w procesie demokratycznym, przezwyciężenie regionalnej za-

ściankowości, lokalnych uprzedzeń i narodowego szowinizmu31. Z drugiej jednak strony przy 

postępującej tabloidyzacji mediów, przyczyniają się one do zmiany oczekiwań społecznych i 

czynności codziennego życia32. Na dalszy plan spadają problemy społeczne czy ekonomiczne, 

jako mało ciekawe, a uwaga opinii publicznej koncentruje się na kolejnym „tańcu z gwiazda-

mi”, bądź wykreowanemu przez media zagrożeniu.  

Kapitał lęku łatwo można zamienić w zysk polityczny i/lub komercyjny. Bezpieczeń-

stwo osobiste stało się główną cechą decydującą o atrakcyjności w rozlicznych strategiach 

marketingowych, a ideologia prawa i porządku, która coraz bardziej redukowana jest do 

obietnicy cielesnego bezpieczeństwa, stała się zasadniczą kwestią podnoszoną w politycz-

nych manifestach i w czasie kampanii wyborczych. Pokazywanie osobistych zagrożeń jest 

jednym z głównych atutów w prowadzonej przez media masowe wojnie o oglądalność, bezu-

stannie zasilającą kapitał strachu, powiększając zarazem jego rolę w marketingu komercyj-

nym i politycznym33. Rzeczywistość oglądana na ekranie telewizyjnym to świat obywateli-

                                                      
30

 Denton R., Woodward G., Jak zdefiniować komunikację polityczną, tł. Zychowicz J., [w:] Szczupa-

czyński J. (wyb. i oprac.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, T. 2, 

Scholar, Warszawa 1998, s. 199. 
31

 Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 327. 
32

 Altheide D., dz. cyt., s. 1. 
33

 Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przeł. Żakowski M., Wydawnictwo Sic, War-

szawa 2007, s. 22-3. 
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owiec chronionych przed wilkami-kryminalistami przez owczarki-policję34 - jak mówi Ray Su-

rette. 

Bronisław Łagowski wskazuje, iż polityka prezentowana w programach telewizyjnych 

jest elementem misji handlowej, a aktorzy pokazywanego spektaklu głównie mają być poni-

żani co podoba się widzom, a tym samym wpisuje się w komercyjny wymiar działalności me-

dialnej35. Tak przedstawiana polityka „przestaje być tematem serio, a zaczyna należeć do 

sfery codziennych przyjemności. Polityka „wyłania się” z rozrywki masowej poprzez opowia-

dane historie, dowcipy oraz przypisywanie ludziom określonych motywów działania”36. Alek-

sander Bard i Jan Söderqvist akcentują, że dzisiejsza rozrywka jest tym, czym stała się infor-

macja: największym magnesem przyciągającym uwagę, a zatem najbardziej znaczącą eko-

nomicznie siłą napędową37. Serwisy informacyjne prezentowane są zgodnie z estetyką roz-

rywki, a sama polityka, jak mówił gospodarz znanego talk-show Jay Leno, to „show-biznes dla 

brzydkich ludzi”, coś w rodzaju teatru telewizji o problemach społecznych, z których zrobio-

no sensację38. Tyle tylko, co podkreśla Witold Gadomski, że „Jeżeli zaakceptujemy ten pogląd 

przyznamy tym samym, że demokracja jest już nie fasadą, ale wydmuszką. Wyborcy-

widzowie karmieni są spektaklami, a nie informacjami koniecznymi dla podejmowania racjo-

nalnych decyzji”39. 

 

                                                      
34

 Surette R., Media, Crime and Criminal Justice, Brooks/Cole, Florence, KY 1992, s. 43, cyt za: Bau-

man Z., dz. cyt., s. 23. 
35

 Łagowski B., Duch i bezduszność III Rzeczypospolitej. Rozważania, Universitas, Kraków 2007, s. 

171. 
36

 Street J., Mass media, polityka, demokracja, przekł. Lubanski T., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Kraków 2006, s. 69. 
37

 Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, tł. Cypryański P., Wy-

dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 110. 
38

 Tamże, s. 243. 
39

 Gadomski W., Kto rządzi demokracją, „Gazeta Wyborcza” 15-16.03.2008. 
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Tomasz Mielczarek  

TELEWIZJA POLSKA S.A A POLITYKA 

 

 

 W 2011 roku Telewizja Polska Spółka Akcyjna była przedmiotem kolejnej kontroli 

przeprowadzonej przez NIK. Kontrola ta ujawniła finansową zapaść publicznego nadawcy. 

Kłopoty TVP SA wynikały przede wszystkim ze spadku wpływów abonamentowych, maleją-

cych dochodów z reklam oraz niegospodarności. Pod tym ostatnim określeniem kryła się 

chaotyczna polityka kadrowa, nikłe wykorzystanie własnych zasobów oraz zlecanie firmom 

zewnętrznym usług, które można było wykonać własnymi siłami1. Protokół pokontrolny in-

formował jedynie o skutkach zaistniałej sytuacji, ale nie wskazywał jej przyczyn. Wydaje się, 

że wśród wielu niekorzystnych czynników, które doprowadziły do zapaść finansowej TVP SA 

za najistotniejsze uznać wypada traktowanie tego podmiotu jak politycznego łupu należnego 

partii lub koalicji zyskującej zwycięstwo wyborcze. Choć zjawisko to widoczne było już od 

1994 r., tj. od momentu powołania TVP SA, w ostatnich latach zyskało na sile doprowadzając 

do zablokowania procesów decyzyjnych i uniemożliwiając jakąkolwiek racjonalną działalność 

ekonomiczną i programową. 

 Wypada pamiętać, że sytuacja TVP SA nie odbiega zbytnio od wielu innych spółek 

skarbu państwa, a ponadto ma pewne uwarunkowania historyczne. W epoce PRL Telewizja 

Polska traktowana była jako jeden z instrumentów sprawowania władzy i kształtowania opi-

nii publicznej. Sprawą oczywistą było zatem, że jej kierownictwo obsadzano ludźmi zaufany-

mi i gwarantującymi takie treści programowe, które odpowiadały oczekiwaniom władz par-

tyjno – państwowych. Kwestie ekonomiczne funkcjonowania państwowej telewizji miały 

drugorzędne znaczenie, a przypominano sobie o nich jedynie wtedy, gdy mogły być wykorzy-

stane w rozgrywce politycznej, jak to miało miejsce chociażby podczas procesu prezesa Ra-

diokomitetu Macieja Szczepańskiego z początku lat 80. XX w.2 

                                                      
1
 Więcej na ten temat w: Kłopoty finansowe TVP. Pensje nawet po 35 tysięcy złotych, wirtualne me-

dia.pl (5.18.2012).  
2
 Szerzej o tym w: T. Mielczarek, Szczepański i Rywin. Prasa polska o telewizyjnych aferach PRL i III 

Rzeczypospolitej (w:) Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie 

wieków, Rzeszów 2006, s. 195- 204. 
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 W 1989 r. jednym z podstawowych haseł przejmującego władzę obozu „Solidarności” 

było odpolitycznienie państwa, wprowadzenie demokratycznych procedur, odizolowanie 

sfery publicznej od bezpośredniego wpływu podmiotów polityki. Od tych zasad były jednak 

wyjątki czego dowodziły losy Telewizji Polskiej. W instytucji tej zwracano szczególną uwagę 

na przywrócenie jej wiarygodności oraz zatarcie jednoznacznie negatywnych konotacji, jaki-

mi telewizja obrosła w czasie stanu wojennego. Dlatego we wrześniu 1989 r. premier Tade-

usz Mazowiecki powołał, mało znanego wówczas szerszej opinii publicznej, Andrzeja Drawi-

cza na stanowisko przewodniczącego Radiokomitetu. Swe nowe zajęcie traktował on z pew-

nym dystansem i nie podejmował zbyt pochopnych decyzji. Skutecznie jednak usuwał z Te-

lewizji Polskiej wszystkie osoby, które widzowie jednoznacznie utożsamiali ze stanem wojen-

nym. Drawicz nie zapoczątkował radykalnych zmian w Telewizji Polskiej. Bronił się raczej 

przed radykałami i pseudorewolucjonistami; opuścił Radiokomitet wraz z ustąpieniem pre-

miera3.  

 Odejście Drawicza świadczyło, że demokratycznych przekształceń deklarowanych u 

progu lat dziewięćdziesiątych nie udało się w pełni wprowadzić w życie, a relacje pomiędzy 

władzą państwową i telewizją nie uległy istotnym zmianom. Rotacja ekip rządowych pociąga-

ła za sobą zmiany na stanowisku przewodniczącego Radiokomitetu, de facto członka Rady 

Ministrów. To z kolei powodowało rewolucje kadrowe na stanowiskach szefów programów, 

redakcji i agencji4. Żadna z tych osób nie sprawowała swej funkcji na tyle długo, by w istotny 

sposób wpływać na struktury organizacyjne lub zawartości programową telewizji. Szczegól-

nie szybko rotacja następowała wśród osób związanych z informacją i publicystyką politycz-

ną. Dzięki wywiadom i relacjom składanym przez te osoby już po opuszczeniu stanowisk wia-

domo, że mimo oficjalnych zapewnień, związki pomiędzy telewizją i światem polityki były 

nadzwyczaj silne. O doborze kadr decydowały często względy ideowe i polityczne, a nie me-

rytoryczne5. Abstrahując od tej karuzeli stanowisk, wniosek wydaje się oczywisty: rząd uzna-

                                                      
3
 A. Drawicz, Byłem prezesem TV, „Polityka” nr 19 z 13.05.1995; tegoż, Wczasy pod lufą, Warszawa 

1997 oraz Odwrotna strona medalu. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiała Teresa Bochwic, War-

szawa 1991, s. 58. 
4
 Dla przykładu podamy jedynie, że w latach 1989 – 1992 działem informacji TVP kierowali kolejno: 

Andrzej Bilik (do 31.10.1989), Jacek Snopkiewicz (1.11.1989 – 31.01.1991), Sławomir Zieliński 

(1.02.1991 – 28.02.1992), Robert Terentiew (1.03.1992 – 13.05.1992), Jarosław Gugała (14.05.1992 

– 23.05.1992), Robert Terentiew (23.05.1992 – 30.06.1992) i Jarosław Gugała (od 1.07.1992).  
5
 Zob. m.in.: Poza kadrem. O kulisach rządzenia telewizją mówi Maciej Strzembosz, były dyrektor I 

programu TVP, były doradca prezesa Radiokomitetu Mariana Terleckiego, „Wprost” nry z 26.01 i 
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wał telewizję za własne propagandowe przedsiębiorstwo i wykorzystywał ją dla politycznych 

celów. 

 Sytuacja ta miała ulec zmianie po wejściu w życie ustawy o radiofonii i telewizji. Wte-

dy to powołano pierwszego prezesa TVP S.A. Wiesława Walendziaka6. Jednocześnie działal-

ność takich instytucji jak: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada Nadzorcza Telewizji Pol-

skiej SA czy też Rada Programowa7 miała wprowadzić bariery izolujące już publiczną, a nie 

państwową, telewizję od bezpośredniej presji podmiotów polityki. Z biegiem czasu organy te 

traciły jednakże swe izolacyjne właściwości i przenoszono do nich zasadę politycznego pary-

tetu. Codzienna praktyka podmiotów polityki starających się ingerować w programową dzia-

łalność telewizji publicznej mijała się z duchem wspomnianej ustawy. 

 Większe lub mniejsze konflikty z telewizją miały praktycznie wszystkie rządy powoła-

ne po 1989 r. Negatywne opinie wyrażane przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego 

na temat tego medium nie były tu zatem wyjątkiem. W tym jednak wypadku doszło do 

otwartego konfliktu, który stał się przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. W listo-

padzie 1994 r. Urząd Rady Ministrów celowo opóźnił wydanie komunikatu z posiedzenia rzą-

du, a to spowodowało przekazanie przez główne wydanie telewizyjnych Wiadomości nie po-

twierdzonych informacji. Prezes Zarządu TVP SA Walendziak został wezwany do URM w celu 

wyjaśnienia postępowania dziennikarzy kierowanego przezeń medium. Zajście to stało się 

pretekstem do wysłania przez premiera listu do Walendziaka. Waldemar Pawlak zarzucił te-

lewizji publicznej wypożyczanie prywatnym nadawcom „za niewielkie pieniądze” własnego 

sprzętu oraz udostępnianie im po niewspółmiernie niskiej cenie zasobów archiwalnych Tele-

wizji Polskiej. Krytykował też politykę personalną prowadzoną w telewizji, plan ograniczenia 

liczby placówek korespondenckich, opieranie serwisu informacyjnego tylko na doniesieniach 

zachodnich agencji prasowych oraz zlecanie produkcji programowej producentom zewnętrz-

                                                                                                                                                                      
4.02.1992; J. Snopkiewicz, Grabarze telewizji, „Wprost”1.03.1992, A. Kwiatkowski, Kto tu dyszy za 

plecami, „Polityka” 16.07.1994 i in. 
6
 Prócz Walendziaka w skład Zarządu wchodzili: Bronisław Borkowski (finanse), Janusz Daszczyński 

(problemy prawno-organizacyjne i ośrodki regionalne) i Stanisław Nowak (problemy programowe). Na 

miejsce Waldemara Budzyńskiego powołano w styczniu 1995 r. Adama Brodziaka (technika). 
7
 Radę Programową powołano w styczniu 1994 r. Początkowo w jej skład wchodzili: Józef Zych (PSL) - 

przewodniczący, Krzysztof Zanussi - wiceprzewodniczący, Krzysztof Piesiewicz - wiceprzewodniczący, 

Maria Braun-Gałkowska, Maciej Englert, Ryszard Jarzębowski (SLD), Krzysztof Król (KPN), Jacek 

Kurczewski, Zbysław Milewski (UW), Jan Sęk (PSL), Ryszard Ulicki (SLD) Andrzej Urbańczyk (SLD), 

Marek Wielgus (BBWR, nast. Republikanie), Krzysztof Wolicki (rekomendowany przez UP).  
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nym8. Sądząc po treści postawionych zarzutów, premier nie był do końca zorientowany w 

procesach zachodzących w telewizji, niemniej jednak jego list świadczył o otwartym konflik-

cie pomiędzy rządem a telewizją publiczną. Walendziak zareagował na postawione zarzuty 

nieprzychylnie, twierdząc, iż mają one kontekst polityczny, a rząd już ukarał telewizję, wy-

dzielając jej jedynie połowę wypracowanego zysku9. 

 Ataki koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej – Polskie Stronnictwo Ludowe na telewi-

zję były kontynuowane także w początkach 1995 r. Na krótki czas przycichły, gdy doszło do 

zmiany premiera i rekonstrukcji gabinetu. Jednak pierwsze tygodnie pracy rządu Józefa Olek-

sego charakteryzowała nerwowość i próby (podejmowane przez rzecznika prasowego rządu) 

bezpośredniego wpływania na konstrukcję Wiadomości. Dopiero oficjalne spotkanie Alek-

sandry Jakubowskiej z Wiesławem Walendziakiem oraz szefami pierwszego i drugiego pro-

gramu (Maciejem Pawlickim, Maciejem Domańskim) oraz wiceszefem Telewizyjnej Agencji 

Informacyjnej Karolem Sawickim wyciszyło publiczne niesnaski. 

 Spór przeniósł się jednak na płaszczyznę finansową. W połowie marca 1995 r. mini-

ster finansów Grzegorz Kołodko podjął decyzję o przedłużeniu kontroli finansowej prowa-

dzonej w TVP SA. Miesiąc później Krajowa Rada przypomniała Kołodce, że jedynym organem, 

który może odwołać Zarząd TVP SA jest Rada Nadzorcza, a nie minister finansów10. 

 Przewidując zaostrzenie konfliktów z rządem, już w końcu stycznia 1995 r. Wiesław 

Walendziak przeforsował decyzję o usunięciu z Zarządu TVP Waldemara Budzyńskiego, od-

powiadającego za techniczną stronę działalności spółki. Jako oficjalny powód tej decyzji 

podano, iż Budzyński przekroczył swe kompetencje i podpisał niekorzystny kontrakt na prze-

prowadzenie ekspertyzy dotyczącej przyszłości polskiej telewizji z Francusko-Polską Wyższą 

Szkołą Nowych Technik Informatyczno-Telekomunikacyjnych w Poznaniu. Budzyński przyznał 

zaś otwarcie, iż Walendziak umotywował swą decyzję obawą o przyszły los Zarządu: „Mówił, 

                                                      
8
 Pełny tekst tego listu opublikowała „Gazeta Wyborcza”. Zob. Premier ma Tele-wizję, „Gazeta Wybor-

cza” 5.12.1994. 
9
 Nie dbam, jaka spadnie kara, „Gazeta Wyborcza” 16.12.1994. 

10
 Decyzja o niemożności odwoływania zarządów oraz rad nadzorczych polskiego radia i telewizji w 

trakcie trwania ich kadencji została potwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 19 grudnia 

1995 r. Wyrok Trybunału był odpowiedzią daną prezydentowi Wałęsie, który powątpiewał w moc praw-

ną decyzji ministra finansów. Kołodko odwołał bowiem rady nadzorcze terenowych ośrodków telewi-

zyjnych w Łodzi i Krakowie. 
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że w najbliższym czasie rozpęta się nad telewizją burza, której skutki i dla mnie, i dla zarządu, 

i dla firmy będą katastrofalne. Tej katastrofie miała zapobiec moja rezygnacja”11. 

 W dniu 15 maja 1995 r. Rada Nadzorcza TVP SA zaakceptowała sprawozdanie finan-

sowe Zarządu, ale już następnego dnia ukazał się dokument Krajowej Rady pt. Przyszłość 

telewizji publicznej w Polsce odnoszący się bardzo krytycznie do telewizji kierowanej przez 

Walendziaka. Dwa tygodnie później nowy członek Krajowej Rady Witold Graboś, bez konsul-

tacji z innymi jej członkami, złożył wniosek o odwołanie Rady Nadzorczej TVP SA. Dnia 30 

maja Grzegorz Kołodko zawiesił przyjęcie sprawozdania finansowego spółki do czasu zakoń-

czenia prowadzonej w niej kontroli. Wszystkie te zdarzenia odczytane zostały jako próba 

oponowania telewizji publicznej przez koalicję rządową, tym bardziej, że w połowie czerwca 

1995 r. nowym przewodniczący Rady Nadzorczej tego medium (na miejsce Cezarego Stypuł-

kowskiego) został Karol Jakubowicz znany już wcześniej z krytycznego nastawienia do telewi-

zji kierowanej przez Wiesława Walendziaka12. Do tej swoistej rozgrywki włączył się też pre-

zydent Lech Wałęsa - 22 czerwca 1995 r. odwiedził budynek przy ul. Woronicza. Zgłosił co 

prawda uwagi pod adresem najpopularniejszego polskiego medium, ale poparł Walendziaka. 

Prezesowi przyszli też w sukurs redaktorzy naczelni największych polskich czasopism. W spe-

cjalnie wydanym oświadczeniu stwierdzili m.in.: „Odwołanie władz telewizji publicznej, do-

konane na podstawie jednoznacznie politycznych kryteriów, oznaczać będzie likwidację nie-

zależności telewizji publicznej, a także zakwestionuje rolę mediów publicznych jako jednej z 

instytucji demokratycznych, umożliwiającej społeczną kontrolę władzy”13. Wobec tak silnego 

wsparcia Walendziak przeszedł do kontrataku i w końcu lipca wystąpił do warszawskiego 

Wojewódzkiego Sądu Gospodarczego o uchylenie decyzji Walnego Zgromadzenia TVP SA 

(jednoosobowej spółki Skarbu Państwa reprezentowanej przez Kołodkę) zawieszającej przy-

jęcie sprawozdania finansowego. Wobec faktu, iż 1 sierpnia sprawozdanie to zostało przyję-

te, Walendziak swój wniosek wycofał. 

 Konflikty pomiędzy prezesem TVP SA i rządem nasiliły się w początku 1996 r., tj. po 

zakończeniu zwycięskiej dla lewicy kampanii prezydenckiej. W połowie lutego ponad 50 se-

natorów wywodzących się głównie z SLD i PSL zażądało przeprowadzenia kolejnej kontroli 

                                                      
11

 Na styku władzy. Z Waldemarem Budzyńskim, zwolnionym z zarządu TVP, rozmawia Mirosław Pę-

czak, „Polityka” 4.02.1995. 
12

 W latach 1994-1996 w skład Rady Nadzorczej TVP SA wchodzili reprezentanci różnych partii poli-

tycznych. W sierpniu 1997 r. organ ten opanowali członkowie PSL i SLD. 
13

 Cyt. za: „Gazeta Wyborcza” 22.06.1995. 
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NIK w TVP SA14. W owym czasie oceniono też działalność programową telewizji, od czego 

było uzależnione przedłużenie kontraktów dla dyrektorów obu anten. Już 29 stycznia 1996 r. 

Walendziak wyraził nadzieję, iż ocena ta nie będzie miała charakteru politycznego, a jedynie 

merytoryczny15. Mimo to w połowie lutego 1996 r. „Gazeta Wyborcza” poinformowała, iż ze 

względów politycznych odejście dyrektora I Programu TVP Macieja Pawlickiego jest przesą-

dzone. Wśród najczęściej podnoszonych zarzutów wymieniano zbyt prawicowy charakter 

jego programu, co miał uosabiać Wojciech Cejrowski ze swą audycją WC kwadrans16 oraz 

napastliwy ton audycji informacyjnych i publicystycznych - m.in. Pulsu Dnia. Za odwołaniem 

Macieja Pawlickiego opowiedziało się trzech członków Zarządu TVP SA: Janusz Daszczyński, 

Stanisław Nowak i Bronisław Borkowski. Sam zainteresowany uznał ich postępowanie za 

próbę „uwiarygodnienia się” przed nową władzą, a zarazem przejaw usuwania z telewizji 

ludzi dla tej władzy niewygodnych17.  

 Głosami tych samych członków zarządu na stanowisko dyrektora programu I powoła-

no Tomasza Siemoniaka. Nowy dyrektor początkowo dość wstrzemięźliwie mówił o swych 

zamiarach i zapowiedział jedynie powrót programu ekonomicznego Andrzeja Bobera Listy o 

gospodarce18 oraz udoskonalenie programu publicystycznego Puls dnia19.  

 Znacznie istotniejszy okazał się kontekst zaistniałych zmian. Ujawnił on bowiem po-

działy w Zarządzie TVP SA. Walendziak odczytał decyzje zarządu jako swoiste votum nieufno-

ści i 28 lutego 1996 r. podał się do dymisji. Decyzję swą umotywował odwołaniem dyrektora 

I programu oraz chęcią przerwania konfliktu z politykami. W stosownym oświadczeniu 

stwierdził: „skończyły się możliwości blokowania roszczeń politycznych”20. Dymisja Walen-

dziaka zrodziła całą masę spekulacji na temat faktycznych jej powodów, stanu telewizji oraz 

osoby przyszłego prezesa21. Mimo dwukrotnego głosowania przeprowadzonego 13 i 19 mar-

                                                      
14

 Zob. Ukrócić bałagan, „Gazeta Wyborcza” 24/25.02.1996. 
15

 Informacje za: „Rzeczpospolita” 30.01.1996. 
16

 Tytuł tego programu był zapewne polemiką ze skrótem „WC” (wartości chrześcijańskie), używanym 

przez tygodnik „Nie”. 
17

 Skok na kasę. Rozmowa z Maciejem Pawlickim byłym dyrektorem Programu I Telewizji Polskiej SA, 

„Angora” 5.03.1996. 
18

 Kulisy usunięcia tej audycji z ramowego programu TVP zaprezentował jej współautor, a zarazem 

red. nacz. „Polityki”. Zob. J. Baczyński, Listy bez adresu, „Polityka” 14.10.1995. 
19

 Cejrowski nie musi zmieniać poglądów, „Życie Warszawy” 23.02.1996 i Znam swoje miejsce. Roz-

mowa z Tomaszem Siemoniakiem, dyrektorem I Programu TVP, „Rzeczpospolita” 29.03.1996. 
20

 Informacje za: „Rzeczpospolita” 1.03.1996. 
21

 R. Szubstarski, Przegrana wojna prezesa, „Życie Warszawy” 1.03.1996; Atak na Radę, Wprost” 

10.03.1996; Puls prezesa, „Polityka” 16.03.1996. 
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ca Rada Nadzorcza TVP SA dymisji nie przyjęła. Wtedy to Walendziak wystąpił z propozycją 

dalszego piastowania stanowiska. W liście skierowanym do Rady Nadzorczej stwierdził: „w 

poczuciu odpowiedzialności za sprawy spółki jestem gotów dalej kierować pracami zarządu 

TVP”22. Jednocześnie domagał się dymisji Borkowskiego i Nowaka, których obwiniał o podpi-

sanie niekorzystnej dla telewizji umowy z Curtis Plaza, na mocy której płacono zbyt wysokie 

rachunki za wynajmowanie pomieszczeń dla biura reklamy. 

 Decyzje kadrowe zapadły w końcu marca 1996 r. Informując o nich, „Gazeta Wybor-

cza” stwierdziła jednoznacznie, iż „stanowisko prezesa telewizji publicznej jest jednym z 

ostatnich, których nie obsadziła zwycięska koalicja SLD - PSL”23. Następnego dnia ujawniono, 

iż Tomasz Siemoniak zamierza podziękować za współpracę Cezaremu Jęksie (szef działu pu-

blicystyki) Waldemarowi Gasperowi (publicystyka kulturalna) oraz Markowi Budziszowi z 

Pulsu Dnia. 29 marca 1996 r. Rada Nadzorcza odwołała cały Zarząd TVP SA. Dwa tygodnie 

później (12 kwietnia) nowym prezesem TVP SA został, wywodzący się z PSL, wiceprzewodni-

czący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ryszard Miazek. Pozostałymi członkami zarządu 

zostali: Tomasz Jeziorański (finanse) Aleksander Walczak (ośrodki terenowe i strategia roz-

woju TVP SA), Adam Brodziak (technika) i Janusz Daszczyński (program). Jedną z pierwszych 

decyzji Miazka było podporządkowanie sobie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Na szefa 

Wiadomości powołano uprzedniego redaktora naczelnego telewizyjnej Panoramy Jarosława 

Grzelaka, powiązanego z PSL Marka Kassę na stanowisko wicedyrektora TAI ds. oddziałów 

terenowych i korespondentów oraz Henryka Cicheckiego na stanowisko dyrektora Biura Za-

rządu24. Szefem Panoramy został Sławomir Zieliński, który podczas kampanii prezydenckiej 

reprezentował Aleksandra Kwaśniewskiego. 

 Powyższe zmiany nie zakończyły przetasowań personalnych. Dnia 30 sierpnia 1996 r. 

odwołano dyrektora I Programu TVP SA Siemoniaka. Powodem dymisji było - jak stwierdził 

Zarząd - „niewykonanie zadań programowych związanych z układem ramowym zgodnie z 

przyjętymi wcześniej ustaleniami”25. Za tą dość enigmatyczną motywacją kryła się sprawa 

programu publicystycznego Echa dnia. Program ten miał zastąpić kontrowersyjny Puls dnia. 

Siemoniak prace nad nową audycją powierzył staremu zespołowi redakcyjnemu, a to nie 

zyskało akceptacji Zarządu. Wraz z Siemoniakiem gotowość rezygnacji złożyli wszyscy szefo-

                                                      
22

 Informacje za: „Rzeczpospolita” 20.03.1996. 
23

 A. Kublik, Telewizja za zamkniętymi drzwiami, „Gazeta Wyborcza” 27.03.1996. 
24

 Informacje za: „Rzeczpospolita” 4/5.05.1996. 
25

 Informacje za: „Rzeczpospolita” 31.08.1996. 
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wie redakcji I programu26. Główny zainteresowany uznał, że cała sprawa ma kontekst poli-

tyczny. Stwierdził: „Faktem jest, że postawiono mi żądanie czysto polityczne i w tym sensie 

decyzja o moim odwołaniu jest czysto polityczna”27. 

 Szefem „Jedynki” został, utożsamiany z SLD, Stanisław Nowak. W tym samym czasie 

funkcję szefa publicystyki „Dwójki” powierzono Pawłowi Popiakowi, byłemu redaktorowi 

naczelnemu „Zielonego Sztandaru”, a do 1994 r. rzecznikowi prasowemu PSL. Dyrektorem 

telewizyjnego Biura Analiz i Strategii Rozwoju został uprzedni zastępca redaktora naczelnego 

lewicowego „Przeglądu Tygodniowego” Andrzej Kwiatkowski. 

 Zmiany personalne zainicjowane przez Ryszarda Miazka spotkały się z krytyczną oce-

ną dwóch członków Krajowej Rady - Marka Jurka i Jana Szafrańca. W specjalnie wydanym 

oświadczeniu stwierdzili oni, że nie aprobują usuwania z telewizji publicznej programów i 

osób związanych z Walendziakiem. W poczynaniach Zarządu upatrywali zaś zamachu na 

„otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji”28. Wydarzenia zachodzące w TVP SA 

znalazły też niespodziewany oddźwięk międzynarodowy. Były prezydent USA Jimmy Carter 

wystosował do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pismo, w którym wyrażał niepokój o 

wolność i niezależność telewizji publicznej w Polsce. List Cartera sygnował też wiceprzewod-

niczący działającej przy Duke University w stanie Północna Karolina Komisji ds. Polityki Wo-

bec Radia i Telewizji29. 

 Kierunek ewolucji telewizji publicznej w 1996 r. bodaj najcelniej scharakteryzował 

Karol Jakubowicz. Według jego opinii na ówczesnym etapie rozwoju demokracji w Polsce 

trudno było odpolitycznić telewizję. „Nasi politycy już wiedzą - stwierdził Jakubowicz - że 

panowanie nad telewizją publiczną to dla nich pocałunek śmierci. Jednakowoż są tak żądni 

pojawienia się na antenie telewizyjnej, że po prostu zapominają o wszelkim rozsądku i 

ostrzeżeniach”30. Jakubowicz w innym wywiadzie prasowym przyznał jednocześnie, że w 

przypadku Walendziaka Rada Nadzorcza sformułowała negatywne oceny dopiero po roku 

jego działalności, zaś w przypadku Miazka zgłoszono je już po 5 miesiącach31. 

                                                      
26

 Byli to: Witold Bereś, Rafał Grupiński, Piotr Nycz, Marian Kmita i Mirosław Spychalski. 
27

 T. Siemoniak, Widziałem telewizję Miazka, „Gazeta Wyborcza” 6.09.1996. 
28

 Oświadczenie członków KRRiTV, „Niedziela” 15.09.1996. 
29

 Informacje za: „Rzeczpospolita” 10.09.1996. 
30

 Stan burzy i naporu [wywiad z K. Jakubowiczem], „Życie Warszawy” 24.09.1996. 
31

 Ostrzeżenie dla Miazka. [Rozmowa z K. Jakubowiczem], „Gazeta Wyborcza” 20.09.1996. 



 
Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr3/2012 

Journalism Research Review Quarterly                                                            Tomasz Mielczarek 
54 

 Mimo tych ostrzeżeń polityczna walka o telewizję publiczną była kontynuowana. W 

marcu 1997 r. szefem TAI został Jacek Snopkiewicz, a 40 zatrudnionych tam dziennikarzy 

zaprotestowało przeciwko nieustannym personalnym rotacjom, które utrudniały im normal-

ną pracę. Trzy miesiące później Snopkiewicza atakowały niemalże wszystkie ważniejsze 

ugrupowania polityczne. „Przyszłość telewizji zależy od układu politycznego - stwierdził szef 

TAI - Każdy, kto po wyborach zdobędzie władzę, będzie chciał mieć swoich ludzi na Woroni-

cza.”32 

Kadencja zarządu TVP S.A. kierowanego przez Ryszarda Miazka skończyła się 1 stycz-

nia 1998 r. Pełnił on jednak swą funkcję do połowy tego roku, kiedy to 26 czerwca kolejnym 

prezesem telewizji publicznej został członek Krajowej Rady, współorganizator kampanii wy-

borczej Aleksandra Kwaśniewskiego, Robert Kwiatkowski. Nim jednak do tego doszło zmienił 

się skład Rady Nadzorczej TVP S.A. Pierwsze konflikty personalne w jej łonie miały miejsce już 

na przełomie 1997 i 1998 r. Zdominowana przez reprezentantów SLD i PSL Rada Nadzorcza 

odwołała wtedy z Zarządu TVP S.A. powiązanego z UW Janusza Daszczyńskiego. Jego miejsce 

zajął Andrzej Kwiatkowski, któremu podporządkowano ośrodki regionalne. Nowym człon-

kiem Zarządu odpowiadającym za sprawy finansowe został Stanisław Wójcicki z SLD, a dyrek-

torem I programu Sławomir Zieliński33. Protestując przeciwko podjętym decyzjom personal-

nym z udziału w pracach Rady Nadzorczej zrezygnował reprezentujący Akcję Wyborczą „Soli-

darność” Adam Brodziak34.  

 Zmiana konfiguracji Rady Nadzorczej umożliwiła wybór nowego Zarządu TVP S.A. W 

jego skład weszli: Jarosław Pachowski (SLD), Marian Zalewski i Tadeusz Skoczek (PSL) oraz 

Walter Chełstowski (UW). Jak już wiemy Prezesem został Robert Kwiatkowski, który bardzo 

szybko wszedł w konflikt z reprezentującym AWS ministrem skarbu Emilem Wąsaczem. Tym 

razem jednak nie dyskutowano nawet o formule programowej publicznego nadawcy czy też 

o jego kondycji finansowej, lecz zamierzano przejąć jego zyski, a gdy to się nie udało, sformu-

łowano wniosek o postawienie TVP S.A. w stan likwidacji. 

 Chociaż inicjatywa ta nie zyskała większego poparcia to jednak napięcia pomiędzy 

prawicowym rządem, a centrolewicową telewizją nie osłabły. Do kolejnych wyborów parla-

mentarnych, tym razem wygranych przez SLD, corocznie prezes TVP S.A. przeżywał stresy 

                                                      
32

 A. Kublik, Polityk to zły redaktor. Rozmowa z Jackiem Snopkiewiczem, szefem Telewizyjnej Agencji 

Informacyjnej, „Gazeta Wyborcza” 20.06.1997. 
33

 Szerzej o tym dziennikarzu: R. Gluza, Stroiciel, „Press” 2003, nr 7. 
34

 „Rzeczpospolita” 29.06.1998; „Gazeta Wyborcza”, 31.01.-1.02.1998. 
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związane z tzw. skwitowaniem, czyli akceptacją wykonania budżetu spółki przez minister-

stwo finansów.  

 Krytyka publicznego nadawcy nie osłabła także po kolejnej zmianie konfiguracji pol-

skiej sceny politycznej z 2001 r. Tym razem opozycja zarzucała TVP S.A., iż była ona zbyt pro-

rządowa35. Zastrzeżenia te na niewiele się zdały. Wobec realnego układu sił politycznych w 

2002 r. Kwiatkowski niemal automatycznie został wybrany prezesem TVP S.A. na kolejną 

kadencję, a jego zastępcą został Skoczek. 

Nie oznaczało to jednak, że prezesura Kwiatkowskiego przebiegała bezproblemowo. 

W programach informacyjnych TVP S.A. dostrzeżono konflikt pomiędzy stronnikami rządu 

Leszka Millera, a kancelarią prezydencką Aleksandra Kwaśniewskiego. Partie opozycyjne, ale 

i Krajowa Rada zarzucały publicznej telewizji zbytnie popieranie polityki władz. Sejmowa Ko-

misja Kultury zbulwersowana była np. faktem, że w telewizji Kwiatkowskiego mówiono dwu-

krotnie więcej o rządzie niż było to za prezesury Miazka. Komisja Etyki TVP S.A. wytknęła zaś 

własnym władzom fakt, że zezwoliły na emisję paradokumentalnego filmu „Dramat w trzech 

aktach”, w którym zarzucono politykom PC związki z aferą FOZZ. Film ten – jak stwierdzono - 

był nierzetelny, stronniczy i manipulował opinią publiczną36.  

Władzom telewizji zarzucono też brak kontroli nad własnymi dziennikarzami, którzy 

angażowali się w kampanie wyborcze. Podkreślano przy tym, że zaledwie jeden dziennikarz z 

ośrodka regionalnego w Gdańsku stracił z tego powodu pracę, i to w dodatku za to, że w 

kampanii wyborczej wspierał kandydata Platformy Obywatelskiej37. 

 Te krytyczne uwagi nie były dostrzegane przez władze TVP S.A. Pozycją Roberta 

Kwiatkowskiego wstrząsnęła dopiero afera Lwa Rywina. W kwietniu 2003 r. w proteście 

przeciwko pełnieniu przez Kwiatkowskiego funkcji Prezesa TVP S.A. z udziału w pracach Rady 

Nadzorczej zrezygnowali Anna Popowicz i Andrzej Liberadzki, a z Rady Programowej Marek 

Jurek i Iwona Śledzińska – Katarasińska. Wcześniej Radę Programową opuściło 4 innych 

członków reprezentujących organizacje twórcze38. W czerwcu 2003 r. wybrano nowych 

członków Rady Nadzorczej. Znaleźli się wśród nich pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego: 

Jan Garlicki i Tadeusz Kowalski oraz Leszek Rowiński (sekretarz Rady – reprezentant Ministra 

                                                      
35

 Zbyt rządowa telewizja publiczna, „Rzeczpospolita” 10.07.2002. 
36

 J. Paradowska, Program telewizji programem narodu „Polityka” nr 16 z 20.04.2002 oraz „Rzeczpo-

spolita” 8.05.2002 16.05.2002. 
37

 Informacje za: „Rzeczpospolita” 29.11. 2002. 
38

 Telewizja w Europie: regulacje, polityka i niezależność, Warszawa 2005, s. 224. 
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Skarbu). Nadto w skład Rady Nadzorczej weszli: Anna Milewska, Adam Pawłowicz, Krzysztof 

Knittel i Marian Pilot. Szefem tego organu został Antoni Dragan, jedyny członek Rady, który 

otwarcie bronił Roberta Kwiatkowskiego. Wiceprzewodniczącym został Marek Ostrowski – 

ówczesny zastępca dyrektora I programu Polskiego Radia39. 

 Mimo wielokrotnych prób Radzie Nadzorczej nie udało się odwołać Prezesa posądza-

nego o udział w aferze Rywina. Przeforsowano jednak rozpisanie konkursów na najważniej-

sze stanowiska w TVP S.A. W konkursach tych wzięło udział kilkaset osób. Z oczywistych 

względów największe zainteresowanie wzbudził konkurs na stanowisko Prezesa TVP S.A. 

Rada Nadzorcza, co było ogromnym zaskoczeniem, na funkcję Prezesa wybrała niezależnego 

producenta filmowego, a wcześniej działacza opozycji z epoki PRL Jana Dworaka40. Jego za-

stępcami zostali inni finaliści konkursu: Piotr Gaweł odpowiedzialny za reklamę i marketing, 

Ryszard Pacławski zajmujący się programem, Marek Hołyński (wiceprezes ds. nowych tech-

nologii) i Stanisław Wójcik (wiceprezes ds. finansowych). 

 Najwięcej kontrowersji wzbudziła nominacja Pacławskiego. Zarzucano mu, że chronił 

dawnych podopiecznych Kwiatkowskiego i manipulował programem41. Wobec tego Rada 

Nadzorcza zawiesiła go w prawach członka Zarządu TVP SA. Decyzji tej nie zaakceptowała 

Krajowa Rada tłumacząc, że Rada Nadzorcza TVP S.A. podjęła nieprawomocną uchwałę po-

nieważ przewodniczył jej Marek Ostrowski, który w owym czasie był też dyrektorem TVP 3, 

czego zabraniało prawo.  

 Do Rady Nadzorczej TVP S.A. na miejsce Marka Ostrowskiego Krajowa Rada wyzna-

czyła Krzysztofa Czeszejkę – Sochackiego, a to otwierało możliwość przywrócenia do pracy 

Waldemara Budzyńskiego. Nie trzeba przy tym nazbyt podkreślać, że w całe to prawno – 

kadrowe zamieszanie ochoczo włączył się parlament. Na celowniku posłów znalazła się 

przewodnicząca Krajowej Rady – Danuta Waniek, którą posądzano o obronę interesów wła-

snej – lewicowej formacji i łamanie prawa dlatego też wnioskowano o postawienie ją przed 

Trybunałem Stanu. 

