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Porozmawiajmy 
o Polsce po PiS

         rawica traktuje nas jak przedmioty. 
         Damy wam 4 tysiące za urodzenie 
martwych i zniekształconych płodów, 
po to tylko, by jak zapowiadał Kaczyński, 
ochrzcić je i dać im imię. Albo przymusimy, 
byście urodziły i oddały. 
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O rganizacja o nazwie „Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Polskich”
przejęła się reportażem TVN po-

kazującym prawdę o ruchach faszystow-
skich wnaszym kraju. Dziennikarscy dzia-
łacze wystosowali do kierownictwa stacji
list, w którym z troską pytają, dlaczego
 „redakcja zataiła fakt popełnienia prze-
stępstwa” i „kto podjął decyzję o wielo -
miesięcznym przetrzymaniu materiału
i niepoinformowaniu organów ścigania”. 

Tezy listu są powieleniem narracji gło-
szonej przez polityków PiS na czele z Ja-
rosławem Zielińskim, wiceszefem MSWiA:
skoro polscy naziole celebrowali urodzi-
ny Hitlera w kwietniu 2017 r., a materiał
wyemitowano dziewięć miesięcy później,
to TVN czekał na dogodny moment, by
„uderzyć w Polskę”. 

Pytania zawarte w liście stowarzysze-
nia do TVN zawierają więc podły donos:
dziennikarze stacji „zataili” i „przetrzy-
mywali”. Niech się z tego tłumaczą. 

Pytania SDP są idiotyczne. Wystarczy
ze zrozumieniem obejrzeć film, by zro-
zumieć że to efekt wielomiesięcznej pra-
cy. Reporterzy przeniknęli do środowiska
neofaszystów, byli nie tylko na urodzinach
Hitlera, ale też na nazifestiwalu, podczas
którego hajlowano i głoszono faszystow-
skie hasła. Nadstawiali karku. To nie była
robota zza biurka. 

Dla twórców „pasków grozy”, przepi-
sywaczy kwitów IPN oraz podrzucanych
przez służby gotowców jest to może trud-
ne do zrozumienia. Ale tak właśnie wy-
gląda prawdziwa praca dziennikarska. 

Materiał pokazano teraz, bo 27 listo-
pada 2017 r.  jego bohaterowie  zorganizo-
wali „happening” i wieszali na szubieni-
cach portrety europosłów PO. Obowiąz-
kiem dziennikarzy było pokazanie, kim są
organizatorzy tej akcji, która jakoś nie wy-
wołała oburzenia PiS. 

Pytania oraz zawarte w nich sugestie
są również żenujące. Zadają je ludzie, któ-
rzy – przynajmniej w teorii – są dzienni-
karzami, powinni zatem znać warsztat
i wiedzieć, jak powstają takie filmy. Za-
miast tego powtarzają jednak zaciemnia-
jące istotę sprawy partyjne przekazy. 

To nie pierwszy raz, gdy SDP staje po
stronie PiS i nacjonalistów. W 2007 r. ta

sama organizacja piętnowała dziennika-
rzy TVN za potajemne nagranie korupcji
politycznej – taśm Renaty Beger, którą na-
grano ukrytą kamerą, jak negocjowała
przejście z Samoobrony do PiS.

Gdy w2011 r. kibole spalili wóz TVN, na
stronie SDP ukazał się felieton o „stosie
ofiarnym”. Stowarzyszenie zaatakowało
też media za... „agresję” wobec organiza-
torów Marszu Niepodległości. 

Kiedy PiS po raz drugi doszedł do wła-
dzy, SDP nie broniło dziennikarzy wy-
rzucanych z publicznego radia i telewizji.
Nie zabiera też głosu, gdy partia Kaczyń-
skiego zapowiada „repolonizację mediów”. 

SDP od wielu lat opanowane jest przez
ludzi otwarcie wspierających PiS, którzy
legitymacje dziennikarskie wykorzystu-
ją do działania w służbie tej partii. 

