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OD REDAKCJI

D

rodzy Czytelnicy!
Media odgrywają niebagatelną rolę w dzisiejszym świecie.
Prasa, radio, telewizja i internet kreują otaczającą nas rzeczywistość, kształtują naszą świadomość. Podczas VI Gdyńskiej Debaty Młodych zastanawialiśmy się nad fenomenem środków masowego przekazu, czynników oddziałujących na nas – odbiorców.
Jak media zmieniały się na przestrzeni lat? Czy ważna jest etyka

dziennikarska? Jaką rolę odgrywa Internet w przestrzeni medialnej? Czy media tworzą kulturę? – to tylko kilka pytań, które padły podczas spotkania w Pomorskim Parku
Naukowo-Technologicznym.
Gośćmi debaty byli: Lech Parell – Prezes Radia Gdańsk, Joanna Grajter – rzeczniczka prasowa miasta Gdynia, Ewa Kowalska – blogerka, założycielka ibedeker.pl
oraz Włodzimierz Raszkiewicz – publicysta Radia Gdańsk. Dyskusja, choć w pewnych
momentach bardzo burzliwa, pozwoliła na wymianę poglądów oraz wskazanie najbardziej kontrowersyjnych opinii związanych ze światem mediów. Bo czy dziś każdy
może być dziennikarzem? Odpowiedzi szukajcie Państwo w niniejszym Biuletynie!

REDAKTOR NACZELNA
Monika Narloch
BIULETYN VI - 2014
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ROZMOWA

ROZMOWA Z RZECZNICZKĄ PRASOWĄ MIASTA GDYNI
JOANNĄ GRAJTER
ROZMAWIA MONIKA NARLOCH

DOŚWIADCZENIE
DZIENNIKARSKIE W PRACY

RZECZNIKA PRASOWEGO
Co w głównej mierze zdecydowało o tym, że

czasie stanowisko rzecznika prasowego było no-

rozpoczęła Pani pracę jako rzecznik prasowy ?

wym zjawiskiem w strukturach samorządowych.

W grudniu 1990 roku, pracując w Tygodniku

Należało stworzyć pewne podstawy. Szukałam

Wybrzeże, ze względów rodzinnych musiałam

wsparcia i w początkowym okresie wzorowałam

znaleźć zajęcie, które absorbowałoby

mnie

się na koledze Jerzym Drzemczewskim, który był

w mniejszym stopniu niż zawód dziennikarski. Do-

rzecznikiem PLO. To on na początku powiedział

stałam widomość, że ówczesna prezydent Gdyni

mi jak wygląda praca rzecznika. Powiedział też,

- pani Franciszka Cegielska poszukuje osoby na

że on takiej pracy by się nie podjął, ponieważ

stanowisko rzecznika samorządu. Poszłam na roz-

miasto to znacznie większy żywy organizm niż fir-

mowę, po której zostałam przyjęta i od 2 stycznia

ma, mnóstwo różnych spraw społecznych, eko-

1991 roku rozpoczęłam swoją pracę. W tamtym

nomicznych i kulturalnych.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Przed zespołem prasowym leży wiele zadań,

snych mediów, to jednak dziennikarze dla miesz-

które kształtowały się stopniowo. Jakie były jego

kańców są tymi, którzy patrzą z dystansu, nie

początki?

mają subiektywnego poglądu na różnego rodzaju decyzje. Podstawowym warunkiem

BYŁ TO OKRES WYJĄTKOWY CZŁOWIEK MIAŁ POCZUCIE, ŻE
UCZESTNICZY W CZYMŚ ZUPEŁNIE NOWYM, REWOLUCYJNYM
OD POCZĄTKU.

ułożenia dobrej współpracy z dziennikarzami

jest

zaufanie,

gotowość

do współpracy nawet po godzinach
formalnych

oraz

prawdomówność.

Rzecznik jest kimś w rodzaju adwokata, który broni interesu swojej instytucji,
w moim przypadku instytucji, jaką jest
samorząd. Współpraca między rzecznikiem prasowym a dziennikarzami układa się tylko wtedy, gdy obie strony się
szanują i wiedza, że bez siebie żyć nie
mogą.

Był to okres wyjątkowy - człowiek miał poczucie,

Rzecznik prasowy jest swego rodzaju filtrem in-

że uczestniczy w czymś zupełnie nowym, rewo-

formacji. Musi w odpowiedni sposób przekazać

lucyjnym od początku. Kiedy zwiększyła się licz-

je do mediów. Czy w niektórych sytuacjach trud-

ba zadań również zespół prasowy się powiększył.

no zachować dystans?

Dziś jesteśmy w piątkę. Na początku wydawa-

Ja nie musze mieć dystansu do informacji. Dy-

liśmy dodatek „Z ratusza”, później samodzielny

stans musi zachować dziennikarz. Ja mam pra-

tygodnik „Ratusz”, w tej chwili są już elektronicz-

wo być bardzo subiektywna i żarliwie bronić

ne jego wydania. Tworząc sieć naszych mediów,

jednej racji. To jest mój obowiązek. Jeśli się z tym

mamy świadomość, że papierowy „Ratusz” jest

nie identyfikuję i sprawia mi to jakąś moralną

czytany przez osoby starsze, informacje zamiesz-

przykrość to myślę , że lepiej zrezygnować z tego

czane na Tweeterze i Facebook’u skierowane

zawodu, niż uprawiać go i być w sprzeczności

są do młodszy odbiorców. Cały czas staramy się

ze swoimi poglądami. Nie można mieć innego

rozwijać. Nowe technologie oraz procesy spo-

poglądu prywatnie, a innego poglądu na uży-

łeczne wymuszają na nas dostosowywanie się

tek publiczny. Filtr stosują wszyscy, którzy zajmują

do naszego grona odbiorców.

się pisaniem, bo redagowanie gazety to rów-

Czy doświadczenie dziennikarskie pomogło Pani

nież filtrowanie informacji. Przy czym jedni mogą

w pracy rzecznika?

nazwać to cenzurą, inni mogą uznać, że jest to

Moim zdaniem rzecznik prasowy powinien mieć

kodowanie w sposób zrozumiały dla odbiorcy.

za sobą praktykę dziennikarską. Jak
długą - to jest kwestia względna. Będąc
rzecznikiem trzeba rozumieć na czym
polega praca dziennikarza. Nie można
bać się dziennikarzy, traktować ich jak
wrogów, czy ludzi którzy szukają jakiejś
wpadki. Dla mnie dziennikarze są sojusznikami. Jeśli uznamy, że rzecznik spełnia pewnego rodzaju misję, jaką jest
rozpowszechnianie informacji

to bez

FAŁSZ JEST ŁATWO WYCZUWALNY I KTOŚ TAKI Z PEWNOŚCIĄ
NIE BĘDZIE SIĘ SPEŁNIAĆ W ROLI
RZECZNIKA.

dziennikarzy nie dalibyśmy sobie z tym
rady. Choć mamy szeroki wachlarz właBIULETYN VI - 2014
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Zbierając informacje i chcąc je przekazać da-

rodzaju gadżety, śniadania dziennikarskie, cieka-

lej musimy sobie zdawać sprawę do kogo mają

we briefingi. Warto jednak zaznaczyć, że redak-

trafić. Ważne jest jakim językiem się posługiwać,

cje mają też swoje etyczne kodeksy postępowa-

żeby informacje nie minęły się z odbiorcą. Celem

nia i w takich sytuacjach zapala im się czerwo-

jest bowiem komunikacja z ludźmi. O tym należy

ne światło. Rzecznik firmy komercyjnej, z jednej

zawsze pamiętać.

strony, nastawiony jest na promowanie produktu.