                                                      
39

 Informacje za: „Rzeczpospolita” 1.08.2003. 
40

 J. Dworak urodził się w 1948 r. Debiutował jako dziennikarz sportowy. Od 1977 r. związany był z 

ROPCiO Leszka Moczulskiego; redagował pismo tego ugrupowania „Opinie”. W 1981 r. był sekreta-

rzem redakcji „Tygodnika Solidarność”. Internowany w stanie wojennym, później pracował w „Po-

wściągliwości i Pracy” i „Przeglądzie Katolickim”. Wiceprzewodniczący Radiokomitetu za prezesury 

Drawicza, a następnie właściciel firm producenckich: Prasa i Film, Studio Omega i Studio A. Jego 

firmy wyprodukowały m.in. talk show „Wieczór z Alicją” i seriale: Kasia i Tomek oraz Miodowe lata. 
41

 A. Kublik, Harce w TVP, „Gazeta Wyborcza” 3.09.2004. 
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 Niezależnie jednak od tej swoistej politycznej bijatyki Jan Dworak dokonywał stop-

niowych zmian w wizerunku TVP S.A. Zewnętrznym tego przejawem było chociażby powoła-

nie na funkcję dyrektora pierwszego programu niezależnego producenta telewizyjnego, a 

wcześniej działacza opozycji z lat 70. i 80. Macieja Grzywaczewskiego. Jego zastępczynią ds. 

publicystki i informacji została Dorota Warakomska; filmem, teatrem i rozrywką zająć miał 

się natomiast Piotr Dejmek. 

 Kolejne wybory parlamentarne, tak jak poprzednio, zaowocowały personalnymi 

zmianami w TVP S.A. Zdominowana przez koalicję rządzącą Krajowa Rada wyznaczyła nową 

Radę Nadzorczą publicznego nadawcy, w skład której weszło 5 reprezentantów PiS i 4 „Sa-

moobrony”. Rada Nadzorcza 11 maja 2006 r. wyznaczyła na prezesa TVP S.A. Bronisława 

Wildsteina42. W skład zarządu weszli ponadto: Sławomir Siwek (PiS), Marcin Bochenek (PiS), 

Anna Milewska („Samoobrona”) i Piotr Farfał (LPR). Ten ostatni polityk wzbudził najwięcej 

kontrowersji okazało się bowiem, że redagował szowinistyczne pisemko „Front” oraz pisywał 

do zbliżonego profilem „Szczerbca”. „Gazeta Wyborcza” każdorazowo pisząc o nim określała 

go mianem „były neonazista”. 

 Jak zdarzało się to podczas poprzednich politycznych przesileń wymieniono niemal 

wszystkie kierownicze kadry telewizji publicznej. Nową szefową I programu została blisko 

związana z braćmi Kaczyńskimi była dziennikarka RWE i korespondentka TVP SA w Niem-

czech Małgorzata Raczyńska, program drugi objął Wojciech Pawlak, TVP Kultura przypadła 

Krzysztofowi Koehlerowi, a TAI – Andrzejowi Mietkowskiemu. Bronisław Wildstein nie zgo-

dził się natomiast, by szefową TVP 3 została reprezentantka „Samoobrony” Beata Jakoniuk – 

Wojcieszak43. Szybko doszło też do konfliktów pomiędzy nim a Raczyńską. Gdy ta przebywała 

na zwolnieniu lekarskim jej obowiązki zaczął pełnić Maciej Wojciechowski. 

 Zmiany kadrowe przeprowadzone przez Wildsteina okazały się bardzo szerokie i do-

tarły nawet do programów dla dzieci i młodzieży. Nowego prezesa szczególnie interesowały 

jednak programy informacyjne i publicystyczne. Choć informacją i publicystyką w TVP SA 

                                                      
42

 B. Wildstein ur. się w 1952 r. Polonista, współpracował z KOR. Współzałożyciel Studenckiego Kom i-

tetu Solidarności, który powstał po zamordowaniu Stanisława Pyjasa; współzałożyciel NZS. W latach 

1982 – 1987 w Paryżu redagował mieś. „Kontakt”. W latach 1990 – 1994 dyr. Radia Kraków, nast. w 

„Życiu Warszawy”, „Życiu” i „Rzeczpospolitej”. Usunięty z tej ostatniej redakcji gdy ogłosił wyniesioną z 

IPN listę osób znajdujących się w zasobach tej instytucji rozpoczął współpracę z „Wprost”. O jego 

koncepcji telewizji publicznej zob. np.: B. Wildstein, W starciu z III Rzeczpospolitą, „Rzeczpospolita”, 

9.08.2007. 
43

 W 2006 r. obowiązki dyrektora tej anteny pełnił Mariusz Pilis. 
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zajmować się miało się ok. 300 osób programy te zdominowało 11 byłych publicystów 

„Wprost” oraz równie liczna grupa dziennikarzy, która przeszła do publicznego nadawcy z 

telewizji „Puls”. Jesienią 2006 r. uruchomiono w pierwszym programie TVP SA wieczorne 

pasmo publicystyczne „Nie ma przebacz”, którego niefortunna nazwa wkrótce zmieniona 

została na „Misja specjalna”. W paśmie tym zaczęto upowszechniać programy realizowane 

na podstawie dokumentów zgromadzonych w zasobach IPN, przygotowywano materiały na 

podstawie instrukcji płynących z kręgów rządowych itp. Innymi sztandarowymi programami 

publicystycznym telewizji Wildsteina byli: „Polacy” realizowany przez Macieja Pawlickiego 

(TVP 1, oglądalność 1,3 mln osób), „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego (TVP 2, oglą-

dalność ok. 1 mln osób)44 oraz „Ring” Rafała Ziemkiewicza (TVP 1,1 mln osób). Pod szczegól-

nym nadzorem kierownictwa telewizji znalazły się Wiadomości45. Programem tym kierowała 

Dorota Maciej, choć duży wpływ na jego zawartość miała przyszła żona ministra sprawiedli-

wość Zbigniewa Ziobro – w owym czasie wiceszefowa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - 

Patrycja Kotecka46. O politycznych inspiracjach telewizji Wildsteina świadczył chociażby fakt, 

że podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w TVP SA łączny czas prezentowania PiS był 

niemal dwukrotnie większy niż pozostałych partii politycznych. 

Upolitycznieniu uległ nawet Teatr Telewizji, w którym w 2006 r. uruchomiono Scenę 

Faktu. Tylko do połowy 2009 r. scena ta przygotowała ponad 20 spektakli. Jak się wydaje 

podstawową intencją twórców tego przedsięwzięcia było realizowanie funkcji edukacyjnych, 

a nie artystycznych. Scena Faktu dość schematycznie przedstawiła bohaterów opozycji z lat 

1944 – 1989. Szczególnym zainteresowaniem jej twórców cieszył się okres stalinizmu, choć 

przywoływano też bohaterów tzw. afery mięsnej z lat 60., czy ofiary stanu wojennego. Miej-

sce teatrologów odpowiadających za dobór repertuaru, a niekiedy poprzedzających spekta-

                                                      
44

 Program ten pojawił się pierwotnie w telewizji „Puls” w 2004 r. jako „Studio Otwarte”. Między 2006 r. 

i 2011 r. nadano w pierwszym programie TVP SA ogółem 255 odcinków „Warto rozmawiać”. Dla całe-

go cyklu oglądalność odcinków emitowanych przed 23.00 wynosiła przeciętnie 900 tys., a później – 

600 tys. osób. Szerzej o poglądach J. Pospieszalskiego w: Dwa światy [rozmowa Zbigniewa Hołdysa z 

Janem Pospieszalskim], „Wprost” 16.01.2011. 
45

 Zawartość Wiadomości szczególnie irytowała „Gazetę Wyborczą”, która poświęciła im kilkanaście 

tekstów, wśród których były m.in.: Wiadomości pod nadzorem PiS, „Gazeta Wyborcza”, 16.06.2007; 

Wiadomości dobre dla PiS, tamże, 27.06.2007; Bunt w Wiadomościach, tamże, 17.07.2007; TVP 

zwalnia z Wiadomości Lesiakiewicza, tamże, 3.08. 2007; Czyszczenie Wiadomości, tamże, 19.09. 

2007; Pani nadredaktor z misją, tamże, 5.10.2007; Złe Wiadomości dla Tuska, tamże,19.10.2007; 

Wiadomości z misją specjalną, tamże, 8.11. 2007; Jak Kotecka ucięła Ćwiąkalskiego, tamże, 

29.11.2007. 
46

 Szerzej o tej dziennikarce m.in. w: A. Jędrzejczak, Patrycja prymuska IV Rzeczpospolitej, „Rzecz-

pospolita” 10.07.2008. 



 
Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr3/2012 

Journalism Research Review Quarterly                                                            Tomasz Mielczarek 
59 

kle słowem wstępnym, zajęli historycy z IPN. Teatr Telewizji zaprzestał zaznajamiać widzów z 

najważniejszymi polskimi debiutami czy chociażby z najnowszymi i uznanymi światowymi 

wydarzeniami teatralnymi47. 

Koncepcja telewizji publicznej nie tylko jednoznacznie opowiadającej się za jedną z 

opcji politycznych, ale nawet pełniącej funkcję jej tuby propagandowej zaczęła wzbudzać 

coraz większy opór polityków LPR i „Samoobrony”, a nawet PiS48. Zapewne dlatego 26 lutego 

2007 r. funkcję prezesa TVP SA objął były szef kancelarii prezydenta RP Andrzej Urbański49. 

W licznych wywiadach prasowych zapowiadał, że kierowane przezeń medium uczyni bardziej 

popularnym i pluralistycznym. Podkreślał przy tym, że ma w pełni świadomość, że TVP SA 

jest jednym z najważniejszych narzędzi kształtowania opinii publicznej, a fakt oglądania de-

bat prezydenckich przez 10 mln Polaków musiał mieć wpływ na ich zachowania wyborcze50. 

Zewnętrznym przejawem nowego spojrzenia na publiczną telewizję miało być zwol-

nienie Małgorzaty Raczyńskiej oraz zaproszenie do współpracy Tomasza i Hanny Lis51, Piotra 

Kraśki i Sławomira Sierakowskiego. Jednocześnie zatrudniono na stanowiskach głównych 

specjalistów kilkunastu byłych urzędników kancelarii prezydenckiej, którzy mieli zagwaran-

tować pełną realizację zamierzeń nowego prezesa52. 

Kolejna zmiana konfiguracji sceny politycznej przekreśliła te plany. W końcu 2008 r. w 

Radzie Nadzorczej TVP SA przewagę zdobyli przedstawiciele „Samoobrony” i LPR. Andrzej 

Urbański został zawieszony w pełnieniu swych obowiązków, a tymczasowym szefem publicz-

nego nadawcy został Piotr Farfał (13.12.2008 – 19.09.2009). Tak, jak i jego poprzednicy za-

czął on swe urzędowanie od zmian kadrowych. Na dzień przed nominacją nowego prezesa z 

                                                      
47

 Szerzej na ten temat m.in. w: A. Kyzioł, Golgotyzm, „Polityka”, 4.07.2009. 
48

 J. Lichocka, P. Lisiciki, IV Rzeczpospolita warta jest dymisji Wildsteina [rozmowa z J. Kaczyńskim], 

„Rzeczpospolita” 8.03.2007. 
49

 Ur. w 1954 r. A. Urbański jest z wykształcenia filologiem. Pracował z Bibliotece Narodowej gdzie 

zakładał zakładową organizację „Solidarności”. Internowany w stanie wojennym. Był zatrudniony w 

„Tygodniku Solidarność” gdy pismem tym kierował Jarosław Kaczyński; redaktor „Expressu Wieczor-

nego”; sekretarz PC i wiceprezydent Warszawy. Dziennikarz telewizyjny, który zrealizował takie pro-

gramy, jak: „Pytania o Polskę” i „Premierzy”. 
50

 Por. „Gazeta Wyborcza” 2.10.2007 i 17.10.2007. 
51

 Małżeństwu Lisów zaproponowano kontrakty gwiazdorskie o wysokości 70 i 50 tys. zł. Nadto firma 

T. Lisa otrzymywała 100 tys. za jeden odcinek wyemitowanego programu. „Gazeta Wyborcza” 

11.01.2008 i „Dziennik” 12-13.01.2008. 
52

 J. Cieśla, A. Dąbrowska, LiS w TVPiS, „Polityka” 2007, nr 37; M. Karnowski, P. Zaremba, W mojej 

telewizji zmieszczą się i Lis, i Wildstein i Sierakowski, „Dziennik” 1.08.2008; L. Zalewska, Andrzej 

Urbański, Pierwszy wodzirej z Woronicza, „Magazyn Dziennika” 27-28.12.08; C. Michalski, Niewiele 

było polityki w tym, że zostałem Prezesem [wywiad z Urbańskim], „Dziennik” 16-17.02.2008. 
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publiczną telewizją pożegnał się szef Wiadomości Krzysztof Rak, którego zastąpił Jan Piński. 

Piotr Farfał zwolnił zaś: szefową pierwszego programu Dorotę Maciej, szefową telewizyjnej 

Agencji Informacyjnej Aleksandrę Zawłocką, szefową TVP Info Beatę Jakoniuk – Wojcieszek 

oraz Patrycję Kotecką. Usunięto też niemal wszystkich dyrektorów oddziałów regionalnych. 

W styczniu 2009 r. zdjęto z anteny „Misję specjalną” Anity Gargias i Piotra Czyczkowskiego, 

której miejsce zajął powracający po latach na antenę program „Forum”.  

Działania te miały umożliwić LPR przeprowadzenie wiosną 2009 r. kampanii wybor-

czej do europarlamentu. Partia ta nie występowała jednak pod własnym szyldem lecz euro-

pejskiego, choć w Polsce całkowicie nieznanego, ugrupowania Libertas. Zbytnie angażowanie 

Wiadomości w tę kampanię wzbudziło sporo emocji, a nawet odmowę przeczytania zmani-

pulowanej informacji przez prezenterkę tego programu Hannę Lis. Jak łatwo można się do-

myślić skończyło się to usunięciem Lis z pracy, choć zyskała ona wsparcie całego zespołu re-

dakcyjnego Wiadomości53. 

Prezes Farfał otwarcie przyznał, że TVP SA ma poważne kłopoty ekonomiczne. Zade-

klarował, że dla utrzymana płynności finansowej niezbędne jest zwolnienie 1,2 tys. spośród 

4,5 tys. zatrudnionych w niej osób oraz sprzedaż części majątku trwałego54. Różnorodne au-

dyty i kontrole przeprowadzone zarówno przez rząd, NIK, jak i firmy prywatne wykazały, że 

działalność publicznego nadawcy była nieefektywna. Dla uzyskania 1 procentu udziałów w 

rynku zatrudniał on 104 osoby, gdy wskaźnik ten w TVN wynosił 64 osoby, a w Polsacie – 52. 

Udział jednego procenta oznaczał dla TVP SA 41 mln zł przychodu, gdy dla Polsatu 59 mln zł, 

a TVN – 76 mln zł55. 

Po odwołaniu prezesa Farfała przez dwanaście miesięcy telewizja publiczna miała 

sześciu szefów. Podejmowali oni swe obowiązki dzięki zawieraniu różnorodnych, nawet eg-

zotycznych politycznych koalicji, oraz decyzjom sądu podważającym zasadność postanowień 

Rady Nadzorczej. Pogłębiało to jedynie chaos decyzyjny, prowadziło do nieustannych zmian 

kadrowych oraz generowało kolejne koszty56. 

                                                      
53

 Szerzej na ten temat zob.: L. Zalewska, Bezwzględne rządy pięknej i bestii, „Dziennik” 21-

22.06.2008; M. Miecznicka, Hanna Lis księżniczka bez błękitnej krwi, „Dziennik” 28.04.2009; K. Lubel-

ska, Newsowa blondynka, „Polityka” 28.06.2008. 
54

 K. Borowska, W TVP wielka wyprzedaż, „Rzeczpospolita” 5.03.2010. 
55

 M. Lemańska, Biznesowa porażka TVP, „Rzeczpospolita” 19.03.2009. 
56

 W latach 2009 – 2011 z TVP SA zwolniono ogółem 81 osób pełniących funkcje kierownicze. Odwo-

łanym wypłacano sowite odprawy oraz ponad 6 mln zł jako rekompensatę wynikającą z okresowego 

zakazu pracy u konkurencji. 
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 Pod względem ideowo - politycznym TVP SA podzielono została pomiędzy PiS i SLD57. 

Wiosną 2010 roku nowym szefem Wiadomości został Jacek Karnowski. Jedynie dla formalno-

ści dodajmy, że wiązało się to z wymianą 70% zespołu redakcyjnego oraz gwałtownymi ata-

kami centrolewicowej prasy na tę podstawową audycję informacyjną publicznego nadawcy. 

Bodaj najprecyzyjniej zastrzeżenia te sformułowano w „Polityce” sugerując, że nie chodzi o 

brak konkretnych informacji, które muszą się pojawiać, takie bowiem można odnaleźć u kon-

kurencji, ale o ich ideowy wydźwięk. „Efekt propagandowy – pisano - zawarty jest w szczegó-

łach, półtonach, niejako didaskaliach. Dominują cztery instrumenty: krótkie zapowiedzi na 

początku Wiadomości (oraz ich przypominanie na końcu), pasek na dole ekranu, głos z tzw. 

offu, kiedy nie widać mówiącego (ma to sprawiać wrażenie neutralnej narracji) oraz stand 

up, kiedy reporter dokonuje przed kamerą podsumowania swojego materiału.”58 Efektem 

tych działań miało być takie opakowanie informacji aby miała ona wydźwięk zgodny z nie 

zawsze uczciwymi intencjami nadawcy. 

 Kolejne zmiany kadrowe zaszły w TVP SA w kwietniu 2011 r. Powołano nowy zarząd 

składający się z prezesa Juliusza Brauna (PO), Bogusława Piwowara (Ordynacka) i Macieja 

Zalewskiego (PSL). Nowy szef publicznej telewizji obiecał, że program będzie mniej komer-

cyjny, bo przecież takie zadania wynikają z jej misji, postulował rozwiązania mające na celu 

większą efektywność ściągania opłat abonamentowych oraz zadeklarował, że publiczna te-

lewizja nie będzie „liderem w pokazywaniu zachowań ekstremalnych”59. 

 Realizację tych zadań gwarantować miały nowe kadry kierownicze. Na stanowisku 

szefa Jedynki Wojciecha Hoflika zastąpiła Iwona Szymala, Dwójki – Rafała Rastawieckiego 

zastąpił Jerzy Kapuściński, o obowiązki szefa TVP Info po Łukaszu Kardasie objął Jan Szul. 

Pierwszego listopada 2011 r. redaktorem Wiadomości została Małgorzata Wyszyńska. Sto-

pień politycznego zacietrzewienia towarzyszący tym zmianom był tak wysoki, że do rzecznika 

praw obywatelskich wystąpili posłowie Kazimierz M. Ujazdowski i Jarosław Selin. Walczyli oni 

o utrzymanie na antenie programu Jana Pospieszalskiego (Warto rozmawiać), Grzegorza 

Górnego i Tomasza Terlikowskiego (Wojna światów) Tomasza Sakiewicza (Pod prasą), Anity 

                                                      
57

 A. Kublik, Na Woronicza cała władza w ręce PiS, „Gazeta Wyborcza” 13.202010; K. Baranowska, W 

TVP karuzela kreci się tylko w lewą stronę, „Rzeczpospolita” 10.02.2011. 
58

 M. Janicki, Polska z offu, „Polityka” 10.04.2010. Zob. też: C. Łazarkiewicz, Twierdza za szkłem, 

„Polityka” 22.05.2010; W. Mazowiecki, Sztuka sztuczek Wiadomości, „Gazeta Wyborcza” 5.01.2010. 
59

 O telewizji misyjnej, ale nie misjonarskiej [rozmowa Janiny Paradowskiej z Juliuszem Braunem], 

„Polityka” 11- 17.05.2011. 



 
Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr3/2012 

Journalism Research Review Quarterly                                                            Tomasz Mielczarek 
62 

Gargas (Misja specjalna), Bronisława Wildsteina (Bronisław Wildstein przedstawia), Rafała 

Ziemkiewicza (Antysalon), Wojciech Cejrowskiego (Boso przez świat) Jacka Karnowskiego i 

Jolanty Lichockiej (Polityka przy kawie).   

 Można przypuszczać, że to wystąpienie nie miało żadnego wpływu na decyzje zarządu 

TVP SA, choć warto zauważyć, że niektóre audycje nadal były emitowane na innych antenach 

lub o innych porach, jak np. dawne „Warto rozmawiać” zastąpił program zatytułowany „Bli-

żej” (TVP Info, oglądalność 0,4 mln). Jednocześnie z kontraktem gwiazdorskim powróciła do 

„Panoramy” Hanna Lis60. 

 Zmiany personalne przeprowadzone wiosną 2011 r. nie zakończył kadrowej karuzeli 

w TVP SA. W listopadzie 2011 r. swe stanowisko utraciła Iwona Szymala, która w publicznym 

oświadczeniu stwierdziła, że nadawcą publicznym zaczynają rządzić politrucy, tym razem 

wywodzący się z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także jesienią rozpoczęła 

się wymiana szefów ośrodków regionalnych TVP SA. 

 Przedstawione powyżej fakt nie napawają optymizmem. Przez blisko dwadzieścia lat 

istnienia polskiej publicznej telewizji była ona przedmiotem nieustannego zawłaszczania 

przez różnorodne partie polityczne. Każdorazowo deklarowano przy tym, że przeprowadzone 

zmiany kadrowe mają na celu uczynienie jej bardziej obiektywną i pluralistyczną. Szybko oka-

zywało się jednak, że zmiany te służą jedynie kreowaniu pozytywnego wizerunku polityczne-

go dysponenta. Działania te wydają się częściowo uzasadnione. Choć materiały informacyjne 

i publicystyczne zajmują w TVP SA jedynie ok. 10% czasu emisji programu to nadal mają wy-

soką oglądalność. Przypomnijmy, że „Bliżej” ma jeszcze ok. 400 tys. widzów, „Tomasz Lis na 

żywo” – 2,7 mln, a Wiadomości gromadzą przed telewizorami ponad 4 mln osób. Jeśli jednak 

uwzględnimy nieco dłuższy przedział czasowy to okaże się, że zainteresowanie telewizyjnymi 

programami informacyjnym i publicystycznymi nieustannie maleje (por. tab.).  
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 Hanna Lis w Panoramie ma 300 tys. mniej widzów niż Racewicz czy Turski, wirtualne media.pl 

(22.06.2012). 
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Widownia audycji informacyjnych w latach 2000 – 2011 (w tys.)  

Program 

/rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Wiadomości 6401 6974 6330 5913 5288 5915 5667 5619 4752 4576 4580 4132 

Fakty 2759 3880 3864 3966 3718 4003 4213 4335 4106 4620 4540 4232 

Panorama 3213 3591 2906 2267 2186 2341 1919 1823 1272 1271 1692 1725 

Teleexpress 4831 5126 5855 4913 4528 4530 3812 4008 3850 4113 3711 3379 

Wydarzenia     2118 2960 2665 3148 2743 2956 2709 2785 

 

Źródło: Widownia audycji informacyjnych oraz publicystycznych w programach TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN w 
październiku i listopadzie 2011, KRRiTV Warszawa 2011, s. 6. 

 

 Wynika to nie tylko z coraz niższej jakości oferty, ale nade wszystko znacznego jej 

powiększenia, w tym o informacyjne kanały specjalistyczne (TVN 24, Polsat News, TVP Info, 

Superstacja) oraz fragmentacji audytorium. Jednocześnie interesujące nas programy przeka-

zują coraz mniej informacji, a znaczna ich część to tzw. informacje miękkie i ciekawostki61.  

 Koncentrowanie uwagi dysponentów publicznej telewizji tylko na kwestiach informa-

cji i publicystyki doprowadziło do zaniedbania programów misyjnych, a efektem politycznej 

walki o publiczną telewizję prowadzonej w ostatnich latach okazały się jej poważne kłopoty 

finansowe. Nic przy tym nie wskazuje, że w najbliższej przyszłości sytuacja ta ulegnie istotnej 

zmianie. TVP SA dla wielu polityków nadal wydaje się niezwykle cennym łupem politycznym, 

zaś jej finansowa sytuacja ma dla nich drugorzędne znaczenie. Można – jak to zaproponował 

Waldemar Dziki – uzdrowić sytuację poprzez likwidację TVP SA, a na jej miejsce powołać au-

tentycznie misyjnego, profesjonalnego i apolitycznego nadawcę, lecz działania te wydają się 

spóźnione i niezasadne62. W najbliższych latach znany nam linearny i zideologizowany prze-

kaz telewizyjny trafi do lamusa. Komunikacją polityczną zaczną rządzić „dzieci internetu”, 

które tracą zainteresowanie taką telewizją, a swych politycznych bohaterów kreują w od-

mienny sposób. 

                                                      
61

 Opinię tę zgodnie potwierdzają zarówno analitycy mediów, jak dziennikarze telewizyjni. Zob. B. 

Sowa, Wszystkie media się tabloidyzują [wywiad z Kamilem Durczokiem], „Dziennik” 24.06.2009 oraz 

M. Kącki, Wiadomości jak dobranocka [rozmowa z Dorotą Piątek], „Gazeta Wyborcza” 23-24.1010. 
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 W. Dziki, Telewizję można naprawić tylko przez likwidację, „Gazeta Wyborcza” 21.04.2011.  
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WIZERUNEK WSPÓŁCZESNEJ POLSKI  

W POLSKIM REPORTAŻU RADIOWYM 

 

Reportaż dźwiękowy jest gatunkiem radiowym łączącym w sobie elementy informa-

cyjne, publicystyczne oraz artystyczne. Encyklopedyczna definicja reportażu radiowego 

brzmi: „(…) popularna forma radiowego dokumentu, której podstawą jest autentyczne wyda-

rzenie, człowiek w realnym dramatycznym wymiarze, tworzywem zaś udramatyzowany świat 

dźwięków, relacja o rzeczywistości. (…). Proste reportaże mają charakter sprawozdań z roz-

maitych wydarzeń o dużym znaczeniu społecznym, publicystycznym lub historycznym. Repor-

taże artystyczne przyjmują postać zamkniętej kompozycji, o silnie zarysowanych walorach 

artystycznych. Autor wyraża w nich swój stosunek do rzeczywistości, którą opisuje dźwię-

kiem”1.  

Warto zwrócić uwagę, że jako pierwszą cechę charakteryzującą reportaż wymieniono 

konieczność autentyczności, jego powiązanie z rzeczywistym wydarzeniem. A zatem skoro 

reportaż winien być relacją, sprawozdaniem z rzeczywistości, wymóg autentyczności staje się 

czynnikiem koniecznym. Spośród wszystkich wyznaczników reportażu radiowego jakimi są: 

aktualność, autentyczność, atrakcyjność2 te dwie pierwsze dają nadzieję, że reportaże ra-

diowe mogą stanowić cenne źródło informacji na temat współczesności. Reportaż radiowy 

jako dźwiękowy zapis otaczającej nas rzeczywistości powinien być wrażliwy na zmiany w niej 

zachodzące. W ten sposób, dzięki zarejestrowaniu dzisiejszego „teraz” powstaje ciekawy 

materiał dla historyków „na jutro”.  

A zatem, aby określić jaki jest wizerunek współczesnej Polski, powinno być wystarcza-

jące przeanalizowanie reportaży radiowych powstałych w pierwszej dekadzie obecnego wie-

ku. Na potrzeby tego artykułu materiał badawczy stanowią reportaże zrealizowane przez 

dziennikarzy radiowych, w znacznej części pracowników i współpracowników Polskiego Ra-

                                                      
1
 Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka, Poznań 1999, s. 468 

2
 oraz niewidzialność, kameralność, ponadprzestrzenność, intensywne oddziaływanie na wyobraźnię 

przy zastosowaniu jednego zmysłu – słuchu, a także wykorzystanie radiowych środków wyrazu 
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dia. Tego typu zawężenie wynika z faktu, że dziennikarze rozgłośni komercyjnych nie zajmują 

się tworzeniem reportaży, w rozumieniu reportażu jako formy artystycznej. Aby pokazać 

pewną ciągłość zdarzeń, w niektórych przypadkach sięgam do materiałów powstałych pod 

koniec XX wieku. Wizerunek współczesnej Polski jest rozpatrywany w trzech aspektach: 1. 

Polska na początku XXI wieku, wydarzenia w niej zachodzące, zjawiska dominujące; 2. Rodzi-

na polska, sposób jej funkcjonowania, model polskiej rodziny; 3. Obraz współczesnego Pola-

ka. 

 

1. Polska XXI wieku 

 

Jednym z wyznaczników gatunkowych reportażu jest wymóg aktualności. Dlatego 

wydawać by się mogło, że  w reportażu, jak w swoistym zwierciadle, przeglądać się będzie 

rzeczywistość. Niestety, analiza polskich reportaży radiowych nie pozwala na stworzenie jed-

norodnego, spójnego obrazu współczesnej Polski. Tematyka reportaży, zrealizowanych po 

2000 roku, charakteryzuje się dużą różnorodnością. Trudno jest, na jej podstawie, stworzyć 

wizerunek Polski początku XXI wieku. Brakuje cyklicznie realizowanych reportaży, podejmu-

jących ten sam, lub o podobnym zakresie, temat. Sytuacja taka wynika zapewne z dzienni-

karskiego syndromu „to już było”. Dziennikarze wciąż dążą do wyszukania oryginalnego, do 

tej pory nieporuszanego tematu. W tym przypadku wymóg aktualności ustępuje atrakcyjno-

ści, polegającej na podjęciu wyjątkowego, nowego, a przez to interesującego tematu.3  Dla-

tego niemożliwe jest stworzenie spójnego obrazu Polski początku XXI wieku na podstawie 

analizy tematycznej polskiego reportażu radiowego. Można za to utworzyć patchworkowy 

obraz współczesnej Polski. Jest to obraz różnorodny i wielowątkowy. Interesującym także 

może wydać się fakt, że tematy news’owe (najważniejszy element wszystkich serwisów in-

formacyjnych) stanowią zaledwie margines zrealizowanych reportaży dźwiękowych. Zazwy-

czaj jeśli reportażysta podejmuje temat z czołówek prasowych to stanowi on dla niego zale-

dwie punkt wyjścia do głębszej analizy zagadnienia. To co dla dziennikarza informacyjnego 

jest gorącym newsem, dla reportażysty stanowi zaledwie przyczynek do poszukiwań innych 

                                                      
3
 Wyjątek stanowią realizacje tzw. „reportaży na zamówienie”, powstałych na konkurs o określonej 

tematyce, np. konkurs Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Człowiek w zagrożeniu”, konkurs firmy 

Provident „Tak, pomagam” czy reportaże biorące udział konkretnych kampaniach społecznych, m.in. 

akcji propagującej trzeźwość wśród kierowców „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze”, czy 

„Pocztówka do św. Mikołaja” czyli akcja wspierająca rodzinne domy dziecka. 
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wątków, zgłębiania tematu. Reportażyści dają poszerzony obraz wydarzenia, czasem sięgają 

po wątki poboczne, na które w informacji serwisowej nie ma czasu. Dlatego też jeśli  tematy 

newsowe pojawiają się w reportażach radiowych, to są one przedstawiane wieloaspektowo, 

prezentowane z wyjątkowej pozycji, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu stworzenia 

atrakcyjnej akustycznie formy. Tak jest w przypadku reportażu „Lekcja anatomii dr. Hagen-

sa”4. Dziennikarz podjął temat, który przez kilka tygodni był głównym newsem lokalnych me-

diów, zainteresowały się nim także media ogólnopolskie. Przez kilka dni we wszystkich 

dziennikach znajdowała się informacja o wydarzeniu mocno bulwersującym społeczność ma-

łego, przygranicznego miasteczka. Otóż tam właśnie, za przyzwoleniem lokalnych władz, miał 

powstać zakład plastynacji zwłok. Media prezentowały oburzonych, protestujących miesz-

kańców oraz włodarzy gminy, którzy usiłowali przekonać do tego pomysłu. Reportażyście 

natomiast udało się pokazać problem w dużo szerszym ujęciu. Oczywiście zaprezentował 

głosy przeciwników, jednak dotarł także do całkiem pokaźnej grupy zwolenników tego przed-

sięwzięcia. Dziennikarz szczerze ujawnił ich motywacje – nadzieja na znalezienie pracy w 

ogarniętej bezrobociem gminy. Reporterowi udaje się także dotrzeć do holenderskiego wła-

ściciela zakładu. Odkrywa, że jego pełnomocnik, którym jest ojciec właściciela, ma nazistow-

ską przeszłość. W efekcie Holender wycofuje się z tego projektu w Polsce. Serwisy medialne 

zawierały jedynie informację o chęci uruchomienia kontrowersyjnej działalności, proteście 

mieszkańców oraz ostatecznym wycofaniu się inwestora, co zakończyło spór. W reportażu 

radiowym natomiast mamy (oprócz wszystkich wymienionych wcześniej informacji): obraz 

ogromnego bezrobocia i wyraz wielkiej determinacji w dążeniu do zdobycia pracy, marzenia 

małej gminy o sławie, wycieczkę po wystawie spreparowanych zwłok, wizerunek polskiej 

demokracji w wydaniu lokalnym oraz bardzo istotny wątek historyczny – nazistowska prze-

szłość pełnomocnika. Tak szerokie ujęcie jest bardzo charakterystyczne dla polskiego repor-

tażu bazującego na temacie newsowym. Jednocześnie warto zaznaczyć, że dziennikarze po-

dejmują tylko takie tematy newsowe, które wydają się być wyjątkowe i jednorazowe. Dlate-

go też reportażyści radiowi nie podejmują (lub czynią to bardzo rzadko) tematów informa-

cyjnych, które funkcjonują w mediach w dłuższych przedziałach czasowych (np. konflikty 

zbrojne, przestępstwa gospodarcze, parlamentarne komisje śledcze). To co dziś nie schodzi z 

czołówek gazet, nie ma swego odzwierciedlenia w reportażach radiowych.    

                                                      
4
 Galek C., (2005),  Lekcja anatomii dr. Hagensa, Radio Zachód Zielona Góra 
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  Dokonując analizy tematycznej polskiego reportażu radiowego możemy stwierdzić, że 

Polska to kraj gdzie m.in.: 

- handluje się pracami dyplomowymi (Leszczyńska, R., Hanke, K., Magistra kupię,  

2002); 

- pijani kierowcy zabijają na drogach (Skawińska, M., Sprawcy, 2009); 

- alkohol niszczy rodziny (Dedo, H., Kasperczak, W., Boguś, 2009); 

-  tworzą się subkultury (Trofimiuk, A., Bajguz, A., Blok moim domem, 2001); 

-  funkcjonuje przemoc, a prawo jest dwuznaczne (Linkiewicz, I., Już nie żyjesz gościu, 

2001); 

- w galeriach handlowych można kupić seks (Bogoryja-Zakrzewscy, H., A., Szlaufy,  

2005); 

- znikają ludzie (Bogoryja-Zakrzewska, H., Nareszcie razem, 2010). 

Wszystkie wymienione powyżej aspekty życia we współczesnej Polsce stanowią poje-

dyncze tematy, podjęte przez reportażystów zazwyczaj tylko raz. To sprawia, że nie możemy 

przyjąć, iż z tych jednorazowych obrazów możliwe jest złożenie wiarygodnego wizerunku 

otaczającej nas rzeczywistości. W przeciwieństwie do zaprezentowanych zagadnień, w pol-

skim reportażu dość często jest realizowany pewien temat dotyczący życia codziennego 

współczesnych Polaków. Jest to temat bezrobocia, związanej z nim biedy oraz postępującej 

patologizacji. Po przesłuchaniu reportaży z początku XXI wieku możemy stwierdzić, że Polska 

to kraj gdzie:  

- upadają zakłady pracy (Dudzińska, A., Bez pracy, bez płacy, 2001);  

- panuje lęk przed utratą pracy (Sekudewicz, A., Dudzińska, A., Cena pracy, 2003);  

- pojawiają się znane z początków XX wieku i kojarzące się z nędzą tzw. biedaszyby (Cichoń, 

B., Czarna prawda, 2001); 

- dzieci muszą zarabiać (Reda, R., Pisk ślimaka, 2003; Dudzińska, A., Ulice węglowe, 2004); 

- panuje powszechna bieda (Bogoryja-Zakrzewska, H., Gdy zupa jest za droga, 2009).  

Wizerunek współczesnej Polski wyłaniający się z polskich reportaży radiowych jest 

bardzo przygnębiający. Można także stwierdzić, że nie oddaje on rzeczywistego obrazu te-

raźniejszości. Oczywiście nie można zarzucić reportażystom fałszowania rzeczywistości, jed-

nak tak selektywny i ukierunkowany wybór tematów do realizacji sprawia, że w efekcie re-

portaże dźwiękowe stają się mało wiarygodnym materiałem do studiów nad obrazem Polski 

początków XXI wieku. Dominujący trend we współczesnym reportażu – pogoń za unikalno-
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ścią, epatowanie cierpieniem, estetyzacja biedy i patologii w celu osiągnięcia jak najmocniej 

oddziałującego na odbiorcę przekazu, to wszystko sprawia, że współczesny reportaż radiowy 

zaprzestał być sprawozdaniem z rzeczywistości.       

Zaskakujący także wydaje się fakt, jak bardzo mało powstaje reportaży mówiących o 

wydarzeniach na arenie międzynarodowej. Można odnieść wrażenie, że Polacy funkcjonują 

w jakiejś izolacji i zupełnie nie interesują się zdarzeniami o znaczeniu ogólnoświatowym. O 

tym, że tak nie jest, może świadczyć zawartość codziennych serwisów informacyjnych. Jed-

nak w reportażu dźwiękowym nie znajduje to odzwierciedlenia. Zupełnie także nie rozwinął 

się radiowy reportaż podróżniczy. Oczywiście powstają reportaże podejmujące problemy 

ogólnoświatowe czy relacje z podróży, stanowią one jednak tylko wyjątki, które zdają się 

potwierdzać regułę.  

 

2. Rodzina polska 

Obraz współczesnej polskiej rodziny prezentowany w reportażu radiowym można 

rozbić na dwa wątki tematyczne:  dziecko i rodzice.5 

Dziecko w reportażu radiowym głównie jest przedstawiane jako problem. Dzięki re-

portażom poznajemy dzieci: adoptowane, śmiertelnie chore, z rodzin lub środowisk patolo-

gicznych. Po analizie tematycznej  reportażu dźwiękowego można stwierdzić, że w polskich 

rodzinach nie istnieją normalnie funkcjonujące i rozwijające się dzieci. Zawsze za to polskie 

rodziny muszą zmierzyć się z jakąś dysfunkcją lub wyzwaniem. Powstała ogromna ilość ra-

diowych opowieści o dzieciach z domów dziecka (rodzinnych i państwowych), dzieciach bi-

tych i gwałconych, dzieciach umierających, dzieciach zbyt wcześnie wprowadzonych w świat 

dorosłych (pracujących, utrzymujących całe rodziny). 

Oczywiście powstały reportaże o kochających rodzicach i szczęśliwych dzieciach, są to 

jednak najczęściej historie obciążone jakimś nieszczęściem lub problemem. Takim przykła-

dem mogą być reportaże mówiące o adopcji. Wśród nich warto wymienić reportaż Anny Se-

kudewicz „Adopcja na wieczność”6. Jest to opowieść o pielęgniarce, osobie samotnej, która 

w szpitalu poznaje małą, opuszczoną, śmiertelnie chorą dziewczynkę. Kobiecie udaje się po-

konać wszystkie przeszkody administracyjne i adoptuje dziecko. Troskliwie opiekuje się nim 

                                                      
5
 Więcej na ten temat pisałam w artykule Obraz współczesnej rodziny w polskim reportażu radiowym, 

w: Rodzina w świecie współczesnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2011 
6
 Sekudewicz A., (2001),  Adopcja na wieczność, Radio Katowice 
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aż do nieuniknionej śmierci dziewczynki. Został zaprezentowany obraz kochającej matki i 

szczęśliwego dziecka, jednak ta historia nie ma happy endu. Ten reportaż dobrze obrazuje 

tendencje panujące w polskim reportażu dźwiękowym – jeśli to ma być opowieść o rodzinie, 

to powinna być tragiczna i niewyobrażalnie smutna. W ten trend także wpisuje się także re-

portaż „Dlaczego Agnieszko?”7. Jest to historia dziewczyny, która będąc nastolatką dowiadu-

je się, że została adoptowana. Postanawia więc odnaleźć swoją biologiczną matkę. Ta jednak 

jej nie akceptuje i nie chce przyjąć do swojej nowej rodziny. Jednocześnie adoptowani rodzi-

ce skarżą się jak trudnym dzieckiem była przybrana córka, jak wiele sprawiała im kłopotów i 

że nigdy nie dopasowała się do ich rodziny.  