Ich znakami rozpoznawczymi są słu-
żalstwo i lizusostwo. To po prostu uzur-
patorzy. Powinni stracić prawo do uży-
wania nazwy zarezerwowanej dla dzien-
nikarzy. 

PS W swoim liście SDP pyta, „jakie
kwalifikacje dziennikarskie” mają auto-
rzy filmu TVN o nazistach. Cóż, jeden
z nich, Bertold Kittel, był kiedyś laure-
atem nagród tej organizacji. Ale do tego
wstyd się chyba dzisiaj przyznać. !
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N a szczęście
mamy w Oj-
czyźnie na-

szej rzymskokatolic-
kiej tak zwany karna-
wał ekumeniczny, któ-
ry zaczął się 17 stycz-
nia Dniem Judaizmu,
potem był czas mo-
dlitw o jedność chrze-
ścijan, żeby oni przy-
najmniej nawzajem
się kochali, no i nad-
szedł 26 stycznia,
Dzień Islamu. Inicja-
tywa czysto polska,
rzymskokatolicka.

Znaleźli się tacy Po-
lacy, którzy się muzuł-
manów nie boją, rozu-
mieją, że nie każdy
z nich zabija i gwałci.
Jest też u nas jedyna ta-
ka organizacja na świe-
cie, Rada Wspólna Ka-
tolików i Muzułma-
nów. Pod Legnicą prze-
graliśmy bitwę z Tata-
rami, teraz z ich współ-
wyznawcami staramy
się wygrać między -
religijny pokój. 

„Jak Czarniecki do
Poznania po szwedz-
kim zaborze”... Szwe-

dzi chrześcijanie, nie
muzułmanie, owszem,
ale myśl moja popę-
dziła nad Wartę, bo po-
czytałem sobie właś -
nie szeroko ekume-
niczny kalendarz. Na-
zywa się „W naszym
fyrtlu. Chrześcijanie,
żydzi, muzułmanie”.
Fyrtel to po poznań-
sku dzielnica, okolica.
W kalendarzu teksty
o trzech religiach, o re-
ligii dzisiejszej napisał
imam Youssef Chadid.
Dowiadujemy się, że
dialog tych wspól not
trwa już kilka lat.
Gdy wyczytałem na-
tomiast, że pomysł ka-
lendarzowy przyszedł
do stolicy Wielkopol-
ski z Katowic, gdzie na
ten rok przygoto wa -
no już po raz szósty
 stosowną publikację
(również w języku an-
gielskim), to pomyśla-
łem sobie: jak to do-
brze, że mamy – na
 razie – świętą samo-
rządność. Aby mimo
wszystko trwała, niech
modli się dzisiaj każ-
dy opozycjonista, jeśli
w politycznej zawie-
rusze wiary nie stra-
cił. Amen. !
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C zuję się podle z tym wspomina-
niem Lidki, nie fair. Przecież nie
mam prawa, nikt nie ma prawa mó-

wić o Lidce, że była.
Czas przeszły jest tu wyjątkowo bez-

czelny. Nie pozwala wziąć komórki, wy-
brać numeru i spytać: „Hej, Lidko, pamię-
tasz, jak mnie wysłałaś w zastępstwie do
Czech? Kiedy ukazywały się tam Twoje
»Farby wodne«, zadzwoniłaś, żebym po-
jechał do Pragi i Cię zastąpił: »Jedź, No-
wak, opowiesz o pracy reportera«”.

Bo Tobie wtedy coś się stało, nie pa-
miętam, upadłaś? A tam już spotka nia
umówione, wiszą plakaty. Jedź, Nowak.

Jechałem, czytałem „Farby wodne”:
„Pewnego razu w zimie, kiedy śnieg pró-
szył z nieba, królowa siedziała przy oknie
o czarnej hebanowej ramie i szyła. A po-
nieważ spoglądała za okno, ukłuła się igłą
w palec. Spłynęły trzy krople krwi...”.