Jakie różnice, poza zachowaniem dystansu, są

Jednocześnie z drugiej strony jest też przygoto-

jeszcze charakterystyczne dla zawodu rzecznika

wany na kryzysowa sytuację, której musi stawić

prasowego i dziennikarza?

czoła.

Dziennikarz zadaje pytania, rzecznik na nie od-

A w przypadku instytucji mundurowych?

powiada. Owszem, rzecznik znajduje się czasem

Ta grupa musi pilnować pewnych procedur i ta-

w roli petenta, kiedy zależy mu, aby dziennikarze

jemnicy, która jest konieczna w przypadku np.

napisali o rzeczy ważnej z jego punktu widzenia.

postępowań karnych. Tutaj podstawowym kryte-

Wtedy jesteśmy w roli tych, którzy zabiegają o za-

rium jest bezpieczeństwo. Z drugiej strony, w wol-

interesowanie. Dziennikarz ma obowiązek zacho-

nym, demokratycznym kraju bardzo ważna jest

wać obiektywizm, rzecznik ma prawo i obowiązek

potrzeba zjednania sobie opinii publicznej, czyli

być lojalnym wobec swojego zwierzchnika. Dziennikarz może być dyletantem,
który może zadawać tzw.
głupie pytania , ponieważ
reprezentuje ludzi, którzy
mają prawo takie pytania zadawać. Natomiast
rzecznik musi być bardzo
kompetentny w tych sprawach, żeby nie ośmieszyć
się jakąś ignorancją. Oczywiście, może nie wiedzieć
wszystkiego i wówczas ma
prawo do chwili przygotowania się.

Bywają te-

MOIM ZDANIEM RZECZNIK PRASOWY POWINIEN MIEĆ ZA SOBĄ PRAKTYKĘ DZIENNIKARSKĄ. JAK DŁUGĄ
- TO JEST KWESTIA WZGLĘDNA. BĘDĄC RZECZNIKIEM TRZEBA ROZUMIEĆ NA CZYM POLEGA PRACA
DZIENNIKARZA.

maty interwencyjne, które
wymagają

sprawdzenia

jakiejś dokumentacji.

Rzecznik rzecznikowi też

budowanie pozytywnego wizerunku. Osoby peł-

nie jest równy. Zdecydowanie inne zadania ma

niące funkcję rzecznika prasowego służby mun-

rzecznik służb mundurowych, inne rzecznik insty-

durowej muszą mieć określoną osobowość. Dys-

tucji publicznej i firmy komercyjnej. Ten ostatni

cyplina i mundur wyznaczają wyraźne granice.

występuje często w roli petenta, który zabiega

W przeciwieństwie do rzecznika instytucji pu-

o przychylność dziennikarzy, by (niepodejrzewa-

blicznej, który powinien działać bardzo aktyw-

ni o krypto reklamę) napisali o produkcie. Często

nie.

firmy podejmują inicjatywy społeczne czy chary-

W instytucji publicznej, jaką może być np. samo-

tatywne aby przemycić wizerunkową informację

rząd, urząd, organizacja pożytku publicznego

o firmie. Ich rzecznicy starają się zorganizować

głównym celem jest zjednanie sobie szerokiej

ciekawe konferencje prasowe, w niezwykłych

rzeszy ludzi wokół konkretnych projektów. Nie ma

miejscach. Sporo firm decyduje się na różnego

w tym przypadku bariery, bo na ogół media nie

www.gdm.fundacjapsc.pl
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takie umiejętności

RZECZNIK JEST KIMŚ W RODZAJU ADWOKATA, KTÓRY BRONI
INTERESU SWOJEJ INSTYTUCJI,
W MOIM PRZYPADKU INSTYTUCJI,
JAKĄ JEST SAMORZĄD.

komunikacyjne,

które pozwolą mu rozładować napięcie, kiedy pojawi się kryzysowa
sytuacja. Musi być uczciwy. Jeśli są
sprawy, z którymi się nie identyfikuje
powinien zrezygnować z tej pracy.
Fałsz jest łatwo wyczuwalny i ktoś taki
z pewnością nie będzie się spełniać
w roli rzecznika. Musi to być osoba
kreatywna, nie może poprzestać na
jednym szablonie zachowań, które
wynikają z kanonów wyczytanych

boją się społecznych tematów. Chodzi o to, by

w podręcznikach. Myślę, że osobo-

zbudować taki projekt PR’owski (począwszy od

wość rzecznika też ma duże znaczenie. Funkcji

materiałów informacyjnych, przez konferencję

tej nie może pełnić osoba przezroczysta, niewi-

prasową, a potem cała kampanię informacyj-

doczna. Pamiętając, że pracuje na swoją firmę

ną), żeby został on zrozumiany przez ludzi, do

powinna budzić sympatię i zaufanie. Rzecznik

których się trafia. W Gdyni niedługo rozpocznie

musi być orędownikiem partnerów w swoje fir-

się kampania promująca budżet obywatelski czy

mie i rzecznikiem swojej firmy wśród dziennikarzy.

zachęcającą do udziału w konsultacjach, wyni-

Istotne jest doświadczenie dziennikarskie, któ-

kających z Ustawy o planowaniu i zagospodaro-

re bardzo się przydaje. Myślę, że ci, którzy byli

waniu przestrzennym.

dziennikarzami już na starcie są lepsi od tych,

Jakie cechy podstawowe powinien posiadać

którzy takiego stażu nie mieli. Kiedy rzecznik wie,

rzecznik prasowy ?

na czym polega zawód dziennikarza (informacja

Przede wszystkim musi lubić swoją pracę. Powi-

musi być szybka, musi ukazać się w odpowied-

nien identyfikować się z ideami, które przyświe-

nim momencie), jest w stanie lepiej go zrozumieć

cają jego firmie – instytucji. W przeciwnym razie

i lepiej z nim współpracować. Trzeba być otwar-

będzie niewiarygodny. Powinien być gotów do

tym na drugiego człowieka, trzeba lubić mówić.

udzielania informacji cały czas. Powinien mieć

BIULETYN VI - 2014
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ROZMOWA Z LECHEM PARELLEM
PREZESEM RADIA GDAŃSK
ROZMAWIA MONIKA NARLOCH

MUSIMY BYĆ ŚWIADOMYMI

KONSUMENTAMI
MEDIÓW

Chcąc uzyskać szerokie grono odbiorców media

emitowała swój program, a odbiorcy dopaso-

podążają za współczesnym społeczeństwem.

wywali się do stacji. Ludzie zwykle dzielili sobie

Tak jest też w przypadku radia. To dzisiejsze nie

dzień na „czas do Wiadomości” i „czas po Wia-

jest już takim, jakie pamiętamy sprzed kilkunastu

domościach”. W ten sposób media dyktowały

lat.

pewien porządek dnia. Dzisiaj mamy zupełnie

Najważniejsza zmiana, która dokonała się me-

inną sytuację. Stacje telewizyjne i radiowe do-

diach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, to

pasowują się do odbiorców. Media zastana-

zmiana dominującego modelu funkcjonowania.

wiają się czego odbiorca potrzebuje i znajdują

Jest ona szczególnie widoczna w telewizji i radiu.

w związku z tym grupę docelową. My, w Radiu

Dawniej dana stacja telewizyjna czy radiowa

Gdańsk, rano dopasowujemy się do tych, którzy

www.gdm.fundacjapsc.pl
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jadą samochodem do pracy. Podajemy im wi-

dany redaktor chciał w danym momencie napi-

domości drogowe, prowadzimy program w taki

sać. Niestety, duża część odbiorców jest nieprzy-

sposób, żeby wykorzystać fakt, że ludzie słuchają

gotowana do zweryfikowania takich informacji.

nas przez około pół godziny a nie dłużej. Rozu-

Coraz więcej osób czyta etykiety artykułów spo-

miemy, że dzisiaj nie słucha się radia zaczynając

żywczych, które kupują w sklepach. Na tej pod-

o konkretnej godzinie i kończąc

o konkretnej

stawie wiedzą, że nie można dać się nabrać.

godzinie. Jeśli emitujemy audycję, która trwa od

W mediach podobne zjawisko jeszcze w dużej

godziny 8.00 do 9.00 to prawdopodobnie jest

mierze nie następuje.

bardzo mała liczba osób, która specjalnie nasta-

Podczas debaty usłyszeliśmy, że każdy może

wiła się na słuchanie w tych godzinach - włączy-

nazwać się dziennikarzem. Czy na pewno?