Dzieci, które są prezentowane w reportażach jako kochane i otoczone troskliwą opie-

ką to najczęściej dzieci ciężko chore. Tak jest m.in. w reportażu „W drodze”8 mówiącym o 

domowym hospicjum dla dzieci umierających. Reporterka towarzyszy lekarzowi, który pełni 

opiekę lekarską nad małymi pacjentami i w ten sposób poznajemy wielkie tragedie małych 

ludzi. W reportażu „I będzie mnie tylko słychać”9 głównym bohaterem jest radosny i sprawia-

jący wrażenie szczęśliwego chłopiec. W miarę upływu opowieści dowiadujemy się, że dziecko 

jest wychowywane tylko przez dziadków i jest dzieckiem niewidzącym. Pomimo radosnego 

tonu w jakim jest utrzymany reportaż trudno nie zgodzić się, że powstał on przede wszystkim 

dlatego, że mówi o poważnym, fizycznym upośledzeniu małego dziecka.  

Inną grupę dzieci stanowią dzieci zmuszone do przedwczesnej dorosłości. Bezrobocie, 

patologia niszcząca polskie rodziny oraz rozrastająca się bieda sprawiają, że na dzieci spada 

odpowiedzialność za rodzinę i obowiązek utrzymywania jej. O tym negatywnym społecznie 

zjawisku mówi wiele współczesnych reportaży. Dzieci, które zbierają ślimaki aby potem je 

sprzedać i w ten sposób zarobić pieniądze na chleb poznajemy w reportażu „Pisk ślimaka”10. 

Z kolei z reportażu „Ulice węglowe”11 dowiadujemy się o losie dzieci, które utrzymują rodziny 

ze sprzedaży kradzionego węgla. Słuchaczy zawsze wzrusza los małej Patrycji, która stała się 

głową rodziny tylko dlatego, że jej mama jest osobą nieprzystosowaną społecznie12. Dziecko 

                                                      
7
 Widera K., (2001), Dlaczego Agnieszko?, Radio Katowice 

8
 Sikorzanka J., (2001), W drodze, Radio Łódź 

9
 Wilczyńska – Toczko H., (2003), I będzie mnie tylko słychać, Radio Gdańsk 

10
 Reda R., (2003), Pisk ślimaka, Radio Białystok 

11
 Dudzińska  A.,( 2004), Ulice węglowe, Radio Katowice 

12
 Walentyn  Ż., (2008), Patunia, Radio Pomorza i Kujaw 
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podejmuje decyzje dotyczące całej rodziny, to na niej spoczywa ciężar odpowiedzialności za 

niedojrzałą matkę i małe rodzeństwo.  

Jak wynika z powyższej analizy polskiego reportażu pierwszej dekady XXI wieku, 

współczesne polskie dziecko ma ogromne problemy w dzieciństwie lub samo jest ich źró-

dłem.  A w jaki sposób są prezentowani polscy rodzice w reportażu radiowym?  Otóż okazuje 

się, że reprezentantem polskiej rodziny jest matka. Rodzice jeśli pojawiają się w parze to za-

zwyczaj jako zaciekle ze sobą walczący przeciwnicy. Tak jest m.in. w reportażu „Sąd nie Sa-

lomon”13 gdzie o opiekę nad synem walczą ze sobą ojciec i matka, przy czym dziecko w tej 

walce stało się obiektem manipulacji. Podobny konflikt o dziecko możemy usłyszeć w repor-

tażu „Awantura o Asię”14. Tym razem jednak spór toczy się pomiędzy matką a babcią dziecka, 

która czuje się w tej sytuacji reprezentantką zmarłego syna. Obraz polskiej matki prezento-

wany w reportażu radiowym jest przerażający. Gdyby na podstawie reportażu końca XX i 

początku XXI wieku stworzyć poszczególne typy polskich matek to otrzymamy zaskakujące 

efekty. Będą to np.: 

- matka gwałcona (Czyżewska, A., Błędne koło, 1998); 

- matka umierająca (Krysowata, J., Obecność, 1999); 

- matka nieobecna (Kidawa, A., W dzierżawie,1997); 

-  matka morderczyni  (Galek, C., To coś, 2005). 

Dobra matka, jeśli pojawia się w reportażu, to najczęściej jest to matka opiekująca się 

ciężko chorym dzieckiem lub dzielnie walcząca z przeciwnościami losu. Zazwyczaj jej dobroć i 

miłość są skontrastowane z nieszczęściem i cierpieniem. Na szczęście w ostatnich latach daje 

się zauważyć   słaby trend w kierunku zmiany tego tragicznego obrazu matki – Polki. Powsta-

ją dźwiękowe opowieści o matkach kochających, którym dzieci wiele zawdzięczają. Przykła-

dem może być reportaż Anny Kaczkowskiej „Portret matki”15 gdzie matka przedstawiona jest 

jako muza, inspiracja dla syna artysty. Są to jednak wciąż jednostkowe przypadki. 

Ojciec w polskim reportażu radiowym funkcjonuje jako „wielki nieobecny”. Właściwie 

jego postać nie pojawia się w reportażach. Istnieje w nich jako wspomnienie lub jest przywo-

ływany poprzez wypowiedzi innych bohaterów. Często są to bardzo wstrząsające wspomnie-

nia, mówiące o ojcowskim okrucieństwie lub lekkomyślności. Tu także, od ok. 3 lat, można 

                                                      
13

 Czarkowska  A., Pogorzelska  M., (2001), Sąd nie Salomon, Radio Białystok 
14

 Gruszyńska-Ruman  P., (2008), Awantura o Asię, Studio Reportażu i Dokumentu PR 
15

 Kaczkowska A., (2009), Portret matki, Radio Lublin   
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zaobserwować słabą tendencję do zmiany tego wizerunku. W opowieściach radiowych za-

czyna pojawiać się postać ojca pozytywnego. To za sprawą dwór reporterów z Fundacji  Głos 

Ewangelii – Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka16. Takich reportaży jest jednak mniej-

szość. Właściwie po analizie współczesnego reportażu radiowego można wysnuć wniosek, że 

w polskich rodzinach dominuje matriarchat. Nie wiąże się on jednak z poczuciem macierzyń-

skiego ciepła. Jeśli ono istnieje to tylko w konfrontacji z cierpieniem i nieszczęściem. Poza 

tym matki są niebezpieczne dla swoich dzieci. Wyjątek stanowią matki adopcyjne, chociaż i 

te nie są pozbawione problemów. Natomiast głównym problemem polskiej rodziny jest 

dziecko.   

 

3. Polaków portret własny 

 

Polska szkoła reportażu charakteryzuje się specyficznym, niesłychanie bliskim i emo-

cjonalnym stosunkiem do bohatera opowieści.  Dziennikarz pozwala rozmówcy na emocje, 

wręcz wyzwala je w nim. W takiej sytuacji  reporter staje się powiernikiem, a słuchacz pozna-

je marzenia, pasje, cierpienia prezentowanych bohaterów. Dzięki tej specyfice powstają 

szczególne reportaże, prezentujące wieloaspektowo obraz współczesnego Polaka.  

Analiza tematyczna polskiego reportażu pozwala na wyróżnienie czterech typów współcze-

snych Polaków: 

- Polak skonfliktowany; Akustycznie jest to bardzo atrakcyjny temat. Stwarza możliwość re-

alizacji opowieści  na zasadzie kontrastu, który dźwiękowo zawsze bardzo dobrze brzmi i 

sprawia, że uwaga słuchaczu jest wciąż natężona. Dodatkowo konflikt to temat zazwyczaj 

wywołujący duże emocje, a często bywa, że i zabawny. Tak jest w przypadku reportażu Jana 

Smyka „Gdzie strumyk płynie…”17. To dźwiękowa opowieść o mieszkańcu osiedla domków 

jednorodzinnych, któremu przeszkadzają… żaby.  Dlatego walczy on z sąsiadami o likwidację 

pobliskiej sadzawki, składa wnioski do Urzędu Miasta, zapowiada napisanie skargi do Trybu-

nału w Strasburgu. Reportaż jest niezwykle zabawny, bohaterowie bardzo zaangażowani w 

konflikt, a żaby spokojnie kumkają nieświadome burzy jaką wywołały. Dlatego tym większym 

zaskoczeniem dla słuchacza jest smutne i skłaniające do refleksji zakończenie opowieści. Po-

dobnie, w lekki i żartobliwy sposób historię sąsiedzkiego konfliktu prezentują Hanna Bogory-

                                                      
16

 np. reportaże: Bombka szczęścia (2008),  Boguś (2009) 
17

 Smyk J., (2008), Gdzie strumyk płynie…, Radio Białystok 
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ja-Zakrzewska i Ernest Zozuń w reportażu „Kilka wiosennych mgnień słupka”18. Jest to opo-

wieść zrealizowana zgodnie z estetyką radzieckiego serialu szpiegowskiego, ilustrowana 

wziętym z niego motywem muzycznym, pełna odniesień do scen z filmu. Głównym bohate-

rem reportażu jest dzielny mieszkaniec małej miejscowości, który niczego się nie lęka i dziel-

nie, jako jedyny, przeciwstawia się sąsiadce. Dzięki przyjętej przez autorów konwencji pre-

zentowany konflikt wydaje się być zabawny, a główny bohater urasta do rangi polskiego Stir-

liza.  Mniej zabawny wydaje się spór prezentowany w reportażu „Dopóki piłka w grze”19. Re-

porter przedstawia konflikt polityczny pomiędzy radnymi małego miasteczka. Panowie nie 

uznają wyborów, zaskarżają je i oskarżają siebie nawzajem. Aby akustycznie wzmocnić ten 

spór i zapewne także po to aby uzyskać zabawną całość, autor zestawia ten konflikt z gło-

śnym dopingiem kibiców, zagrzewających drużynę piłkarską. W efekcie ponownie powstaje 

opowieść o skonfliktowanych Polakach, przedstawiona w sposób humorystyczny.  

- Polak nawrócony; Powszechnie wiadomo, że do upadku komunizmu w 1989 roku w me-

diach nie wolno było mówić o sprawach wiary i działaniach religijnych. Pierwsza dekada de-

mokracji, czyli  w lata 90-te to czas gdy religia, wiara i misterium stają się tematami reportaży 

radiowych. Jednak obok reportaży pełnych rozważań nad potęgą wiary powstają także repor-

taże poddające w wątpliwość założenia religijne i działania z nią związane. Po 2000 roku 

kwestia wiary zaczyna być w reportażach przedstawiana trochę inaczej – bez wartościowa-

nia, jako sprawa wyboru, często jako nagłe nawrócenie lub świadome odwrócenie od spraw 

doczesnych. Tak jest w reportażu „Adwokat ulicy”20 mówiącym o Polaku mieszkającym w 

Kanadzie, który przeszedł niezwykłe nawrócenie i od tamtej pory, przy pomocy najbliższej 

rodziny prowadzi ewangelizację na ulicach, wśród bezrobotnych, bezdomnych i najuboż-

szych. Wybór poświęcenia się dla najbardziej potrzebujących prezentowany jest także w re-

portażu „Walka z wiatrakami”21. Jest to opowieść o młodej dziewczynie, która tuż przed za-

kończeniem szkoły średniej poczuła w sobie konieczność oddania swego życia na rzecz osób 

potrzebujących. Dlatego potajemnie ucieka z domu i zaczyna pracę na odludziu, w schroni-

sku dla ubogich, prowadzonym przez siostry zakonne. Pomimo braku zrozumienia i akcepta-

cji tej decyzji ze strony rodziny, dziewczyna wytrwała przy swoim postanowieniu. Inne spoj-

                                                      
18

 Bogoryja-Zakrzewska H., Zozuń  E., (2004), Kilka wiosennych mgnień słupka, Studio Reportażu i 

Dokumentu  PR 
19

 Kamiński M.,(2004), Dopóki piłka w grze, Radio Lublin 
20

 Dedo H., Kasperczak W.,( 2008), Adwokat ulicy, Fundacja Głos Ewangelii 
21

 Gruszyńska-Ruman  P., (2008), Walka z wiatrakami, Studio Reportażu i Dokumentu 
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rzenie na kwestie wiary usłyszymy w reportażu „Dwie prawdy”22. Reporter prezentuje dwie, 

skrajnie różne opinie na temat buddyzmu. Dwoje narratorów ocenia tę religię przez pryzmat 

własnych doświadczeń. Oboje w pewnym momencie doznali nawrócenia i stali się wyznaw-

cami Buddy. Entuzjazm jest tu skontrastowany z miażdżącą krytyką. Reporter powstrzymuje 

się od komentarza, to pozostawia słuchaczom.    

- Polak zakochany; W polskim reportażu radiowym początku XXI wieku pojawiają się różne 

typy współczesnej miłości. Znajdziemy tu kontynuację wzorca miłości romantycznej, znanego 

z polskiej literatury okresu romantyzmu (czyli on ją kocha a ona umiera lub wychodzi za mąż 

za innego). Przykładem może być reportaż „Znajdziesz mnie w szeptach traw”23. To liryczna 

opowieść o wielkiej miłości pomiędzy parą młodych ludzi, którzy budują wspólną przyszłość. 

Ich plany niweczy śmierć młodej małżonki, która umiera na raka. Inny rodzaj miłości prezen-

towany w polskim reportażu to   współczesna historia Romea i Julii czyli miłość zakazana. 

Uwzględniając polską historię nie powinno dziwić, że najczęściej przedstawiana zakazana 

miłość to romantyczny związek pomiędzy Polakiem a Niemką. Tak jest w reportażu „Ste-

fan”24 mówiącym o miłości z czasów wojny pomiędzy Polakiem I Niemką. Ten związek nie ma 

szans na zaistnienie, jednak miłość przetrwała aż do ostatniego dnia życia bohaterów. Happy 

endem kończy się inna zakazana miłość – w reportażu „Bajka”25 kochający się od czasów 

wojny Polak i Niemka, po upadku bloku komunistycznego, mają szansę spełnić swoje uczucie. 

Miłość przetrwała i zakochani, już jako siedemdziesięciolatkowie, mogą wreszcie się połą-

czyć. Kolejny typ miłości to miłość pomimo różnych przeszkód - pomimo wojny26, pomimo 

niepełnosprawności27, pomimo odległości. 

- Polak jako osobna księga; W tego typu reportażach uwaga reportera, a potem słuchacza, 

skoncentrowana na bohaterze. Najczęściej powstają jako reportaże – monologi. Opowieść 

jest zazwyczaj skonstruowana wg zasady: od szczegółu do ogółu, jednak najczęściej pierwszy 

plan zostaje zdominowany przez głównego bohatera opowieści, szersze tło służy jedynie jako 

uzupełnienie opowiadanej historii. To człowiek jest głównym bohaterem i jego indywidualne 

przeżycia stanowią najważniejszy wątek reportażu. Słuchając współczesnych polskich repor-

                                                      
22

 Chimiak  A., (2005), Dwie prawdy, Radio Opole 
23

 Galek C., (2002), Znajdziesz mnie w szeptach traw, Radio Zachód Zielona Góra 
24

 Morawiecki J., (2004), Stefan, producent niezależny 
25

 Kuźniak A., Skawińska M., (2006), Bajka, Studio Reportażu i Dokumentu PR 
26

 Błaszczyk K.,  (2009), Indyjczycy, Program III Polskiego Radia 
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 Michalak K., (2005), Zobaczyć wszystko, dojść wszędzie, Radio Lublin 
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taży można dojść do wniosku, że każdy z nas jest osobną księgą, ze swoją wyjątkową, intere-

sującą historią. W tego typu reportażach bohaterami są tzw. zwyczajni ludzie, m.in.: kierow-

ca taksówki, fotoreporter, samotny rolnik, ale także wdowa po znanym aktorze, więzień za-

fascynowany astronautyką, alkoholik, który wygrał z nałogiem. Każdy z nich ma do opowie-

dzenia inną, ciekawą historię. To właśnie przy tworzeniu tego typu reportaży wyjątkowo do-

brze sprawdzają się zasady polskiej szkoły reportażu. Indywidualne podejście do każdego z 

bohaterów, stworzenie szczególnej atmosfery intymności i umiejętność nakłonienia do zwie-

rzeń sprawiają, że w efekcie powstają zaskakujące historie, przykuwające uwagę słuchacza.   

 

4. Reportaże historyczne 

 

Warto zauważyć, że w polskim reportażu radiowym jest bardzo silny nurt reportaży 

historycznych. Naturalną konsekwencją upadku komunizmu stało się, że po 1989 r. powstają 

reportaże poruszające zagadnienia do tej pory zakazane, mówiące o czasach stanu wojenne-

go, obozach pracy w powojennej Polsce, walkach z komunizmem. Emitowane są na antenie 

tzw. „półkowniki”, czyli reportaże, których emisja została zablokowana przez cenzurę. Lata 

90-te i początek XXI w. stanowią okres gdy  historia w reportażu to głównie retrospektywne 

spojrzenie na przeszłość. W tym czasie powstają reportaże wspomnieniowe, rozliczeniowe.  

Po roku 2000 nurt reportaży historycznych zdecydowanie nasila się. Jest on na tyle silny, że 

nie sposób pominąć go w dokonywanej analizie tematycznej. Z pewnością momentem prze-

łomowym dla polskiego reportażu historycznego stała się emisja reportażu „Osieroceni”28. 

Dziennikarce udało się odkryć zapomniane już fakty. Przedstawia ona historię 1.500 koreań-

skich sierot, które w latach pięćdziesiątych XX wieku  wychowywano i edukowano w Polsce. 

Ich pobyt był tajny. Małymi Koreańczykami zajmował się starannie wyselekcjonowany per-

sonel. Z czasem pozwolono na integrację koreańskich sierot z polskimi uczniami. Niestety po 

kilku latach pobytu w Polsce dzieci, decyzją władz koreańskich, zostały zabrane do ojczyzny. 

Reportaż mówi o wielkim przywiązaniu opiekunów do podopiecznych, o wielkim dramacie 

sierot, które już nie chciały wracać do kraju, o zabronionych miłościach pomiędzy polskimi i 

koreańskimi nauczycielami. Największym walorem tej opowieści jest jednak ujawnienie hi-

storii do tej pory zupełnie nie znanej. Ujrzała ona światło dzienne po 50 latach zapomnienia. 

                                                      
28

  Krysowata J., (2003), Osieroceni, Radio Wrocław 
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Od tego momentu można mówić, że w polskiej radiofonii następuje rozwój szczególnego 

typu reportażu historycznego - reportażu  historyczno-śledczego. Reportażyści usiłują za 

wszelką cenę odkryć fakty z historii, do tej pory nieznane. Daje się zauważyć wyraźnie rosną-

ca liczba powstających reportaży historycznych. Uwzględniając poruszane w nich zagadnienia 

polskie reportaże historyczne można podzielić na: 

- reportaże historyczno-śledcze ujawniające fakty do tej pory nieznane lub zapomniane, m.in. 

reportaż o XIX-wiecznej polskiej kompozytorce Tekli Bądarzewskiej, obecnie zupełnie zapo-

mnianej w ojczyźnie, natomiast uwielbianej w Japonii (Michalak, K., Hałasa, D., Modlitwa 

zapomnianej, 2009); 

- reportaże o faktach do tej pory fałszowanych, m.in.: o osobach skazanych w czasach stali-

nowskich na śmierć jako wrogowie narodu polskiego, a walczących o wolność i demokrację ( 

Gruszyńska-Ruman, P., WiNna nieWiNna, 2009); 

- reportaże o faktach do tej pory przemilczanych, a jednak powszechnie znanych, m.in.: o  

Polakach zesłanych na Syberię (Michałowska, E., Opowieść o ludziach twardszych niż stal, 

2009), czy ofiarach czasów stalinowskich (Smyk, J., Hołodomor, 2010); 

- reportaże próbujące ocalić od zapomnienia fakty z najnowszej historii Polski, reportaże, 

które są jednocześnie rejestracją odchodzących już świadków wydarzeń, m.in. mówiące o 

wydarzeniach stanu wojennego w Polsce (Sawicka, M., www.wagon, 2005), o ratowaniu 

Żydów przez polskich obywateli podczas II wojny światowej (Galek, C., Po tamtej stronie, 

2006). 

  Ten typ reportaży, wbrew pozorom, jest bardzo istotny dla wizerunku współczesnej 

Polski. Reportażyści radiowi, poprzez realizację tematów historycznych, podejmują próby 

ocalenia od zapomnienia faktów zarówno z czasów odległych jak i najnowszej historii. Poma-

gają odczytywać pewne zdarzenia na nowo. Tak jest między innymi w reportażu „Przeklę-

ci”29, którym reporterka usiłuje zrehabilitować żołnierzy walczących o niepodległą Polskę, a 

nazwanych przez rządy komunistyczne bandytami. O innym fałszywym oskarżeniu jest mowa 

w reportażu „Libacja”30. W tym przypadku skromna, koleżeńska impreza została nazwana 

tajnym spotkaniem o anty ustrojowym charakterze i niosła ze sobą poważne konsekwencje. 

Jednak rosnąca popularność reportaży tego typu niesie także inne informacje o współcze-
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 Walentyn Ż., (2008), Przeklęci, Radio Pomorza i Kujaw 
30

 Skawińska M., (2009), Libacja, Studio Reportażu i Dokumentu 
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snych Polakach – bardzo istotne dla nich są wydarzenia historyczne, dążą do weryfikacji i 

nowej interpretacji faktów, w ten sposób budują tożsamość narodową.   

 

5. Wnioski  

 

Po dokonaniu analizy polskiego reportażu radiowego możemy jednoznacznie stwier-

dzić, że nie został zaprezentowany w nim wiarygodny obraz współczesnej Polski. Gdyby na 

podstawie współczesnego reportażu stworzyć wizerunek obecnej Polski to powstałby obraz 

kraju odizolowanego od reszty świata, nękanego bezrobociem, gdzie rodziny to siedliska zła, 

przemocy i patologii.  Jeśli komuś udało się to wszystko przetrwać i dożyć do dorosłości 

wówczas staje się indywiduum funkcjonującym we własnym świecie. Jedyne co nas jednoczy 

to rozliczenia historyczne i wyliczanie doznanych krzywd. Nie jest to obraz miarodajny i w 

pełni oddający najważniejsze aspekty życia współczesnych Polaków. Brutalizacja rzeczywisto-

ści w niepojący sposób zdominowała przekaz reporterski.  

Można także stwierdzić, że zmieniła się rola współczesnego reportażysty. Przestaje on 

być kronikarzem współczesności. Zamiast rejestracji autentycznych wydarzeń, będących 

pewną formą sprawozdań z otaczającej nas rzeczywistości, reporterzy zaczęli oferować cie-

kawe, atrakcyjne poprzez  swoją wyjątkowość i unikalność, historie. Z kronikarzy współcze-

sności reporterzy stali się opowiadaczami ciekawych historii.  Z tego też powodu warto za-

stanowić się czy nie należałoby zweryfikować dotychczasową definicję reportaż radiowego i 

wyłączyć z niej wymóg aktualności.  Autentyczność i atrakcyjność nadal pozostałyby wiodą-

cymi wyznacznikami gatunku. Jednak to atrakcyjności (zarówno formy jak i treści) zostaje 

podporządkowany przekaz dźwiękowy Natomiast największy nacisk powinien być położony 

na wyjątkowość, unikalność i nowość prezentowanego tematu. Z tych właśnie powodów 

reportaż radiowy nie może być wiarygodnym materiałem do tworzenia obrazu współczesnej 

mu rzeczywistości. Zatracona została idea, która przyświecała przy kształtowaniu się tego 

gatunku. Zamiast sprawozdawać, raportować reportaż radiowy stał się artystyczną formą, 

która została zdominowana poprzez wyznacznik atrakcyjności. To on właśnie narzuca repor-

terom wybór tematów wyjątkowych, unikalnych w swej wymowie, a przez to mało miaro-

dajnych jeśli chodzi o obrazowanie współczesności.  
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Mateusz Zimnoch 

EKSPRESJA IMPRESYWNA? ZRÓB SOBIE RAJ MARIUSZA SZCZYGŁA 

– STUDIA GENOLOGICZNE 

 

Pytanie o współczesną rolę genologii, o której będzie w niniejszej pracy mowa, okazuje 

się trudne do rozstrzygnięcia. Szeroko rozumiana literatura już dawno wyszła z epoki inten-

cjonalnego łamania konwencji i mieszania dyskursów, które osiągnęły apogeum w tekstach 

reprezentujących postmodernizm. W ciągu ostatnich dekad o jakości dzieła na poziomie ge-

nologicznym decydowało z jednej strony łączenie wielu gatunków literackich, z drugiej zaś 

wychodzenie poza ich ramy, a zatem próby usilnego obudowywania tekstów kolejnymi, co-

raz bardziej szczegółowymi i jednocześnie niemożliwymi do precyzyjnego zdefiniowania sys-

temami pojęciowymi, opieczętowanymi etykietami pograniczności, hybrydyczności czy nie-

oznaczoności, wydawać się mogły nieuzasadnione, a nawet krzywdzące. 

Na szczęście, w przypadku sztuki mozaikowość przestała być nadrzędną zasadą twór-

czą, czy celem samym w sobie. Obecnie realizuje się ona na poziomie mniej świadomym, 

gdyż wyzwolenie twórcy z gatunkowych ram instytucjonalnych stało się faktem, jednocześnie 

przestając być obiektem pożądania. Ten stan rzeczy wymaga ponownego zdefiniowania 

pewnych dziedzin, określenia ich funkcji i stworzenia dla nich aparatu badawczego, w celu 

zrozumienia roli, jaką mogą pełnić we współczesnych badaniach literackich. 

Problem gatunkowości dzieła, a więc przedmiot badań genologii, jest szczególnie trud-

ny, gdyż całkowicie zmieniła się rola gatunku jako takiego. Starożytne teorie gatunków lite-

rackich powstały nie dla celów teoretyczno-badawczych, lecz pragmatycznych – dotyczyły 

więc nie tyle badań literaturoznawczych, co świadomości literackiej, nie mając bynajmniej na 

celu obiektywnej klasyfikacji dzieł, a raczej uogólniony opis zastanej rzeczywistości literac-

kiej1. Typologie pełniły funkcje czysto praktyczne, proponując pisarzom środki, które na pod-

stawie badań nad tekstami uznano za najbardziej w danej formie skuteczne i dające najlep-

szy artystyczny efekt. 

                                                      
1
 Por. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1991, s. 

250. 
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Problem pojawił się, gdy za sprawą tendencji klasycyzujących w dobie oświecenia 

wspomniane podziały gatunkowe rozszerzono z tekstów starożytnych na całość dorobku 

literackiego. Typologia zaproponowana przez Arystotelesa w Poetyce, a zaadaptowana i roz-

powszechniona w dużej mierze za sprawą Goethego i jego Naturformen der Dichtung2, uzna-

na została dość szybko za ahistoryczną, niejako daną przez naturę i przez to niepodlegającą 

weryfikacji. Ta swoista kostyczność dała się we znaki szczególnie w XIX wieku, gdy całkowicie 

zmieniło się spojrzenie na twórczość jako taką. Mimetyzm zastąpiony został przez ideę jed-

nostkowości3, a co za tym idzie, dzieło zespoliło się ze swoim twórcą, którego indywidualne, 

subiektywne spojrzenie na rzeczywistość stało się istotą twórczości par excellance – klasycz-

na genologia, będąca zbiorem zasad twórczych, przestała więc być potrzebna. Wysoki po-

ziom zakorzenienia proponowanego przez nią sposobu pojmowania literatury spowodował 

jednak, że całkowita jej likwidacja okazała się niemożliwa, a zarazem zbędna. Stąd od dwóch 

stuleci nadaje się jej nową funkcję, traktując jako kategorię porządkującą, umowną, lecz wy-

czerpującą, a więc użyteczną w badaniach nad tekstami. O ile pierwotna funkcja pomocnicza 

mogła zakładać pewien stopień otwartości poszczególnych pojęć, które miały wszak służyć 

wyłącznie za wzór dla indywidualnych realizacji tekstowych, o tyle rola porządkująca takiej 

dowolności nie może już przyjąć. Trudno w tym kontekście zrozumieć przyczynę dokonujące-

go się dziś wtórnego rozmycia terminów, jakimi ona dysponuje, oraz tendencji do opatrywa-

nia konkretnych realizacji literackich kilkoma etykietami pojęciowymi naraz, czego przykła-

dem jest analizowany w niniejszej pracy tekst. Oto jakie zdanie podsumowujące znajduje się 

na okładce książki Zrób sobie raj Mariusza Szczygła: „Pytanie o to, jak im [Czechom – przyp. 

MZ] się żyje bez Boga (…) jest refrenem tej książki, łączącej pamiętnik z esejem, felietonem i 

reportażem”4. 

Nikt nie wątpi dziś w to, że pisząc jeden tekst rzeczywiście realizować można aż cztery 

zupełnie różne gatunki. Jednak fakt ten sprawia, iż szczególnie istotne staje się pytanie o za-

sadność prac teoretyczno-badawczych, ujmujących różnice pomiędzy nimi. Esej definiowany 

                                                      
2
 Por. H. Grzmil-Tylutki, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków 2007, s. 12. 

3
 Aby uniknąć nieporozumień, wypada zaznaczyć, iż jednostkowość rozumiana jest tu nie jako Derri-

dowski idiom, lecz jedynie jako skutek twórczego przetworzenia lub kreacjonizmu, będących celami 

samymi w sobie. Nie odnosi się zatem do kategorii autorskiej interpretacji, jaka zawiera się w arystote-

lesowskim rozumieniu mimesis (zob. chociażby: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 

2011, s. 322 – 323). Na temat idei jednostkowości zob. także: D. Attridge, Jednostkowość literatury, 

Kraków 2007. 
4
 M. Szczygieł, Zrób sobie raj, Wołowiec 2010. 
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w opozycji do felietonu, felieton w opozycji do reportażu, reportaż – do pamiętnika, pamięt-

nik – do eseju, a wszystko po to, by konkretną książkę zaklasyfikować do wszystkich czterech 

wymienionych gatunków naraz. 

Trudno zrzucać ciężar powyższych nieścisłości na nieudolność krytyków, bowiem po-

dobnych opisów znaleźć można całe mnóstwo5. Żonglerka gatunkami przy klasyfikacji kon-

kretnych dzieł bez wątpienia ma swoją uzasadnioną przyczynę, a doszukiwać się jej można 

zarówno w opisie strukturalnym, jak również intencjonalnym i pragmatycznym. Mnogość 

stanowisk badawczych w całkowicie odmienny sposób ujmujących kategorię gatunkowości i 

na różnych poziomach jej się doszukujących6 powoduje, że należy zadać sobie pytanie, czy 

genologia literacka wciąż ma pełnić w odniesieniu do literatury współczesnej funkcję porząd-

kującą. Jeśli tak, to błędną strategią jest równoważne przyporządkowywanie dzieł do kilku 

kategorii naraz. Przykładowo, jeśli cechą dystynktywną eseju jest zdolność do wchłaniania 

elementów reportażowych, zaś cechą reportażu – podatność na eseizację, należałoby zade-

cydować, czy konkretna książka jest reportażem z elementami eseju, czy odwrotnie – esejem 

z elementami reportażu. Takie nastawienie nie stoi jednak w zgodzie z panującymi tenden-

cjami – aparat terminologiczny, jakim dysponuje genologia, traci swoją moc porządkującą. 

Staje się on ofiarą rozszerzenia semantycznego, coraz częściej pełniąc funkcję zbioru warto-

ściujących synonimów pewnych cech dystynktywnych, stanowiących swoistą esencję po-

szczególnych gatunków. W tym też ma swoje źródło tendencja do stosowania nazw gatun-

kowych w formie rzeczowników odprzymiotnikowych: eseistyczność, reportażowość etc. 

Wskazuje to na przesunięcie semantycznego zakresu owych pojęć, które przestają być abs-

trakcyjnymi matrycami gatunków, a stają się wiązkami ogólnych ich cech7. Bachtinowska 

                                                      
5
 Szczególnie spektakularna klasyfikacja gatunkowa widnieje na odwrocie niewielkiej książki Piotra 

Czerskiego Ojciec odchodzi: „Gatunek: połączenie kroniki, bloga, dziennika, wspomnień, eseju, po-

wieści środowiskowej i humoreski, z elementami powierzchownej rozprawy filozoficzno-teologicznej” 

(Piotr Czerski, Ojciec odchodzi, Kraków 2006). A wszystko to na 135 stronach niespotykanie mało 

oszczędnej makiety, z czego 22 zajmują ilustracje. 
6
 Mam tu na myśli rozbieżność XX-wiecznych nurtów badawczych, np. strukturalizmu, traktującego 

gatunkowość jako cechę immanentną dzieła, pragmatyzmu, uznającego odbiorcę za instancję ujmują-

cą tekst w danej kategorii gatunkowej, psychoanalizę, rozpatrującą utwór jako skutek aktu twórczego, 

hermeneutykę, podejmującą problem gatunkowości jako narzędzia, ułatwiającego właściwe odczyta-

nie tekstu etc. Wypada zaznaczyć, iż rozbieżności te odnoszą się nie tylko do literatury pięknej, lecz 

również do samego języka, a więc jej tworzywa. Na ten temat zob. w szczególności: M. Witek, Spór o 

podstawy teorii czynności mowy, Szczecin 2011. 
7
 Por. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000, s. 13. 
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teoria gatunków pierwotnych i wtórnych8 ulega rozszerzeniu – obecnie wyróżnić można ich 

trzy kategorie, gdzie dla trzeciej gatunki wtórne pełnią tę samą rolę, jaką pełnią dla nich ga-

tunki pierwotne. Gatunki wtórne stają się gatunkami źródłowymi dla nowopowstających, 

często jednorazowych, hybrydycznych form wypowiedzi i bynajmniej nie obejmuje tej ten-

dencji ukute przez Bachtina pojęcie transakcentacji form9. 

Zmienia się zatem funkcja gatunków literackich. Nie są one w stanie dłużej zapewnić 

stabilnego podziału form wypowiedzi, stając się jedynie narzędziami ich opisu10. Oczywiście, 

nie oznacza to, iż można pozwolić sobie na terminologiczną dezynwolturę i semantyczne 

rozprężenie. Niemniej jednak trudno uznać termin „reportaż” za doskonałą kategorię po-

rządkującą, skoro obejmuje on zarówno kilkustronicowy tekst publikowany na łamach prasy, 

zachowawcze 22 historie, które napisało życie11 Kąkolewskiego, monumentalny Wrzesień 

żagwiący12 Wańkowicza jak również beletrystyczne Z zimną krwią13 Capote’a, podczas gdy 

jedyną cechą wspólną dla tych czterech tekstów jest bazowanie na faktach. Skomplikowane 

typologie wewnątrzgatunkowe bynajmniej nie rozwiązują problemu. Są one jedynie usilną 

próbą „szaleńczego katalogowania”14 tekstów kultury, umieszczania ich w coraz drobniej-

szych przegródkach, oznaczania kolejnymi etykietkami, które coraz szybciej będą się przecież 

okazywały niewystarczające, z jednej strony ze względu na coraz częstszą i bardziej zaawan-

sowaną sylwiczność i hybrydyczność tekstów, z drugiej na postępujące przemieszanie dys-

kursów15. Próby tworzenia takich abstrakcyjnych, często zresztą błędnych konstrukcji myślo-

wych, powinny ustąpić rzeczywistości literackiej, która im się wymyka. Ustąpić niechętnie, bo 

przecież dyskurs naukowy staje się coraz bardziej autoteliczny16, coraz częściej analizujący 

sam siebie, ale przez to – oderwany od właściwego mu materiału badawczego, o którym, 

                                                      
8
 Por. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986, r. V. Zob. także: T. Dobrzyńska, 

Tekst – styl – poetyka, Kraków 2003, s. 181 – 190. 
9
 Ibidem. 

10
 Ciekawą tezę dotyczącą zmian funkcji genologii literackiej stawia Stanisław Balbus w tekście Zagła-

da gatunków, twierdząc, iż taksonomia genologiczna „przeniosła się z obszaru paradygmatyki form 

literackich w rejony hermeneutyki tych form” (por. S. Balbus, op. cit., s. 27-28). Tezę Balbusa można 

traktować jako niezwykle cenne uszczegółowienie ogólnej wizji nakreślonej w niniejszej pracy. 
11

 K. Kąkolewski, 22 historie, które napisało życie, Warszawa 1967. 
12

 M. Wańkowicz, Wrzesień żagwiący, Warszawa 1990. 
13

 T. Capote, Z zimną krwią, Poznań 2007. 
14

 Termin Umberto Eco (U. Eco, Szaleństwo katalogowania, Poznań 2009). 
15

 Por. G. Grochowski, op. cit., s. 11. 
16

 Por. W. Tomasik, O ludyczności tekstu literaturoznawczego, [w:] „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6. 
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mimo ponowoczesnego przekonania dotyczącego opresywności jakichkolwiek prób orzeka-

nia, da się jednak wciąż wiele powiedzieć. 

Ujmowanie tekstu jako bytu zanurzonego w wielu przestrzeniach dyskursywnych oraz 

założenie o nieostrości granic semantycznych wśród pojęć, jakimi dysponuje literaturoznaw-

stwo, nie jest synonimem niemożności prowadzenia precyzyjnych badań ani ścisłego defi-

niowania tekstów literackich. Jest ono raczej próbą przyjęcia specyficznej optyki, pozwalają-

cej na analizę utworu jako jakości nadrzędnej, przy pomocy dostępnych narzędzi. Nie jest tu 

ambicją tworzenie karkołomnych konstrukcji myślowych, lecz zrozumienie gatunkowej struk-

tury realnie istniejącego dzieła, która może być istotna dla określenia jego statusu. 

Gatunkiem wyjściowym, w teorii którego osadzona będzie analiza książki Zrób sobie raj 

Szczygła, jest reportaż, gdyż zarówno intentio auctoris17 jak również intentio lectoris tak ją 

właśnie pozycjonują. Intentio auctoris, gdyż większość tekstów w tej książce zebranych pisa-

no z myślą o publikacji na łamach „Gazety Wyborczej” – jednego z ostatnich miejsc w polskiej 

prasie, gdzie publikuje się większe reportaże. Intentio lectoris, gdyż czytelnik zna Mariusza 

Szczygła jako autora reportaży, a dodatkowo we wstępie do książki powiedziane jest wyraź-

nie, że zebrane teksty w większości publikowane były na łamach prasy18 – nadanie przez 

stronę odbiorczą etykiety gatunkowej ad hoc jest niezwykle istotne, gdyż w znacznej mierze 

wpływa na percepcję dzieła19. Bez odpowiedzi pozostaje natomiast pytanie o intentio operis 

– o to, jak utwór sam siebie sytuuje na mapie gatunkowej i tego w zasadniczej mierze doty-

czyła będzie niniejsza praca20. Książka Szczygła będzie analizowana przez pryzmat teorii 

trzech gatunków literackich: reportażu, eseju oraz pamiętnika. Cechy dystynktywne tych 

trzech występują u Szczygła w największym nasyceniu, wspólnie tworząc hybrydyczną struk-

turę, będącą owocem trójfazowej metody twórczej. Ta ostatnia zostanie szczegółowo opisa-

na pod koniec dysertacji. 