Bajka z piekła. Wiedziałem, że Osta-
łowska to wielka reporterka, ale wtedy wy-
dałaś mi się jeszcze większa. Nie do zastą-
pienia. Czułem się głupio, że zamiast Osta-
łowskiej będzie Nowak.

Hej, Lidko, a co wtedy powiedziałaś, że
tak się śmialiśmy w tych termach w Buda-

peszcie? Leżeliśmy po uszy w solance, Ty,
Szczygieł i ja, w czepkach pod prysznic.
Chyba coś o Szczygle, że wie, jak tu się za-
chować. Gimnastykował się, machając no-
gami pod wodą. My byliśmy pierwszy raz.
Chyba dlatego się śmialiśmy. Twój śmiech
z głęboką chrypką był zaraźliwy.

Instytut Polski w Budapeszcie zapro-
sił nas na wieczór autorski. Wiózł nas pra-
cownik polskiej ambasady: „Opowiem pań-
stwu tutejszy dowcip o Cyganach”. „No?”
– zachrypiałaś. „Cygan wstaje rano i idzie
do pracy…”. „A dalej?” – dopytywaliśmy.
„Nic, koniec dowcipu”.

Śmiałaś się. Śmiechem na paru pozio-
mach, a potem westchnęłaś.

Hej, Lideczko, a to kiedy było? Widzę
scenę, wchodzisz jak cygańska królowa,
kolorowa, uśmiechnięta, a za tobą Romo-
wie. Twarze charakterne, wąsate, zapa-
trzeni wCiebie jak wobraz, jest wódka, oni
idą za Tobą i grają. Jakaś gala, chyba w Stu-
diu im. Osieckiej. Przez parę lat radiowa
Trójka i „Wyborcza” przyznawały nagro-
dę za najlepszy reportaż roku. Napisałaś
wtedy „Wczarnym wąwozie” iprzyjechałaś
ze swoimi bohaterami.

Zaczęłaś chyba wtedy nosić duże ko-
lorowe kolczyki.

Hej, Lidko, a dlaczego powiedziałaś, że
reporter nie powinien się mądrzyć?  Nama -
wiałem Cię, żebyś zaczęła pisać do „Duże -
go Formatu” felietony. ATy: „Nie, bo  repor -

ter to nie mądrala, są mądrzejsi”. W końcu
dałaś się przekonać. I czasem Twoje „Mó-
wi się” królowało na portalu „Wyborczej”.

Gdybym miał jednym słowem powie-
dzieć o Ostałowskiej reporterce, powie-
działbym: „Mędrczyni”. Chyba najlepiej
z nas wiesz, o czym piszemy, jaki jest głę-
boki sens opowieści. I że granica popraw-
ności nie jest granicą reportażu.

Hej, Lidko, znalazłem wmailach, co mi
napisałaś, kiedy znowu oberwało się re-
porterom. Obiecaliśmy sobie, że zwołamy
reporterów ibędziemy sobie otwierać oczy:

„Wydaje mi się, że żadne »kłamstwo
formy« ani zapewnienia o niewinności już
nas nie uratują. Mleko się rozlało. Atak na
reportaż i reporterów powinniśmy po-
traktować serio. Zastanowić się, czy nasz
sposób opisywania świata rzeczywiście
pozwala go poznać. A jeśli nie, to  dlaczego.

Przez ostatnie 30 lat Polska się zmieni-
ła, a my ciągle swoje. Dyskusja o społecz-
nej przydatności (lub nie) narzędzia, ja-
kim jest dzisiejszy reportaż, to byłby jakiś
krok naprzód. Myślę, że powinniśmy spró-
bować. W przeciwnym razie wejdziemy
w kolejne pyskówki”.

W „Farbach wodnych”, z którymi je-
chałem wtedy do Pragi, napisałaś myśl
– wydawało się – znaną: „To podróż jest waż-
na, a nie jej cel”.

Hej, Lidko, za mało pamiętam. !
Lidkę wspomina Magdalena Grochowska – s. 16
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