ła radio i wysłuchała całości. To widać bardzo

Przepisy tego nie regulują. Inaczej sytuacja wy-

dokładnie także w telewizji. Dzisiaj coraz mniej

gląda np. w przypadku lekarzy, adwokatów.

osób planuje jej oglądanie. Mając do dyspozy-

Każdy natychmiast może to zakwestionować

cji często ponad sto kanałów ludzie naciskają na

i może nam zabronić posługiwania się tym tytu-

pilot i szukają do momentu, aż trafią na coś cie-

łem. Natomiast dziennikarzem może nazwać się

kawego. Media, z jednej strony, usiłują dopaso-

każdy. Podobnie jest z zawodem polityka - moż-

wać się do swoich odbiorców po to, żeby zyskać

na nim być nic nie umiejąc i nie posiadając żad-

oglądalność, słuchalność, popularność w sie-

nych kwalifikacji.

ci, czy sprzedaż papierową jeśli chodzi o prasę.

Kim zatem według Pana jest dziennikarz?

Równocześnie następuje sprzężenie zwrotne -

Dziennikarz utrzymuje się z publikowania. W mo-

środki masowego przekazu wpływają na swoich

jej ocenie dziennikarz to osoba, która bardziej

odbiorców i ich kształtują.

kładzie nacisk na stronę informacyjną. Publicy-

Jak zatem zainteresować odbiorcę, skłonić do

sta w większej mierze prezentuje swoje poglądy.

tego, żeby obejrzał nasz program lub przeczytał

Mamy jeszcze taką kategorię jak bloger. Dotych-

nasz artykuł ?

czas rozumieliśmy przez to pojęcie pewnego ro-

Możemy wyróżnić tu dwie kwestie: jak powin-

dzaju amatora. Są jednak tacy, którzy blogują

no być i jak jest. Media stają się coraz częściej

i zarabiają na tym bardzo duże pieniądze. Tutaj

zwyczajnymi przedsiębiorstwami zarobkowymi,

przykładem jest Kasia Tusk. Czy możemy ją na-

w związku z tym posługują się całym spektrum

zwać dziennikarką? Moim zdaniem nie bardzo.

zachowań, które znamy z każdej innej dziedziny życia. Sprzedają towar nieświeży - „po
terminie”, nie doważają towaru, sprzedają
go w niezgodzie ze stanem faktycznym. Takie zjawisko jest bardzo powszechne i uważam, że jest ono bardzo złe. Są media, które
bardziej temu ulegają, są media które się
przed tym bronią i mają jakieś zasady przyzwoitości. Są też takie media, które nie tylko
się przed tym nie bronią, ale wręcz tego nie
ukrywają. Mam tutaj na myśli portale, serwisy i gazety plotkarskie, które nie opierają się
na jakichkolwiek zasadach prawdziwości.
Przedstawiając zdjęcie aktora, czy aktorki prawdą jest tylko to, że jest to ta osoba.
To, co jest napisane obok zdjęcia to rzeczy

MEDIA, Z JEDNEJ STRONY,
USIŁUJĄ DOPASOWAĆ SIĘ
DO SWOICH ODBIORCÓW
PO TO, ŻEBY ZYSKAĆ OGLĄDALNOŚĆ, SŁUCHALNOŚĆ,
POPULARNOŚĆ W SIECI, CZY
SPRZEDAŻ PAPIEROWĄ JEŚLI
CHODZI O PRASĘ.

całkowicie dowolne, zależące od tego, co
BIULETYN VI - 2014
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MUSIMY BYĆ ŚWIADOMYMI KONSUMENTAMI, TAKŻE
KONSUMENTAMI MEDIÓW –
PUBLICYSTYKI, INFORMACJI.

tuje. Robią to dla przyjemności. W pewnym

Czy można powiedzieć, że jest to publicystka?

wisko mamy w dziedzinie fotografii. Daw-

Prędzej, ale też wydaje mi się, że nie do końca.
Z drugiej strony, powiedzieć blogerka i rozumieć
pod tym pojęciem, że to ktoś, kto swoją działalność prowadzi tylko dla przyjemności? To też nie
jest prawda, bo na tym zarabia. Bloger to ktoś,
kto prowadzi swoją działalność na własny rachunek. Sam jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem.
Robi to na swojej stronie, którą sam założył.
Czy dziś media amatorskie wypierają media
profesjonalne i publiczne?
Bardzo ważnym zjawiskiem, które ma miejsce w mediach

jest powstanie kategorii

profesjonalnych amatorów (z ang. Pro-Am).
Profesjonalny amator to ktoś, kto jest amatorem w tym sensie, że nie czerpie z działalności takich profitów, które pozwalałby
mu się utrzymać. Jednocześnie to, co robi
nosi znamiona profesjonalizmu. Przykład:
doświadczony filatelista. Jeśli zbiera znaczki
od lat będzie wiedział bardzo dużo i może
otworzy portal, gdzie będzie przekazywał

sensie można powiedzieć, że jest to zjawisko o tyle ciekawe i może nawet niebezpieczne, że zagraża komuś innemu, kto zająłby się tym profesjonalnie. Nagle praca
dziennikarza staje się bezprzedmiotowa,
bo znajdują się tysiące osób, które robią
to równie dobrze a nawet lepiej. Takie zja-

no temu niewiele było osób, które miały aparat
fotograficzny i umiały fotografować. A dzisiaj?
Każdy ma trzy aparaty fotograficzne, w dodatku wiele osób naprawdę robi rewelacyjne zdjęcia. Oczywiście wykształcenie, oko to wszystko
pomaga, ale liczba osób robiących doskonałe
zdjęcia jest ogromna i zawodowi fotografowie
niesamowicie odczuwają tę presję. Podobnie
jest w mediach.