                                                      
17

 Podział na intencję autora (intentio auctoris), czytelnika (intentio lectoris) oraz dzieła (intentio operis) 

jest tu stosowany w rozumieniu Umberto Eco (por. U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] tegoż, 

Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 2008, s. 72). 
18

 Por. M. Szczygieł, op. cit., s. 7. 
19

 Por. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, [w:] tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka, 

Kraków 2008. 
20

 Autor zdaje sobie sprawę z umownego charakteru pojęcia intentio operis, które – nawiązując explici-

te do fenomenologii – nie pozostaje ściśle zgodne z głoszonymi przez nią przekonaniami. Niemniej 

jednak przydatność terminu przesądza o jego wykorzystaniu, przy zastrzeżeniu, iż nie jest to rozumie-

nie ścisłe – intersubiektywna perspektywa badań nad intentio operis jest możliwa w takim samym 

stopniu, co np. strukturalizm i narratologia. 
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I. REPORTAŻ 

Reportaż, będący ze wspomnianych wyżej powodów punktem wyjścia dla rozważań, 

już sam w sobie wymaga pewnych ścisłych ustaleń. Gatunek ten jest mianowicie punktem 

sporu między literaturoznawcami, medioznawcami i reporterami – zarówno na poziomie 

między- jak również wewnątrzdyscyplinarnym21. Aby uniknąć nieporozumień, przed przystą-

pieniem do właściwej analizy książki Szczygła konieczne będzie ustalenie ogólnej definicji i 

sposobu postrzegania gatunku w niniejszej pracy. 

Stworzenie trafnej definicji reportażu przysparza dużych trudności z kilku powodów. Po 

pierwsze, wspomniana interdyscyplinarność nie pozwala na osiągnięcie jakiegokolwiek kon-

sensusu. Po drugie, widoczna jest ewidentna rozbieżność postaw twórczych wśród prakty-

ków gatunku. Po trzecie, młody wiek terminu oraz powszechna zgoda na obejmowanie nim a 

posteriori tekstów diachronicznie wcześniejszych owocuje jego wtórnym rozmyciem. W koń-

cu, po czwarte, na problemy definicyjne wpływa niejednorodność miejsca publikacji22. 

Pierwsza z wymienionych przyczyn, pograniczność dyscyplinarna, jest dla pojęcia szko-

dliwa z bardzo prostego powodu. Gatunek, jakim jest reportaż, sytuując się na pograniczu 

medio- i literaturoznawstwa, jest przez nie ujmowany w sposób przeciwstawny. Medioznaw-

cy akcentują jego literackość oraz ważką rolę estetyki, zaś literaturoznawcy odwrotnie – in-

formacyjność przeważającą nad funkcją estetyczną. A zatem reportaż miałby być formą wy-

powiedzi, w której, w przeciwieństwie do literatury pięknej, główny akcent stawiany jest nie 

tyle na artystycznej formie, co na analizie rzeczywistości, ale, w odróżnieniu od większości 

gatunków dziennikarskich, analiza ta ma być twórcza i estetyczna. 

Gdyby zgodnie przyjęto takie umiejscowienie reportażu na mapie gatunków mowy23, 

byłaby to sytuacja idealna dla badaczy, jednak utopijnej wizji gatunku pogranicznego nie 

poddają się praktycy. Trudno przejść obojętnie obok wypowiedzi jednego z najwybitniejszych 

reportażystów dzisiejszych czasów, Jeana Hatzfelda: 

 

                                                      
21

 Więcej na ten temat zob. w: M. Zimnoch, Reportaż w płynnej nowoczesności, „Miesięcznik Znak”, nr 

682 (3/2012). 
22

 Mowa tu o różnicach w percepcji tego samego tekstu czytanego w gazecie lub w książce. Niniejsza 

praca daleka jest jednak od analizy pragmatycznej, dlatego kwestia ta jest wyłącznie zasygnalizowana 

i jako jedyna nie zostanie tu rozwinięta. 
23

 Zasadność stosowania w tym miejscu bachtinowskiego terminu „gatunki mowy” wynika z pojmowa-

nia reportażu jako gatunku powstałego na styku wielu dyskursów. 
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Trwająca dziesięć lat praca z młodą dziewczyną z rolniczej rodziny, o imieniu Jeanette, albo z mordercą 

w podeszłym wieku – Ignacym, dziesiątki spotkań w ich domach, tuż obok rozległych bagien, na których 

rozegrały się masakry… Wreszcie rodzące się wciąż nowe pytania – bardziej egzystencjalne, czasem 

wręcz metafizyczne, na temat śmierci, Boga, trwogi… to już nie jest reportaż
24

. 

 

I dalej: 

 

Reportaż to przede wszystkim opowieść. (…) Mówi się o amerykańskiej, polskiej czy brytyjskiej szkole re-

portażu, które w końcu nie różnią się tak bardzo od siebie. Zawsze chodzi o podróż do centrum wyda-

rzenia, spotkanie z uczestnikami, opisanie ich historii, by dostarczyć odpowiedzi na pytania czytelników. 

(…) Nie chcę już przedkładać stylu i przyjemności pisania nad samą historię. Podaję ten przykład, bo po-

czątkującego reportera bardzo kuszą takie wprawki literackie, tak zwane efekty pióra, które mogą być 

głęboko raniące
25

. 

 

Odpowiedzią na ambiwalentne nastawienia twórcze, to roszczące sobie prawo do su-

biektywnego pisarstwa, to znów akcentujące społeczną odpowiedzialność mediów, są próby 

typologii reportażu opierające się zazwyczaj na zasadniczym, dualnym podziale na reportaże 

informacyjne i literackie26. Podziale skądinąd logicznym, gdyby nie fakt, iż w takim ujęciu 

cechy odróżniające gatunek od dwóch dyscyplin – literatury pięknej i dziennikarstwa – stają 

się, o ironio, głównym wyróżnikiem jego odmian. 

Owa rozpiętość form reportażowych, z jednej strony ograniczonych przez literaturę z 

drugiej przez dziennikarstwo, nie wyczerpuje się wyłącznie w niemożności ich jasnego przy-

porządkowania do którejkolwiek z wymienionych dziedzin. Na problem ten nakłada się rów-

nież wewnętrzne zróżnicowanie treściowe, formalne i objętościowe, czyniące z reportażu 

jedną z najbardziej rozległych kategorii gatunkowych. Jest to w dużej mierze wynikową obo-

wiązującej w reportażu zasady relewancji27, podporządkowującej formę wypowiedzi poru-

szanemu tematowi. Jednakże ten i tak już nieścisły obszar jest dodatkowo jeszcze rozmywa-

ny. Relatywnie młody wiek terminu oraz powszechna zgoda na obejmowanie nim a posterio-

                                                      
24

 Ł. Wojtusik, Pomiędzy katem i ofiarą – wywiad z Jeanem Hatzfeldem, [w:] „Miesięcznik Znak”, nr  

670, marzec 2011, s. 129 – 130. 
25

 Tamże. 
26

 Zob. np. W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie, Warszawa 

2009, s. 60 
27

 K. Kąkolewski, Reportaż, [w:] Teoria i praktyka dziennikarska, Warszawa 1964, s. 117. 
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ri tekstów diachronicznie wcześniejszych, a zróżnicowanych pod względem gatunkowym28 

powoduje, iż pojęciem „reportaż” obejmuje się zarówno utwory reprezentujące ten, bądź co 

bądź, wykształcony morfologicznie gatunek, jak również reportażowe realizacje innych ga-

tunków. „Dawniej pisano relacje z podróży, listy, diariusze, kartki, szkice i obrazki obyczajo-

we, nowele z różnych dziedzin życia społecznego, oddające autentyczne zdarzenia i opisujące 

życie różnych środowisk, ale nie nazywano tych utworów reportażami”29. Dziś można się o 

taką klasyfikację pokusić, co zresztą jest całkowicie zrozumiałe i poprawne. Należy zgodzić się 

z Egonem Erwinem Kischem, że „bez reportażowania, tzn. bez gromadzenia (dla opracowa-

nia przedmiotu) merytorycznie ważnego materiału, nie ma mowy o duchowym opracowaniu 

jakiegoś tematu. (…) Flaubert z powodu Salambo podróżował do Algierii, obserwacje Zoli na 

lokomotywie, w stalowniach, w halach i dzielnicach biedy są znane z biografii i w każdej linij-

ce jego dzieł rozpoznawalne. Każdy pisarz, także nierealista, potrzebuje studiów środowiska,  

a  k a ż d e  s t u d i u m  ś r o d o w i s k a  j e s t  r e p o r t a ż e m [podkr. – MZ]” 30. 

Powyższe stwierdzenia pozwalają zastrzec, iż w niniejszej pracy będzie mowa o repor-

tażu pojmowanym przede wszystkim jako metoda twórcza. Wspomniana we wstępie zmiana 

funkcji genologii w odniesieniu do literatury współczesnej nakazuje pozostawić w pełni wy-

kształcony morfologicznie gatunek dla jasnych, klasycznych realizacji, zaś pojęcie reportażo-

wości dla tworów pogranicznych i hybryd. Realizowałby się ten rozdział zakresów z obu-

stronną korzyścią, albowiem dzięki niemu klasycznie rozumianego reportażu nie rozmywało i 

nie rozszerzałoby się, prowadząc do obejmowania nim tekstów nieprzylegających ściśle do 

jego kształtów, zaś tych ostatnich nie obudowywałoby się sztuczną ramą dyskursywną, z któ-

rej z założenia próbują się wyzwolić31. Nie oznacza to jednak, iż reportaż i reportażowość 

miałyby się zasadniczo różnić pod względem podstawowych cech dystynktywnych, dlatego 

próba ich wyodrębnienia odnosić się może – przy zachowaniu dużego stopnia ogólności, wy-

starczającego dla analizy prozy Szczygła – do obydwu kategorii. 

Nakreślone trudności definicyjne stoją jednakowoż w konflikcie z kategorycznym wy-

mogiem obiektywizmu analizy, stąd dokonywana tu próba wyekstrahowania kluczowych 

                                                      
28

 Mamy więc do czynienia z tekstami, które można równocześnie przyporządkować do minimum 

dwóch kategorii gatunkowych. Przy dużej dozie ostrożności można by w tym kontekście nawet Iliadę 

Homera uznać za typ reportażu.  
29

 K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Wydawnictwo Warszawa 2012, op. cit. 
30

 Podaję za: tamże. 
31

 Por. S. Balbus, op. cit. 
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właściwości z terminu „reportaż” musi sprowadzić się do ścisłego zbadania powtarzalności 

cech w obcych definicjach32, a następnie wyodrębnienia tych najczęściej występujących jako 

konstytutywnych dla gatunku. 

Cechy reportażu, wymieniane w definicjach jako odróżniające ten gatunek z jednej 

strony od powieści, z drugiej od innych odmian literatury faktu, z trzeciej wreszcie od czyste-

go dziennikarstwa, zebrać można w szersze grupy. Jacek Maziarski, którego analizie bardzo 

wiele ta praca zawdzięcza, wyróżnia w swojej Anatomii reportażu pięć takich kryteriów: 

1. Stosunek reportażu do r z e c z y w i s t o ś c i  o b i e k t y w n e j ; 

2. Ukształtowanie k o m p o z y c y j n o - s t y l i s t y c z n e ; 

3. Swoistość r e z u l t a t ó w  p o z n a w c z y c h ; 

4. G e n e z a  reportażu oraz psychologia i technika p r o c e s u  t w ó r c z e g o ; 

5. Odrębność g a t u n k o w e j  f u n k c j i  reportażu; 

Zaznacza przy tym, iż ostatnie kryterium zdaje się mieć charakter nadrzędny, obejmujący 

pozostałe cztery płaszczyzny poszukiwań33. 

                                                      
32

 Pod uwagę wzięto następujące publikacje: S. Baczyński, Rzeczywistość i fikcja, [w:] Pisma krytycz-

ne, Warszawa 1963; Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa 2001; L. 

Cieślik, Uwagi o reportażu, [w:] „Biuletyn Naukowy Zakładu Badań Prasoznawczych”, 2/18, Warszawa 

1958; I. Fik, O reportażu, [w:] Wybór pism krytycznych, Warszawa 1961; K. Wolny-Zmorzyński, A. 

Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie, Warszawa 2012; M. Horodecka, Zbieranie głosów. 

Strategie narracyjne w pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego, Gdańsk 2010; A. Kaliszewski, Hybry-

dyczne i „liryzowane” reportaże Stefana Żeromskiego, [w:] tegoż, Wieczna gra. Artykuły i szkice, Kra-

ków 2009; K. Kąkolewski, Problemy prawdy w reportażu, [w:] „Kwartalnik Prasoznawczy”, r. III, War-

szawa 1959; K. Kąkolewski, Reportaż, [w:] Teoria i praktyka dziennikarska, Warszawa 1964; E. E. 

Kisch, Jarmark sensacji, Warszawa 1957; R. Kołoniecki, Społeczne zadania literatury. Szkic publicy-

styczno-krytyczny, Warszawa 1934; J. Koprowski, O reportażu prasowym, [w:] „Prasoznawstwo, Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 2, 1956; K. Koźniewski, Reportaż, [w:] „Prasa 

Współczesna”, z. 2, Łódź 1957; J. Lovell, Notatki o reportażu, [w:] „Życie Literackie”, nr 38, 1961; J. 

Maziarski, Anatomia reportażu, Kraków 1966; J. Maziarski, Reportaż, [w:] Słownik rodzajów i gatun-

ków literackich red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006; M. Miller, Reporterów sposób na 

życie, Warszawa 1983; B. Polewoj, Reportaż w gazecie, Warszawa 1954; Reportaż bez granic? Tek-

sty, warsztat reportera, zjawiska medialne, red. I. Borkowski, Wrocław 2010; J. Rurawski, O reportażu, 

[w:] „Polonistyka”, nr 5, 1964; K. Troczyński, Estetyka literackiego reportażu, [w:] „Pion”, nr 20, 1934; 

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, t. I-II, Kraków 1974; M. Wańkowicz, Prosto od krowy, Warsza-

wa 1965; M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004; K. Wolny-Zmorzyński, O poetyce współczesnego 

reportażu polskiego: 1945-1985, Rzeszów 1991; K. Wolny-Zmorzyński, Poetyka reportażu polskiego 

po 1989 roku. Zarys problematyki, [w:] red. W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż a przemiany 

społeczne po 1989 roku, Kraków-Rzeszów 2005; K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać?, 

Warszawa 2004; K. Wolny-Zmorzyński, Wobec świata i mediów. Ryszarda Kapuścińskiego dylematy 

dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne, Kraków 1999; Z. Ziątek, Dwa dwudziestolecia. Litera-

tura jako reportaż i reportaż jako literatura, [w:] red. H. Gosk, Nowe dwudziestolecie (1989 – 2009). 

Rozpoznania – hierarchie – perspektywy, Warszawa 2010. M. Zimnoch, Fikcja jako prawda. Referen-

cyjność reportażu ponowoczesnego, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 1/2012; M. Zimnoch, Re-

portaż w płynnej nowoczesności, „Miesięcznik Znak” nr 682 (3/2012). 
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Gdy zatem zaadoptować propozycję Maziarskiego i schemat przez niego zapropono-

wany wypełnić treściami definicyjnymi, uproszczona esencja gatunku, rozumiana jako zbiór 

cech, rysować się będzie następująco: 

Ad. 1. Tematem reportażu są fakty rzeczywiste; wydarzenia, jakie się w nim opisuje, 

muszą być sprawdzalne; cechuje je aktualność; 

Ad. 2. Reporter traktuje fakty jako budulec tekstu – dopiero sposób ujęcia i opracowa-

nia materiału tworzy z tekstu reportaż; 

Ad. 3. Reportaż operuje metodami naukowymi; stosuje uogólnienia i wyciąga wnioski z 

opisywanych zdarzeń, zbliżając się w kierunku publicystyki; dla reportera często istotna jest 

kwestia estetyki tekstu; 

Ad. 4. Twórca reportażu opisuje zdarzenia, jakich osobiście doznał; osobiste doznanie 

nie musi oznaczać uczestnictwa, lecz szeroko rozumianą obecność34; układ ten jest przyczyną 

subiektywizmu reportażu, który jest większy, niż w gatunkach czysto informacyjnych (infor-

macja, artykuł), lecz mniejszy, niż w publicystyce (felieton). 

Ad. 5. Nadrzędną funkcją reportażu jest sprawozdawanie. Składają się na nie cztery 

elementy: 

– z jednej strony istnienie rzeczywistych zdarzeń, ludzi i sytuacji będących przedmio-

tem relacji, z drugiej – aktywna obecność narratora, potwierdzającego autentyzm przeżytych 

faktów i odnoszący się do nich w sposób osobisty, 

– aktualność, którą wprawdzie trudno jest precyzyjnie zdefiniować, lecz w świadomości 

odbiorcy jest ona łatwa do odróżnienia od wydarzeń zdezaktualizowanych (np. we wspo-

mnieniach, pamiętnikach), 

– dynamizm, polegający na skupianiu uwagi odbiorcy nie tyle na opisywanych faktach, 

co na związkach, jakie między nimi zachodzą, 

– obrazowość i fabularność, która odróżnia reportaż od pojęciowej narracji informacyj-

nych gatunków dziennikarskich. 

W oparciu o wymienione wyżej cechy, co do których zgodna jest większość badaczy, 

można pokusić się o roboczą definicję: 

                                                                                                                                                                      
33

 J. Maziarski, Anatomia reportażu, Kraków 1966, s. 12 – 13. 
34

 Mówiąc o obecności, mam na myśli zarówno bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniach, jak i ob-

cowanie z wydarzeniami, w których nie brało się udziału np. poprzez odwiedzanie miejsc, rozmowy ze 

świadkami, odszukiwanie dokumentów etc. 
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Reportaż jest formą wypowiedzi literackiej wyrosłej z dziennikarstwa, lecz korzystającej 

z formalnych bogactw beletrystyki. Jego budulcem są autentyczne, sprawdzalne, aktualne 

zdarzenia przeżyte przez autora, który sprawozdaje o nich odbiorcom, porządkując je w spo-

sób subiektywny. Obrazowość i fabularność reportażu budowana jest poprzez eksponowanie 

związków między faktami oraz odautorskie komentarze i uogólnienia. 

Gdyby książka Zrób sobie raj spełniała wymienione w powyższej definicji warunki, 

można by ją wówczas zaklasyfikować do kategorii reportażu, pojmowanego jako samodzielny 

gatunek. Jednak szereg nieścisłości jest tu na tyle poważny, iż poprzestać można wyłącznie 

na określeniu jej mianem reportażowej, choć przyznać trzeba, że właśnie ten gatunek wi-

doczny jest w niej w największej proporcji. 

Istnieje kilka istotnych cech, które każą wątpić w zasadność traktowania omawianej 

książki w kategorii pełnokrwistego reportażu. Pierwsza z nich to niewielki poziom aktualności 

opisywanych zdarzeń. Druga – charakterystyczny dobór tematyki, który, choć nie będący 

częścią ustalonej definicji, stoi w zasadniczej sprzeczności względem ogólnych tendencji. 

Trzecia to specyficzne, odbiegające od normatywnego traktowanie rzeczywistości, nie zaw-

sze występującej u Szczygła w funkcji budulca tekstu. O ile wymienione trzy niezgodności 

mogą być uznane za swoistą anomalię niewystarczającą do zanegowania utworu jako repor-

tażu, o tyle czwarta całkowicie takie przyporządkowanie dyskwalifikuje. Mowa o pozarepor-

tażowej funkcji literackiej transformacji zdarzeń. 

Niewielki poziom aktualności. Pierwsza z niezgodności uwidacznia się w problemie na-

stawienia twórcy do historii. Reportaż z definicji opowiadać powinien o zdarzeniach aktual-

nych – Marek Miller pisze wręcz, iż reportaż jest „zwierciadłem czasu teraźniejszego”35 – 

głównie ta cecha zresztą łączy go z dziennikarstwem. Dopuszcza się co prawda odwołania 

historyczne, a nawet wyodrębnia reportaż historyczny jako odmianę gatunkową36, jednak 

traktować go należy jako swoisty margines. Tymczasem Szczygieł w zdecydowanej większości 

tekstów opowiada historie ludzi, kreśląc ich mini-biografie. W przypadku reportażu podobne 

działanie może być uzasadnione wyłącznie wówczas, gdy opisuje się „wydarzenie historyczne 

(…) którego konsekwencje trwają w teraźniejszości, które w jakiejś mierze wpływa na dzień 

                                                      
35

 M. Miller, Reporterów sposób na życie, Warszawa 1983, s. 13. 
36

 Zob. np. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 270. 
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dzisiejszy.”37 – u Szczygła ten warunek nie jest spełniony. Dobierane przez niego tematy to 

swoiste ever green’y kultury czeskiej, czasami charakteryzujące się zerowym stopniem aktu-

alności. Teksty takie, jak Zapaliło się łóżko38, to po prostu krótkie biografie wzbogacone o 

elementy własnych doświadczeń reportera związanych z bohaterem, lecz z pewnością nie 

reportaże par excellance. 

Warto wskazać w tym miejscu na analogię pomiędzy tekstami historycznymi Szczygła i 

niektórymi esejami Zbigniewa Herberta, jak choćby Sprawa Samos39, czy O albigensach, in-

kwizytorach i trubadurach40. Niezwykle podobne pod względem gatunkowym teksty są tu, 

być może z powodu osadzenia w różnych kontekstach, a może z innych powodów, zaklasyfi-

kowane jako dwa osobne gatunki: w przypadku Szczygła mowa o reportażu, natomiast u 

Herberta – o eseju. Problem eseizmu omawianej książki zostanie w bardziej szczegółowy 

sposób poruszony w rozdziale drugim. 

Charakterystyczny dobór tematyki. Problem tematyki w tekstach Szczygła wiąże się ze 

swoistą zmianą akcentów, jaka dokonała się w literaturze XX wieku głównie za sprawą II 

wojny światowej, holocaustu i okupacji komunistycznej. Literatura faktu, w tym reportaż, 

zaczęła wówczas odgrywać ogromną rolę i w dużej mierze rolę tę pełni po dziś dzień. Okro-

pieństwa, z jakimi zetknęli się ludzie, także pisarze, zrodziły pytanie o sens tworzenia fikcji. 

Żadne zmyślenie nie mogło się wówczas równać z rzeczywistością i fakty na dość długi czas 

zawładnęły sztuką41. Tadeusz Bereza pisze: 

  

W latach międzywojennych ton nadawała literatura, która do życia miała się jak sen do jawy. Taka literatu-

ra, która nie śledziła rzeczywistości (…) potem nastąpiła katastrofa (…) stąd odruch tak zrozumiały u tylu 

ludzi związanych blisko z literaturą (…). I tym odruchem uruchomiono ciąg urzetelniania sztuki”
42

. 

 

Wyodrębniana często jako osobny okres w dziejach XX w. literatura wojny i okupacji 

przynależy w istocie do faktografii. Wyczerpanie fikcji literackiej uznawane jest zresztą za 

                                                      
37

J. Koprowski, O reportażu prasowym, [w:] „Prasoznawstwo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu War-

szawskiego”, nr 2, 1956, s. 182. 
38

 M. Szczygieł, Zapaliło się łóżko, [w:] op. cit. 
39

 Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000. 
40

 Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 2004. 
41

 Nieprzypadkowo twierdził Theodor Adorno, że pisanie wierszy po Oświęcimiu jest barbarzyństwem 

(Prismen. Kulturkritik und Gesselschaft, 1951). 
42

 Podaję za: K. Bartoszyński, Kryzys czy trwanie powieści? Studia literaturoznawcze, Kraków 2004, s. 

96. 
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jeden z przejawów tzw. „kryzysu powieści”43, którą zastępuje właśnie literatura faktu, jak 

również różnego rodzaju gatunki pograniczne, m. in. esej. 

Przekonanie o wyższości scenariuszy pisanych przez życie nad scenariuszami zmyślo-

nymi jest wciąż aktualne, a jego tragiczne źródło ma dalece idące konsekwencje. Dotyczą one 

w pierwszej kolejności właśnie tematyki najczęściej poruszanej przez reporterów młodego 

pokolenia, którzy, na wzór pisarzy okresu wojny i okupacji, upodobali sobie wszystko to, co 

nieznane, nieprawdopodobne, makabryczne, kontrowersyjne i odległe. Jeśli bowiem Jacek 

Hugo-Bader opowiada w reportażu Bomżycha44 historię Emmy całkiem dobrowolnie pędzą-

cej życie bezdomnej, całymi dniami przesiadującej wraz z kloszardami przy placu Komsomol-

skim, sypiającej na zapleczu Dworca Leningradzkiego – jest to odkrycie przed czytelnikiem 

nieznanego mu świata. Jeśli Wojciech Tochman w reportażu Więzień45 przedstawia postać 

Jakuba dotkniętego rzadką chorobą tourette, nieustannie kopiącego wszystko dokoła, bijące-

go głową o kant stołu i rzucającego najgorszymi wyzwiskami, jakie zrodził język, pod adresem 

własnych rodziców – czytelnik wierzy w tę historię tylko dlatego, że wie, iż jest prawdziwa. 

Jeśli pisze Wściekłego psa46, będącego kazaniem księdza-homoseksualisty regularnie uczęsz-

czającego do berlińskich dark-room’ów, zakażonego wirusem HIV – podaje czytelnikowi mie-

szankę czterech tematów tabu w formie zupełnie nieprzystającej do treści. 

Zdarzenia, jakie rozegrały się w XX wieku spowodowały, iż reportaż zaczął dysponować 

dużo silniejszymi narzędziami, niż klasyczna proza artystyczna, o czym pisze Nathalie Sarrau-

te: 

 

Jeśli autor chce pokazać czytelnikowi w sposób wiarygodny cierpienia i zmagania ludzkie, odsłonić przed 

nim podłość ludzką, rzeczy nieraz monstrualne i niewyobrażalne (…) to dziennikarz posiada nad nim ol-

brzymią przewagę
47

. 

 

Specyficzną cechą prozy Szczygła jest to, że wyżej opisywanych tematów nie porusza – a jeśli 

nawet, to w sposób zgoła odmienny48. Przełamanie mitu reportażysty opisującego to, co jed-

                                                      
43

Ibid. 
44

 J. Hugo-Bader,  Biała gorączka, Wołowiec 2009. 
45

 W. Tochman, Bóg zapłać, Wołowiec 2010. 
46

 Ibid. 
47

 Podaję za: K. Bartoszyński, op. cit., s. 98. 
48

 Przykładowo, homoseksualizm traktowany jest przez niego z olbrzymim dystansem w tekście Co-

ming out (M. Szczygieł, op. cit., s. 9 – 11). 
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nocześnie nieznane i niedostępne49 i skierowanie własnej twórczości w kierunku antropologii 

kultury w wydaniu eseistycznym dobitnie świadczy o jego wyjątkowości na tle współczesne-

go pejzażu reportażowego i, o ile samo w sobie nie neguje jego twórczości jako reporterskiej, 

o tyle jest pewnym elementem większej całości, który w genologicznej analizie powinno się 

uwzględnić. 

Rzeczywistość i jej funkcja. Istotną cechą charakterystyczną tekstów Szczygła jest spe-

cyficzne, niekiedy mało reporterskie traktowanie rzeczywistości. Większość badaczy zgadza 

się, że fakty są budulcem reportażu; Można uznać tę cechę za jedną z głównych różnic mię-

dzy reportażem, w którym refleksja jest jedynie dodatkiem do opisywanych faktów, a ese-

jem, w którym pisarz traktuje rzeczywistość jedynie jako pretekst do refleksji lub jej egzem-

plifikację50. Melchior Wańkowicz potwierdza to założenie, mówiąc w wywiadzie z Krzyszto-

fem Kąkolewskim: 

 

(…) nie jestem beletrystą. Nie próbowałem, bo mam pełną świadomość swoich możliwości. Po prostu 

nie umiem wymyślać. Moja wyobraźnia bez faktów jest martwa. (…) Dopiero gdy dostanę fakt, on obra-

sta, rozkwita w syntezy, porównania, analogie. Fakt jest dla mnie katalizatorem dla wyobraźni.
51

 

 

Mariusz Szczygieł nie mieści się w tych podziałach.  Rzeczywistość jest dla niego co 

prawda pierwotną inspiracją do szerszej refleksji, lecz gdy już ona zaistnieje, staje się punk-

tem wyjścia dla metody opisu i dalszego ujmowania tematu52. Ten dwukierunkowy układ, w 

którym działa zasada sprzężenia zwrotnego, jest źródłem jeszcze szerszego, autodefinicyjne-

go ujęcia53. Teksty Szczygła są wypełnione odautorskimi komentarzami, zdradzającymi osobi-

                                                      
49

 Może to być zarówno historia kalekiego kloszarda jak również cesarza –w pierwszej kolejności liczy 

się dystans – jakiego rodzaju by on nie był - między bohaterem, a czytelnikiem. 
50

 Por. W. Głowala, Próba teorii eseju literackiego, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 

1983, s. 482 – 483. 
51

 K. Kąkolewski, Wańkowicz krzepi, Lublin 1984, s. 9. 
52

 Wiele osób mogłoby stwierdzić, że jest to puste twierdzenie, gdyż de facto każda refleksja poprze-

dzona jest faktem empirycznym, tzn. ostatecznie nie może mieć miejsca refleksja, jeśli nie będzie 

zdarzenia, które nas do tej refleksji popycha. Jest to jednak dyskusja z poziomu epistemologicznego i 

nie chcemy w nią w tym miejscu wchodzić. Pisząc o dwukierunkowym układzie napotkanych zdarzeń i 

refleksji, mam na myśli bardzo konkretne wzajemne oddziaływania tych dwóch elementów. W moim 

rozumieniu zdarzenie wywołuje refleksję na jego temat, zaś refleksja często popycha do prowokowa-

nia kolejnych zdarzeń, które z kolei pociągają za sobą dalsze refleksje etc. 
53

 W przypadku Szczygła funkcja ta przenika z płaszczyzny eseistycznej (por. R. Sendyka, Nowocze-

sny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006, s. 225 - 235) oraz form autobio-

graficznych (por. M. Czermińska, O autobiografii i autobiograficzności, [w:] red. tejże, Autobiografia, 

Gdańsk 2009, s. 6 – 8), o czym mowa poniżej. 
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sty stosunek do wspomnień, jakimi chce się dzielić, i zdarzeń, które przywołuje. Na początku 

tekstu Fotograf czeski pisze: „Znałem treść tej wizytówki, zanim ją zobaczyłem, i fakt użycia 

przymiotnika na drzwiach fascynował mnie na równi ze zdjęciami artysty”54. Czytelnik wyraź-

nie czuje, że uczestniczy w czymś, co jest przeżyciem dla samego autora – w tym i wielu in-

nych miejscach daje się wciągnąć w skomplikowaną grę, prowadzoną na granicy niefikcjo-

nalnego opisu i wyrafinowanej autoprezentacji, tworzących swoistą „przestrzeń pomię-

dzy”55. 

Jak wspomniano, wyżej wymienione nieścisłości, choć stawiają poważny znak zapyta-

nia nad książką Zrób sobie raj jako reportażem, nie przesądzają o tym, iż nie dałyby się jej 

jeszcze pomieścić w granicach tego gatunku. Problemem całkowicie dyskwalifikującym tę 

książkę jako reportaż jest dopiero poruszony poniżej problem funkcji literackiej transformacji 

zdarzeń.   

Dobrym punktem wyjścia dla ujęcia tego problemu jest tekst Krzysztofa Kąkolewskiego 

Wokół estetyki faktu56. Kąkolewski, zgadzając się z twierdzeniem, iż kategoria fikcji jako wy-

znacznik literatury jest niewystarczająca57, usiłuje odpowiedzieć na dwa dosyć proste na po-

zór pytania: 1) czym się różni fakt od jego przedstawienia? 2) czy sztuką jest każda obróbka 

faktu, czy jedynie ta konstytuująca pewne wartości estetyczne? 

Kąkolewski, z właściwą sobie analitycznością, wychodzi od nauk szczegółowych i tego, 

w jaki sposób postrzegają one rzeczywistość. Powołując się na Whitehead’a i Russela przyj-

muje, że jednostką rzeczywistości jest nie przedmiot, lecz zdarzenie. Wprowadza on katego-

rię transformacji, będącej procesem, jaki zachodzi pomiędzy zdarzeniem, a jego każdorazo-

wym przedstawieniem, zaznaczając, iż, rzecz jasna, kto inny jest twórcą zdarzenia, a kto inny 

twórcą transformacji. Ma ona być celowym zabiegiem mającym wyeliminować zniekształce-

nia niezamierzone, „podstawową funkcją sztuki faktu jest bowiem informowanie”58. Badacze 

w rozmaity sposób określają główną funkcję reportażu: raz mowa o informowaniu, innym 

                                                      
54

 M. Szczygieł, Fotograf czeski, [w:] op. cit., s. 63. 
55

 Przez pojęcie „przestrzeni pomiędzy” rozumiem swoiste powiązanie świata idei autora i faktów, do 

jakich w tym świecie się odnosi. Fakty i poglądy muszą w tej przestrzeni istnieć wspólnie, gdyż fakt dla 

Szczygła uzyskuje znaczenie wyłącznie wtedy, kiedy wiąże go ze swoim poglądem, zaś idee autora 

uzyskują znaczenie wyłącznie w odniesieniu do rzeczywistych zdarzeń. 
56

 K. Kąkolewski, Wokół estetyki faktu, w: Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983. 
57

 Ibid., s. 497. 
58

 Ibid., s. 501. 
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razem o sprawozdawaniu59, przedstawianiu60 czy opowiadaniu61, lecz wszystkie wymienione 

określenia mają wspólny mianownik – celem reportażu ma być informowanie czytelnika o 

faktach, do których na ogół nie ma on bezpośredniego dostępu. 

U Szczygła sytuacja rysuje się zgoła inaczej. Transformacja nie jest tu procesem możli-

wie doskonałego, transparentnego przełożenia rzeczywistości faktycznej na językową, lecz, 

jak w przypadku literatury pięknej, celem samym w sobie. Wartością tekstów nie jest w 

pierwszej kolejności informowanie, lecz ekspresyjny subiektywizm opisu znanych nam do-

brze faktów. Gdyby było inaczej, nie mógłby autor zwrócić się do czytelnika w takich oto sło-

wach: 

 

Drodzy Czechofile, 

Każdy z Was będzie miał teraz pretensje, że książka ta nie zawiera wszystkiego, co jeszcze mogłaby za-

wierać. 

Przy temacie Davida Černego – mógłbym napisać (…) o jego sławnym (…) dziele Entropa (…) 

Przy temacie fotografii Jana Saudka – mógłbym napisać o wielkim przedwojennym fotografie Josefie 

Sudku (…) 

Przy wzmiance o książce napisanej przez fałszywą Wietnamkę – mógłbym nawiązać do tradycji mistyfi-

kacji w czeskiej kulturze (…) 

Przy temacie… - i tak dalej.
62

 

 

Zwrot ten zakłada u odbiorcy dobrą znajomość poruszanych faktów. Tak więc istotą książki 

Zrób sobie raj jest opis zdarzeń powszechnie znanych, dokonany przez konkretną osobę – 

Mariusza Szczygła. Jego subiektywna transformacja zdarzeń jest nie punktem wyjścia, a 

punktem dojścia dla całego dzieła. 

Takie nastawienie do pisania wyraża sam autor już na samym początku książki w Za-

miast wstępu: 

 

Marzyła mi się książka o moim ulubionym kraju bez napinania się. Żeby nie musiała odzwierciedlać, 

obiektywizować, syntetyzować. 

                                                      
59

 Por. J. Maziarski, op. cit., s. 32. 
60

 Por. E. Dovifat, Zeitungslehre, B. I, Berlin 1962, s. 25 (tłum. za: J. Maziarski, Anatomia reportażu, 

Kraków 1966). 
61

 K. Kąkolewski, Problemy prawdy w reportażu, [w:] „Kwartalnik Prasoznawczy”, r. III, Warszawa 

1959, s. 27. 
62

 M. Szczygieł, op. cit., s.281-282. 
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Jestem niechlujnym czechofilem, ta książka nie jest kompletnym przewodnikiem ani po kulturze czeskiej, 

ani po Czechach. 

Nie jest obiektywna. 

Nie rości sobie prawa do niczego. 

Mówiąc w skrócie – jest to książka o sympatii przedstawiciela jednego kraju do innego kraju.
63

 

 

Prawda, że Kąkolewski pisze dalej w swoim artykule o estetyzacji zdarzeń, iż bądź to 

natura sama pisze scenariusze, bądź też pisarz, selekcjonując i porządkując materiał, nadaje 

mu estetycznych jakości, jest jednak wyraźnie zaznaczone, że estetyzacja zdarzeń jest w re-

portażu podyktowana potrzebą ukształtowania i krystalizacji struktury opisywanych faktów. 

U Szczygła natomiast chodzi nie o nadanie faktom struktury, ale o estetykę par excellance. 

Subiektywizm ujęć nie pełni tu jedynie roli autorskiego kształtowania materiału. Jest on ak-

tem eksploatującym ekspresywną funkcję języka, w odróżnieniu od klasycznego reportażu, w 

którym przeważa funkcja impresywna. To nakazuje zrezygnować z próby pomieszczenia 

książki Szczygła w granicach reportażu i odnaleźć dla niej bardziej adekwatne miejsce w prze-

strzeni gatunkowej. 

 

II ESEJ 

Istnieją pewne tropy wskazujące, iż owocna może być analiza książki Zrób sobie raj w 

kategorii eseju literackiego o ograniczonym poziomie bezpośredniej refleksji filozoficznej. Po 

pierwsze, jest to jeden z czterech gatunków wymienionych na okładce. Po drugie, w jej wnę-

trzu znaleźć można fragmenty z powodzeniem mogące się pomieścić w jego ramach. Po trze-

cie, wspomniane w poprzednim rozdziale Zamiast wstępu, można odczytać jako swoisty ma-

nifest eseistyczny, odnoszący się do znakomitej większości cech, jakie są przez wielu teorety-

ków literatury uznawane za cechy gatunkowe eseju: 

1. Swobodny styl: „Marzyła mi się [taka] książka (…) żeby nie musiała odzwierciedlać, 

obiektywizować, syntetyzować” 64. 

2. Subiektywizm: „Nie jest obiektywna”. 

3. Pograniczność gatunkowa: „Nie rości sobie prawa do niczego”. 

4. Niefikcjonalność: „Jest wyłącznie o tym, co mnie zafascynowało przez ostatnich 

dziesięć lat, od kiedy pierwszy raz przyjechałem do tego kraju”. 

                                                      
63

 Ibid., s. 7. 
64

 Ten i następne cytaty podawane w wyliczeniu: M. Szczygieł, op. cit. 
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5. Fragmentaryczność: „(…) ta książka nie jest kompletnym przewodnikiem ani po kul-

turze czeskiej, ani po Czechach”. 

6. Szkicowość: „Jestem niechlujnym czechofilem (…) [Książka] jest notatką z lektur i 

spotkań z ludźmi”. 

7. Wielowarstwowość: „Może jest jeszcze o czymś (…)”. 

8. Dialogiczność: „(…) ale to już zostawiam Państwu”. 

Tak jasna, wręcz rzucająca się w oczy deklaracja, nie pozwala na pominięcie eseju jako ga-

tunku, który może posłużyć do pełnej klasyfikacji dzieła. Za odwołaniem się do eseju w przy-

padku współczesnej twórczości reportażowej65 przemawia jeszcze jeden fakt. Niektórzy, jak 

choćby Ryszard Kapuściński, uznają eseistyczność za cechę reportaży postwańkowiczow-

skich: 

 

Wańkowicz zamyka epokę reportażu tradycyjnego, reportażu-opowieści kipiącego anegdotą, zagłobo-

wego, pisanego językiem bujnym i barwnym, stylem zamaszystym, szerokim. Pruszyński otwiera epokę 

reportażu jeszcze kontynuującego tradycje Radziwiłła, Paska i Wańkowicza - ale już także i nowoczesne-

go, bardziej oszczędnego w słowie, prostszego w stylu i przede wszystkim- nasyconego esejem, tj. repor-

tażu nie tylko opisującego świat, ale i próbującego go objaśnić.
66 

 

Należy jednak zauważyć, iż próba jednoznacznego zdefiniowania eseju, rozumianego 

jako gatunek, przysparza badaczom jeszcze więcej trudności, niż reportaż. Jest to paradok-

salne, gdyż, o ile reportaż stał się kategorią obejmującą a posteriori również reporterskie 

realizacje innych gatunków i między innymi to właśnie w znaczący sposób utrudnia jego jed-

noznaczną i precyzyjną definicję, o tyle esej ma swój ściśle określony początek, a mianowicie 

rok 1580, kiedy to wydane zostało główne dzieło Michela Eyquem de Montaigne’a – Essais 

(Próby). 