BARDZO WAŻNYM ZJAWISKIEM, KTÓRE MA MIEJSCE
W MEDIACH JEST POWSTANIE KATEGORII PROFESJONALNYCH AMATORÓW...

swoją wiedzę w tej dziedzinie Być może nie
zdoła zebrać takiego audytorium, żeby się z tego
utrzymać. Będzie musiał chodzić do pracy, normalnie zarabiać. Po godzinach, w domu będzie
autorem bardzo ciekawego, profesjonalnego
portalu, w którym będzie można znaleźć dużo
więcej wartościowych informacji niż gdyby napisał go jakiś zawodowy dziennikarz. Zjawisko profesjonalnych amatorów staje się bardzo ważne.
Coraz więcej jest osób, które mają pasję, w tych
pasjach się realizują i mają olbrzymią wiedzę na
temat dziedziny, którą się zajmują. Mają przy tym
jednocześnie inny zawód, który pozwala im się
utrzymać. Znam kilka takich osób, które prowadzą serwisy czy blogi kulinarne. Ta działalność nie
dostarcza im dochodów, czasami nawet je kosz-

www.gdm.fundacjapsc.pl

Jak całodobowe stacje informacyjne wpływają
na naszą rzeczywistość? Czy odbiorcy są w stanie wyselekcjonować najważniejsze wiadomości?
Myślę, że nie można sprawy zawężać tylko do
telewizji. Dzisiaj większe znaczenie ma internet
rozumiany jako coś, co konsumujemy nie tylko
przy pomocy komputerów, ale również poprzez
smartfony i tablety. Media kreują naszą rzeczywistość, co najlepiej widać na przykładzie polityków. Wymuszane na nich odpowiedzi przez
jedne media, krytykowane są przez inne, te zaś
przez jeszcze inne. W pewnym momencie nikt już
nie pamięta, o co tak naprawdę chodziło na początku. Z mojego doświadczenia dziennikarskie-
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go wynika, że wielu polityków było ciągniętych

Im więcej mediów powstaje, także tych ama-

za język i naprawdę nie chciało czegoś powie-

torskich czy kierowanych przez Pro-Am’ów, tym

dzieć. Wymuszona odpowiedź została wyjęta

więcej jest tego rodzaju zdarzeń. Musimy też pa-

z kontekstu i skrytykowana.

miętać o tym, jaką rolę pełnią media społecz-

Gdzie w tym wszystkim etyka dziennikarska?

nościowe. Mnóstwo osób czerpie swoja wiedzę

Osobiście uważam, że etyka dziennikarska jest

z tego, co przeczyta na Facebooku, Tweeterze,

bardzo ważna. W Radiu Gdańsk przykładamy

co zobaczy na Instagramie. Nie jest to zjawisko

bardzo dużą wagę do etyki dziennikarskiej. Na-

pożądane, ale nie możemy też go zahamować.

tomiast obawiam się, że jeśli chodzi o całość me-

Media stają się takim samym składnikiem życia

diów i to nie tylko polskich, ale też światowych

gospodarczego jak przedsiębiorstwa czy sklepy.

etyka przestaje mieć znaczenie. Wielu dzienni-

To, co kupujemy musimy sprawdzić. Kto sprzeda-

karzy na pytanie „Gdzie jest etyka?” odpowie

je? Jaki produkt? Jaka jest gwarancja? Do kiedy

„Nie znam takiej”. Tyle. Na kursie prawa jazdy

można oddać? To są pewne podstawy. Musimy

uczy się każdego, żeby nie jeździł po alkoholu,

być świadomymi konsumentami, także konsu-

po mieście poruszał się z prędkością 50 km/h,

mentami mediów – publicystyki, informacji. Me-

a wystarczy wyjść na ulicę i zobaczyć, co ludzie

dia publiczne - jak Radio Gdańsk, Polskie Radio

z tą nauką robią. Z etyką jest podobnie. Czego

są jaśniejszym punktem w tej konstelacji. Moim

innego się uczymy, a co innego potem w prakty-

zdaniem, na te publiczne media można próbo-

ce realizujemy. Powinno być inaczej. Ja, w moim

wać się orientować.

postępowaniu i w pracy mojej redakcji dokła-

Z punktu widzenia funkcji jaką Pan pełni, czy

dam wszelkich starań, żebyśmy pracowali zgod-

trudno jest zarządzać mediami?

nie z etyką. Jeśli wiemy, że stan faktyczny jest taki,

Myślę, że tak. Trzeba wyważyć jak zachować po-

a nie inny to na pewno nie będziemy kłamać.

pularność, utrzymać wysoką słuchalność, a jed-

Nawet jeśli przyniosłoby to większą popularność

nocześnie nie podążyć za tymi najniższymi gusta-

czy słuchalność?

mi. Kiedy tymczasem warunki rynkowe mogłyby

Nawet jeśli będzie nam się opłacało. Nie prze-

podpowiadać podanie taniego produktu, który

inaczamy faktów, nie zniekształcamy czyjejś

w dodatku odbiorcy chcą kupować.

wypowiedzi tylko po to, by lepiej się sprzedała.

Dziękuję za rozmowę.
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ROZMOWA Z EWĄ KOWALSKĄ
BLOGERKĄ, DZIENNIKARKĄ SPOŁECZNĄ
ROZMAWIA DOMINIKA TRACZ

LUBIĘ SWOJĄ

AKTYWNOŚĆ
Ewo, Twój zawód wyuczony odbiega od tego,

i Gdyni, natomiast cały czas wiedziałam, że 99%

czym się aktualnie zajmujesz. Jak to się stało, że

moich materiałów było dedykowanych Trójmia-

zostałaś dziennikarką?

stu i ich celem była promocja tego miejsca na

Moja przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła

ziemi. Dla osób, które mieszkały np. w Krakowie,

się od dziennikarstwa społecznego w 2006 r. Po-

Przywidzu czy gdziekolwiek indziej, te informacje

wstał wtedy ogólnopolski portal Wiadomości24,

są niekoniecznie interesujące. Te rzeczy, które pi-

w którym byłam jedną z czołowych dziennikarek,

sałam o konkretnych dzielnicach trafiały w próż-

o tyle, że jako jedna z pierwszych zaczęłam tam

nię, bo mnie też nie interesuje życie dzielnicy X

publikować i robiłam to dosyć często. Pisałam

w mieście Y. Kiedy 2, 5 roku – 3 lata później naro-

o tym, co mnie interesuje czyli Sopocie, Gdańsku

dziło się dziennikarstwo obywatelskie lokalne to

www.gdm.fundacjapsc.pl
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przeniosłam się do Mmtrójmiasto i tam pisałam

na to, że gdzieś tam była luka, którą udało się

kolejne dwa lata. Czułam, że jestem na swoim po-

zapełnić. Ta luka polegała na tym, że faktycznie

dwórku, czułam się z tym lepiej. Przez przypadek

nie ma takiego portalu czy bloga, gdzie relacjo-

dowiedziałam się, że jest organizowany konkurs

nuje się niewielkie wydarzenia kulturalne. Zainte-

przez Powiatowy Urząd Pracy dofinansowany ze środków unijnych (szkolenia
i finansowe wsparcie dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
przyp. D.T.). Wtedy po raz kolejny zostałam mamą i zupełnie nie myślałam o powrocie do aktywności zawodowej, bo to
co robiłam wcześniej robiłam przy okazji
„prania pieluszek”. Właśnie cała moja
przygoda zaczęła się kiedy zostałam tą
(śmiech) nie-młodą mamą. Niemniej zło-

INTERNET KOCHAM, ALE TAK
JAK JEST CUDOWNY, TAK JEST
TEŻ NIEBEZPIECZNY, Z CZEGO
NIE WSZYSCY ZDAJĄ SOBIE
SPRAWĘ.

żyłam w kilka minut wniosek, zgłosiło się
120 osób, 60 z nich przeszło dalej – w tym
ja. Dla mnie szkolenia były potwornie ciężkie, bo

resowanie profesjonalnych mediów budzą duże

to były 3 czy 4 miesiące przez 4 dni w tygodniu

wydarzenia, podczas których będzie wiele osób

po 8 godzin dziennie zajęć. Niebywałe przeżycie,

i jest to całkowicie zrozumiałe, natomiast jeżeli

bo przez wiele lat funkcjonowałam zupełnie ina-

jest to niewielkie wydarzenie biblioteki na Mariac-

czej – w domu. Ale udało się, 20 osób ze mną

kiej, na przykład promocja książki dedykowanej

włącznie dostało to dofinansowanie. Założyłam

Trójmiastu, to wielkie media nie przychodzą. Ja

wtedy bloga IBedeker.pl. Kiedy kupowałam do-

przychodzę i sprawiam tym frajdę przede wszyst-

menę wydawało mi się, że to strzał w dziesiątkę,

kim organizatorom takich wydarzeń, bo oni mają

bo bedeker to w języku polskim przewodnik, to

ogromną potrzebę, żeby relacje pojawiały się

wiadomo, że IBedeker to przewodnik interneto-

chociażby w sieci. Już po roku działalności cho-

wy. Całe szczęście wykupiłam też domenę ewa-

dząc po Cmentarzu Garnizonowym w okolicach

kowalska.pl, która dla wielu jest prostsza, bo oka-

1. Listopada, akurat było już szarawo i czułam na

zuje się, że my Polacy nie znamy słowa bedeker,

sobie czyjś wzrok. Dodam, że nie za bardzo prze-

znają je osoby głównie związane i zainteresowa-

padam za cmentarzami (śmiech). Po chwili pod-

ne turystyką. Jestem i tak zadowolona bo uwa-

chodzi do mnie jakiś mężczyzna, patrzy badaw-

żam, że nazwa jest dobra natomiast rzeczywiście

czym wzrokiem i mówi do mnie: przepraszam,

wiele osób mówi, że nazwa nie wpada w ucho.

czy pani jest IBedeker? (śmiech). Poczułam się

Tak właśnie się to wszystko zaczęło. Potoczyło

lepiej. Teraz, kiedy na spacery chodzi dużo osób,

się szybciej niż się tego spodziewałam. Mój blog

a ja jestem na wielu wydarzeniach rzeczywiście

nabrał rozpędu i właściwie gna dzisiaj jak kula

ludzie zaczęli mnie rozpoznawać. Czuję czasem

śnieżna, jestem zdziwiona dlaczego. Dziś nawet

lekki dyskomfort, bo potrafi podejść do mnie oso-

nie umiem powiedzieć co takiego się stało. Na

ba, której niestety nie kojarzę i mówi do mnie jak

pewno bardzo pomógł mi stadion, na którym

do znajomej.

przez pół roku w każdą środę byłam. 72 tygodnie

Właśnie. Nie sądzisz, że jesteś nie tylko przewod-

w kasku i paskudnych butach (śmiech). To na

niczą po Trójmieście, po tym, co tutaj się dzieje,

pewno mi pomogło się rozpromować, aczkol-

ale jesteś też z jednej strony przewodniczką dla

wiek tematyka techniczna budowy stadionu to

osób, które chcą prowadzić bloga, a z drugiej

nie jest tematyka bedekera.

dla kobiet, którym pokazujesz, że można być

Tak jakoś jedno z drugim się połączyło i wygląda

w tym wieku matką i spełniać się zawodowo?
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podpis, że nie jesteś zwolenniczką
tego, żeby dzieci miały swój profil

(...) NIE MAM DUŻO KOMENTARZY, BO TEŻ TEMATY KTÓRE PORUSZAM NIE SĄ BARDZO KONTROWERSYJNE, A WIADOMO, ŻE
TO PRZY TAKICH ARTYKUŁACH
JEST ICH NAJWIĘCEJ. MNIE NIE
INTERESUJĄ
KONTROWERSJE.
CHCĘ POKAZAĆ TRÓJMIASTO
JAKO FAJNE MIEJSCE. W SKRÓCIE CHCĘ POKAZYWAĆ DOBRO,
A NIE ZŁO, A DOBRO NIE GENERUJE KOMENTARZY.

na takim portalu. Czy uważasz, że
Internet jest przestrzenią dla każdego?
Akurat tego chłopca znam. Chodzi
do piątej klasy z moją córką. Wiem,
że on nie ma prawa jeszcze mieć
profilu na Facebook’u, bo można
go mieć dopiero od trzynastego
roku życia. Nie bez powodu takie
ograniczenia istnieją i ta granica
wydaje się być dobra. Zresztą na
ten moment nalegam żeby w szkole przeprowadzili takie warsztaty
informacyjne. Ja korzystam codziennie z Facebook’a, ale wiem,
że muszę być ostrożna. Bo przecież
są tam różne aplikacje, na przykład
– Czy wiesz jak zginiesz? I na profilu
jedenastoletniej dziewczynki pokazują się jakieś absolutnie drastyczne i dramatyczne obrazki. Dlatego
jestem temu absolutnie przeciwna.
Internet kocham, ale tak jak jest
cudowny, tak jest też niebezpieczny, z czego nie wszyscy zdają sobie

Właśnie, pięknie trafiłaś. Umówmy się tak – przewodniczką licencjonowaną po mieście jestem,
natomiast nigdy nie pracowałam jako przewodnik na ulicy. Zdałam egzamin i zaszłam w ciążę, później tylko kilka razy byłam z dzieciakami
gdzieś ze szkoły, ale na co dzień nie uprawiam
tego zawodu i bez przygotowania bym się tego
nie podjęła – wolę pokazywać w jaki sposób
uczyć się tego miasta. Sadzę, że ogromną wartością tego co robię jest fakt, że pokazuję innym
kobietom, że mając lat 57 można, po długiej
przerwie w pracy, wrócić do aktywności, która
powoduje, że ta młodość się przedłuża. Dlatego
nie przepadam za cmentarzami (śmiech). Mam
wiele koleżanek, które siedzą w domu i czują jakąś pustkę. Na szczęście ja tego nie mam.
Wczoraj na Twoim Facebook’u udostępniłaś
profil jedenastoletniego chłopca. Dodałaś tam

www.gdm.fundacjapsc.pl

sprawę. Na pewno nie zdają sobie
z tego sprawy rodzice dzieci w tym wieku, którzy
sami nie korzystają z Facebooka i Internetu, ale
nie znając go, pozwalają na korzystanie z tego
dzieciom. Oczywiście nie jest to moja sprawa.
Moje dziecko jak będzie miało Facebooka to
będzie się nim potrafiło bezpiecznie obsługiwać.
Uważasz, że taka edukacja medialna powinna
mieć miejsce w szkołach? Żeby pokazać dzieciom granice bezpieczeństwa, czy to jest rola
rodziców?
Uważam, że to jest rola fachowców. Mało jeszcze jest rodziców, którzy są biegli jeżeli chodzi
o te sprawy. Korzystają z Internetu, który jest im
potrzebny do pracy – odbierają maile. W mediach społecznościowych te osoby 40 plus są
mało zaznajomione. Niejednokrotnie zgłaszałam, żeby w szkole zrobić takie zajęcia. Udało się,
ale będzie prowadzić to pani psycholog, która
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zajmuje się doradztwem, nazwijmy to „jak żyć”.

które stały się bardziej dostępne. Czasem może

A to jednak jest coś innego niż funkcjonowanie

nawet przez przypadek. Mówiłam to podczas

w mediach. To jaki sens ma prowadzenie zajęć

Debaty, ale powtórzę. Podczas spaceru po No-

o mediach społecznościowych przez osobę, któ-

wym Porcie, w lutym, kiedy było bardzo zimno,

ra jest psychologiem i się tym nie zajmuje? Uwa-

zauważyłam człowieka, który nie był uczestni-

żam, że potrzeba jest natychmiastowa.

kiem, a przysłuchiwał się temu co mówimy. Wy-

Przeskakując trochę temat. Podczas debaty roz-

obraź sobie, że on podszedł do mnie na zakoń-

mawialiśmy o kulturze w środkach masowego

czenie, podał mi rękę i powiedział, że przez całe

przekazu. Czy one zepsuły naszą kulturę?