Montaigne, prawdziwy człowiek renesansu, stworzył gatunek będący istną esencją 

epoki. Antropocentryzm, antydogmatyzm i sceptycyzm poznawczy – główne kategorie okre-

ślające filozofię renesansu – to jednocześnie najważniejsze cechy jego prozy67, z których wy-

nikają właściwie wszystkie cechy gatunkowe eseju. W postawie antropocentrycznej ma swo-

                                                      
65

 Rozumiem tutaj reportażowość nie tylko jako przynależność gatunkową, ale wykorzystanie techniki 

twórczej, o której pisał w cytowanym wcześniej tekście Egon Erwin Kisch. 
66

 R. Kapuściński, Lapidarium II, Warszawa 1996, s. 18. 
67

 Por. T. Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, w: Przegląd humanistyczny 1986 z. 5/6. 
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je źródło kluczowy dla tej formy wypowiedzi subiektywizm68 oraz przestrzeń jej zaintereso-

wań tematycznych; w antydogmatyzmie – jej dialogiczność i wielowarstwowość; w sceptycy-

zmie poznawczym – otwartość, dygresyjność i szkicowość.  

Te fundamentalne reguły myślenia renesansowego znalazły także odbicie w strukturze 

formalnej omawianego gatunku. Essais to rodzaj luźnych, momentami nieco chaotycznych 

notatek pełnych dygresji, aluzji i cytatów, traktujących podejmowany temat w sposób swo-

bodny i niesystematyczny, nie tylko intelektualnie, ale i stylistycznie. Wojciech Głowala pisze, 

że „«Próby» powstały w swej dużej części jako zapiski na marginesie lektury”69, zaś wycho-

dzenie od skrawków rzeczywistości, zarówno historycznej, intelektualnej, autobiograficznej 

jak również artystycznej, uznaje za cechę charakterystyczną eseju70. 

Wszystkie te właściwości, jak również renesansowe założenia myślowe, są bardzo wy-

raźnie widoczne w tekstach Szczygła. Antropocentryzm przejawia się u niego w doborze te-

matyki oraz sposobie opisu – opowiada on przede wszystkim historie ludzi, zaś opis zdarzeń, 

miejsc czy przedmiotów snuty jest zawsze wokół historii osób z nimi związanych. Antydo-

gmatyzm i związana z nim dialogiczność ujawnia się u niego w ostrożnym formułowaniu są-

dów, lub, jak w przypadku tekstu Pod nieobecność Pana Hrabala, w łagodzeniu własnych 

twierdzeń kategorycznych: 

 

Pan Hrabal nas wszystkich, proszę Państwa, oszukał. (…) to oszustwo jest potrzebne.
71

 

 

Natomiast sceptycyzm poznawczy uwidacznia się w swoistej rezygnacji z próby zrozu-

mienia pewnych mechanizmów obowiązujących w Czechach i poprzestaniu na samym za-

chwycie nad obcym72: 

 

I tak nieoczywistość znów dała mi w Czechach po łapach
73

. 

 

Jeśli chodzi o stronę strukturalną, nawet w tekstach najbliższych reportażowi napotkać 

można natłok dygresji, porządkowany co prawda skrzętnie w formie nawiasów i przypisów74, 

                                                      
68

 Por. W. Hilsbecher, Esej o eseju, w: tegoż, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, Warszawa 1972. 
69

 W. Głowala, op. cit., s. 480. 
70

 Por. ibid., s. 482. 
71

 M. Szczygieł, Pod nieobecność pana Hrabala, [w:] op. cit., s. 43. 
72

 Próba odczytania prozy Szczygła w odniesieniu do myśli inności może być interesującym punktem 

wyjścia dla dalszych poszukiwań badawczych. 
73

 M. Szczygieł, Po obu stronach okna, [w:] op. cit., s. 61. 
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lecz mimo to będący przyczyną rozluźnienia stylu i większej chaotyczności narracji. Szkico-

wość w formie luźnych notatek najwyraźniej widać w przypadku krótkich, jedno- czy dwu-

stronicowych tekstów-obrazków, w swoiście aforystyczny – na poziomie obrazu – sposób 

ukazujących co ciekawsze skrawki czeskiej rzeczywistości. Wprawdzie Szczygieł próbuje upo-

rządkować całość materiału w strukturze książki, umieszczając krótkie notatki i dłuższe re-

portaże naprzemiennie, ale nawet ta konwencja jest po częstokroć łamana i stanowi co naj-

wyżej wyraz konfliktu pomiędzy dziennikarzem, a eseistą75. 

Powyższe zbieżności pozwalają stwierdzić, iż Szczygieł przyjmuje sposób myślenia ese-

isty, a jednak lektura jego ostatniej książki wywołuje intuicyjne powątpiewanie w zasadność 

określania jej mianem eseju. Dzieje się tak, gdyż o ile na poziomie filozofii twórczej występu-

je zasadnicza zbieżność między Szczygłem a modelowym eseistą, o tyle nie widać tej zbieżno-

ści w samych jego tekstach. Gdyby porównać dowolny fragment książki Zrób sobie raj z kla-

sycznym – jeśli można o takim mówić – esejem, okaże się, że warstwa opisowa znacznie 

przeważa nad refleksyjną i, co najważniejsze, te elementy refleksyjności, jakie można w niej 

mimo wszystko znaleźć, nie są, jak w przypadku eseju, sposobem doświadczania rzeczywisto-

ści czy zapisem intelektualnej wędrówki pisarza76, lecz raczej spostrzeżeniami właściwymi 

felietonowi; ciekawostkami raczej, dygresjami i trafnymi pointami, nie zaś strumieniem my-

śli, tak widocznym choćby w tekście Chochoł sarmackiej melancholii77 Józefa Tischnera. 

Wydaje się, że elementy eseju w prozie Szczygła są zazwyczaj punktami wyjścia dla 

właściwego reportażowania. Rzadko kiedy tworzy on dłuższe teksty ab ovo – na ogół są one 

wynikową jego własnych przemyśleń, lektur, studiów historycznych i kulturowych. Poruszane 

                                                                                                                                                                      
74

 Owa zasada porządkowania dygresji nie zawsze jest jednak stosowana; patrz np: M. Szczygieł, 

Dobrej zabawy z papieżem!, [w:] op. cit., s. 158. 
75

 Konflikt ten nie jest bynajmniej dziełem przypadku i ma swoje źródło u samych początków eseju. 

Prócz Montaigne’a bowiem pojęcia tego użył niemal równolegle, bo w roku 1597, angielski filozof 

Francis Bacon, publikując zbiór utworów, które zatytułował The Essays or Counsils, Civil and Moral. 

Różniły się one zdecydowanie od Essais Montaigne’a – przeważała w nich tendencja do formułowania 

twierdzeń ogólnych, a zdyscyplinowana refleksja miała często charakter dydaktyczny. Twórca unikał 

wdawania się w dygresje, zaś swoje myśli ujmował w celne aforyzmy, unikając przy tym tonu zbyt 

osobistego. Jak widać, już u samych korzeni gatunku usankcjonowana została pewna swoboda twór-

cza, która wyznaczyła zarazem dwie drogi rozwoju eseju: artystyczną i naukową. Ma to daleko idące 

konsekwencje: osoba eseisty jest nieustannym polem walki pomiędzy artystą i naukowcem, a sam 

gatunek sytuuje się na pograniczu literatury pięknej i nauki. 
76

 Por. D. Heck, Wstęp, [w:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, red. 

D. Heck, Wrocław 2003, s. 5. 
77

 J. Tischner, Chochoł sarmackiej melancholii, [w:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia powojen-

nego eseju polskiego, red. D. Heck, Wrocław 2003. 
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tematy motywowane są intelektualnymi inspiracjami pisarza, co widać nawet w samym te-

macie przewodnim książki Zrób sobie raj – problemie kościoła i wiary w państwie ateistów. 

Tematyka ta jest przez Szczygła ujmowana w sposób daleki od klasycznego reportażu – do-

brym punktem odniesienia może być poruszająca analogiczne tematy książka Bóg zapłać 

Wojciecha Tochmana, gdzie autor prawie całkowicie chowa się za tekstem, pozostawiając 

głębszą refleksję inwencji czytelnika. Szczygieł natomiast otwarcie do owej refleksji prowoku-

je, co można tłumaczyć faktem, iż jest ona jednym z głównych składników form eseistycz-

nych. 

Powyższe uwagi potwierdzają zasadność zastosowanego w poprzednim rozdziale ter-

minu „przestrzeń pomiędzy”, sformułowanego jako quasi-oppositum wobec ukutej przez 

Tomasza Wroczyńskiego kategorii konsyderacyjnego świata przedstawionego78, charaktery-

stycznego dla eseju. Różnica między nimi jest kluczowa, bowiem jej właśnie skutkiem jest 

nieklasyfikowalność książki Szczygła zarówno jako reportażu jak i eseju. Konsyderacyjny świat 

przedstawiony to implikowana rzeczywistość tworzona za pomocą czynnej refleksji eseisty, u 

Szczygła natomiast sytuacja rysuje się inaczej. Świat w jego książce tworzy się na styku autor-

skiej refleksji i rzeczywistości empirycznej, będąc rodzajem zbioru dialektycznych śladów 

pozostawianych przez wzajemnie ścierające się przestrzenie: wnętrze i zewnętrze – subiek-

tywną refleksję intelektualną oraz narzucone z zewnątrz doświadczenie. Ponadto osoba au-

tora zanurzona jest jednocześnie w dwóch wykluczających się wzajemnie przestrzeniach dys-

kursywnych, które określić można mianem „polskości” i „czeskości”. Punkty styczne tych 

przestrzeni – zawsze zresztą w ujęciu Szczygła rozłączne i w tym sensie analogiczne – decydu-

ją o źródłach eksplozji intelektualno-duchowych uwięzionego między nimi autora, który, bę-

dąc zafascynowanym przestrzenią obcą, w miarę rosnącego wobec niej uwielbienia coraz 

silniej odczuwa przynależność do przestrzeni macierzystej, z której się wywodzi. Jego pisar-

stwo jest zatem „próbowaniem” obcej kultury i w tym znaczeniu jest ono eseistyczne, nie-

mniej jednak z punktu widzenia struktury dzieła „próbowanie” to realizuje się już na etapie 

właściwego reportażowania, w linearny sposób wywodzącego się ze wspomnianego konflik-

tu79. 

                                                      
78

 T. Wroczyński op. cit. 
79

 W bardzo trafny sposób pisze o tym Bernhard Waldenfels w swojej Topografii obcości, przyjmując – 

jak sam tytuł wskazuje – topograficzną perspektywę w analizie relacji ja-inny. Myśl Waldenfelsa może 

być istotnym źródłem inspiracji dla dalszych badań nad reportażem ponowoczesnym. 
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Z powyższych rozważań wynika, iż eseistyczna postawa twórcza Szczygła w niewielkim 

stopniu przekłada się na charakter jego prozy. Należy jednak pamiętać, że przyczyną tego 

stanu rzeczy jest przemieszanie funkcji komunikacyjnych. Wbrew pozorom nie są teksty 

Szczygła tak od eseju odległe, jak mogłoby się zdawać, natomiast zmiany funkcji mogą wywo-

ływać takie wrażenie – nie jest to jednak podstawą do zanegowania istotności elementów 

eseistycznych w omawianej książce. 

 

III. FORMY INTYMNE 

Powyższe rozważania pokazały, że w przypadku książki Szczygła trudno jest pogodzić 

dwa badane gatunki. Istnieje jednak przestrzeń, która – dzięki temu, iż styka się z każdym z 

nich – może pomóc w stworzeniu mniej chwiejnej definicji. Mowa tu o kategorii form auto-

biograficznych80 zwanych też dokumentami osobistymi81 lub pismami intymnymi82, na którą 

składają się dzienniki, pamiętniki, autobiografie, listy, notatki, czy wywiady83. Specyfika tek-

stów z tej grupy wynika przede wszystkim z ich tematyki: zawsze są one zapisem osobistych 

doświadczeń konkretnej osoby. Atrakcyjność tej grupy gatunków dla niniejszej analizy wyni-

ka więc z tego, iż w jednej kategorii pomieścić można jednocześnie fakty zgromadzone na 

drodze reportażowania, jak również bardzo osobisty, refleksyjny do nich stosunek. 

Niestety, jest to jedyna zaleta zaproponowanej kategorii genologicznej, bowiem już na 

etapie wyboru konkretnego gatunku pojawia się szereg problemów. Z oczywistych względów 

odrzucić należy listy i wywiady oraz autobiografię. Pozostają więc notatki, dziennik i pamięt-

nik, z których żadne w pełni nie przystaje do książki Szczygła. Notatki, gdyż teksty zebrane w 

książce Zrób sobie raj wychodzą poza ten gatunek zarówno pod względem objętości i kon-

strukcji, jak również obszaru tematycznego i stylu. Dziennik, gdyż nie jest zachowana w 

książce żadna chronologia, a wpisy nie zawsze są tworzone symultanicznie, czasem dopiero 

po upływie dłuższego czasu: 

 

Z biegiem lat okazało się, że (…)
84

 

                                                      
80

 Por. M. Czermińska, op. cit., s.12. 
81

 Por. N. Lemann, Pamiętnik, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynec-

ka-Makowska, Kraków 2006, s. 506. 
82

 Por. M. Czermińska, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. 

Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 105. 
83

 Por. N. Lemann, op. cit., s. 506. 
84

 M. Szczygieł, Po obu stronach okna, [w:] op. cit., s. 51. 
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Wszystkie trzy formy: notatki, dziennik i pamiętnik, całkowicie dyskwalifikuje zakres poru-

szanej tematyki. Większość zawartych w książce faktów pochodzi spoza bezpośrednich do-

świadczeń autora, a nie są one ujęte w sposób właściwy formom intymnym tzn. jako opis 

wydarzenia, które dany fakt odsłoniło. Występują one w formie właściwej typowym reporta-

żom. 

Należy jednak zaznaczyć, iż w książce odszukać można wiele fragmentów spełniających 

wymogi różnych form intymnych: listów: m. in. s. 13, notatek: m. in. s. 101, 105, 223 – 224, 

dziennika: m. in. s. 161 – 163 oraz pamiętnika: m. in. s. 191 – 198, a także, w pewnym sensie, 

wywiadu: s. 191 – 198. Oczywiście, nie upoważnia to w żadnym wypadku do wysuwania 

wniosków o takiej, a nie innej przynależności gatunkowej, jednak jest istotne z punktu wi-

dzenia pełnej charakterystyki genologicznej utworu. 

Skoro zatem formy intymne zdają się być z jednej strony dobrą przestrzenią do pogo-

dzenia elementów eseju i reportażu w książce Szczygła, z drugiej zaś nie przystają w bezpo-

średni sposób do jej specyfiki, odnieść się można do pojęcia autobiograficzności85, będącej 

szerszą kategorią obejmującą zarówno utwory reprezentujące formy osobiste, jak również 

realizacje innych gatunków, których autor przyjmuje postawę charakterystyczną dla form 

intymnych. Jest więc autobiograficzność rozumiana jako nastawienie twórcze i w tym kon-

tekście wpisuje się w stosowane w poprzednich rozdziałach pojęcia reportażowania, repor-

tażowości, eseistyczności czy postawy eseistycznej.  

Drugim pojęciem, do którego należy się w tym miejscu odwołać, jest pakt autobiogra-

ficzny86, będący „zobowiązaniem, jakie podejmuje autor celem opowiedzenia swego życia 

(lub jego części, albo pewnego aspektu) bezpośrednio, w duchu prawdy.”87 Pakt autobiogra-

ficzny, sytuując się w opozycji do paktu fikcji88, jest obietnicą prawdziwości przedstawianych 

faktów. Może się więc wydawać, że wprowadzanie tego pojęcia jest zbędne, skoro już sam 

reportaż zakłada niefikcjonalność. Jednak specyfika form intymnych polega na ich niewielkiej 

– a przynajmniej dużo mniejszej, niż w przypadku reportażu – weryfikowalności, dlatego 

                                                      
85

 M. Czermińska, O autobiografii… op. cit., s.12. 
86

 Por. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001, s. 21 – 56. 
87

 Por. ibid., s. 297. 
88

 Lejeune nazywa go paktem powieściowym (por. ibid., s. 36). Na temat niektórych filozoficznych 

trudności związanych z rozłącznym traktowaniem prawdy i fikcji w reportażu zob.: M. Zimnoch, Fikcja 

jako prawda. Referencyjność reportażu ponowoczesnego, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” nr 

1/2012. 
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wprowadzenie tego terminu nie jest bezzasadne. Nie jest tym bardziej, że w książce Szczygła 

często pojawiają się bardziej obszerne fragmenty, które dałoby się zaklasyfikować jako czysty 

pamiętnik, a zatem pakt między nadawcą i odbiorcą, o jakim w ich wypadku mowa, przybiera 

postać właśnie paktu autobiograficznego. 

Konsekwencją przyjęcia dwóch powyższych pojęć nie jest bynajmniej przyznanie for-

mom intymnym roli nadrzędnej kategorii obejmującej całość tekstów zebranych w omawia-

nej książce. Na równych prawach można bowiem twierdzić, iż kategorią ponadtekstową jest 

eseistyczność lub reportażowość. Autobiograficzność poszerza zatem ogląd na strukturę 

dzieła, lecz nie pozwala wysnuć ostatecznych wniosków na jej temat. 

 

IV. HYBRYDA 

Powyższe analizy, choć miejscami ledwie zarysowane i wymagające pogłębienia, poka-

zują w dość przekrojowy sposób jak kłopotliwa okazuje się próba gatunkowej klasyfikacji 

prozy Szczygła. Wydaje się to tym dziwniejsze, że już same podane propozycje gatunków są 

immanentnie rozmyte. Zarówno reportaż, esej, jak również formy intymne nie mają jasno 

określonych granic, chętnie wchodzą w hybrydy i przy bardzo ogólnym ich pojmowaniu wła-

ściwie na siebie nachodzą, a jednak książka Zrób sobie raj nie wpasowuje się w elastyczne 

ramy którejkolwiek z nich. Od form intymnych odróżnia ją ujmowanie własnych doświadczeń 

jako godnych refleksji, lecz zarazem będących jedynie punktem wyjścia dla pisarstwa, od 

eseju – przeważająca rola opisu rzeczywistości nad intelektualną refleksją, natomiast od re-

portażu – funkcja komunikacyjna, a dokładniej przewaga funkcji ekspresywnej nad impre-

sywną89.  

Nie pozostaje nic innego, jak zaklasyfikować książkę Szczygła jako literacką hybrydę in-

terdyskursywną, w której przenikają się cechy trzech omawianych gatunków. Reportaż, esej i 

pamiętnik mogą być tu rozumiane jako źródła, z których czerpie pisarz, lecz przede wszyst-

kim należy je uznać za narzędzia opisu badawczego. Pierwszy sposób ich rozumienia jest 

uprawniony wyłącznie z powodu swoistego opóźnienia dziennikarstwa względem literatury 

pięknej90 – genologia dziennikarska wciąż stanowi zbiór zasad, w zgodzie z którymi realizo-

wać należy poszczególne teksty, podczas gdy genologia literacka znajduje się już o dwa etapy 

                                                      
89

 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004, s. 98. 
90

 Więcej na ten temat zob.: M. Zimnoch, Reportaż w płynnej nowoczesności, „Miesięcznik Znak” nr 

682 (3/2012). 
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dalej – najpierw przyjęła funkcję porządkującą, obecnie staje się narzędziem opisu91. Można 

w związku z tym przyjąć, iż reguły twórcze, jakimi dysponuje genologia dziennikarska, mają 

istotny wpływ na twórczość Szczygła jako zawodowego dziennikarza o doświadczeniu więcej, 

aniżeli jedynie reporterskim. Jednak dla prac teoretyczno-badawczych wspomniane gatunki 

są zaledwie narzędziami opisu, ułatwiającymi precyzyjne ujęcie efektów analizy genologicz-

nej. 

Mówiąc o hybrydyzacji książki Szczygła, zależy wspomnieć, iż przejawia się ona nie tyl-

ko na poziomie gatunkowym, ale również narracyjnym – w tekście występuje narracja pierw-

szoosobowa w liczbie pojedynczej (np. Coming out), mnogiej (Po obu stronach okna) oraz 

narracja trzecioosobowa (Wkurzacz czeski) – czy stylistycznym, będącym w pewnym stopniu 

pochodną hybrydyzacji gatunkowej. Należy w dalszej kolejności zaznaczyć, iż mówiąc o hy-

brydyzacji form literackich, można mieć, rzecz jasna, na myśli tendencję obowiązującą od 

około stu pięćdziesięciu lat, polegającą na zdolności wchłaniania przez konkretne gatunki 

elementów innych gatunków. W przypadku Szczygła hybrydyczność jest jednak problemem 

dużo bardziej doniosłym – nie ma w jego tekstach gatunku wyjściowego, przynajmniej nie na 

poziomie strukturalnym92. Jego proza to nierównoważne wprawdzie, lecz niejako równo-

imienne połączenie trzech gatunków macierzystych, które, o czym nie wolno zapominać, 

należy rozumieć przede wszystkim jako pojęcia odnoszące jego teksty do konwencjonalnie 

przyjętych obszarów literackich, nie zaś jako idee znajdujące w książce swoje bezpośrednie 

odzwierciedlenie. 

Dlatego w niniejszej pracy bardzo silnie oddzielić należy dwa pojęcia: hybrydę i sylwę93. 

Hybryda rozumiana jest tu jako typ wypowiedzi, w której konwencjonalne cechy wielu ga-

tunków połączone są w strukturalnie spójną całość. Sylwa jest z kolei utworem, w obrębie 

którego wiele czystych gatunków występuje obok siebie. Reprezentuje zatem sylwa tenden-

cję do zestawiania wielu form wypowiedzi, hybryda natomiast – do ich mieszania. Nie ozna-

cza to bynajmniej, iż z hybrydy nie sposób wyodrębnić całostek jawnie odnoszących się do 

tego, a nie innego gatunku. Jest to jednak możliwe wyłącznie na poziomie lokalnym, a wyod-

                                                      
91

 Problem ten poruszony został we wprowadzeniu. 
92

 Pozostałe poziomy pozwoliły zaistnieć niniejszej pracy, rozpoczynającej rozważania od teorii repor-

tażu.  

Problem ten poruszony został we wprowadzeniu. 
93

 R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996. 



 
Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr3/2012 

Journalism Research Review Quarterly                                                         Mateusz Zimnoch 
104 

rębnione w ten sposób cząstki nie mogą funkcjonować samodzielnie – jeśli nawet, to w spo-

sób inny, niż w pierwotnym zestawieniu. 

Książka Zrób sobie raj jest zatem hybrydą trzech zasadniczych gatunków: reportażu, 

eseju i pamiętnika, z czego żaden nie może być uprzywilejowany. Można o tym orzec wyłącz-

nie dzięki wspomnianej zdolności do wyodrębniania z hybrydy pomniejszych całostek gatun-

kowych. Okazuje się, że w przypadku Szczygła owe całostki nie spełniają warunków niezbęd-

nych do odpowiedniego gatunkowego przyporządkowania, gdyż, o ile ewidentnie odwołują 

się do klasycznie rozumianych matryc, o tyle nie są z nimi zgodne na poziomie funkcji. To 

otwiera kolejną ścieżkę interpretacyjną, która prowadzi do ostatecznych wniosków na temat 

specyfiki gatunkowej omawianego dzieła. 

Powyższe wątpliwości pozwalają mianowicie postawić tezę, iż trzy analizowane wyżej 

gatunki traktować należy jako swoiste etapy twórcze94, wciąż zataczające koło. Wyjście od 

własnych doświadczeń w kierunku analizy obcej przestrzeni, której opis ostatecznie ma na 

celu autodefinicję i samoutwierdzenie własnego „ja” – oto sens pisarstwa Szczygła wyrażony 

w najbardziej esencjonalny sposób. Jeśli przyjąć następujący schemat: 

 

GATUNEK FORMY INTYMNE ESEJ REPORTAŻ 

TREŚĆ Opis własnego życia Refleksja nad światem Opis świata 

FUNKCJA Poszukiwanie tożsamo-

ści, tworzenie własnego 

„ja” 

Analiza rzeczywistości, 

forma doświadczania 

świata 

Analiza rzeczywistości, 

informowanie 

czytelnika 

 

wypada stwierdzić, że u Szczygła treści i funkcje wszystkich trzech etapów ulegają przemie-

szaniu, wymieniając się: formy intymne przyjmują funkcję eseju i reportażu, eseistyczne – 

reportażu i form intymnych, zaś reportażowe – form intymnych i eseju: 

 

GATUNEK FORMY INTYMNE ESEJ REPORTAŻ 

TREŚĆ Opis własnego życia Refleksja nad światem Opis świata 

FUNKCJA Poszukiwanie tożsa- Analiza rzeczywistości, Analiza 

                                                      
94

 Etapy twórcze są tu rozumiane nie jako zmieniające się na przestrzeni życia twórcy tendencje, lecz 

jako fazy, przez które on przechodzi, tworząc dowolny tekst. 
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MACIERZYSTA mości, tworzenie 

własnego „ja” 

forma doświadczania 

świata 

rzeczywistości, 

informowanie 

czytelnika 

FUNKCJE 

PRZEJĘTE 

Analiza rzeczywisto-

ści, forma doświad-

czania świata, infor-

mowanie czytelnika 

Poszukiwanie tożsa-

mości, tworzenie wła-

snego „ja”, informo-

wanie czytelnika 

Forma doświadczania 

świata, poszukiwanie 

tożsamości, tworze-

nie własnego „ja” 

 

To tłumaczy źródła zwiększonego poziomu refleksji nad własnymi doświadczeniami, 

przyczyny niskiego poziomu refleksyjności oraz względnie rzeczowego charakteru form ese-

istycznych, a w końcu także intymność opisu reportażowego. Twórczość Szczygła sytuuje się 

bowiem zawsze na granicy: pomiędzy Polską, a Czechami, pomiędzy „ja” autora, a resztą 

świata oraz pomiędzy gatunkami, stanowiącymi w tym przypadku właśnie etapy twórcze. 

Oczywiście, jest sprawą niepodlegającą dyskusji, iż znakomita większość aktów mowy nie 

realizuje jednej zaledwie funkcji, lecz ich szereg, z którego wyodrębnić można jedynie funkcję 

wiodącą. Jednak w przypadku omawianej książki proporcje te przesuwają się w obrębie tych 

samych form. Jest to jednym z przejawów gonitwy za własną tożsamością, charakterystyczną 

z jednej strony dla pisarstwa emigracyjnego95 czy, szerzej, realizowanego w obcej przestrze-

ni, z drugiej dla tzw. New Journalism’u96, starającego się wypełnić lukę, jaką w wyniku ten-

dencji awangardowych pozostawiła po sobie literatura piękna97. 

W tym kontekście jasne stają się u Szczygła oznaki intensywnego przeżywania własnej 

podmiotowości98, jak choćby akcentowanie subiektywizmu już w pierwszych słowach książki, 

czy kluczowy dla niniejszej analizy tekst Po obu stronach okna99, którego tytułowy bohater – 

okno właśnie – jest symbolicznym portalem między dwoma światami: bezpiecznej, „wła-

snej”, oswojonej przestrzeni oraz przestrzeni obcej, będącej – co autor często podkreśla – 

antytezą przestrzeni macierzystej, z której się on wywodzi. Wybór Czech na temat swojej 

twórczości nie jest przypadkiem – czeskość doznawana jako absolutne przeciwieństwo pol-

                                                      
95

 Por. A. Sulikowski Tradycja personalistyczna we współczesnej eseistyce polskiej, [w:] Polski esej. 

Studia, red. M. Indyk, Kraków 1991. 
96

 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009, s. 334 – 336. 
97

 Więcej na ten temat zob.: M. Zimnoch, Reportaż…, op. cit. 
98

 Por. A. Sulikowski, ibid. 
99

 M. Szczygieł, Po obu stronach okna, [w:] ibid. 
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skości to dla Szczygła metoda utwierdzenia własnej genealogii, własnego kulturowego uwa-

runkowania i społecznych powikłań. Jego twórczość to nieustanna pogoń za Innym, która w 

rzeczywistości jest formą pogoni za samym sobą100. 

 

V. EGZEMPLIFIKACJA 

Aby opisana wyżej struktura genologiczna mogła znaleźć konkretne uzasadnienie, ko-

nieczne jest przeprowadzenie analizy wybranego tekstu z książki Zrób sobie raj. Jej trójga-

tunkowość w najbardziej wyrazisty sposób ujawnia się w przywoływanym już w niniejszej 

pracy tekście Po obu stronach okna, dlatego będzie on materiałem badawczym, który pozwo-

li na wskazanie wspomnianych form gatunkowych. Należy jednak zaznaczyć, że jest on swo-

istym wyjątkiem na tle całości dzieła, bowiem z powodu niedostatecznego przemieszania 

hybrydycznego nie dochodzi do wystarczająco silnych zmian funkcjonalnych, by mogły być 

dowodem całej stawianej wyżej tezy. Z kolei strukturalny rozbiór genologiczny większości 

tekstów byłby niezwykle skomplikowany właśnie ze względu na owe przemieszanie. Dlatego 

dwie części stawianej tezy potwierdzone zostaną przy pomocy zróżnicowanego materiału 

tekstowego: wielogatunkowość – przy pomocy utworu Po obu stronach okna, gdzie zmiany 

perspektyw gatunkowych realizują się wzdłuż wyraźnie widocznych granic, natomiast hybry-

dyczne przemieszanie funkcji – na podstawie innych tekstów zgromadzonych w książce. 

Gdy podzielić analizowany – względnie krótki przecież – tekst Po obu stronach okna na 

segmenty, w wyraźny sposób odwołujące się do gatunków składowych, okaże się, że jest ich 

dwanaście. Segmentem wyjściowym byłaby dłuższa refleksja eseistyczna wychodząca od 

zagadnienia niezwykle ogólnego: 

 

Pytany jestem o moje miejsce w Czechach. Jakieś moje miejsce szczęśliwe czy coś w tym rodzaju
101

. 

 

To proste na pozór pytanie, na które pada bardzo konkretna skądinąd odpowiedź, jest przy-

czynkiem do refleksji natury niemalże filozoficznej: 

                                                      
100

 Bardzo wyrazistym tego przykładem jest fragment tekstu Chcesz rozśmieszyć Boga? (M. Szczy-

gieł,  

op. cit., s. 192), w którym Szczygieł dochodzi do wniosku, iż otrzymywane od Czechów liczne wiado-

mości SMS z kondolencjami w związku z katastrofą w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku bardzo 

silnie uświadomiły mu, że jest Polakiem. Taka interpretacja tekstu Szczygła doskonale wpisuje się w 

drugi etap myśli inności, zwłaszcza w koncepcję abiektu Julii Kristevej. 
101

 M. Szczygieł, op. cit., s. 49. 
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(…) myśląc o swoim miejscu w Czechach, zawsze siedzę na parterze przedwojennej willi w Pradze. W 

stumetrowym, czteropokojowym mieszkaniu, gdzie przed sobą widzę wielkie okno… O, przepraszam, in-

aczej powiem. Ponieważ przeważnie przebywam jednak w Warszawie, to: 

Widzę, jak widzę przez sobą wielkie okno.
102

 

 

Zostaje ona jednak już po chwili złamana: 

 

Znajdujemy się w hallu (…).
103

 

 

Brzmi banalnie raczej, niż filozoficznie, ale porusza jedno z fundamentalnych zagadnień 

pisarstwa eseistycznego. Dosyć wspomnieć zdanie otwierające Widzenia nad Zatoką San 

Francisco Czesława Miłosza: 

 

Jestem tu
104

. 

 

Taka osobista refleksja nad czasem i przestrzenią potwierdza słuszność zaproponowanego w 

rozdziale drugim modelu dwóch przestrzeni dyskursywnych, na styku których tworzy pisarz. 

Owym punktem stycznym jest w fizycznym sensie właśnie opisywane okno, które jest dla 

Szczygła ekranem, ofiarującym obrazy dające w obcej przestrzeni punkt zaczepienia: 

 

A gdy zostawia mnie tygodniami w swoim domu samego, świat zwija mi się do tego okna i ogrodu (…).
105

 

 

Nieprzypadkowy jest zresztą fakt, iż za oknem znajduje się właśnie ogród: 

 

(…) pole białych przebiśniegów w marcu, (…) złote forsycje w kwietniu, (…) krzaki ciemnofioletowego i 

białego bzu w maju i (…) wodospady śnieżnobiałego jaśminu (…) w czerwcu (…). Nad wszystkim unosi się 

ciemna zieleń świerku [który] nie wdzięczy się niczym o żadnej porze roku, a kontakt z człowiekiem na-

wiązuje ewentualnie jesienią, bombardując szyszkami.
106

 

 

Natura to kolejny, powtarzający się stale obiekt refleksji eseistycznej. To pierwotna dla każ-

dego człowieka przestrzeń, przestrzeń „swoja” w przestrzeni obcej – a w każdym razie obiekt 

                                                      
102

 Ibid. 
103

 Ibid., s. 50. 
104

 Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989, s. 5. 
105

 M. Szczygieł, op. cit., s. 60. 
106

 Ibid., s. 49. 
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tęsknoty, budzącej się w sytuacji kontaktu z przytłaczającą kulturą cywilizacyjną. Podobnie 

Miłosz we wspomnianej książce stara się ujarzmić obcą przestrzeń przez zespolenie jej z na-

turą: 

 

O świcie mgła w dole jest burzliwie skłębioną równiną. Wschodzi słońce i w jej wyrwach ukazują się wo-

dy zatoki, zarysy wysp i przylądków, wiązki wieżowców. Rosa kapie z sosen, słychać w krzakach za oknem 

cykanie kolibrów. Na drogach i mostach nabiera częstotliwości ruch, migot mnóstwa mikroskopijnych 

punkcików. Potem sam wchodzę między śpieszących w swoich celach ludzi, staję się cząstką wielkiego 

funkcjonowania
107

. 

 

Dowodem słuszności odczytania mentalnego zawłaszczenia okna jako aktu oswojenia jest 

ostatnie zdanie eseistycznego segmentu tekstu: 

 

Mieszkanie nigdy nie będzie moje, ale nie ma to większego znaczenia, bo – jak się Państwo domyślają – 

będzie moje już na zawsze.
108

 

 

Dalszych jedenaście segmentów to występujące naprzemiennie elementy pamiętnika oraz 

reportażu, zbliżonego w wielu miejscach do biografii. Okazuje się, że pierwszy segment jest 

zaledwie pretekstem do przedstawienia historii właścicielki okna, znanej czeskiej tłumaczki z 

języka polskiego. Czysty pamiętnik: 

 

Z właścicielką okna poznaliśmy się przez przypadek, kiedy prawie nie mówiłem po czesku. (…) Z biegiem 

lat okazało się
109

, że jest połączeniem damy ze starej szkoły i szkolnej dziewczynki.
110

 

 

w płynny sposób przechodzi w formy reportażu historycznego: 

 

Był jednak czas, kiedy czułem się w tym mieszkaniu nieswojo. Chodzi o sąsiedztwo sztuki. W nocy zosta-

wałem sam na sam z Alfonsem Muchą. (…) Otóż w salonie wisiał portret panny Gieni (…). Jej mąż nazy-

wał się Antonín Vyskočil (…). Na ślub panny Gieni (…).
111

 

 

                                                      
107

 Cz. Miłosz, op. cit., s. 37. 
108

 M. Szczygieł, op. cit., s. 50. 
109

 Spojrzenie z dużej perspektywy czasowej jest dowodem, iż forma intymna, do jakiej należy się w 

przypadku tego tekstu odwołać, to właśnie pamiętnik (por. M. Czermińska, O autobiografii… op. cit., s. 

12 – 15. 
110

 M. Szczygieł, op. cit., s. 51. 
111

 Ibid., s. 53 – 54. 
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te w reportaż autobiograficzny: 

 

Być może Jarosław Seifert to jedyny noblista świata, który zawdzięcza Nobla sprzątaczce. Nielegalne wy-

danie Seiferta właścicielka okna kupiła od sąsiadki zza białego bzu.
112

 

 

który z kolei przechodzi w czysty reportaż: 

 

Dopiero amnestia pozwoliła jej znów używać w podpisach przekładów nazwiska po mężu (też tłumaczu). 

Na stresy stosuje podróże (…). Nie lubi, kiedy ktoś patrzy na abstrakcyjny obraz i pyta (…). Ściąga wtedy 

okulary (…).
113

 

 

Ten znów powraca do formy pamiętnika, czasem nawet za pośrednictwem komentarza me-

tatekstualnego: 

 

Tę opowieść z życia w domu Heleny Stachovej skomponowałem tak, żeby dojść do wspaniałego przy-

padku.
114

 

 

Kończy się tekst pytaniem o samą twórczość, będący swego rodzaju powrotem do postawy 

eseistycznej: 

 

A może powinienem zakończyć tę opowieść tak, jak czasem kończy do mnie maile pani Stachová? 

„Howgh!”
115

 

 

Przeplatające się formy pamiętnikarskie oraz różne odmiany form reportażowych, któ-

rych zetknięcia zazwyczaj nie zaczynają się nawet nowym akapitem, można uznać za cechę 

eseju na poziomie metatekstualnym. Nałożona na to dygresyjność powoduje, że od strony 

struktury tekst ma liczne cechy tego gatunku. 

Zatem esej jest w przypadku tekstu Po obu stronach okna pretekstem dla wprowadze-

nia reportażu biograficznego tłumaczki, przeplecionego licznymi wspomnieniami o charakte-

rze pamiętnikarskim. Przemieszanie funkcji, opisywane wyżej w niniejszym rozdziale, okazuje 

się nie być tutaj równie wyraźne, co w przypadku innych tekstów. Ostatecznie bowiem esej 

                                                      
112

 Ibid., s. 58. 
113

 Ibid., s. 59. 
114

 Ibid., s. 60. 
115

 Ibid., s. 61. 
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przyjmuje w dużej mierze funkcję refleksyjną, pamiętnik – autodefinicyjną, zaś reportaż – 

informacyjną. Jak już wspomniano, omawiany tekst jest jednak pod tym względem swego 

rodzaju wyjątkiem na tle pozostałych. O przemieszaniu funkcji świadczyć mogą natomiast 

poniższe przykłady zaczerpnięte z innych utworów. 

Pamiętnik jako forma impresywna. Najbardziej wyrazistym przykładem funkcji impre-

sywnej form pamiętnikarskich, czy szerzej, intymnych, jest fragment tekstu Naród z kodem 

do domofonu, będący zapisem rozmowy Szczygła z przypadkowym Czechem spotkanym w 

jednym z praskich lokali. Podjętym problemem jest demitologizowanie bohaterskich czynów 

w Czechach. Warto zaznaczyć, iż – choć nie wynika to w sposób bezpośredni z tekstu – roz-

patrywany był w odniesieniu do polskiej mitologii ofiarnictwa, co świadczy zresztą o niejed-

noznaczności przyjętej funkcji, przesuwającej się w tym kontekście w kierunku autodefinicji. 

Całość dialogu podsumowana jest prostą konstatacją impresywną: 

 

Proszę Państwa, powiem szczerze: niełatwo w Czechach dokonać bohaterskiego czynu.
116

 

 

Pamiętnik jako forma doświadczania świata. Inny fragment tego samego tekstu może 

posłużyć za przykład przejęcia przez pamiętnik eseistycznej funkcji doświadczania. Podroz-

dział Ja tylko przejeżdżałem tramwajem jest zapisem wspomnienia, obejmującego charakte-

rologiczne novum, niepojęte dla autora: 

 

Przecież ten mężczyzna mógł po dwudziestu latach utrzymywać, że wysiadł z tramwaju i też obalał 

ustrój. (…) A on – nie, on – że tylko przejeżdżał tramwajem.
117

 

 

Oczywiście, samo doświadczenie tej sytuacji było głównym faktem empirycznym, jednak 

włączenie go w szerszy tekst samo w sobie jest aktem poznawczym, mającym ostatecznie na 

celu pełne zrozumienie danego problemu. 

Pamiętnik jako autodefinicja. Ostatnia z funkcji – autodefinicja – jest przynależna for-

mom pamiętnikarskim. Cały tekst Chcesz rozśmieszyć Boga? wokół niej jest osnuty, będąc 

zapisem doświadczeń z czeskością po katastrofie smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. Szczygieł 

stwierdza między innymi: 
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Inna rzecz, że te kondolencje trafiały do mnie, czyli człowieka, który wciąż jest chronicznie niezadowolo-

ny z Polski, choć uważam, że moje niezadowolenie jest formą miłości do ojczyzny. Poczułem się więc z 

tymi kondolencjami nieswojo. Ale, paradoksalnie, te SMS-y i maile z Czech przybliżyły mnie co mojego 

kraju. Uświadomiły mi, że jestem stąd.
118

 

 

Esej jako forma impresywna. Oprócz wspomnianych, klasycznych dla eseju funkcji we 

fragmencie tekstu Po obu stronach okna, można znaleźć w nim także elementy impresywne. 

Ostatecznie bowiem, abstrahując od opisywanych wyżej problemów mu właściwych, udzie-

lona zostaje konkretna odpowiedź na konkretne pytanie, wzbogacona zresztą o szereg in-

formacji szczegółowych: 

 

Pytany jestem o moje miejsce w Czechach. (…) 

Widzę, jak widzę przed sobą wielkie okno. 

Zamykane na dwadzieścia osiem klamek, z widokiem na ogród (…) (s. 49) 

 

Na koniec zamieszczono zdjęcie opisywanego okna, opatrzone formułą: „Moje okno w 

Pradze wygląda tak”, co jest aktem komunikacyjnym świadczącym o silnej chęci przekazania 

bardzo konkretnych informacji czytelnikowi. 

Esej jako forma doświadczania świata. Typowa dla eseju funkcja pisarstwa jako do-

świadczania widoczna jest szczególnie w tekście Pod nieobecność Pana Hrabala, najbardziej 

zbliżonym do klasycznych realizacji tego gatunku. W tym tekście, będącym dość rozległą – 

wbrew objętości – refleksją na temat czeskiej kultury, widać wyraźnie wędrówkę intelektual-

ną twórcy: od inspiracji literackich, poprzez refleksję nad rzeczywistością, aż po nowy wnio-

sek, będący ostatecznym wynikiem rozmyślań: 

 

Uważam, że aby poznać tę dialektykę, warto było dać się oszukać.
119

 

 

Refleksja ma skutek dodatni, a więc sam akt eseistyczny jest tutaj formą doświadczania świa-

ta, nie zaś jedynie zapisem doświadczeń empirycznych przyniesionych z zewnątrz tekstu. 

Esej jako autodefinicja. Dość powierzchownym, lecz bardzo wyraźnym przykładem 

przeważającej funkcji autodefinicyjnej w formie eseistycznej jest tekst Kraj raj, będący prze-

krojową analizą występowania elementów martyrologicznych w rozmaitych hymnach naro-
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dowych. Okazuje się, że znaleźć ją można w każdej z pieśni – za wyjątkiem hymnu czeskiego. 

Jest ta krótka analiza próbą odniesienia własnego obszaru kulturowego funkcjonującego jako 

przeciwieństwo obszaru opisywanego do innych obszarów, czyli próba zdefiniowania macie-

rzystej zbiorowości, a co za tym idzie – autodefinicja. 

Reportaż jako forma impresywna. Funkcja informacyjna form reportażowych wystę-

puje w najbardziej zagęszczonym stopniu w tekście Krótka historia niechęci, będącym quasi-

naukową, niewielką pracą opisową, ujmującą historyczne przyczyny niechęci narodu czeskie-

go do instytucji kościoła. Nie ma w nim prawie żadnego śladu autorskich refleksji, nie są też 

przywoływane przez pisarza żadne własne doświadczenia związane z awersją Czechów do 

religii – choć pozostałe teksty świadczą, iż doświadczeń tych ma on całe mnóstwo. Tekst jest 

maksymalnie zobiektywizowany, nie zawiera elementów poetyckich, tak często występują-

cych w książce, skonstruowany jest w sposób chronologiczny – ma więc wszelkie cechy zbli-

żające go do literatury naukowej lub dziennikarstwa informacyjnego. 

Reportaż jako forma doświadczania świata. Znaleźć można w książce fragmenty, w 

których nie tylko reportażowanie, ale sam proces pisania jest formą doświadczania. Odpo-

wiednie, twórcze zestawienie faktów tworzy nadbudowę semantyczną, nie tylko dla odbior-

cy, lecz również dla reportera: 

 

Artykuł o jego śmierci zatytułowano Śmiertelny papieros w łóżku Bondy’ego. Pod tą informacją dodano 

„linki związane z tą wiadomością”: 

„Łóżka – szeroki wybór on-line.” 

„Szukacie łóżka czy materaca? Tysiące ofert tutaj!” 

„Raj łóżek.”
120

 

 

Powyższy przykład, zaczerpnięty z tekstu Zapaliło się łóżko, jest właśnie jednym z miejsc, w 

których zetknięcie dwóch rzeczywistości nadaje sensu całości – i rozumieć to można jako 

doświadczanie świata przez twórcę właśnie na etapie montażu, nie zaś reportażowania. 

Reportaż jako autodefinicja. Funkcja autodefinicyjna form reportażowych pełni klu-

czową rolę w całości książki, zaś najlepszym jej przykładem jest tekst Jak się państwu żyje bez 

Boga?, będący swoistą osią, wokół której osadzone są pozostałe treści. Klasyczna, impresyw-

na realizacja tego tematu, winna polegać na zebraniu stosownego materiału faktograficzne-

go przy użyciu typowych dla reportażu narzędzi, tymczasem Szczygieł stosuje w tym miejscu 
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narzędzie bardzo swoiste. Wywołuje mianowicie zdalny dialog społeczeństwa polskiego, wy-

stępującego w roli wywiadowcy, oraz czeskiego, które jest odpytywane. To niezwykłe starcie 

dwóch świadomości religijnych nie jest jedynie zagrywką formalną, zwiększającą atrakcyj-

ność opisu, lecz rodzajem bitwy o tożsamość – nie czeską przecież, lecz polską. Stąd też za-

kończenie, będące rodzajem rozstrzygnięcia potyczki: 

 

- No to wystarczy, że uwierzysz w Boga. 

- Tak, tylko problem w tym, że go nie ma.
121

 

 

Jest ono jednak dopiero początkiem wojny. W kolejnych tekstach szala zwycięstwa wciąż 

przechyla się to na jedną, to na drugą stronę, by w końcu definitywnie przeważyć na stronę 

polską – religijną: 

 

A ja mówię panu, że umarli dadzą o sobie znać.
122

 

 

Po tej kwestii dochodzi do rozwiązania dylematu, gdyż ostatni tekst dotyczy testamentu ate-

isty Karela Teige: 

 

To przecież Teige – guru surrealizmu, do którego Egon Bondy…, który damskimi sutkami pokrywał…, któ-

rego grób pani Helena Stachová… 

Testament ateisty – pomyślałem.
123

 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

Powyższa egzemplifikacja nie jest, rzecz jasna, wyczerpująca, mając na celu jedynie 

wypunktowanie rzeczywistych przejawów zaproponowanej struktury gatunkowej. Nie jest jej 

ambicją wymienienie wszystkich, najdrobniejszych odwołań do różnych konwencji, gdyż ce-

chą immanentną samych gatunków składowych jest zdolność włączania innych aktów mowy 

w swoje ramy. Dlatego też nie wspomniano o konwencji wywiadu zastosowanej w tekście 

Fotograf czeski, o włączeniu treści ogłoszenia w Naród z kodem do domofonu, o zastosowa-

niu czystej sondy w tekście Tu nikt nie lubi cierpieć, o elementach itinerarium we Wkurzaczu 

czeskim ani o innych konwencjach wplecionych w tę hybrydyczną formę. Opis taki nie miałby 
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większego sensu poznawczego, gdyż omawiana tendencja nie jest żadnym ewenementem na 

tle pozostałych tekstów reprezentujących szeroko rozumianą faktografię. Te same zjawiska 

występują w najbardziej klasycznych realizacjach reportażowych, eseistycznych i autobiogra-

ficznych, są więc one istotne z punktu widzenia badań nad gatunkami, lecz nie wnoszą wiele 

do analizy genologicznej konkretnego tekstu. Dlatego poprzestać należy na pokazaniu przy-

kładowych elementów gatunków składowych oraz wszystkich konfiguracji funkcyjnych, do 

jakich w nich dochodzi. Cel ten, jak się zdaje, został osiągnięty. 
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Iwona Łydek 

WARSZTAT RADIOWEGO DZIENNIKARZA MUZYCZNEGO W POLSCE 

 

1. SPECYFIKA RADIA I NAJPOPULARNIEJSZE W POLSCE FORMATY MUZYCZNE STACJI RADIOWYCH 

 

„Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki i nic nie słychać.”1 – zwykł mawiać Ju-

lian Tuwim. Większość odbiorców ceni jednak wspomniane medium za to, że jeden ruch ręki, 

bądź dotknięcie przycisku pilota, sprawia, iż mogą usłyszeć głos cenionego dziennikarza, in-

formację, czy muzykę - słowem ulubione dźwięki.  

Wynalazcą radia - urządzenia służącego komunikowaniu - jest Guglielmo Marconi, 

który opatentował je w 1896 roku. Lata dwudziestete XX wieku to złota era radiofonii. Bada-

cze spierają się, które wydarzenie należałoby uznać za najważniejsze dla rozwoju radia jako 

środka masowego przekazu. Dla Stanisława Miszczaka przełomowa jest data uruchomienia w 

Pittsburgu 2 listopada 1920 roku pierwszej stacji na świecie, która regularnie nadawała au-

dycje.2 Jerzy Tuszyński wspomina o radiowym koncercie Nellie Melby, nadanym 15 czerwca 

1920 roku przez Marconi–House w Chelmsford oraz o rozpoczęciu nadawania przez amery-

kańską rozgłośnię w Pittsburgu.3 Tomasz Goban – Klas zauważa, że erę radia rozpoczyna rok 

1922, gdy zaczął działać nadajnik na wieży Eiffla w Paryżu, a angielska stacja BBC emitowała 

regularny program.4 Już wtedy można było wyróżnić dwie funkcje radia – informacyjną i roz-

rywkową. Wiążą się one z dwoma modelami radiofonii: systemem komercyjnym, który roz-

winął się w USA i publicznym, którego wzorem stała się stacja BBC.5  

Model rynkowy (komercyjny) - charakteryzuje się tym, iż źródłem utrzymania stacji są 

środki uzyskane ze sprzedaży czasu antenowego. Program ma za zadanie przyciągnąć jak 

największą ilość odbiorców, co zapewnia pozyskanie uwagi reklamodawców.6 Model spo-

                                                      
1
 Dane za stroną internetową: http://www.cytaty.info/cytat/radiotocudownywynalazek/1, dostęp dnia 

13.04.2011. 
2
 M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyj-

nym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s.26 
3
 Ibidem, s.26 

4
 Ibidem, s.26 

5
 Ibidem, s.27 

6
 Ibidem, s.27 
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łeczny (publiczny) charakteryzuje się z kolei tym, że program radiowy jest w pewnym stopniu 

poddany kontroli państwa, a źródłem finansowania rozgłośni są tzw. opłaty abonamentowe. 

Radio w tym systemie ma spełniać rolę misji publicznej wobec obywateli, przez nadawanie 

programów o charakterze kulturotwórczym, czy integracyjnym.7   

Czasy II wojny światowej kładą się cieniem na historię omawianego środka masowego 

przekazu. W pierwszych latach rozwoju radiofonii, odbiorca nowego medium był maksymal-

nie skupiony na przekazie, w związku z tym rosła propagandowa moc radia. Słuchacz, odizo-

lowany od otoczenia, chłonął przekaz, który był wówczas często nadawany przez przywód-

ców totalnych reżimów – Adolfa Hitlera, czy Józefa Stalina.8 

Dominacja radia kończy się w latach pięćdziesiątych XX wieku, wraz ze wzrostem po-

pularności telewizji. Tzw. ślepe medium staje się tym drugorzędnym, nie tracąc jednakże na 

znaczeniu. Rozwija się fonografia - można odtwarzać w eterze utwory muzyczne w dobrej 

jakości; lepiej wykorzystuje się fale radiowe. Rozwój technologii sprawia, że odtąd mały 

przenośny odbiornik towarzyszy słuchaczom w dowolnym miejscu i czasie; programy specja-

lizują się i zaczynają być kierowane do określonych grup odbiorców9, co oznacza, że na popu-

larności zyskuje tzw. formatowanie radia. 

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to czas, gdy radio ulega kolejnej transformacji. Funk-

cjonuje ono w społeczeństwie informacyjnym – czyli w takiej wspólnocie, która korzysta z 

nowoczesnych systemów informacyjnych, będących zarówno podstawą działalności zawo-

dowej ludzi, jak i ich rozrywki. Heidi i Alvin Toffler do cech społeczeństwa informacyjnego 

zaliczyli m.in/ wiedzę, zastosowanie nowoczesnych technologii, wysoko wykwalifikowanych 

pracowników, globalizację, wspólnoty o charakterze heterogenicznym (różne grupy narodo-

wościowe, rasowe, które potrafią ze sobą współistnieć i współdziałać) oraz odejście od ma-

sowości i postawienie na indywidualizm. Następuje „odmasowienie” środków przekazu, ich 

fragmentaryzacja oraz upodmiotowienie użytkowników mediów.10 Radio, dzięki nowym 

technologiom zyskało nieznaną dotąd formułę. „Tworzywo radiowe charakteryzuje polifonia, 

melanż słów, dźwięków, muzyki, oddziaływających na słuchową plastykę odbioru”11. 

                                                      
7
 Ibidem, s.27 

8
 M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton (…), op. cit, s.28  

9
 Ibidem, s.29 - 33 

10
 Ibidem s. 33 - 36  

11
 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2008, s.11 
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Zmiany w Polsce po 1989 roku spowodowały, iż ukształtowały się trzy grupy nadaw-

ców radiowych: nadawcy publiczni (Polskie Radio), nadawcy komercyjni (uzyskujący możli-

wość emitowania programów na podstawie koncesji nadanej przez Krajową Radę Radiofonii i 

Telewizji) oraz nadawcy społeczni.12 Nadawcy komercyjni, głównie RMF FM i Radio Zet, ode-

brali radiu publicznemu monopol, zyskując błyskawicznie na popularności13. 

W każdej z wyżej wymienionych grup możemy mówić o tendencjach formatowych, 

czyli pewnej specjalizacji przekazu. Mamy do czynienia z konwergencją czyli prowadzący w 

audycjach odsyłają słuchaczy na stronę internetową stacji, czy odbiorcy, używając telefonów 

komórkowych z niemal każdego miejsca mogą zadzwonić do radia i wystąpić na antenie; co 

więcej, duże koncerny medialne skupiają w wiodącym nurcie, zarówno przekaz telewizyjny, 

radiowy, prasowy i internetowy. „Radio się specjalizuje, natomiast jego audytorium – różni-

cuje” 14– przekaz radiowy ma odpowiadać potrzebom konkretnej grupy odbiorców. W związ-

ku z tym mamy do czynienia z kilkoma tendencjami, nierzadko przeciwstawnymi, dotyczący-

mi działalności współczesnej radiofonii. Są to: indywidualizacja – słuchacz jako aktywny 

uczestnik audycji; homogenizacja – upodobnienie się między sobą stacji radiowych, pod 

względem dążenia do uatrakcyjnienia przekazu; interaktywność – np. radio w Internecie; 

atrakcyjność – formuła, która pozwala pozyskać odbiorców, różna od homogenizacji, gdyż 

mamy do czynienia z dążeniem do wyróżniania się stacji na tle konkurencji. Wszystkie po-

wyższe trendy, zbliżają nas do próby zdefiniowania zjawiska formatowania rozgłośni radio-

wych, związanym z zaplanowanym działaniem nadawców, których celem jest precyzyjne 

określenie grupy docelowej, do jakiej program będzie kierowany. Gdy grupy odbiorców zo-

stają określone, radia dostosowują odpowiednio swoje propozycje: format muzyczny, ale i 

treści słowne, czy reklamy.15  

Najpopularniejsze formaty muzyczne stacji radiowych w Polsce to:  

1. AC – Adult Contemporary – znane utwory, począwszy od lat 80’, po współczesne 

(Radio Bielsko);  

2. hotAC – nowości popowe i soft rockowe (RMF FM);  

3. softAC – łagodna muzyka środka (Radio Zet);  

4. oldies – muzyczne lata 60’te’ 70’te i 80’te (Radio Złote Przeboje,);  

                                                      
12

Ibidem, s.12 
13

 M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton (…), op. cit., s.54 
14

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit., s.14 
15

 Ibidem, s.15 - 17 
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5. CHR – Contemporary Hit Radio – nowości muzyczne (różnych gatunków) (np. Ra-

dio Eska, czy Roxy FM);  

6. news&talk – radio „mówione”, kładące nacisk na informacje (np. Tok FM)16.  

W związku z formatowaniem radia obecnie na zlecenie stacji radiowych przeprowa-

dzane są tzw. testy muzyczne. Są to badania polegające na tym, że respondenci oceniają pio-

senki, a te najwyżej sklasyfikowane, trafiają na antenę.17 Utwory wstępnie selekcjonuje dy-

rektor muzyczny. On ustala, co może się spodobać słuchaczom. Wybrane piosenki trafiają do 

playlisty programu komputerowego „Selector”. Pomaga dyrektorowi muzycznemu w podję-

ciu trafnej decyzji, dotyczącej utworów muzycznych, które pojawią się w radiu.18 Taki sche-

mat postępowania nie występuje w przypadku autorskich programów muzycznych, prowa-

dzonych przez dziennikarzy muzycznych, którzy autonomicznie, bez presji badań, czy sugestii 

programu komputerowego, wybierają utwory, prezentowane słuchaczom w czasie trwania 

audycji. 

Charakter komunikacji w radiu opiera się na schemacie Nadawca – Odbiorca. Formuła 

ta zakłada kontakt dziennikarza z słuchaczem, gdzie odbiorca może swobodnie zareagować 

na przekaz, przez co następuje sprzężenie zwrotne. Uczestnicy komunikacji nie widzą się na-

wzajem, lecz mogą np. rozmawiać na antenie, podczas trwania programu, co sprawia, że 

sprzężenie zwrotne następuje właściwie na bieżąco. Nadawca ma za zadanie utrzymać w 

ryzach założenia swojej audycji, jednocześnie tworząc przyjazną atmosferę, czym działa na 

emocje odbiorców, którzy w procesie mogą przyjąć postawę bierną (traktując radio jako me-

dium towarzyszące), bądź aktywną (dzwoniąc do programu).19 

Radio jawi się jako najbardziej wymagające medium dla dziennikarza. Tekst prasowy 

można zmienić i doszlifować, zanim trafi do druku. Ewentualne potknięcie w telewizji warto 

spróbować złagodzić dobrą prezencją, czy uśmiechem skierowanym w stronę widzów. Publi-

cysta radiowy nie ma takich możliwości. Warsztat radiowca powinien opierać się na intrygu-

jącym głosie, poprawności językowej, ale i dobrej dykcji, gdyż nadal trudno wyobrazić sobie 

dziennikarza radiowego z poważną wadą wymowy. Co więcej, mikrofon nie może paraliżo-

wać prowadzącego audycję. „Ponieważ coraz częściej wymaga się od dziennikarzy radiowych 

występowania na antenie na żywo (…) muszą zachowywać wysokie standardy ścisłości, a 

                                                      
16

 K. Głowiński, Zmień ton, „Press”, Poznań 2005, nr 10 (117), s.51 
17

 B. Goczał, Atest na piosenkę, „Press”, Poznań 2002, nr 4 (75), s.64-65 
18

 K. Głowiński, Selekcja na fali, „Press”, Poznań 2006, nr 12 (131 ), s.52-54 
19

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit., s.62 - 66 
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jednocześnie myśleć pod presją chwili i mówić bez wcześniej przygotowanego scenariusza” 

20– słowa Michaela Dodda, wskazują, że niezwykle ważna na antenie jest autokontrola. Oto 

jak Wojciech Mann wspomina swoją pierwszą audycję radiową, wyemitowaną przez Rozgło-

śnię Harcerską, podkreślając ówczesną nieumiejętność opanowania nerwów i stresu: „Bar-

dzo się cieszę, że moja pierwsza audycja nie została nigdzie zachowana. Do dziś pamiętam 

potworny wysiłek, z jakim dukałem przemądrzałe zdania na temat Donovana <konkretnie 

płyty „Fairytale” wydanej w 1965 roku> i jakieś mętne próby porównywania go do Boba Dy-

lana, którego bardziej znałem z opowieści niż z prawdziwych nagrań.”21 Wspomnienia cenio-

nego dziś muzycznego dziennikarza radiowego, który dla wielu adeptów stanowi wzór do 

naśladowania, wskazują na to, iż tak naprawdę w każdej możliwej działalności, najważniejsza 

jest praktyka i doskonalenie umiejętności, a zupełne unikanie błędów jest właściwie niemoż-

liwe. 

 

2. GATUNKI DZIENNIKARSKIE PREFEROWANE W RADIU. 

 

W radiu posługujemy się umownie słowem audycja na określenie różnych typów pro-

gramów radiowych. Jak wskazuje Grażyna Stachyra, do niedawna w genealogii radiowej nie 

funkcjonował termin „gatunek”, w odniesieniu do różnorodnych rodzajów audycji. Jednak 

dziś już możemy swobodnie definiować tzw. „gatunki audycji”. 22 

Gatunkami w radiu są „konkretne, względnie trwałe pod względem tematycznym, 

kompozycyjnym i stylistycznym typy wypowiedzi, kształtujące się w zależności od funkcji (na-

ukowej, technicznej, publicystycznej, praktycznej, obyczajowej) oraz specjalnych, właściwych 

każdej sferze, okoliczności obcowania językowego”23. Podany przeze mnie termin ma charak-

ter filologiczny, co nie zmienia faktu, że gatunek to innymi słowy: rodzaj, typ, sposób reali-

zowania programu radiowego.  

Czym zatem jest audycja radiowa? Stachyra, powołując się na „Leksykon PWN” poda-

je, iż jest to „jednostka programu radiowego, muzyczna lub słowna; audycja dzieli się głów-

nie na słowną i muzyczną (forma koncertu, służąca popularyzacji muzyki) i słowno – muzycz-

                                                      
20

 A. Boyd, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s.7 
21

W. Mann, Rock*Mann. Czyli jak nie zostałem saksofonistą, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, s.88 
22

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit., s.19 
23

 Ibidem, s.19 



 
Naukowy Przegląd Dziennikarski                                                                                                                    nr3/2012 

Journalism Research Review Quarterly                                                            Iwona Łydek 
120 

ną; w audycji stosuje się także różnorodne efekty akustyczne; mogą być one reżyserowane 

(…); typy audycji ze względu na rodzaj użytego materiału dźwiękowego dzielimy na: audycje 

<na żywo> i audycje <z zapisu> (…); gł. Typy audycji wyróżniane ze względu na problematykę 

to: audycje informacyjne, publicystyczne, oświatowe, literackie, muzyczne, rozrywkowe, teatr 

radiowy; są stosowane też  inne podziały, np.: kryterium stanowią słuchacze, dla których są 

przeznaczone(…)”24 Zacytowaną przeze mnie definicję rozwijają rozważania Barbary Boniec-

kiej i Jolanty Panasiuk, które zauważyły, iż audycja radiowa może stanowić gatunek sam w 

sobie. Jest to pewien hipergatunek, w obrębie którego wyróżniamy różnorodne formy i typy 

programów radiowych.25 Niniejszy podrozdział będzie poświęcony gatunkom radiowym, sto-

sowanym przez dziennikarzy muzycznych. 

Pierwszym istotnym spostrzeżeniem jest fakt, iż dziennikarze muzyczni nie udzielają 

się w gatunkach stricte informacyjnych. Oczywiście zdarza się, że bieżące serwisy newsowe w 

stacjach radiowych dotyczą kwestii muzycznych (np. szczególnie spektakularnego stadiono-

wego koncertu), są one jednak podawane przez stałych prezenterów wiadomości. Te same 

zdarzenia muzyczne, mogą być później komentowane w audycjach o charakterze publicy-

stycznym, przez dziennikarzy muzycznych np. w ich programach autorskich. 

Zacznijmy od muzycznych audycji towarzyszących, które wymagają najmniejszego 

zaangażowania ze strony prowadzącego publicysty muzycznego. Cechy charakterystyczne 

tego gatunku to: kilkugodzinna formuła, fakt, iż elementem dominującym tego rodzaju audy-

cji jest muzyka (zajmuje ok. 80% czasu antenowego), mamy do czynienia z niezbyt rozbudo-

wanymi wejściami prowadzącego na antenę, reklamami oraz często z zastosowaniem formy 

gatunkowej phone – out ( dziennikarz, który prowadzi program dzwoni do swoich słuchaczy, 

przeprowadza konkurs, bądź po prostu rozmawia i nagradza ich np. płytami26). Są to popu-

larne audycje, w których stosuje się tzw. strategię „tła”, gdyż ich celem jest uprzyjemnianie 

codziennych zajęć i obowiązków słuchaczy, ponieważ nie muszą oni w skupieniu śledzić każ-

dej minuty programu. Format muzyczny stacji nie daje prowadzącemu swobody wyboru 

utworów na antenę. Zależy to od dyrektora muzycznego stacji, który często korzysta z pomo-

cy wspominanego już programu komputerowego Selector.27 W polskich mediach przykłada-

mi muzycznych audycji towarzyszących, wyróżniających się wszystkimi wymienionymi ce-

                                                      
24

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit., s.20 
25

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit., s.92 
26

 Ibidem. s.163 
27

 Ibidem, s.146 - 153 
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chami są np. „ImprESKA” w radiu ESKA - na antenie od niedzieli do czwartku w godzinach 

19.00 – 23.00; program prowadzony przez dziennikarza o pseudonimie Jankes; czy „Wasza 

Muzyka” w radiu RMF FM – na antenie w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 15.00 – 

18.00; program do niedawna prowadzony przez Roberta Janowskiego, obecnie gospodarzem 

jest – Tomasz Brhel.  

Lista przebojów jest rodzajem audycji muzycznej nadawanej na żywo. Łatwo o iden-

tyfikację gatunku, gdyż wyróżnia go charakterystyczna konstrukcja – w trakcie programu 

prowadzący prezentuje „listę” utworów muzycznych, dobranych według pewnego klucza, 

odpowiadającego typowi rozgłośni radiowej. O miejscu utworu na liście decydują słuchacze 

dzwoniąc, wysyłając listy, e-maile, bądź SMSy do redakcji. Na listę przebojów składają się: 

właściwie dobrane piosenki, stanowiące esencję programu; sonda popularności tych utwo-

rów, wyrażana w głosach odbiorców; zdarzają się konkursy na antenie; pojawiają się rekla-

my; prowadzący dla urozmaicenia audycji może przeprowadzać wywiady z artystami; ważna 

jest sama osobowość prowadzącego listę, gdyż od niej zależy w dużej mierze popularność 

programu.  Skupmy się przez moment na dziennikarzach prowadzących listy przebojów. 

Gdyby nie oni, programy nie różniłyby się formułą między sobą. Słuchaczy przyciągałaby je-

dynie „rywalizacja” tocząca się między piosenkami. Jednak kolejne notowania, w różnych 

stacjach radiowych zwracają uwagę ze względu na urozmaicenia audycji, jakie proponują 

prowadzący. Może to być: zastosowanie formuły phone – out, czyli rozmowy ze słuchaczami 

na antenie; bądź wywiady z artystami, których piosenki są aktualnie najpopularniejsze w no-

towaniu.28 Marek Niedźwiecki to dziennikarz, który bezsprzecznie i w pierwszej kolejności 

jest kojarzony ze swoją „Listą przebojów”. Mimo, iż publicysta przez pewien czas był związa-

ny z radiem „Złote Przeboje”, gdzie również prowadził cotygodniowe notowania piosenek, to 

dla słuchaczy jego głos i osobowość, związana jest z legendarną „Listą przebojów” Programu 

III Polskiego Radia. Niedźwiecki jest również pomysłodawcą „Topu Wszechczasów”, który od 

1994 roku pojawia się zawsze na przełomie grudnia i styczna, na antenie Trójki. Jest to ze-

stawienie 100 „najlepszych zdaniem słuchaczy” piosenek wszechczasów (pierwsze miejsce 

najczęściej na zmianę zajmują utwory: „Stairway to Heaven” zespołu Led Zeppelin i „Brothers 

in Arms” Dire Straits29).  

                                                      
28

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit. , s.175 - 188 
29

 Dane za stroną internetową http://lp3.polskieradio.pl/topwszechczasow/, dostęp dnia 21.04.2011. 
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Muzyczna audycja autorska – „nie może zaistnieć w radiu, które jest całkowicie pro-

gramowane przy zastosowaniu Selectora”30. Jest to typ audycji o charakterze raczej niszo-

wym i niekomercyjnym. Są to programy skierowane do określonego typu odbiorców, zainte-

resowanych bardzo konkretnymi gatunkami muzycznymi. Clue audycji autorskich stanowi 

osobowość prowadzącego, który subiektywnie dobiera utwory, prezentowane później na 

antenie; uzasadnia sposób wyboru piosenek w charakterystyczny dla siebie sposób, ale i po-

trafi przyciągnąć odbiorców czymś więcej, niż jedynie piosenkami. Choć spotkałam się z po-

dejściem, że w muzycznej audycji autorskiej liczy się jedynie muzyka, a to kim jest prowadzą-

cy schodzi na dalszy plan31; to jednak powszechne jest przekonanie, że słuchacze wybierają 

konkretne programy, gdyż interesuje ich to, jak dany dziennikarz opowiada o swojej ulubio-

nej muzyce; czekają na ciekawostki, jakie autor programu przygotował w jego kolejnym wy-

daniu; odprężają się słuchając żartów prowadzącego, gdyż lubią jego poczucie humoru; bądź 

z drugiej strony podziwiają zasób wiedzy, jaką dany dziennikarz się z nimi dzieli.32  

Chociaż muzyczna audycja autorska, jest gatunkiem obecnym w rodzimym radiu od 

dawna, to jednak formuła programów ulega zmianie. Możemy mówić o audycjach opartych 

na pewnych radiowych tradycjach, gdzie mówi się o muzyce z dużym zaangażowaniem, cza-

sem powagą. Myślę o propozycjach na najwyższym poziomie, jak program „Minimax”, mają-

cy w swojej historii kilku prowadzących. Jednak jego świetność związana jest z nazwiskiem 

Piotra Kaczkowskiego – dziennikarza, który opracował własny styl prowadzenia audycji, za co 

zdobył uznanie i szacunek wśród słuchaczy i jego pozycja jako autorytetu radiowego jest nie-

zaprzeczalna i niezagrożona. Z drugiej strony prowadzący często tworzą swoje audycje z za-

stosowaniem zdrowej dozy dystansu i poczucia humoru. Dzięki temu, mogą robić programy 

dla coraz młodszych słuchaczy, którzy cenią błyskotliwy dowcip i sytuacje, gdy prowadzący 

„puszcza do nich oko”. Tego typu poetykę proponują m.in. Piotr Metz („Lista osobista”), czy 

Wojciech Mann („Zapraszamy do Trójki”, „Manniak po ciemku”). Mamy do czynienia z audy-

cjami tematycznymi, jak „Siesta” Marcina Kydryńskiego, będąca programem około jazzo-

wym.  

                                                      
30

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit., s.188 
31

 Marcin Kydryński, w wywiadzie dla miesięcznika „Press” (J. Murawski, Kiedy dorosnę, „Press”, Po-

znań 2008, nr 10 (153)) przyznał,: „Ja w ogóle nie mam przekonania, że radiowiec to jest ktoś. W ra-

diowcu interesuje mnie tylko muzyka, którą on mi wybiera. Jestem tej muzyki złakniony, prowadzący 

ma mnie nie zanudzić”. 
32

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit., s.188 - 190 
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Istnieje trend tworzenia audycji autorskich, kierowanych głownie do młodzieży. Naj-

ważniejsze są tu nowoczesne nurty muzyczne prezentowane w programie, czy autorskie sety 

nadawane przez DJów . Przykłady tego typu programów to: „Miastosfera” w Roxy FM, której 

gospodarzami są Novika i Lexus, serwujący słuchaczom muzykę elektroniczną, czy „Eska Live 

RMX” w Radiu ESKA, gdzie swoje sety prezentują DJe, np. Armin van Buuren, czy David Guet-

ta.  

Niezależnie od wewnętrznego zróżnicowania muzycznych audycji autorskich, łączy je 

swoista ekskluzywność i kierowanie przekazu do „ograniczonego grona smakoszy akustycz-

nych, pozostających pod wpływem osobowości prowadzącego audycję, który jest jednocze-

śnie autorem muzycznego repertuaru programu.”33 

Uważam, że warto przywołać gatunek, który Piotr Metz w rozmowie ze mną, wskazał, 

jako swój ulubiony. Jest to dokument muzyczny, czyli program opowiadający o zdarzeniach 

ze świata muzyki, uwzględniający ich tło historyczne. Wartościowa muzyka powstaje zawsze 

w kontekście znaczących wydarzeń, kreujących daną epokę. Muzyka nie dzieje się w próżni, 

gdyż stanowi punkt odniesienia w stosunku do otoczenia, w jakim powstaje. „Kiedy się tylko 

filtruje samą muzykę, to nie widzi się całego obrazka.”34 – zauważa Metz. W audycji doku-

mentalnej ważne jest, aby dziennikarz zachował jak największą dozę obiektywizmu. Może to 

osiągnąć, gdy jego praca opiera się na poszukiwaniu i wykorzystywaniu materiałów źródło-

wych. Dzięki takim zabiegom publicysty, prezentowana historia sama tworzy swoje oblicze, 

które słuchacz może na bieżąco odkrywać, stosując rozumowanie przyczynowo – skutkowe. 

To nie dziennikarz podaje odbiorcom swój własny punkt widzenia. Czyli jak powiedział mi 

Piotr Metz: „Jimmy Page opowiada o płycie Led Zeppelin, a nie dziennikarz muzyczny mądrzy 

się na temat płyty Led Zeppelin. Tutaj wyznaczam czarno – białą granicę.”35 Przykładem do-

kumentu muzycznego, jest np. serial „Rock and roll, historia powszechna”, opowiadający o 

najważniejszych wydarzeniach wszechczasów, na tle muzyki z epoki. Jest to program, za któ-

ry Piotr Metz został nagrodzony Złotym Mikrofonem. Dziennikarz dostał 5600 maili z pyta-

niem, czy audycja jest przeznaczona do kupienia.36 Z kolei „Story od pop”, to serial radiowy 

opowiadający historię muzyki popularnej, od czasów jej zarania. Warto podkreślić, że doku-

                                                      
33

 Ibidem, s.189 
34

 Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu 16.01.2011r. 
35

 Ibidem 
36

 Ibidem 
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menty muzyczne są propozycjami radiowymi o szczególnych walorach edukacyjnych, z któ-

rych młodzież może uczyć się historii w niestandardowej, interesującej formie. 

Felieton radiowy od lat ulega ciągłym modyfikacjom. Należy podkreślić, że w radiu 

ten gatunek ma nieco inny charakter niż w prasie. Podstawową różnicą jest fakt, iż w felieto-

nie radiowym dziennikarz (również muzyczny), nie jest zobowiązany do zastosowania formu-

ły opartej na emanacji poczuciem humoru. Jest to tylko jedna z ewentualności. Natomiast 

jesteśmy przyzwyczajeni, że felieton w prasie napisany jest lekkim, dowcipnym językiem wy-

wołującym u nas uśmiech. W radiu ten gatunek ewoluował: „od mozaiki wypowiedzi o różnej 

tematyce (…) przez ambitny gatunek pełniący funkcje poznawcze, dydaktyczne, lub perswa-

zyjne (w radiu publicznym) do rozrywkowej formy synkretycznej (w radiu komercyjnym)”37. 

Dziennikarze muzyczni, w powyższym rozumieniu wypowiedzi felietonowej, udzielają się 

głownie w radiu publicznym. Mamy tu do czynienia z autorytetem radiowca – prezentera 

muzycznego, który wie więcej niż słuchacz i tą wiedzą chce się podzielić.38 Jednym z najwy-

bitniejszych i najsłynniejszych publicystów muzycznych był John Peel (BBC Radio), który 

zmarł w 2004 roku. „Wraz z Peelem umiera bowiem zawód radiowego prezentera muzyczne-

go. Może nie nagle (jak Peel na serce). Lecz na przewlekłą chorobę. Wywołała ją wielka  kon-

kurencja na radiowym rynku, czyli obszerna oferta oraz Internet”39. Ja nie jestem tak pesymi-

stycznie nastawiona jak Grzegorz Brzozowicz – autor artykułu, którego fragment zacytowa-

łam. Peel był inspiracją dla pracy nad warsztatem wielu polskich dziennikarzy muzycznych. Z 

pewnością z jego dorobku, na swojej drodze zawodowej korzystali Piotr Kaczkowski, Marek 

Niedźwiecki, czy Piotr Metz, którzy z powodzeniem realizują swoje autorskie pomysły. 

Wywiad radiowy może stanowić osobną audycję, bądź być elementem programu. W 

przypadku audycji muzycznych istnieje ewentualność, aby był częścią listy przebojów, mu-

zycznej audycji autorskiej, czy dokumentu muzycznego. Ten gatunek radiowy charakteryzuje 

się: podziałem ról między rozmówcami: dziennikarz – rozmówca czynny; interlokutor – roz-

mówca bierny. Zauważamy tzw. stabilną przedmiotowość rozmowy – każdy wywiad posiada 

swój wątek wiodący, np. muzyczny; dążenie do spójności tematycznej – wywiad powinien 

mieć zwartą, konkretną formułę; obecność odbiorców – słuchacze w roli świadków przebiegu 

                                                      
37

 M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton (…), op. cit., s.93 
38

 Ibidem, s.92 
39

 Dane za stroną internetową: http://www.wprost.pl/ar/69718/Koniec-swiata-prezenterow/, dostęp dnia 
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rozmowy.40 „Wywiad normalnie to jest taka przepychanka słowna, jeżeli jest czasami coś 

więcej, to warto to zapamiętać.”41 – powiedział mi Piotr Metz. Te słowa wskazują, iż cel wy-

wiadu jest zawsze stricte pragmatyczny – zorganizowany dialog z artystą np. na temat jego 

osiągnięć muzycznych. Jednak czasem zdarza się, iż nawiązuje się czysto ludzka więź między 

rozmówcami, co w przypadku interlokucji dotyczącej sztuki jest jej ważną wartością dodaną. 

 

3. WARSZTAT WYBRANYCH DZIENNIKARZY MUZYCZNYCH I JEGO OCENA 

 

Radio niezmiennie operuje słowem i muzyką. Najchętniej słuchane są audycje, gdzie 

słowo kieruje do odbiorców osobowość radiowa. Stachyra, w swojej książce, na określenie 

autorytetów radiowych, stosuje słowo: persona. „Wszystkie te osoby utożsamiane są ze swo-

ją rozgłośnią i stanowią ważny punkt odniesienia zarówno dla słuchaczy, jak i dyrektorów 

programowych (…)”42. Skoro muzyka w radiu przyciąga najbardziej, łatwo o wnioskowanie, iż 

audycje muzyczne są tymi, których znacząca ilość słuchaczy oczekuje w pierwszej kolejności. 

Piotr Metz w rozmowie ze mną wskazał, iż usposobienie radiowca niezwykle przyciąga i sta-

nowi clue udanej audycji. W dobie radia komercyjnego, sformatowanego w taki sposób, że 

pasma muzyczne, przerywane są krótkimi blokami informacji; wielogodzinne, wciągające 

audycje autorskie, pojawiają się w głównej mierze w radiu publicznym. Skarbnicą osobowo-

ści radiowych, jest Program III Polskiego Radia, z którym związani są (bądź byli): Piotr Kacz-

kowski, Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz oraz Tomasz Beksiński. Nie jest to 

świadome ignorowanie przeze mnie stacji komercyjnych. Jest to stwierdzenie faktu, iż w 

dłuższej perspektywie czasowej nie udało się żadnej z rozgłośni o modelu rynkowym wykre-

ować, bądź utrzymać przy sobie autorytetu na miarę tej piątki, którą wymieniłam. Jednakże, 

zauważamy, iż radio współcześnie zwraca się ku programom autorskim. Również w rozgło-

śniach komercyjnych coraz częściej swoje własne audycje prowadzą, wybrane przez stacje 

osobowości (ostatnio w Radiu Zet: Maciej Maleńczuk, czy Martyna Wojciechowska).  