życie mieszkał w Nowym Porcie, zupełnie przy-

Nie, ja myślę, że nie. Jeżeli mówisz o takiej kultu-

padkiem znalazł się na spacerze bo właśnie wy-

rze osobistej to wiem, że on wyzwolił takie niskie

chodził ze sklepu, i zapytał, czy mogę mu przy-

instynkty, ale to są osoby, które i tak jej nie miały,

pomnieć tytuł książki, o której mówiłam, bo on ją

albo w ludziach, którzy czują się silniejsi gdy są

bardzo chętnie przeczyta. Ziarno zostało zasiane

anonimowi. Ja nie dyskutuję w Internecie kiedy

i taka jest rola Internetu – zasiewać tą ciekawość.

widzę, że ktoś po prostu mnie zaczepia i chce

Absolutnie nie zgadzam się z hasłem, ze Internet

potyczki. Na IBedekerze, też moderuję komenta-

zepsuł kulturę. Pokazuję ją, upublicznia.

rze. Podczas debaty padło słowo cenzura – tak,

Może zależy czego się szuka?

ja je w pewien sposób cenzuruję. Przed publika-

No właśnie czasem szukając czegoś można zu-

cją każdy z nich czytam, jeżeli jakiś budzi moje

pełnie przez przypadek trafić na coś co teore-

zastrzeżenia to piszę maila do autora z prośbą

tycznie mogłoby cię nie zainteresować. Mamy

o przeredagowanie go. Jeszcze mi się nie zdarzy-

teraz tak łatwą dostępność.

ło żeby taka osoba odpisała, a ja nie mam żad-

Ponieważ jesteś osobą, która funkcjonuje w róż-

nych skrupułów ich usuwać. Jest ich coraz mniej

nych polach medialnej przestrzeni chciałabym

bo teraz komentują tylko moi czytelnicy, a oni są

zapytać jaką część Twojego życia ona zajmuje?

kulturalni. Merytorycznie nie zmieniam żadnego

Całą (śmiech). Naprawdę. Jak porównam swój

komentarza. Fakt jest też taki, że nie mam dużo

wcześniejszy sposób na życie i ten obecny, to jest

komentarzy, bo też tematy które poruszam nie

to zupełne odwrócenie. Rzeczywiście nie umiem

są bardzo kontrowersyjne, a wiadomo, że to przy

wypoczywać w tradycyjnym tego słowa znacze-

takich artykułach jest ich najwięcej. Mnie nie in-

niu. Cały czas pracuję, obserwuję, ale jak ktoś mi

teresują kontrowersje. Chcę pokazać Trójmiasto

mówi, że super, jadę na wakacje i odetnę się od

jako fajne miejsce. W skrócie chcę pokazywać

telefonu i Internetu, to myślę, że bym tak nie po-

dobro, a nie zło, a dobro nie generuje komenta-

trafiła, dla mnie to nie jest odpoczynek. Ja to po

rzy. Fajny? No dobra i fajnie.

prostu lubię bez względu na to, czy ktoś powie,

A mówiąc o kulturze jako tym, co ludzie tworzą

że jestem uzależniona. Czuję się dobrze z tą ak-

i czego czytają, słuchają, oglądają – w książce

tywnością. Ta aktywność to nie jest tylko siedze-

Noama Chomskiego można wyczytać, że środki

nie przy komputerze – ona się zazębia z realem.

masowego przekazu budują przekaz, w którym

To jest tak jak ktoś mówi, ze Internet zabija stosun-

usprawiedliwiają bycie niedokształconym, igno-

ki między ludźmi, to mam już przygotowaną re-

rantem twierdząc, ze to nie jest nic złego. Jak się

gułkę, która wygłaszałam kilkanaście razy – przez

do tego odnieść?

całe moje życie poznałam mniej ludzi, a znam

Ja absolutnie uważam, że Internet udostępnił

bardzo wielu, niż udało się to przez ostatnie trzy

nam kulturę, ona stała się łatwiejsza w odbiorze.

lata. To nie są tylko znajomości internetowe, bo

Osoby mieszkające gdzieś w mniejszych miejsco-

później spotykamy się na spacerach i idziemy na

wościach oddalonych od dużych miast dzięki in-

kawę - to się ze sobą wszystko łączy. Jest mi z tym

ternetowi mogą wejść do wirtualnych muzeów,

bardzo dobrze.
Dziękuję za rozmowę.

BIULETYN VI - 2014
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STARAM SIĘ POKAZAĆ

ALTERNATYWĘ

Włodku, pytanie na początek, może nieco filozo-

– nie tylko klimat, ale też zmiany społeczne. Nie

ficzne: w jakich czasach dzisiaj żyjemy?

rozumiem młodych ludzi, którzy są ciągle on-line,

W takich, których nie rozumiem, a myślałem, że

którzy ciągle mają z kimś kontakt, a kiedy cho-

zawsze będę. Nawet nie wiem jak to nazwać…

ciaż na chwilę go stracą - przeżywają traumę. To

Te zmiany postępują tak szybko. Wiesz, ja jestem

są zjawiska zupełnie nowe i przynajmniej przeze

zaskoczony tą kolejną zimą bez śniegu, albo

mnie jeszcze nie zdefiniowane.

z przesuniętymi opadami śniegu – za moich cza-

Mówi się, że dzisiaj każdy chce żyć szybciej, bar-

sów dzieciństwa po prostu tego nie było. Za-

dziej, mocniej. Czy nie uważasz, że przez tą pręd-

uważyłem, że ten świat rzeczywiście się zmienia

kość nie zaczęliśmy czegoś gubić, spłaszczać?

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Chodzi mi o relacje, o to, co dzieje się
w mediach?
Myślę, że to wszystko jest przejściowe,
że ten świat musi się odbić w stronę
wolniejszego, spokojniejszego życia. Widziałem już różnego rodzaju zachwyty
w życiu i sądzę, że kondycja człowieka
nie jest na dłuższą metę przystosowana
do takiego życia. Myślę, że my wszyscy
się od tego pochorujemy. To jest tak,
jak z konsumpcją – jeżeli za dużo jesz, to
przesadzisz i staniesz się grubasem. To
jest chorobliwe.
Widzę, że powoli to przechodzi. Zauważam to na Facebook’u – widzę, że liczba osób, którzy są aktywni powoli się
zmniejsza i ludzie zaczęli cenić prywatność.
Czy to znów ucieczka w to, co bardziej
niszowe?

W CZASIE DEBATY MÓWIŁEM,
ŻE JAK TOWARZYSTWO NA KOLEGIUM REDAKCYJNYM SIADA PRZY STOLE, TO NIE PYTAJĄ
SIEBIE CZY COŚ JEST WARTOŚCIOWE, TYLKO ROZMAWIAJĄ
O SŁUPKACH OGLĄDALNOŚCI,
SŁUCHALNOŚCI – CHODZI O TO,
ŻEBY LICZBA ODBIORÓW NIE
SPADŁA.

Tak mi się wydaje, ale czy to jest trwały
trend? Bo być może za chwilę znów coś wymyślimy, jakieś narzędzie komunikacyjne. Niemniej
myślę, że to się kiedyś skończy, że przestaniemy
żyć na kredyt tego, co świat kumulował przez
miliony lat.
Podczas Debaty poruszyliśmy temat związku
mediów z kulturą, tego w jaki sposób media ją

BIULETYN VI - 2014

tworzą. Czy media w ogóle są kulturotwórcze?
Wydaje mi się, że powinny być, ale nie są. W czasie Debaty mówiłem, że jak towarzystwo na Kolegium Redakcyjnym siada przy stole, to nie pytają
siebie czy coś jest wartościowe, tylko rozmawiają
o słupkach oglądalności, słuchalności – chodzi
o to, żeby liczba odbiorów nie spadła. Widzę

-18-

ROZMOWA

na świecie jeszcze inny taki trend – kiedyś panią

jest Fakt – prasa brukowa – i ona się tak dobrze

poetkę zapytałem, czy to nie jest wstydliwe funk-

trzyma, następny jest Super Express, długo długo

cjonować w świecie poezji, której nikt nie słucha,

nic, Gazeta Wyborcza, a później to zupełnie nic

nie docenia, nie pragnie, nie kocha w jakiejś ni-

jeżeli chodzi o nakłady. Czyli te dwa pisma – ta-

szy? A ona mi mówi: wie Pan co, to jest tak, że

bloidy, mają nakładu chyba prawie 700 tysięcy,

sto lat temu, dwieście lat temu i trzysta lat temu

a Wyborcza – opiniotwórcza gazeta – ma 130-

(...) WARSTWA, KTÓRĄ MY NAZYWAMY TWÓRCZĄ, KREATYWNĄ DALEJ FUNKCJONUJE. DLA
NICH DALEJ DZIAŁAJĄ GAZETY,
PORTALE REFLEKSYJNE, ALE TEŻ
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE GDZIE
FUNKCJONUJĄ TABLOIDY I SERIALE, POŻYWKĘ OTRZYMALI LUDZIE, KTÓRYCH MOŻEMY NAZWAĆ MNIEJ REFLEKSYJNYMI,
MNIEJ TWÓRCZYMI, BYĆ MOŻE
PROSTYMI.

140 tysięcy, to świadczy, że większość ludzi chce czegoś masowego i nieprawdziwego.
No właśnie, czy to nie jest tak, że
media wpadły w pułapkę ukazywania tego, co niskie – odwoływać się do emocji, a nie do tego,
co ma w nas powodować refleksję?
Wiesz, bo media żyją z reklam,
reklamodawców. To jest bardzo
proste przełożenie.
I stało się tak, bo my jako odbiorcy przestaliśmy wymagać?
Czy może media same od siebie
przestały wymagać?
A może jest tak, że warstwa, którą
my nazywamy twórczą, kreatywną dalej funkcjonuje. Dla nich
dalej działają gazety, portale
refleksyjne, ale też w dzisiejszym
świecie gdzie funkcjonują tabloidy i seriale, pożywkę otrzymali
ludzie, których możemy nazwać

zaledwie kilka procent populacji ludzi zajmowało

mniej refleksyjnymi, mniej twórczymi, być może

się poezją. I co byśmy z tym nie robili i w jakikol-

prostymi.

wiek sposób nie promowali, to i tak mniej więcej

Czy uważasz, że te media twórcze ze względu na

tak będzie, a ja to po prostu kocham. Jasne, że

brak reklam kiedyś przeniosą się do sieci i będą

jesteśmy zmarginalizowani. Dla mnie najprzyjem-

tam funkcjonować?

niejsza dzisiaj chwila dnia to spotkanie z moimi

Ja generalnie uważam, że wszystkie media prze-

znajomymi w barze mlecznym, gdzie przez półto-

niosą się do sieci. Że za jakiś czas tak naprawdę

rej godziny rozmawialiśmy o poezji. I można. Za-

i filmy, i audycje radiowe, i artykuły – te wszystkie

czynam bardzo mocno wierzyć w to, że odsetek

formy, one będą się na siebie nakładały i prze-

ludzi zdolnych do tworzenia jest zawsze taki sam.

niosą się do internetu.

Jechałem kiedyś z moim kumplem i on mówi:

Kiedyś usłyszałam, że opiniotwórcze media prze-

wiesz co? W swojej masie to ludzie są w większości

niosą się do sieci, bo dzisiejsze tradycyjne media

głupi. Na co ja się oburzyłem, bo mam jakiś taki

nie są już wolne – są uzależnione od reklamo-

szacunek do ludzi. Później, gdy się spojrzy na fakt,

dawców. Internet na taką wolność pozwala?

że pismem na rynku, które się najlepiej sprzedaje

Myślę, że bardzo trudno o taką sferę, którą na-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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zywasz wolnością. Sądzę, że właściwie nie ma
takiej sfery. Wszystko co ludzie robią na początku wydaje im się wolne, ale później… wszyscy są
zależni od tego kto da im pieniądze. Na przykład
znane blogerki modowe – chcą mieć większą
oglądalność, więcej „like’ów”, chciałyby, by to
był ich sposób na życie. Czy nie będą zatem zależne od firm, które dają im ciuchy? Zawsze młodzi ludzie byli idealistyczni, a później stawali się
realistami. Na jak duże kompromisy
idą - nie wiem, ale internet od dawna nie jest wolny.
To czy my w ogóle możemy być dzisiaj wolni?
Ale przecież nigdy nie byliśmy, to dlaczego mamy być dzisiaj?
Do jakich smutnych wniosków dochodzimy podczas tej rozmowy!
(Śmiech) Jeżeli masz dobry humor
i na świat popatrzysz przez różowe
okulary, to on się staje magiczny. Ludzie w swoich wyborach nie wiadomo jakich dokonują wyborów. Ludzie
nie kierują się rozsądkiem. Bo na przykład kto wygrywa wybory polityczne? No ładny polityk. Ostatnio zastanawiałem się nad jedzeniem dla
dzieci ze słoiczka. Dlaczego mamy

od tego naprawdę głowa może rozboleć. Pomyślałem, że 10 lat temu nie wyobraziłbym sobie, że dziś ten świat tak będzie wyglądał. To co
ja mogę powiedzieć o jego funkcjonowaniu za
kolejnych 10? Można oczywiście roić sobie przypuszczenia, ale który z trendów zwycięży? Czy
będziemy bardziej eko i zaczniemy uważać na to
co robimy i jak żyjemy, czy może wręcz odwrotnie i świat jeszcze bardziej przyspieszy? Ja jestem

GDY JEST SIĘ OTWARTYM NA
LUDZI I SIĘ NIE OCENIA ŚWIATA, TO MOŻNA BYĆ JEGO CIEKAWYM. GDY SIĘ ZACZNIE GO
OCENIAĆ, TO MOŻNA BYĆ JEDYNIE OBROŃCĄ JAKIEJŚ TEZY.
JA NIE CHCĘ BYĆ OBROŃCĄ. TO
JEST WŁAŚNIE POCZUCIE MOJEJ
WOLNOŚCI.