Piotr Kaczkowski. „Parę lat temu moja młodsza radiowa koleżanka (…) zadała mi py-

tanie <Co byś oddał, gdybyś miał wybierać: muzykę czy radio?>. Odpowiedziałem od razu: 

muzykę oczywiście. Dlaczego? Bo muzykę mam w sobie, nikt mi jej nie odbierze (…) A radio 

                                                      
40

 M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton (…), op. cit., s.225 
41

 Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu, op.cit. 
42

 G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, op. cit., s.47 
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zabierano mi parę razy. Po raz pierwszy, gdy wróciłem po czterech <nieprawomyślnych> mie-

siącach w Londynie, przywożąc walizę płyt kupionych za wszystkie pieniądze. Po raz drugi, 

gdy nowy Pierwszy Sekretarz (…) postanowił wyeliminować wrogą muzykę z postępowych 

umysłów klasy robotniczej (…) Wspomnę jeszcze audycję <W Tonacji Trójki>, która przygoto-

wana na 16 grudnia 1981, nigdy nie odtworzona, bo z powodu stanu wojennego było wtedy 

słabo słychać, cały czas leży spokojnie w mojej szafie na Myśliwieckiej.”43 Długo zastanawia-

łam się jak rozpocząć część artykułu poświęconą Piotrowi Kaczkowskiemu. W  lutym 2011 

roku dziennikarz skończył 65 lat, od niemal półwiecza spotyka się ze swoimi słuchaczami za 

pośrednictwem fal eteru, będąc jednym z największych autorytetów radiowych. Niezmiennie 

popularyzuje muzykę (zarówno tę pochodzącą z trzeszczących płyt, jak i najnowszą – w ciągu 

tygodnia, słucha ok. 15-stu godzin najświeższych propozycji44), wśród odbiorców w różnym 

wieku. Dlatego uważam za zasadny wybór wypowiedzi dziennikarza, w której sam wskazuje 

w przewrotny sposób, że miłość do muzyki jest dla niego równie ważna, jak miłość do radia. 

Połączenie tych dwóch pasji tworzy człowieka, który przeprowadził niezliczoną ilość rozmów 

z najważniejszymi artystami współczesnej muzyki rozrywkowej (i nie tylko); stworzył najbar-

dziej rozpoznawalną polską audycję muzyczną: „Minimax”; sygnował swoim nazwiskiem za-

równo składanki z muzyką sprzed lat - „Trzeszczące płyty”, jak i promował mało rozpo-

wszechniane utwory wielu młodych artystów, dzięki serii albumów „Minimax”. Te i wiele 

innych elementów, składają się na klasę Piotra Kaczkowskiego. 

W wieku 8 lat przeczuwał, że będzie radiowcem, ogłaszając to rodzicom przy obie-

dzie. Kilka lat później, kiedy był uczniem liceum, biegał pod budynek na rogu Al. Niepodległo-

ści i Malczewskiego, obiecując sobie: „Ja tam będę pracować. Tam nadają płyty.”45 Osiągnął 

to, co zapowiadał we wczesnej młodości. Rozpoczął od intensywnej nauki języka angielskie-

go, zamawiając na Mikołaja słownik angielsko – polski. W miarę postępów w nauce, rozumiał 

coraz więcej z audycji nadawanych przez Radio Luxembourg. W pierwszej połowie lat 

60’tych, Witold Pograniczny otworzył „Klub przyjaciół piosenki”, działający przy Rozgłośni 

Harcerskiej, w ramach którego młodzi ludzie wymieniali się wiedzą o muzyce, jak i wspólnie 

słuchali z niemałym trudem zdobytych singli. Piotr Kaczkowski przyniósł na jedno ze spotkań 

pierwszą płytę The Beatles: „Please Please Me”, a już tydzień później – 20 marca 1963 roku, 

                                                      
43

 P. Kaczkowski, Przy Mikrofonie, Prószyński i S-ka SA, Warszawa s.10 - 11 
44

 Dane za stroną internetową: http://muzyka.onet.pl/10174,1637871,wywiady.html, dostęp dnia 

2.05.2011. 
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 P. Kaczkowski, Przy Mikrofonie, op. cit., s.12 
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zapowiadał do mikrofonu, pochodzące z niej piosenki (jako pierwszą – nadał  „Love Me 

Do”).46 Niedługo później zainaugurował współpracę z Polskim Radiem. W Programie I rozpo-

czął w 1965 roku, od otworzenia audycji Młodzieżowego Studia „Rytm”47, 3 lata później prze-

jął od Gabriela Meretika prowadzenie, dziś kojarzonego z jego nazwiskiem, trójkowego pro-

gramu „Minimax”.48 W czasie swojej wieloletniej kariery, prowadził mnóstwo innych radio-

wych audycji, wymienię te najważniejsze: „Zapraszamy do Trójki”, „Popołudnie z Młodo-

ścią”, „Radiokurier”, „Studio Rytm”49, „Mój magnetofon”50, „Minimax przed Północą”, 

„Trzecia Godzina”51, „Fonomax - wydanie dla fonoamatorów”, „Pół Perfekcyjnej Płyty”, 

„Jazda Obowiązkowa”, „M3”52 oraz „W Tonacji Trójki”. Po długotrwałej chorobie, Piotr 

Kaczkowski w lutym 2011 roku wrócił na stałe do Programu III Polskiego Radia53 i obecnie 

prowadzi dwie ostatnie, ze wspomnianych powyżej audycji.  

 Gabriel Meretik, przywiózł z Francji formułę „Minimax, czyli minimum słów, maxi-

mum muzyki” i przygotował pierwszych 30 audycji w cyklu. Na początku prowadzący jedynie 

wykrzykiwał tytuły kolejnych piosenek, pojawiając się na antenie na kilka sekund i  - jak 

wspomina Piotr Kaczkowski - fonoamatorom ten styl nie przypadł do gustu54. Przejmując 

stery programu, dziennikarz zmodyfikował główny pomysł. „Minimax”, to program autorski, 

którego główną ideą jest prezentowanie różnorodnej muzyki oraz przekazywanie niepo-

wierzchownej wiedzy na jej temat odbiorcom. Utwory są dokładnie zapowiadane, słuchacz 

może usłyszeć z jakich płyt i jakiego nurtu muzycznego pochodzą. Często pojawia się pomysł 

przewodni w audycji, nie ma przypadkowości pojawiania się kolejnych piosenek na antenie. 

                                                      
46

 Ibidem, s.14 
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 Dane za stroną internetową: http://muzyka.onet.pl/10174,1637871,0,2,wywiady.html, dostęp dnia 

2.05.2011. 
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 Dane za stroną internetową: 
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Dane za stroną internetową: http://www.youtube.com/watch?v=262uhL214ng, dostęp dnia 

2.05.2011. 
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 Dane za stroną internetową: http://www.polskieradio.pl/9/29/Artykul/339352,Piotr-Kaczkowski-

najstarszy-goral-w-Trojce, dostęp dnia 2.05.2011. 
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 Dane za stroną internetową: http://www.piotrkaczkowski.pl/audycje.html, dostęp dnia 2.05.2011. 
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 Dane za stroną internetową: http://www.trojkofan.trojka.info/kaczkowski.html, dostęp dnia 

2.05.2011. 
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 Dane za stroną internetową: http://muzyka.onet.pl/10174,2252936,newsy.html, dostęp dnia 

2.05.2011. 
54
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Przez lata zmieniał się charakter programu. Na początku istnienia, „Minimax” był powiewem 

świeżości i prezentowano w nim nawet całe płyty najważniejszych zachodnich artystów, bądź 

większość piosenek z danego albumu. Dziś z jednej strony Piotr Kaczkowski puszcza muzycz-

ne smaczki sprzed lat, z drugiej - aktualnie planuje wydanie kolejnej kompilacji płytowej „Mi-

nimax.pl”, promującej młodych, polskich szerzej nieznanych muzyków, lecz zanim ich pio-

senki znajdą się na albumie, wcześniej słuchacze mogą je usłyszeć w niedzielnym programie. 

Audycję wypełniają również wywiady z muzykami, np. Paulem Simonem55. Obecnie w „Mi-

nimaxie” Piotr Kaczkowski współpracuje z Leszkiem Adamczykiem i radiowcy tworzą pro-

gram wspólnie.  

  Wspominałam o rozmowach, jakie Kaczkowski przeprowadził z wieloma muzykami. 

Zapis znaczącej części z nich, znalazł się antenie radiowej, we fragmentach różnych progra-

mów, prowadzonych przez dziennikarza. Bazę tych wywiadów, stanowią trzy książki Piotra 

Kaczkowskiego: „Przy Mikrofonie”, „42 Rozmowy” oraz „Rozmowy Trzecie”. Każda z nich 

jest kompilacją kilkudziesięciu rozmów z artystami. Autor opisał okoliczności każdej z nich 

oraz dołączył płytę z najciekawszymi wypowiedziami twórców. Te zabiegi, czynią ze wspo-

mnianych książek, literaturę obowiązkową nie tylko dla fanów muzyki, ale i zwolenników 

wielowątkowych prawdziwych historii56.  

 Gdyby w jednym zdaniu próbować odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się nieco-

dzienna siła przebicia i fenomen rzeczonego prezentera muzycznego, jako odpowiedź chcia-

łabym przytoczyć słowa Kuby Wojewódzkiego: „Jeśli miałbym znaleźć nauczyciela muzyki 

mojego pokolenia, wskazałbym to nazwisko. To on otwierał nam uszy na piękno muzyki.”57 O 

Kaczkowskim można pisać wiele, ale sens i wartość jego pracy da się zamknąć w stwierdze-

niu, iż jest niejako wykładowcą muzyki nie tylko pokolenia dla ludzi w wieku Wojewódzkiego, 

ale i znacznie młodszych, gdyż jak nikt inny potrafi nakierować słuchaczy na jej znaczenie i 

głębię. Dla tego publicysty muzyka jest, gdyż to przekaźnik emocji i pigułka wrażliwości za-

                                                      
55

 Audycja „Minimax”, na antenie Programu III Polskiego Radia, 24.04.2011, w godzinach: 21.05 – 

24.00. 
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mknięta w dźwiękach, oddziałująca na ludzi jak nic innego. Taki lek potrafi podać Piotr Kacz-

kowski, operując swoim głębokim, zapadającym w pamięć głosem.  

Szczęśliwie dla radiosłuchaczy, Wojciech Mann nie został saksofonistą i postanowił 

swoją pasją muzyczną dzielić się z odbiorcami nie jako muzyk, ale jako dziennikarz. Publicysta 

w swojej książce wspomina, że jego pierwszą ważną płytą był singiel Elvisa Presleya z piosen-

kami „Blue Moon” i „Just Because”. Wówczas Polskie Radio nie było otwarte na zachodnie 

nowości muzyczne. Na początku lat sześćdziesiątych, powoli do krajowego eteru zaczęły 

przenikać piosenki twórców zza żelaznej kurtyny, jednak były wciąż filtrowane przez słabo 

przenikliwą moralność socjalistyczną. Wojciech Mann mimo utrudnień coraz silniej odkrywał 

w sobie poważne zainteresowanie rock and rollem. W czasach liceum, postanowił wraz z 

Andrzejem Olechowskim założyć Klub Miłośników Muzyki Rozrywkowej, działający przy Roz-

głośni Harcerskiej, który szybko zyskał na popularności. Wówczas młody fascynat rocka roz-

począł współpracę ze wspomnianą stacją, upowszechniającą młodzieżową, popularną muzy-

kę, jawiąc się jako ostoja ówczesnej niezależności. Stamtąd pozostał już tylko krok, aby zna-

leźć się w rozgłośni, znajdującej się przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7. Pierwszą audycją, jaką 

Wojciech Mann realizował w Programie III, był „Mój magnetofon”, gdzie chcąc sprawdzić 

poziom determinacji młodego radiowca, zlecono mu prezentowanie wyłącznie muzyki laty-

noamerykańskiej. Jak się w krótkim czasie okazało, początkujący żurnalista, nawiązując kon-

takt z ambasadami i konsulatami, stał się specjalistą o dźwięków i melodii, wywodzących się 

z krajów Ameryki Południowej.58 

Wojciech Mann poza karierą radiową, udzielał się na wielu innych płaszczyznach. Pisał 

piosenki m.in. dla Anny Jantar, czy Urszuli Sipińskiej.59 Organizował w Polsce koncerty np.: 

występ zespołu Madness w 1984 roku, czy recital Stevie’ego Wondera w maju 1989 roku.60 

Był konferansjerem krajowych festiwali muzycznych, np.: sopockiego w 1987 roku.61 Nato-

miast współpracę z TVP rozpoczął już w latach siedemdziesiątych, prowadząc autorski kącik 

w programie „Studio 2”.  Od listopada 1993 roku, niezmiennie prowadzi w TVP2 „Szansę na 

sukces”. Zdobył dużą popularność wraz z Krzysztofem Materną, w ich wspólnym programie 
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 W. Mann, Rock*Mann. Czyli jak nie zostałem saksofonistą, op. cit., s.14 - 92 
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„MdM, czyli Mann do Materny, Materna do Manna” – emitowanym w TVP1 w latach – 1994 

- 2001.62  

W 1983 roku dostał propozycję od Romana Waschko, aby przejąć dodatek do „Tygo-

dnika Demokratycznego” Stronnictwa Demokratycznego o nazwie „Non Stop”. Było to, jak 

wspomina Wojciech Mann, pisemko mdłe, które on - jako redaktor naczelny - postanowił 

zmienić, dodając mu wyrazistości. Zaprosił do współpracy m.in. Jana Chojnackiego i Romana 

Rogowieckiego. W niedługim czasie, dzięki „Non Stop”, nakład „Tygodnika Demokratyczne-

go” wzrósł do 100 000 egzemplarzy, rozchodząc się praktycznie bez zwrotów.63 Dla dzienni-

karzy, była to możliwość przekazywania odbiorcom w szarej PRL-owskiej rzeczywistości, ko-

lorów muzycznego świata zachodu. 

Po dygresjach, dotyczących pozaradiowej działalności Wojciecha Manna, czas wspo-

mnieć wspólną inicjatywę założenia nowej stacji radiowej, wraz z Krzysztofem Materną. W 

1992 roku dziennikarze otrzymali koncesję i uruchomili Radio Kolor. Na antenie wspomnia-

nej stacji, swój fach szkolili m.in.: Marcin Pawłowski, Konrad Piasecki, Karolina Korwin – Pio-

trowska, Michał Olszański, czy Beata Pawlikowska.64 

Obecnie Wojciech Mann jest związany z Programem III Polskiego Radia, gdzie prowa-

dzi audycje autorskie takie jak: „Manniak po ciemku”, czy „Piosenki bez granic” oraz piąt-

kowe poranne pasmo „Zapraszamy do Trójki” i program popołudniowy „W tonacji Trójki” 

(na zmianę m.in. z Piotrem Kaczkowskim, Anną Gacek, Markiem Niedźwieckim, Piotrem 

Stelmachem, czy Arturem Orzechem).  

„Piosenki bez granic”, to program o klasycznie autorskim charakterze. Nie ma mowy 

o wpływie kogokolwiek na autora audycji w kwestii  doboru repertuaru utworów, prezento-

wanych na antenie. Wojciech Mann opowiada o płytach, które go zafascynowały w ostatnim 

czasie, przywołuje muzyczne wspomnienia, prezentując ogromny zasób wiedzy dotyczącej 

historii zespołów, których piosenki są nadawane w programie, potrafiąc jednocześnie wtrącić 

element swojego niepowtarzalnego poczucia humoru. Tak było np. przy okazji omawiania 

okładki płyty zespołu Quireboys: „Płyta nosi tytuł <Halfpenny Dancer>. Na okładce jest wła-

śnie Spike, a obok niego konik typu nieduży, może kucyk, a może irlandzki, a może hucuł, i 

takie cygańskie atrybuty, bo wóz, z tyłu stoi gitara, a wszystko to po to, żeby ten <Halfpenny 
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Dancer> nabrał nastroju, zanim się jeszcze tę płytę otworzy.”65 Prowadzący nie stroni od 

ocen albumów, zawsze uzasadniając swoje zdanie oraz potwierdzając je nadaniem co naj-

mniej jednego utworu, pochodzącego z przytaczanego wydawnictwa, co pozwala słucha-

czom zweryfikować pogląd recenzenta. Stałymi gośćmi audycji są: Antoni Piekut (wcześniej 

współtworzył z Mannem program „Tanie granie”) oraz Jan Chojnacki. Obu dziennikarzy 

można nazwać współtwórcami „Piosenek bez granic”, gdyż w chwili, kiedy pojawiają się na 

antenie, prezentują utwory wybrane przez siebie, opowiadając o nich słuchaczom. Jednakże 

warto podkreślić, że rolę prowadzącego audycję pełni Wojciech Mann. 

„Manniak po ciemku”, to z kolei godzinny program późnowieczorny, rozpoczynający 

się w poniedziałki o 22.00. Jest to czas, kiedy prowadzący ma szansę bez skrępowania popu-

laryzować niemainstreamową odsłonę współczesnej, ale i starszej muzyki bluesowej. Na an-

tenie można usłyszeć artystów takich jak np.: Lance Lopez (amerykański bluesman), Los Rey-

ez del K.O. (duet hiszpański), czy Tino Gonzales (muzyk z Chicago).66  Pewne jest to, że na 

falach komercyjnej stacji radiowej, nawet nocą, tego typu muzyka nie miała być szans zaist-

nienia, a gdyby nawet się pojawiła, nikt nie przybliżyłby słuchaczom jej historii.  

Za co słuchacze kochają Wojciecha Manna? Otóż jego warsztat opiera się na auten-

tyczności, braku pozerstwa, czy udawania kogoś, kim się nie jest. U tego dziennikarza wystę-

puje oryginalność i brak naśladowania kogokolwiek. Swoją pasją muzyczną dzieli się z od-

biorcami w sposób niewymuszony, nie traktując świata dźwięków ze śmiertelną powagą, 

zachowując zdrowy dystans. Muzyka to jego najważniejsze z zainteresowań, ale i rozrywka, 

czy zabawa, do której można podchodzić z pełnią poczucia humoru.  

Marek Niedźwiecki, to magister inżynier budownictwa Politechniki Łódzkiej, który jeszcze 

podczas studiów oddał serce radiu i muzyce. Podczas naszej wymiany wiadomości elektro-

nicznych, sam dziennikarz przyznał ze skromnością: „Ja jestem w tym moim zawodzie samo-

ukiem, nie wiem, czy moje przemyślenia sie przydadzą, ale zawsze możemy próbować...”67 

Niestety nasza korespondencja się nie rozwinęła. Był to czas zawirowań zawodowych Marka 

Niedźwieckiego, gdyż niedługo potem zakończył współpracę z Radiem Złote Przeboje i wrócił 
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 Wypowiedź pochodząca z audycji pt.: „Piosenki bez granic”, na antenie Programu III Polskiego Ra-

dia 17.04.2011r.,  w godzinach 10.00 – 12.00. 
66

Audycja „Manniak po ciemku”, na antenie Programu III Polskiego Radia, 18.04.2011, w godzinach: 

22.00 – 23.00. 
67

 Prowadziłam korespondencję e-mailową z Markiem Niedźwieckim w listopadzie 2009 roku. Moją 

intencją było, aby dziennikarz odpowiedział na kilka moich pytań, odnośnie jego warsztatu zawodowe-

go. Cytat pochodzi z wiadomości, którą otrzymałam 9.11.2009 roku. 
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do Programu III Polskiego Radia. Jednak już ta krótka wypowiedź świadczy o pełnym oddaniu 

pasji radiowej, mimo braku wykształcenia dziennikarskiego.  

Niedźwiecki podczas studiów, pełnił rolę redaktora Radia Żak. To działalność prak-

tyczna przy mikrofonie była dla niego szkołą warsztatu dziennikarskiego, gdyż, jak sam przy-

znał w wywiadzie: „wielokrotnie podkreślałem, że w Polsce nie ma prawdziwej szkoły radia. 

Jedyną jest radio: trzeba się uczyć na własnych błędach.”68 W 1978 roku rozgłośnia Radia 

Łódź szukała spikera. Wówczas na przesłuchaniach zjawił się student politechniki z zacięciem 

dziennikarskim i od razu został zatrudniony. Tak oto w Polskim Radiu zadebiutował Marek 

Niedźwiecki. W tym samym czasie rozpoczął współpracę również z Programem I i Progra-

mem III. Nastał represyjny czas stanu wojennego, kiedy Trójka znikęła z anteny. Rozgłośnia 

odrodziła się w kwietniu 1982 roku i wtedy to młody dziennikarz muzyczny otrzymał propo-

zycję pracy, ze strony ówczesnego dyrektora stacji – Andrzeja Turskiego. To właśnie Turski 

jest pomysłodawcą „Listy przebojów”, która od 24 kwietnia 1982 roku na stałe zagościła na 

antenie Programu III, bijąc rekordy popularności i po czasie stając się jedną z najbardziej roz-

poznawalnych polskich audycji radiowych. Marek Niedźwiecki sądzi, że wówczas z propozy-

cją prowadzenia listy, dyrektor programowy radia, zwrócił się do Piotra Kaczkowskiego, ten 

zaś skierował go do Niedźwieckiego. Prowadzenie cotygodniowego notowania najpopular-

niejszych piosenek jest wyzwaniem dla radiowca, gdyż bezdyskusyjnie ma on zajęty każdy 

kolejny weekendowy wieczór – piątkowy bądź sobotni. Obecnie, prowadząc na zmianę „Listę 

przebojów” z Piotrem Baronem, Marek Niedźwiecki docenia, iż co drugi piątek może wygod-

nie usiąść w fotelu i z perspektywy odbiorcy, słuchać programu, którym szefował na wyłącz-

ność przez długie lata.69   

Na przykładzie 1524 notowania „Listy przebojów” Trójki, które odbiorcy mogli usły-

szeć 15.04.2011 roku, chciałabym omówić styl i zabiegi warsztatowe, które stosuje Marek 

Niedźwiecki w czasie trwania programu. Jest to lista, gdzie osobowość prowadzącego i jego 

pomysły wysuwają się na pierwszy plan. Notowanie składa się z 50 piosenek, z czego 20 to 

tzw. poczekalnia. Prowadzący opowiada anegdoty dotyczące kolejnych piosenek, w między-

czasie zadaje pytania w ramach konkursu „7 pytań” oraz odczytuje wiadomości od słuchaczy. 

                                                      
68

 Dane za stroną internetową: 

http://media.wp.pl/kat,1022949,wid,13316174,wiadomosc.html?ticaid=1c329&_ticrsn=3, dostęp dnia 

26.04.2011. 
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  Dane za stroną internetową: http://media.wp.pl/kat,1022949,page,2,wid,13316174,wiadomosc.html, 

dostęp dnia 26.04.2011. 
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Co więcej, Niedźwiecki wspominał w notowaniu z 15-go kwietnia, 524 listę nadaną 6 marca 

1992 roku i w pierwszych minutach audycji, przypomniał piosenkę, która wówczas zajmowa-

ła 6 miejsce. Był to utwór „Remember the time” Michaela Jacksona. Prowadzący zaprosił do 

programu fana listy – czwartoklasistę Kubę, który zapowiedział dwie piosenki. Sposób kiero-

wania „Listą przebojów” jest dynamiczny, co wymaga od słuchacza skupienia się na jej śle-

dzeniu, w związku z czym nie mamy do czynienia z programem towarzyszącym, ale przeciw-

nie – angażującym uwagę, co może być odpowiedzią na pytanie o źródło sukcesu „Listy Prze-

bojów”. Dodam, że na 1 miejscu omawianego przeze mnie notowania znalazł się zespół 

R.E.M. z piosenką „Oh my heart”.70 

Warsztat dziennikarza nie opiera się jedynie na przygotowywaniu „Listy przebojów”. 

Do niedawna był gospodarzem (na zmianę m.in. z Marią Szabłowską, Pawłem Sztompke, czy 

Zbigniewem Krajewskim) „Muzycznej Jedynki” w I Programie Polskiego Radia. Zrezygnował 

jednak z robienia tego programu, gdyż dziennikarz może w nim jedynie puszczać słuchaczom 

wybrane, acz wcześniej wyselekcjonowane piosenki z komputera, podczas gdy Niedźwiecki 

stawia na pełną niezależność w doborze utworów, w czasie trwania audycji autorskich.71 W 

Trójce zdarza mu się prowadzić poranny blok „Zapraszamy do Trójki”, czy również wymien-

nie z innymi dziennikarzami (m.in. Wojciechem Mannem, Piotrem Stelmachem, Anną Gacek, 

Piotrem Kaczkowskim) przygotowuje audycję „W Tonacji Trójki”.72  

Jego autorski program „Markomania” (aktualnie wciąż obecny w ramówce Programu 

III), w latach dziewięćdziesiątych wypromował w Polsce gatunek muzyczny smooth jazz, któ-

ry publicysta zasłyszał po raz pierwszy w 1992 roku w Chicago.73 Dziennikarz zatytułował 

ostatnią część wspomnianej audycji „Smooth Jazz Cafe”, po czym słuchacze nadsyłali listy z 

pytaniami, gdzie można kupić piosenki, prezentowane na antenie w ramach cyklu.74 Tak zro-

dziła się idea wydawania serii płytowej, pod tym samym tytułem, sygnowanej dodatkowo 
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 1524 notowanie „Listy Przebojów” Programu III Polskiego Radia z 15.04.2011 roku, czas trwania 

audycji – od 19.05 do 22.00. 
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 Dane za stroną internetową: http://media.wp.pl/kat,1022949,page,4,wid,13316174,wiadomosc.html, 

dostęp dnia 26.04.2011. 
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 Dane za stroną internetową: http://www.polskieradio.pl/Ludzie/238888,Marek-Niedzwiecki, dostęp 

dnia 26.04.2011. 
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 Dane za stroną internetową: 

http://www.marekniedzwiecki.pl/8485e29023af73d34005be088e7c7823,entry.html, dostęp dnia 

26.04.2011. 
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 Dane za stroną internetową: http://media.wp.pl/kat,1022949,page,3,wid,13316174,wiadomosc.html, 

dostęp dnia 26.04.2011. 
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nazwiskiem Marka Niedźwieckiego. Kompilacja odniosła sukces na rynku, co na swoim blogu 

wspomina jej pomysłodawca: „A w 1999 roku pojawiła się na naszym rynku płytowym pierw-

sza kompilacja pod tytułem <Smooth Jazz Cafe>. No i sprzedała się! Tak, to był sukces… Ni-

szowa muzyka, a byli odbiorcy. Dziesięć takich płyt w 10 lat.”75  

Gdy mowa o blogu Marka Niedźwieckiego, warto podkreślić, że poza tym, iż dzieli się 

na nim z odbiorcami swoimi zainteresowaniami (muzyką i zafascynowaniem podróżami – 

zwłaszcza do Australii i Nowej Zelandii), pisze krótkie wpisy, będące formami okołofelieto-

nowymi, zamieszcza zdjęcia z wyjazdów; to na stronie możemy posłuchać jego wywiadów 

radiowych z artystami. Wskazuje to, że pasja radiowa jest niezmiennie bardzo istotna dla 

dziennikarza i chce się nią dzielić z internautami na swojej prywatnej stronie. Na witrynie, 

dobrze widoczny jest odnośnik nazwany „Goście Marka”, gdzie jednym kliknięciem myszy, 

możemy online zapoznać się z przebiegiem kilkudziesięciu rozmów Niedźwieckiego z zapro-

szonymi do studia osobami, głównie muzykami.76 Cechą charakterystyczną wywiadów jest 

ich wysoki poziom merytoryczny, okraszony odrobiną humoru. Dziennikarz pozwala odczuć 

słuchaczom, że główną rolę w rozmowie odgrywa zaproszony gość i to jest jego czas na opo-

wiedzenie o najnowszych osiągnięciach, czy planach artystycznych.  

Marek Niedźwiecki jest publicystą muzycznym, uznawanym przez wielu słuchaczy za waż-

ną osobowość rodzimego radia i autorytet w dziedzinie, którą się zajmuje. Nie ukrywa, że 

jego ulubiona muzyka, powstała w latach siedemdziesiątych oraz, iż jego miłością jest smo-

oth jazz, w związku z czym czasem z rezerwą podchodzi do muzycznych nowości. Jednakże 

zapoznaje się z nimi i prezentuje je głównie w „Liście przebojów”.  

Piotra Metz jest dziennikarzem, który zdecydował się opowiedzieć mi o swoim warsz-

tacie, spoglądając na niego z wielu perspektyw. Podczas naszej rozmowy kilkukrotnie pod-

kreślił, że jego największą miłością jest radio, mimo iż jest również redaktorem prasowym. 

Metz w radiu znalazł się dzięki pozytywnemu zrządzeniu losu. Jako fan twórczości zespołu 

The Beatles, zgłosił się w 1980 roku do teleturnieju o monotematycznej formule, dotyczące-

go właśnie słynnej czwórki z Liverpoolu, gdzie jurorem był Wojciech Mann. Po wstępnych 

eliminacjach, okazało się, że mimo fantastycznej znajomości historii i twórczości Beatlesów, 

nie wystąpi w programie. Mann zaprosił go na rozmowę, w której przyznał, że Piotr dysponu-
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 Dane za stroną internetową: 

http://www.marekniedzwiecki.pl/8485e29023af73d34005be088e7c7823,entry.html, dostęp dnia 

26.04.2011. 
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 Dane za stroną internetową: http://www.marekniedzwiecki.pl/, dostęp dnia 26.04.2011. 
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je bardziej rozległą wiedzą, niż on, który układał pytania w preselekcjach. Pretendent do 

udziału w konkursie, był za dobry. Wojciech Mann zaproponował niedoszłemu uczestnikowi 

teleturnieju pracę w radiu, na co Metz przystał. Kilka lat później, już po stanie wojennym, 

dziennikarze prowadzili wspólnie piątkowy, popołudniowy program w Trójce.77 Następnie 

kariera Piotra Metza potoczyła się szybko. Jak sam przyznaje: „tak naprawdę przeszedłem 

wszystkie ważne stacje w Polsce, ale nie wszystkie prace w tych różnych miejscach były dla 

mnie równie ważne.” 78 Wspomnę najważniejsze rozgłośnie: Radio Kraków, Radio Małopol-

ska Fun (późniejsze Radio RMF FM), Radiostacja, Radio ESKA, Program III Polskiego Radia. Jak 

widzimy, Metz sprawdził się zarówno w stacjach komercyjnych, jak i w radiu publicznym.  

Gdy mowa o warsztacie Piotra Metza w rozgłośniach komercyjnych, warto podkreślić, 

że jako pierwszy zastosował w radiu sformułowanie playlista.79 Co więcej, jako jeden z nie-

wielu, nie demonizuje roli programu Selector, będącego jego zdaniem elementem pomoc-

nym, używanym przez dyrektorów muzycznych stacji radiowych, a nie narzędziem, które 

bezmyślnie, bez udziału człowieka układa listę utworów na antenę.80 Do dziś wielu słuchaczy 

kojarzy Metza z  RMF FM. „Uznawany jest za jednego z twórców muzycznej potęgi RMF FM w 

latach 90. i pomysłodawcę wielu udanych akcji antenowo-promocyjnych radia.”81 Jest auto-

rem rozwinięcia skrótu RMF – Radio Muzyka Fakty. W tej właśnie rozgłośni rozpoczął nada-

wanie autorskich programów muzycznych, takich jak np. „Metzoforte”, który był również 

początkiem rozwoju kariery radiowej Marcina Jędrycha. Program pojawił się na antenie w 

1990 roku, gdy dostępność najnowszych płyt w Polsce nie była tak szeroka, jak obecnie. Piotr 

Metz przywoził do kraju najciekawsze nagrania, co interesująco reklamowano w promosach, 

zapowiadających kolejną audycję. Zaangażowanie prowadzącego, świetne piosenki, dobra 

promocja, nowatorskie radiowe rozwiązania (np.: pasmo Hyde Park, podczas którego słucha-

cze dzwonili do programu i na żywo wypowiadali się na antenie), przyczyniły się do sukcesu 

audycji, która gościła w ramówce RFM FM do grudnia 1998 roku.82 
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 Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu, op. cit. 
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 Ibidem 
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 Dane za stroną internetową: http://20lat.rmf.fm/tiki-index.php?page=Piotr+Metz, dostęp dnia 

25.04.2011. 
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 K. Głowiński, Selekcja na fali, „Press”, op. cit., s.52 
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 Dane za stroną internetową: http://20lat.rmf.fm/tiki-index.php?page=Piotr+Metz, dostęp dnia 

25.04.2011. 
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 Dane za stroną internetową: http://20lat.rmf.fm/tiki-index.php?page=Metzoforte, dostęp dnia 

25.04.2011. 
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Po rozstaniu z RMF FM, oraz Radiostacją, Piotr Metz został odpowiedzialny za two-

rzenie marki Radia ESKA w Krakowie. Właściciel koncernu dał dziennikarzowi „wolną rękę”, 

jeśli chodzi o kształt programowy stacji, co sprawiło, że profil muzyczny ESKI wyglądał wtedy 

inaczej, niż obecnie – „po raz pierwszy w radiu szerzej nadającym, zacząłem grać polski hip 

hop. Ale nie jakiegoś tam Mroza, ani Donia, tylko Abradaba i takie rzeczy wczesne.”83  

Po wielu zawodowych perypetiach, Piotr Metz wrócił do radia publicznego. Obecnie 

w Trójce prowadzi autorską audycję „Lista osobista” oraz spełnia się w swoim ulubionym 

gatunku, jakim jest dokument muzyczny, prezentując słuchaczom rozmaite cykle, dotyczące 

najczęściej historii muzyki rozrywkowej i jej najważniejszych postaci. 

„Lista osobista”, to program na żywo, prowadzony przez Piotra Metza w każdą sobo-

tę w godzinach 19.00 – 22.00. „Robię w sobotę program, gdzie dzielę się z ludźmi muzyką, 

którą sobie odkryłem sam dla siebie - poszczególnymi piosenkami, czasami twórczością ja-

kiegoś wykonawcy, takimi wynalazkami (…). W tym konkretnym przypadku moje subiektyw-

ne zdanie jest ważne. Najprawdopodobniej ludzie chcą słuchać programów autorskich przez 

ten pryzmat.”84 Metz tworzy programy radiowe, znajdujące się na dwóch przeciwległych bie-

gunach. Na jednym z nich jest zobiektywizowany dokument muzyczny, na drugim autorski 

program, gdzie dziennikarz w pełni subiektywnie wybiera muzykę, którą prezentuje odbior-

com. W „Liście Osobistej” skupia się na tym, co go w danym momencie fascynuje, nie zwra-

cając uwagi na to, jaka muzyka w danym czasie jest uważaną za popularną i „radiową”. Nie 

jest tajemnicą, że publicysta zaprzyjaźnił się z wokalistą zespołu Red Box – Simonem Toulso-

nem - Clarkiem. Ta międzyludzka więź jest zauważalna w zawartości „Listy Osobistej”, gdzie 

często pojawiają się piosenki wspomnianego brytyjskiego zespołu, wywiady z liderem grupy, 

czy można było nawet usłyszeć koncert zespołu, zagrany specjalnie dla słuchaczy Programu 

Trzeciego. Piotr Metz na tyle przybliżył słuchaczom twórczość Red Box, że w konsekwencji 

ich piosenka „The Sign”, przez tygodnie nie schodziła ze szczytu „Listy przebojów” Trójki. 

„Lista osobista” jest programem eklektycznym, na który składają się: piosenki wybrane przez 

prowadzącego i jego dłuższe wypowiedzi, wywiady z artystami, fragmenty koncertów itp. 

Dziennikarz nie rozpisuje scenariusza programu, „bo – są dwie możliwości: albo nie potrafię, 

albo to jest zły pomysł. Z mojego doświadczenia, to jednak zły pomysł, który zawsze się po-

tem nie sprawdza i przy czwartej piosence widzę, że ja w tej chwili nie chcę zagrać tego ka-
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 Rozmowa z Piotrem Metzem, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykułu, op. cit. 
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wałka, tylko coś innego. Program żyje swoim życiem, ludzie piszą, coś się dzieje, w wiadomo-

ściach są jakieś informacje, co wpływa na moją pracę. (…) Jestem przekonany(…), że efekt 

jest w ten sposób lepszy, niż jeżeli się wszystko wcześniej napisze w zaciszu domowym na 

kartce i później nie działa się w trakcie żywego programu przed mikrofonem.”85 

Na drugim biegunie znajdują się dokumenty muzyczne, w pełni zobiektywizowane, 

oparte w większości na materiałach źródłowych, czy archiwalnych wypowiedziach, dotyczą-

cych twórczości wielu gwiazd muzyki. W ramach niedzielnej „Historii Muzyki Rozrywkowej”, 

dziennikarz przybliżył słuchaczom w np.: czteroodcinkowym cyklu, sylwetkę The Beatles.86 

Parafrazując słowa samego Potra Metza: „nie mądrzył się” na temat twórczości Liverpoolczy-

ków, a o wpływie legendarnego zespołu na historię popkultury, opowiedzieli m.in.: Dave 

Grohl (Foo Fighters), Mika, Tom Petty, Brian Wilson (The Beach Boys), czy Slash (Guns N’ 

Roses, Velvet Revolver). 

Analizując warsztat Piotra Metza, stwierdzam, że w swojej działalności popularyzato-

ra muzyki, pracującego w wielu rozgłośniach radiowych, spróbował niezliczonej ilości form 

wypowiedzi dziennikarskiej, potrafi tworzyć programy stricte autorskie oraz zobiektywizo-

wane, co czyni go w moich oczach najbardziej wszechstronnym polskim radiowym dziennika-

rzem muzycznym.  

Tomasz Beksiński związał się z radiem w latach siedemdziesiątych. Na początku 

współpracował z programem II Polskiego Radia. Tam prowadził cykl: „Romantycy muzyki 

rockowej”.87 Był bodaj jedynym dziennikarzem muzycznym, zafascynowanym stylem new 

romantic, który charakteryzował się przesytem zastosowania syntezatorów, czy automatów 

perkusyjnych. Wielu uważa dziś, że to jeden z niewielu gatunków muzycznych, który się ze-

starzał, i z którego rzadko czerpią współcześni artyści. Jednakże temu właśnie nurtowi swoją 

audycję w pełni poświęcił Beksiński, prezentując dokonania zespołów, takich jak: Depeche 

Mode, czy Queen, mających w swojej karierze momenty zafascynowania new romantic, z 

upływem czasu zmieniając styl i podążając ku bardziej ponadczasowym rejonom muzyki roc-

kowej. 
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 Ibidem 
86

 Cykl dotyczący zespołu The Beatles, w ramach niedzielnego programu pt: „Historia muzyki rozryw-

kowej” w Programie III Polskiego Radia, na antenie w dniach: 7.02.2010 r., 14.02.2010 r., 

21.02.2010r.  oraz 28.02.2010r. 
87

 Dane za stroną internetową: http://krypta.whad.pl/html/index.php, dostęp dnia 3.05.2011. 
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W Dwójce Tomasz był gospodarzem jeszcze jednego programu muzycznego: „Wie-

czoru płytowego”. Były to lata, gdy dostęp do pełnych albumów rozmaitych artystów mieli 

tak naprawdę nieliczni zdeklarowani wielbiciele, dokładający wszelkich starań, aby zdobyć 

płyty cenionych przez siebie artystów. Zatem, kiedy Tomasz Beksiński prezentował czasem 

pełne dyskografie grup takich jak: King Crimson, Yes, The Moody Blues, czy Camel88, była to 

świetna okazja dla słuchaczy, aby móc się zapoznać z wieloma propozycjami muzycznymi w 

pełnym wymiarze.   

Kiedy w 1991 roku, dyrektorem „Dwójki” została Małgorzata Markowska, stacja 

zmieniła profil. Wcześniej ok. 25%  – 35% programu radiowego, wypełniały audycje oparte 

na muzyce rozrywkowej, natomiast fundamentalna modyfikacja polegała na tym, iż zaczęto 

promować ideę rozgłośni, jako programu artystycznego, gdzie można usłyszeć muzykę po-

ważną oraz słuchowiska literackie.89 Programy rozrywkowe Beksińskiego, przeniesiono do 

Trójki. W tej stacji, Tomasz prowadził sobotnią, nocną audycję: „Trójka pod Księżycem”, któ-

ra z nim w roli głównej, zyskała grono wiernych słuchaczy. Program ten nadal stanowi jedną z 

propozycji ramówki Trójki - prowadzą go Barbara  

Tomasz Beksiński był perfekcjonistą, który kierował swoimi audycjami w sposób 

przemyślany. Co do formalnego warsztatu dziennikarskiego, trudno mu cokolwiek zarzucić. 