je kupują? Przecież ludzie nie kupują dla siebie jedzenia ze słoików, one uchodzą
za bardziej niezdrowe. Może tym mamom ktoś to
zasugerował, na przykład w reklamie?
Ostatnio w internecie widziałam taki rysunek,
z podpisem, że kiedyś społeczeństwo chciało
być wykształcone i mieć pracę, a buntownicy
nie chcieli się uczyć i pracować, a dziś jest odwrotnie: to buntownicy chcą się kształcić i pracować, a społeczeństwo nie.
Wiesz, może dlatego, że praca staje się deficytowa. W Polsce na jedno miejsce pracy jest 44 kandydatów, ale też ludzie zauważają, że wolność
kosztuje. Jeżeli ktoś chce pracować na własną
rękę, musi podjąć ryzyko, więc większość ludzi
woli, żeby ktoś im coś zlecił, pokazał, dał pomysł.
Ale ja w pewnym momencie przestałem się tak
mocno zastanawiać nad kondycją świata. Bo
BIULETYN VI - 2014

obserwatorem.
Ale w swojej pracy chyba starasz się szukać
tematów, które jednak pokazują ten ciekawy
świat. Szukasz ciekawych ludzi.
Przede wszystkim staram się pokazać alternatywę. Staram się, żeby ludzie opowiedzieli swoją
opowieść. Jak oni widzą świat, jak go postrzegają. Ja nie staram się ich krytykować, staram się ich
zrozumieć. To jest największa wartość. Przychodzę do nich bez żadnego założenia, to ich opowieść ma mnie ponieść, ale też jak przychodzę
do swojego rozmówcy to go nie oceniam, nie
ma tego we mnie. Traktuję go z sympatią. Gdy
jest się otwartym na ludzi i się nie ocenia świata,
to można być jego ciekawym. Gdy się zacznie
go oceniać, to można być jedynie obrońcą ja-
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kiejś tezy. Ja nie chcę być obrońcą. To jest wła-

prawdę. Ale spotykam się coraz częściej z ludźmi,

śnie poczucie mojej wolności.

że jak do nich dzwonię to dla nich dziennikarz jest

A łatwo jest dzisiaj nie oceniać?

pismakiem, osobą, która chce ich złapać na ja-

Tak, mnie łatwo. Można zbudować swój świat na

kimś potknięciu, na błędzie, zawahaniu, tak by

tym, że się niewiele wie. A ta niewiedza należy do

była możliwość ich wypunktować. Ja bym tak

ludzi młodych – dlatego czuję się młody. Nie jako

nie chciał.

jakiś autorytet.

A etyka mediów? Tak jak mówiłeś – Ty napisałeś

Podczas debaty rozmawialiśmy też o definicji

jedno, a gdzieś przekazali coś innego i zastana-

prawdziwego dziennikarza. Czy Twoim zdaniem

wiasz się – przecież ja tego nie napisałem.

prawdziwy dziennikarz nie ocenia?

No tak, bo tak to jest. Ja napiszę jakiś tekst do

Ja mam do czynienia z różnymi rodzajami dzien-

wiadomości, a później ktoś go weźmie i zmieni.

nikarstwa. Tak jak z policjantem – on może być

To jest błahostka, nie ma czegoś takiego, że to

z drogówki, ale może być też z policji kryminal-

zmienia intencję informacji. Takie błędy.

nej, może zajmować się sprawami gospodarczy-

A czy widzisz zmiany, które zachodzą w prze-

mi albo może być też rzecznikiem prasowym lub

strzeni medialnej?

pracować w archiwum policyjnym. Podobnie

Tak, ja widzę zmiany na lepsze. Patrzę na mło-

jest z dziennikarzami. Są potrzebni tacy, którzy

dych ludzi, którzy pracują u mnie w radio i wiem,

szukają sensacji, węszą przekręt i przez takie oku-

że oni są dojrzalsi niż ja byłem w ich wieku. Spraw-

lary patrzą na świat: świat jest nieuczciwy albo

niejsi, szybsi, lepiej wykształceni i przygotowani

ludzie wobec siebie są ze swojej natury nieuczci-

do zawodu. Ja bardziej uczyłem się na swoich

wi i im wyżej trafią tym lepiej. Można też zupełnie

błędach i miałem na to więcej czasu niż oni te-

inaczej – można refleksyjnie.

raz. Oni wchodzą do zawodu i muszą w zasadzie

A jak to się przekłada na etykę dziennikarską?

pracować na pełen gwizdek, spełniać wysokie

Czym ona dzisiaj jest? Ona się zdewaluowała?

wymagania. Kiedyś dzięki temu, że ten świat był

Ja na szczęście pracuję w ten sposób, że mnie

wolniejszy mogłem sobie pofolgować (śmiech).

ten problem jeszcze nie dosięga, nie dotyczy.

Wiem, że co byśmy sobie nie powiedzieli, to zmie-

Jeszcze nie miałem nigdy jakieś spornej sprawy,

niamy się na lepsze i idziemy w dobrym kierunku.

oskarżeń, że o kimś napisałem, powiedziałem nie-

Dziękuję za rozmowę.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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DEBATA
WCIĄŻ JEST
POTRZEBNA

P

o zakończeniu VI Gdyńskiej Debaty

się swoistym podsumowaniem i uwiecznieniem

Młodych kończy się okres drugie-

tego, o czym toczyła się dyskusja. Podczas każ-

go finansowania Debat ze środków

dej z Debat staraliśmy się zwrócić uwagę widow-

Urzędu Miasta Gdyni. Jako organi-

ni na potrzebę budowy społeczeństwa obywa-

zatorzy uważamy, że jest to dosko-

telskiego. Uwidoczniliśmy to szczególnie podczas

nała okazja do podsumowania tego, co udało

IV i V Gdyńskiej Debaty Młodych, podczas któ-

się do tej pory osiągnąć.

rych rozmawialiśmy o identyfikacji z Gdynią oraz

Jesteśmy przekonani, że udało nam się nie

pozytywnych aspektach aktywności społecznej.

tylko odpowiedzieć na wiele pytań, ale również

Udział w debatach pozwolił zwrócić uwagę na

zainspirować uczestników naszych rozmów do

znaczenie tych kwestii i pobudzić ludzi młodych

podjęcia szeroko rozumianej aktywności. Tych

do działalności w tych obszarach. Działalności

sześć Debat to 12 godzin dyskusji, 29 prelegen-

rozumianej w tym przypadku również jako aktyw-

tów, około 660 uczestników, 160 stron w sześciu

ny udział w debacie.

Biuletynach GDM i niezliczona ilość przemyśleń.

Jesteśmy przekonani, że tematów dyskusyj-

Dobierając tematy rozmów staraliśmy się z jed-

nych jest wiele, a nasza liczna i aktywna widow-

nej strony brać pod uwagę otoczenie naszego

nia pokazuje, że jako młodzi gdynianie mamy po-

miasta – stąd dyskusja o specyficznej gdyńskiej

trzebę podejmowania takich tematów na forum,

architekturze, przemyśle morskim oraz tożsamo-

przy obecności ekspertów i autorytetów. Bogatsi

ści mieszkańców Gdyni, z drugiej zaś chcieliśmy

o doświadczenia sześciu debat i trzech lat mamy

przybliżyć to, co szczególnie interesuje młodych

nadzieję na dalszy rozwój projektu i podnoszenie

czyli związek wykształcenia i kariery zawodowej,

jego jakości.

szanse i zagrożenia płynące z działalności społecznej, a także roli środków masowego przekazu w kształtowaniu rzeczywistości.
Każda z Debat aktywizowała uczestników do
wymiany poglądów, a także ich konfrontację
z ekspertami. Zainteresowani mogli swoje opinie publikować na łamach Biuletynu, który stał
BIULETYN VI - 2014
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Koordynatorka Gdyńskiej Debaty
Młodych, absolwentka stosunków
międzynarodowych na Wydziale
Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

OPINIA
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