Wydaje się, że nocna pora była dla niego idealnym momentem, by dzielić się ze słuchaczami, 

nie tylko muzyką, ale i osobistymi przemyśleniami. Beksiński -felietonista, to ironista i cynik, 

natomiast w „Trójce pod Księżycem” - wrażliwy człowiek, którego ciepły głos i przyjacielskie 

podejście do słuchaczy przysparzało mu ich aprobaty.  

„Trójka pod Księżycem”, była czasem wypełniona eskalacją emocji prowadzącego 

(głównie muzycznych, acz nie tylko) – świadczy o tym jego zapowiedź: „Będzie nowy Nick 

Cave, ociekający krwią. Będzie też najnowszy Inkubus Sukkubus, którego właśnie przed chwi-

lą słuchaliśmy we wspaniałym utworze <Intercourse with the Vampyre>. Będzie to celebracja 

radości wampiryzmu i miłości, która nigdy nie umiera, bo sięga poza grób.”90 Dziś niewielu 

dziennikarzy pozwala sobie na taki model prowadzenia audycji, stawiając na profesjonalne 

czasem pragmatyczne podejście do odbiorców. Beksiński - koneser mrocznej muzyki, z którą 

szły w parze dodatkowe egzystencjonalne rozważania, przekazywał odbiorcom pakiet ulu-
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 Ibidem 
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 Dane za stroną internetową: http://jgradziel.republika.pl/pr2.htm, dostęp dnia 7.04.2011. 
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 Audycja „Trójka pod Księżycem”, na antenie Programu III Polskiego Radia, 17.02.1996. 
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bionych dźwięków wraz ze zbiorem uczuć im towarzyszących. Prezentował słuchaczom wy-

nalazki muzyczne, takie jak piosenki polskich zespołów gotyckich, czy wywodzących się z dark 

wave, wcześniej uczestnicząc w sesjach nagraniowych tych grup (np.: zespołu Fading Colo-

urs)91.  

11 grudnia pożegnał się ze swoimi słuchaczami mówiąc:„Czy zdają sobie państwo 

sprawę, że spotykamy się dziś po raz ostatni w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia i w ogó-

le może to być nasze ostatnie spotkanie?”92 Kontekst jego wypowiedzi, wskazywał, iż to po-

żegnalna audycja, ale tylko w roku kalendarzowym AD 1999, jednak Tomasz Beksiński nigdy 

już nie stanął przy mikrofonie. 
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Stevan Konstantinović, Slavka Gluščević 

MEDIJI I KULTURA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI 

 

Sažetak: U Republici Srbiji nacionalne manjine čine 14 procenata ukupnog stanovništava a 

njihova najveća koncentracija je u severnom delu Srbije, u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. 

Posle pada Miloševićevog režima i početka procesa evro-integracija, formirani su organi 

manjiskih samouprava i u njihovoj nadležnosti su i mediji koji informišu na tim jezicima. Me-

diji, štampani i elektronski se prvenstveno bave informisanjem svojih zajednica o životu za-

jednice dok manje prostora ostaje za informacije iz matične države kao i životnog okruženja 

u kome manjine žive i postoje. Pravo na informisanje na svojim jezicima ostvarili su do sada: 

mađarska, slovačka, rumunska, rusinska, romska, hrvatska, češka, nemačka, makedonska, 

bugarska, albanska, ukrajinska, vlaška i bunjevačka nacionalna zajednica. Van ovih procesa za 

sada se nalaze samo crnogorska i vlaška nacionalna zajednica  

Ključne reči: Republika Srbija, Ap Vojvodina, nacionalne manjine, informisanje, kultura 

Jedano od merila u ostvarivanju kolektivnih nacionalnih prava a time i standarda u 

određivanju demokratičnosti društvene zajedice je pravo na informisanje pripadnika 

manjinskih nacionalnih zajednica na svom jeziku. Dostignuti društveni standard u toj oblasti, 

kada je reč o Republici Srbiji a u okviru nje i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, slobodno se 

može reći da je na zavidnom nivou.  

 

Kada je reč o manjinskim nacionalnim zajednicama koje u ukupnom broju stanovnika Srbije, 

bez Kosova i Metohije, čine 14,38% stanovništva, u sferi javnog informisanja to pravo 

ostvaruju sledeće: mađarska, slovačka, rumunska, rusinska, romska, hrvatska, češka, 

nemačka, makedonska, bugarska, albanska, ukrajinska, vlaška i bunjevačka zajednica. Na 

jezicima manjinskih nacionalnih zajednica javnim informisanjem se bave ukupno 164 

medijske kuće u celosti ili delimično, dok se informisanjem isključivo na jezicima manjinskih 

nacionalnih zajednica bavi 34 javna glasila. U okviru pobrojanog, najveća koncentracija 

medija, koji informišu na nekom od jezika manjinskih nacionalnih zajednica, nalazi se se u AP 

Vojvodini. 
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Kako je uz javno informisanje, javnu i službenu upotrebu jezika i pisma, uz obrazovanje, 

kultura ta, koja ukazuje kako na stepen društvene, kreativne razvijenosti zajednice koja ju 

stvara, tako i na integrisanost manjinske zajednice u šire društvene okvire, onda je logično 

postaviti pitanje mesta i uloge koju kulturno stvaralaštvo ima u informisanju kako na jezicima 

manjiskih nacionalnih zajednica tako i na srpskom jeziku. 

 

Nekoliko aspekata interakcije medija i kulturnog stvaralaštva su vrlo indikativni. Mediji koji 

informišu na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica svrhu svoga postojanja pa i 

koncepciju svojih glasila tako profilišu da bi zadovoljili informativne potrebe svoje nacionalne 

zajednice. Prostor i vreme, uslovljeni finansijskim mogućnostima, često su ili nedovoljni da 

kvaliteno zadovolje potrebe zajednice, što ne ostavlja prostor za kulturnu interakciju sa 

okruženjem, sa drugim zajednicama, koje su u istovetnom ili sličnom statusu, ili sa većinskom 

zajednicom, ali i sa zemljom porekla. Čak do 80% sadržaja informativnog programa je 

posvećeno zajednici koju se informiše, dok ostale informacije najčešće su posvećene 

aktivnostima osnivača, nacionalne samouprave, ili su preuzete informacije koje se odnose na 

globalne društvene teme, najčešće iz političkog života.  

 

Kada je reč o medijima pokrajinskog ili nacionalnog značaja, oni su u još specifičnijem 

položaju, jer u konkurenciji sa lokalnim medijima i medijima matičnih zemalja, gube trku u 

odnosu na plasman informacija od neposrednog životnog značaja i u odnosu na informacije 

koje kao globalno nacionalne plasiraju mediji matičnih država. Ako se tome dodaju i 

informacije koje su značajne u smislu ostvarivanja građanskih prava a koje plasiraju mediji na 

srpskom jeziku, onda je pitanje položaja pokrajinskih i nacionalnih glasila manjinskih 

nacionalnih zajednica usložnjeno do te mere da se o njima mogu čuti mišljenja kao 

nesnađenim, konzervativnim pa čak i kao o medijima koji su u stanju „informativne kome“, 

koja se održava uz značajnu pomoć „političke infuzije“. To se povremeno podkrepljuje 

podacima da su mediji manjinskih nacionalnih zajednica u pojedim slučajevima čak i 100% 

finansirani od strane državnog budžeta. Sa osnivanjem organa manjiskih samouprava, 

stoverena je i manjiska birokratija koja takođe vodi računa o svojoj zastupljenosti u 

medijima, ali i o kontroli, diretnoj ili indirektnoj, onoga što će biti u medjima objavljeno. 
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Značajno je postaviti pitanje kako mediji manjiskih zajednica vide zajednicu o kojoj i za koju 

pišu, zašto vide samo sebe i zašto ih najčešće srpska, većinska zajednica ne vidi, a kada ih 

gleda, kako to čini? Od formiranja manjinskih nacionalnih samouprava, stiče se utisak, da je 

osećaj samodovoljnosti i samozagledanosti, efekat ogledala, dobio institucionalne oblik, zid 

preko koga se retko gleda, a kada se to čini, onda za to postoje ovlašćene osobe, koje to rade 

po službenoj dužnosti.  

 

Dobra namera da svaka zajednica bez direktnog mešanja državnih vlasti kreira svoju 

unutrašnju politiku, određuje nacionalne prioritete, počinje uveliko pokazivati i neke 

neželjene efekte, kojima se malo ko iskreno nadao. Samoviđenje, introspekcija, sve više gubi 

elemente kritičkog pristupa, a sve je manje elemenata poređanja da bi kritički pristup mogao 

biti valjano utemeljen. Do ovakvog institucionalnog rešenja, informativni mediji ne samo da 

su negovali nego su i hrabro branili svoje profesionalno pravo na istraživanje i kritičko 

mišljenje. Sada su sve uočljiviji letargični tonovi, a komentari i kritički napisi zamenjuju se 

izveštajima i vestima. Izgleda kao da su svi problemi, izuzev finansijskih, ovim i ovakvim 

uređenjem odnosa između države i nacionalnih zajednica rešeni. Da li je moguće da su za 

tako kratko vreme nacionalne većinsko-manjinske elite postigle tako visok stepen 

saglasnosti? Da li je samo to bilo potrebno pa da AP Vojvodina postane prostor u kome, kao 

u vreme socijalizma, ponovo teče med i mleko?  

 

Na dobro stanje malo ko može i ima pravo da se žali, ali kada je reč o uvek prisutnim, manje 

ili više, problemima sa kojima se sreću pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica, 

adresanta za njihovo rešavanje dobili su u predstavničkom telu, koje je dobro uklopljeno u 

globalni politički milje, a koji više nije samo omeđen državnim granicama Srbije, a oni 

pozivaju na strpljenje, razumevanje, tumačenje opštih problema, na finansijsku krizu itd. 

Nezavisni, kritički raspoloženi glasovi unutar zajednice, u prostoru i vremenu kojim raspolažu 

mediji sve se ređe čiju i sve su bolje i efikasnije kontrolisani. Nacionalni saveti, kao organi 

manjisnskih samouprava neposredno se finsiraju iz državnog budžeta i čest je slučaj da 

polovina ostvarenih sredstava je namenjena za zarade zaposlenih u manjinskim 

samoupravama.  
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Ako kritički raspoloženi pojedinci ili grupe pokušaju da se obrate srpskim medijima, izazivaju 

podozrenje. Srpska medijska scena osim pozitivno-afirmativnog odnosa koji u medijima 

plasiraju predstavnici srpske političke i kulturne elite, što je dobro i pozitivno, živi po tržišnim 

principima, pa ako obraćanje srpskoj javnosti ne sadrži senzaciju, to onda ne zavređuje 

pažnju. A, složićemo se, senzacija u medijima, po svojoj prirodi retko nosi u sebi pozitivnu 

informaciju. U tom smislu istraživanja su pokazala da srpski mediji nacionalne manjine 

„primećuju“ jedino u slučaju pojedinačnih ekscesa ili kada su odnosi između matičnih država 

i Republike Srbije u stanju krize. 

 

Sadašnje, spolja gledano, stanje u medijima manjinskih nacionalnih zajednica, je stanje koje 

bi se moglo odrediti kao paralelno življenje života, koji sve manje imaju dodirnih tačaka, a ti 

isti životi se odvijaju pod istim krovom i to za sada malo kome smeta. Spremni smo prihvatiti 

takvo stanje stvari kao stanje koje ne proizvodi konflikte, kakve smo u Srbiji poznavali svega 

pre deceniju-dve, u vreme vlasti Slobodana Miloševića. Lepo je živeti u državi gde se ne 

oseća mirirs baruta i krvi, ali podvojenost, život za sebe, mimo i pored drugih, na koje se 

gleda nezainteresovano, osim artikulacije vlastitosti, dovodi do akumulisanja provincijalnog 

dremeža, intelektualne inferiornosti, pada vrednosnih kriterijuma pa, forma, ma kako bila 

dobronamerno zamišljena, ne može zadovoljiti osnovnu ljudsku potrebu za  poređenjem i 

razmenom onoga što je dobro.  

 

Ako je ovaj način uređenja javno iskazane reči, slike i zvuka, prvi ali ne i jedini korak u 

drugačijem osmišljavanju odnosa na relaciji manjine – manjine, manjine - većina, u tom 

slučaju je on prihvatljiv. No, nije teško zapaziti zadovoljstvo nacionalnih političkih elita, i kod 

manjina i kod većine, ovakvim stanjem, pa se teško može očekivati naredni korak ka 

uspostavljanju međusobnih interakcija, kakve su bile ne tako davno poznate na prostorima 

AP Vojvodine. Da li će kreiranje svesti putem medija dovesti do zaključka i kod onih koji se sa 

tim stanjem ne mogu lako pomiriti, da je odvojeni, separatni i samozadovoljni status ujedno 

postao model dobrog, dremljivog života sa kojim treba biti zadovoljan?             

 

               

Kada je reć o informativnim glasilima manjinskih nacionalnih zajednica, bilo štampanim ili 

elektronskim, značajno mesto u njihovom prostoru i vremenu, zauzimaju događanja iz 
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oblasti kulturnog stvaralaštva. Kulturno stvaralaštvo je jedna od najznačajnijih 

manefestacionih karakteristika nacionalnog identiteta, ali i taj domen informisanja podlegao 

je diktatu činjeničnog stanja. Način izbora predstavničkog tela manjinskih nacionalnih 

zajednica, doprineo je pojavi da masovni manifestacioni oblici kulturnog stvaralaštva budu 

stavljeni u žižu interesovanja. Neposredni izbori predstavnika nacionalnih saveta, njihovi 

grupni interesi, kao i interesi šireg političkog okruženja, uveli su svojevrsni populizam u 

manjiske zajednice, koji ranije nije bio prisutan.   

 

Brojnost učesnika i publike koje kulturne manifestacije okupljaju, potisnuli su sve ostale 

oblike kulturnog stvaralašta u drugi plan. Mogućnost promovisanja manjinske a uz nju i 

većinske političke elite, kroz iole masovnije učešće i prisustvo pripadnika nacionalnih 

manjinskih zajednica, borba za glasove, koji omogućuju sve što im zakon pruža, doveli su do 

toga da se i novac kao i medijska pažnja, medija pod njihovom kontrolom, usmere u tom 

pravcu. Sindrom velikih manifestacija za koje su sinonimi u Srbiji sabor trubača u Guči 

(narodna muzika) i Exita (rok, pop i muzika zapadne provinijencije) nije zaobišao ni manjinske 

nacionalne zajednice. Posvećenost kulturnom amaterizmu u oblasti folklora, kulturno 

umetničkim društvima, proizvela je apsurdnu situaciju u kojoj je folklorno, kao i drugo 

amatersko stvaralaštvo, najzastupljenije u programima elektronskih medija.  Prosečni 

gledalac, ili slušalac, lako dolazi do zaključka da su „manjinci“ pronašli raj na zemlji i sada 

samo pevaju i igraju.  

 

Udvaranje masovnosti u okvirima sistema „jedan čovek – jedan glas“, plod je političkog 

pragmatizma, makijavelizma i stoga je to razumljivo, ali u tom i takvom sistemu strada – 

kreativnost, a ona nije masovna pojava. Da je to tako, prvi su se uverili stvaraoci koji se 

izražavaju putem knjige, medija koji ima vrlo dugu tradiciju i koji je u mnogo čemu zaslužan 

za očuvanje svekolikih nacionalnih identiteta. Time što knjiga nastaje i što se čita u tišini, što 

zahteva pismenost kako autora tako i čitalaca, što zahteva intelektualni napor pri njenom 

nastanku i njenom razumevanju, što dovodi do uvećanja broja moždanih vijuga, kao u nekoj 

naučno-fantastičnoj priči, postaje sve manje poželjan činilac naših života. Publikovanje knjiga 

u okvirima izdavaštva manjinskih nacionalnih zajednica svedeno je na neophodni minimum. 

Država garantuje 5 publikacija godišnje a za više od toga izdavačke kuće na jezicima 

nacionalnih manjina treba samostalno da obezbede sredstva. To je u ovom trenutku 
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realativno zadovoljavajuće stanje, jer sve ispod toga bi bilo tragično. No, i u ovom slučaju 

imamo potvrdu nedostatka interakcije i mogućnosti poređenja.  

 

Na relaciji pojedinačne manjinske književnosti – srpska književnost, situacija nije do kraja 

loša. Može se čak reći da je u dobroj meri prihvatljiva, ali ni blizu onome stanju stvari kakvo 

je bilo samo pre dvadesetak godina. Pravo je autora da pamte ono što je bilo dobro a još 

veća je obaveza da se sadašnje stanje dovede do stanja koje mora biti bolje. Usamljenih 

glasova koji opominju da bi trebalo uspostavaljati interakciju između manjinskih nacionalnih 

književnosti za sada nema mnogo, što je uzrokovano borbom da se na svom jeziku objavi 

knjiga i tako upiše u vreme.  

 

Sažeto gledano, pred sobom imamo situaciju stvaranja novog vojvođanskog kulturnog 

miljea, koga čine s jedne strane saglasje političko-nacionalnih elita, što je dobro, ali i 

zatvaranja, ili nedovoljne interakcije između nacionalno omeđenih kulturnih prostora, s 

druge strane. Kakva će biti perspektiva tako uređenog prostora i ljudi, nije samo stvar 

vremena, kako to često kažu novinari, već i onih koji su svojim kreativnim sposobnostima 

spremni da menjaju i utiču kako na prostor, tako i na vreme u kome živimo.            

 

Zaključak: Predstavljanje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u medijskom prostoru 

Srbije, u medijima manjina i medijima na srpskom jeziku, karakteriše konstatovanje činjinica 

da prostor relaksiran političih napetosti. Mediji na jezicima manjina uslovljeni su potrebom 

informisanja zajednice o aktivnostima zajednice i organa manjinske samouprave. Manjisnska 

samouprava najviše pažnje poklanja manifestacija koje okupljaju veći broj učesnika i publike, 

pa pod pritiskom populističkog pristupa, individualni kreativni postupci su u senci populizma. 

Srpski mediji o nacionalnim manjinama najčešće izveštavaju senzacionalistički, odnosno, 

kada je reč incidentima međunacionalnog karatera. U svim drugim okolnostima, mediji 

nacionalnih manjina i mediji na sprskom jeziku ne primećuju jedni druge. Interakcija je na 

najnižem mogućem nivou. 
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Streszczenie 

 

Mniejszości narodowe w Republice Serbii stanowią 14 procent wszystkich obywateli 

Republiki, a ich największe skupisko znajduje się w Autonomicznej Pokrainie Wojwodinie.  

Po upadku reżimu Slobodana Miloszevicia i zapoczątkowaniu w Serbii procesu integracji 

europejskiej, mniejszości narodowe w Serbii utworzyły własne instytucje kultury i regionalne 

organa władzy, które wspierają również mniejszościowe media publikujące informacje w 

językach tych mniejszości.  

Mniejszościowe media drukowane i elektroniczne zajmują się przede wszystkim 

przekazywaniem informacji istotnych dla kultury i samorozwoju tych grup, a mniej pisze się 

w nich o procesach w społecznym, gosdpodarczym i politycznym otoczeniu tych grup. 

Z prawa do informacji we własnym języku w Serbii korzystają dziś: węgierska, słowacka, 

rumuńska, rusińska, romska, chorwacka, czeska, niemiecka, macedońska, bułgarska, 

albańska, ukraińska i buniewacka grupy etniczne i narodowe. Poza tymi procesami są dziś w 

Serbii mniejszości czarnogórskie i wołoskie. 
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AUTOR: BOGUSŁAW NIERENBERG  

TYTUŁ: SILVA RERUM. FELIETONY RADIOWE. 

WYDAWNICTWO: ATTYKA 

MIEJSCE I ROK WYDANIA: KRAKÓW 2009,  SS. 287 

 

Bogusław Nierenberg – medioznaw-

cza, kulturoznawca, ekonomista, reżyser, po-

eta i publicysta, człowiek wszechstronnie wy-

kształcony, a przy tym ogromnego serca.  Eru-

dycję i tę otwartość, życzliwość do ludzi wy-

czuwa się, czytając jego Silva rerum. Felietony 

radiowe. To faktycznie „las rzeczy”, „skarb-

czyk” myśli ulotnych, tym bardziej cennych, bo 

zapisanych, utrwalonych, do których zawsze 

można po pewnym czasie wrócić. To zbiór 

wiadomości na różne tematy, będące w kręgu 

zainteresowań autora, na które chce on także 

zwrócić uwagę odbiorcy. Biorąc pod uwagę 

strategię, jaką zastosował Nierenberg w swo-

ich tekstach, można zakwalifikować je do felie-

tonów publicystycznych – gdzie autor podej-

muje aktualne i ważne problemy społeczne, a 

ich treść góruje nad formą. Język nie jest tu 

ważny, jak w felietonach literackich, ani chęć 

rozbawienia odbiorcy, jak z kolei w felietonach 

satyryczno-rozrywkowych, ale przede wszyst-

kim zgrabne, szybkie, klarowne - bez zanudza-

nia kogokolwiek - wyjaśnianie problemu. 

Bogusław Nierenberg zastosował kla-

syczną formę felietonu: jego teksty charakte-

ryzują się tym, że są krótkie, kompozycja ich 

jest prosta, przejrzysta. Składają się najczęściej 

z kilku akapitów. Pierwszy akapit wprowadza 

w zagadnienie, w następnych autor przywołu-

je przykłady z życia współczesnego i z prze-

szłości, zestawia je w różnych kontekstach, by 

w ostatnim akapicie ustosunkować się do da-

nej kwestii, mocno podkreślając swój punkt 

widzenia. Autor nie narzuca się ze swoimi 

opiniami odbiorcy, wywód prowadzi w taki 

sposób, że podpowiada raczej rozwiązania. W 

ostatnich akapitach Nierenberg zaskakuje 

celną pointą lub morałem. To moralizatorstwo 

upodabnia, zbliża nawet jego felietony do 

kazań, pełnych refleksji i zadumy nad otacza-

jącą nas rzeczywistością. Nierenberg uczy w 

związku z tym jak żyć i nad czym się pochylić, 

uwrażliwia swą spostrzegawczością odbiorcę 

na to, co dzieje się wokół każdego z nas.  

Silva rerum. Felietony radiowe – wy-

głoszone na antenie Radia Opole w latach 

2000-2008 nic nie tracą na aktualności. Roz-

szerzają wiedzę czytelnika o mediach, ekono-

mii, etyce, kulturze. Erudycja Nierenberga 

pochodzi z uważnej lektury wszystkiego, czym 

się interesuje oraz z bacznej obserwacji życia. 

Interpretację świata autor przekazuje nie tylko 

ze swego punktu widzenia, ale także w oparciu 

o wiedzę innych, co zaznacza w felietonie pt. 

Rzecz o sznurku. Na ów sznurek - zgodnie z 

zaleceniem Michała Montaigne`a (przynoszę 
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wam wiązankę cudzych myśli; ode mnie jest 

tylko sznurek) - nawleka fakty, zręcznie zesta-

wia je ze sobą po to, by odbiorca czuł, że ten 

las rzeczy nie jest chaotyczny, w bezładzie, ale 

jest uporządkowany, a dzięki temu przejrzysty 

i zrozumiały. Nierenberg nie tylko przywołuje 

cudze myśli, nawlekając je na sznurek, ale 

przekazuje swoje opinie. Przemyslenia innych 

go inspirują, pomagają prowadzić analizę 

świata i ludzi, są pewnego rodzaju orężem w 

jego ręku, wspomagającym zgrabną argumen-

tację.  

Obraz wyłaniający się z felietonów 

Nierenberga jest afirmacją życia, jego potęgi 

oraz mądrości. W jego tekstach nie ma agresji, 

sensacji ani kpiny. Gdy czytałem Silva rerum 

Nierenberga, przychodziły mi na myśl teksty 

zamieszczone w Być jak płynąca rzeka Paulo 

Coelho. Bogusław Nierenberg go nie naśladu-

je, ale idzie podobną drogą, pełną szacunku do 

życia, ludzi i wiedzy.       

 

                             Kazimierz Wolny-Zmorzyński 

 

 

 

AUTOR: KAROL JAKUBOWICZ 

TYTUŁ: NOWA EKOLOGIA MEDIÓW. KONWERGENCJA A METAMORFOZA. 

WYDAWNICTWO: POLTEXT 

MIEJSCE I ROK WYDANIA: WARSZAWA 2011, SS. 328 

 

W czasie, kiedy z wielu stron rynku 

medialnego docierają informacje o spadają-

cym czytelnictwie gazet w tradycyjnym wyda-

niu, kiedy debatuje się o przenoszeniu treści z 

tradycyjnych mediów do Internetu, roli i zna-

czeniu dziennikarstwa obywatelskiego, a wielu 

ekspertów i badaczy zdecydowanie przewiduje 

radykalny wzrost znaczenia Internetu i nowych 

mediów kosztem mediów tradycyjnych, warto 

sięgnąć po publikację Karola Jakubowicza 

„Ekologia nowych mediów. Konwergencja i 

metamorfoza”.   

Autor w bardzo kompetentny, szeroki i 

chłodny sposób analizuje w niej procesy za-

chodzące na rynku mediów w społeczeństwie 

informacyjnym, podkreślając że jednym z jego 

założeń jest m.in. sprawdzenie czy „rzeczywi-

ście media i instytucje medialne już „nie dzia-

łają” (s. 11). Wszystko w odniesieniu do tzw. 

nowej ekologii mediów, czyli sytuacji, w której 

w działalność medialną jest zaangażowana 
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coraz większa liczba podmiotów, a rynek me-

dialny ma coraz bardziej złożoną strukturę (s. 

21,39). Autor podkreśla, że termin „ekologa 

mediów” jest symbolem obecnego „niepo-

rządku” w mediach, który powstał na skutek 

bardzo mocnego procesu ich zmiany, a także 

próby analizy i przewidywania na czym mógłby 

polegać nowy „porządek” w tej sferze (s. 22). 

W obszarze omawianej tematyki autor w 

szczegółowy sposób analizuje procesy konwe-

rgencji, mediamorfozy i remediacji.         

Publikacja składa się ze wstępu, ośmiu 

rozdziałów (rozdział ósmy to posłowie) i bi-

bliografii. Rozdział pierwszy obejmuje analizę 

procesu konwergencji i jej konsekwencje, gdyż 

jak podkreśla autor, właśnie ten proces i jego 

następstwa kryją się za obecną przemianą 

mediów i rynku medialnego (s. 22). Rozdział 

drugi dotyczy rozważań na temat definicji 

„medium” i nowych mediów (generacji 1.0, 

2.0, 3.0). W rozdziale trzecim autor kreśli sce-

nariusze dotyczące przyszłości mediów i Inter-

netu. Rozdział czwarty obejmuje zagadnienia 

związane z prawami i zasadami procesu me-

diamorfozy, czyli procesu pojawiania się i 

przekształcania poszczególnych mediów (s. 

113). W tym fragmencie publikacji autor sze-

rzej analizuje, określany jako kluczowy, temat 

remediacji – proces wzajemnego wywierania 

wpływu przez jedna media na drugie (s. 132). 

Rozdział piąty obejmuje zagadnienia związane 

z wpływem procesu konwergencji na kształt 

systemu medialnego. Analiza dotyczy prze-

miany odbiorców treści medialnych, autor 

porusza tematykę przyszłości mediów, zarów-

no publicznych, jak i regionalnych, lokalnych, a 

także mediów obywatelskich. Z kolei zakres 

rozdziału szóstego obejmuje zagadnienia 

związane z wpływem nowej ekologii mediów, 

zmiany społeczno-kulturowej na dziennikar-

stwo. Autor poddane analizie typy dziennikar-

stwa, zajmuje się wizją dziennikarstwa, anali-

zuje dziennikarstwo obywatelskie (zarówno w 

mediach profesjonalnych, jak i poza nimi). W 

końcu rozdział siódmy dotyczy nowych me-

diów i demokracji. Autor zastanawia się nad 

rolą mediów w demokracji, pisze o kryzysie 

tradycyjnej wizji demokracji (s. 224), w końcu 

porusza zagadnienia dotyczące e-demokracji i 

społeczeństwa obywatelskiego.                 

Należy podkreślić, że kompozycja całej 

publikacji jest przemyślana i logiczna. W efek-

cie, czytelnik ma do dyspozycji szeroką, szcze-

gółową i profesjonalną analizę dotyczącą pro-

cesów i zjawisk zachodzących na rynku me-

dialnym. Warto jednak zaznaczyć, że sposób 

prezentacji treści jest wymagający dla czytel-

nika. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zgro-

madzenie i oparcie się przez autora na szero-

kiej bazie źródłowej i bibliograficznej (w 

znacznej części obcojęzycznej), co pozwala na 

analizę określonego tematu pracy w różnych 

kontekstach. Zgromadzonym materiałem ba-

dawczym autor zarządza bardzo efektywnie. 

Edwin Benedyk, dziennikarz tygodnika 

„Polityka” ocenił, że publikacja Karola Jaku-

bowicza jest jednocześnie mapą i encyklope-

dią, wymagającą, ale obowiązkową lekturą dla 

tych, którzy są zainteresowani współczesnymi 

mediami. Należy się z nim zgodzić w obydwu 
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aspektach. „Nowa ekologia mediów. Konwer-

gencja a metamorfoza” to praca bardzo przy-

datna nie tylko dla badaczy i teoretyków me-

diów, czy studentów dziennikarstwa i komuni-

kacji społecznej. Powinni po nią sięgnąć także 

praktycy, którzy funkcjonują w różnych miej-

scach rynku medialnego. Dzięki temu będą 

mieli pełniejszy obraz procesów zachodzących 

na rynku mediów i różnych aspektów jego 

współczesnego funkcjonowania.   

        

Paweł Kuca 

     

 

AUTOR: IGOR BORKOWSKI  

TYTUŁ: OSTATNIE LATO PILC. PODRĘCZNIK PRAKTYCZNEGO PISANIA RE-

PORTAŻU 

WYDAWNICTWO: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

MIEJSCE I ROK WYDANIA: WROCŁAW 2012, S. 186. 

 

 

Reportaż jako gatunek dziennikarski 

doczekał się w naszym kraju wielu znakomi-

tych opracowań akademickich. Szczególnie 

solidnych analiz doczekała się twórczość 

przedstawicieli polskiej szkoły reportażu. Ta 

pokaźna lista publikacji odznacza się pewnymi 

cechami. Po pierwsze dominują w niej teksty z 

zakresu literaturoznawstwa i genologii dzien-

nikarskiej, czyli publikacje poddające analizie 

dzieła reportażowe w celu opisania dzieł wy-

branych twórców reportażu. Po drugie nato-

miast w tekstach tych pojawiają się z niezwy-

kłą systematycznością konkretni i wybrani 

tylko autorzy. Opracowania twórczych doko-

nań Ryszarda Kapuścińskiego można liczyć w 

setkach, sporej liczby analiz doczekali się także 

Melchior Wańkowicz, Ksawery Pruszyński czy 

Hanna Krall. Coraz większą liczbę akademic-

kich opisów posiada także dorobek twórczy 

przedstawicieli trzeciej generacji polskiej szko-

ły reportażu, a więc m.in. Wojciecha Tochma-

na, Wojciecha Jagielskiego czy Mariusza Szczy-

gła. Analizy te ważne, bo i twórczość wybitna. 

Jednak na tyle wybitna i oryginalna, że nie do 

podrobienia. Pozostaje ją podziwiać, trudno 

naśladować. Dla uczących się dziennikarskiego 

zawodu dlatego też omawiane teksty w nie-

wielkim tylko stopniu mogą służyć za prze-

wodniki sztuki reportażowej. Pokazują bo-

wiem zwykle pewne niedościgłe wzorce. Po-

ważnych prób napisania użytecznego pod-

ręcznika podpowiadającego jak napisać warto-

ściowy reportaż czyniono natomiast dotąd 

niewiele. Należą do nich niemłode już książki 
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Jacka Maziarskiego i Marka Millera (Anatomia 

reportażu i Reporterów sposób na życie), a 

także książki sprzed kilu lat: Kazimierza Wol-

nego-Zmorzyńskiego Reportaż – jak go napi-

sać? oraz Andrzeja Magdonia Reporter i jego 

warsztat. Wszystkie one w znakomity, anali-

tyczny sposób budują teorię reportażu, poka-

zują wyznaczniki gatunkowe, poddają analizie 

ważne teksty reportażowe, znów jednak naj-

większych mistrzów polskiego reportażu. Do-

łączający do nich podręcznik Igora Borkow-

skiego odróżnia się w istotny sposób od do-

tychczasowych publikacji. Autor świadomie 

ucieka w nim bowiem od akademickiego tonu, 

pogłębionych typologii i typowo naukowych 

analiz. W zamian pochyla się nad konkretnymi, 

niedawno publikowanymi tekstami reporter-

skimi i – poddając je subiektywnemu rozbio-

rowi – skupia się nad warsztatem reportera, 

wskazując niebezpieczeństwa i trudności, z 

którymi przychodzi się mierzyć reporterom w 

ich codziennej pracy, podpowiadając ich roz-

wiązania i dzieląc się własnymi rozterkami.  

Igor Borkowski w najwyższym stopniu 

jest uprawniony do tego, by zaproponować 

czytelnikom podręcznik pisania reportażu. 

Będąc doświadczonym nauczycielem akade-

mickim, znakomitym medioznawcą, równo-

cześnie ma wieloletnie doświadczenie w pracy 

w różnych zawodach dziennikarskim. Pracował 

zarówno jako rzecznik prasowy, jak i dzienni-

karz. I ta druga, dziennikarska kariera, odnaj-

duje swoje odzwierciedlenie w omawianej 

książce. Ostatnie lato Pilc to bowiem książka 

składająca się z dwóch części: ze znacznie 

krótszej części teoretycznej i zdecydowanie 

dłuższej części wypełnionej kilkudziesięcioma 

reportażami opublikowanymi przez Borkow-

skiego przed kilkunastoma laty w nieistnieją-

cym już „Wieczorze Wrocławia”. 

Zajmijmy się najpierw w paru zdaniach 

częścią teoretyczną. A w paru tylko zdaniach z 

dwóch głównych powodów: po pierwsze ten 

tekst jest krótki, składa się na niego niespełna 

trzydzieści stron, w których Borkowski spójnie 

prezentuje swoje rozumienie gatunku jakim 

jest reportaż. Po drugie natomiast ten frag-

ment książki jest mniej oryginalny od części 

drugiej. Autor zaczyna od wskazówek dla ma-

rzących o realizowaniu się w reportażowej 

robocie dotyczących ich osobowości. Nauczcie 

się słuchać, nauczcie się milczeć (by inni mówi-

li), nauczcie się rozmawiać z drugim człowie-

kiem – wybrzmiewają rady dla marzących o 

tworzeniu reportaży. Ale ogólnych rad jest 

więcej: bądźcie przyzwoitymi ludźmi, zacho-

wujcie zdrowy rozsądek, nie bójcie się reali-

zować swoich dziennikarskich powinności… 

Ucieka jednak autor możliwie szybko od pod-

powiedzi jak zostać wybitnym reporterem, 

świadomy przecież, że na niewiele one się 

zdają. Bo jak nie sposób uczynić z kogoś dzięki 

kilku wskazówkom wybitnego pisarza czy in-

nego artysty, tak mówienie o powinnościach 

dziennikarskich w oderwaniu od zawodowej 

praktyki skazane jest na bezużyteczność. Ko-

lejno w części teoretycznej pochyla się Bor-

kowski nad tekstem reporterskim, jego struk-

turą i elementami składowymi. Skrótowo 

podpowiada jak budować fabułę, jak sprawnie 
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opowiadać, jak konstruować bohatera repor-

tażowej opowieści, jak tworzyć stylistyczną 

warstwę swojego tekstu. Autor Ostatniego 

lata Pilc skutecznie unika jednak tonu dydak-

tycznego, raczej przedstawia swoje postrzega-

nie wybranych problemów warsztatowych, a 

także daje głos współczesnym mistrzom repor-

tażu, takim jak Mariusz Szczygieł, Wojciech 

Tochman czy Edyta Gietka, który często przy-

biera postać komentarza rozstrzygającego 

pewne kwestie sporne z reportażem związane. 

Czasami też Borkowski podgląda rozwiązania 

zastosowane przez cenionych przez siebie 

autorów, doceniając ich pomysłowość i orygi-

nalność, a także skuteczność w docieraniu do 

czytelniczej uwagi i wrażliwości. Precyzyjna, 

dobrze napisana i w mądry sposób zbierająca 

cechy dobrego reportażu jest omawiana część 

książki. Nie znajdziemy w niej jednak rad, któ-

re byłyby jedyne w swoim rodzaju, odkrywcze 

czy dotąd nie wybrzmiałe z ust reporterów lub 

ich akademickich interpretatorów. Na zdecy-

dowanie bardziej oryginalnym i rzadko spoty-

kanym w polskim piśmiennictwie naukowym 

zamyśle opiera się druga i – można by powie-

dzieć właściwa – część książki.  

Kilkadziesiąt tekstów autorstwa Bor-

kowskiego w drugiej części omawianego pod-

ręcznika poddane zostało ponownej – często 

krytycznej – lekturze samego autora. Po latach 

czyta on je odsłaniając na marginesach książki 

kulisy powstania poszczególnych reportaży, 

uzmysławia czytelnikowi główne trudności, z 

którymi przyszło się zmierzyć w trakcie zbiera-

nia materiałów do dziennikarskiego tekstu, a 

także w czasie jego pisania. Czasami pokazuje 

też silne strony swoich tekstów, które sprawia-

ją, że mimo upływu czasu i faktu, że temat jest 

już nieaktualny, zachowują one walor atrak-

cyjności. Bezwzględnie w stosunku do własnej 

osoby pokazuje wreszcie słabości wybranych 

publikacji, podkreślając, że przesadna emocjo-

nalność czy rezygnacja z niedomówień w re-

portażu, nie zawsze czynią tekst wartościo-

wym i ponętnym w lekturze. Niemal w każdym 

tekście pokazuje natomiast zastosowane stra-

tegie narracyjne czy chwyty stylistyczne i fabu-

larne, które czynią poszczególne reportaże 

ciekawymi i zapadającymi w pamięć. Z lektury 

Ostatniego lata Pilc wynika jasna zależność: 

tylko teksty oparte na oryginalnym, odautor-

skim zamyśle mają szansę wypełnić bardzo 

ważną dyrektywę (wyrażoną zresztą przez 

samego Igora Borkowskiego) obowiązującą 

reporterów: „po pierwsze nie nudzić”.  

Dwie główne zalety omawianego pod-

ręcznika to: po pierwsze odejście w czynio-

nych analizach od pewnego klasycznego, a 

przez to coraz bardziej nudnego, kanonu tek-

stów reporterskich, autorów niemal z marmu-

ru odlanych. Po drugie natomiast niezwykłą 

wartością książki jest żywa praca z tekstami 

reporterskimi, porządnymi, pochodzącymi z 

prasy codziennej, dotyczącymi lokalnych pro-

blemów. Tekstami pisanymi przecież znacznie 

częściej w dziennikarskiej praktyce niż rozbu-

dowane reportaże z odległych od Polski zakąt-

ków świata. Dzięki tej „swojskości” podręcznik 

wrocławskiego autora to lektura obowiązkowa 

nie tylko dla kandydatów do zawodu dzienni-
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karza, ale także dla już piszących reportaże. 

Bez zbędnego nadęcia autor tworzy bowiem 

na marginesach swoich tekstów swoistą gra-

matykę reportażu, na którą składa się specy-

ficzna forma, ciekawy język, dobrze nakreślony 

bohater i cała lisa chwytów, przy pomocy któ-

rych autor wchodzi w swoistą grę  z czytelni-

kiem. Jeśli podręcznik ma przede wszystkim 

przyjmować postać użytecznego w codzien-

nych działaniach zbioru wytycznych, to książka 

Igora Borkowskiego tę funkcję wypełnia w 

szczególnie doskonały sposób.  

 

      Paweł Urbaniak 
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