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rzez wiele lat zapisywałem fakty, o których się dowiedziałem, wydarzenia,
w których uczestniczyłem i lektury, które uznałem za ważne lub przydatne
w mojej pracy. Na potrzeby tego wydawnictwa wybrałem zapiski z pierwszych lat
wolnej i demokratycznej Polski. Był to czas, kiedy kształtował się wolny rynek
polskich mediów. Czas, kiedy Kościół i katolicy uczyli się życia i działalności
w pluralistycznym i demokratycznym państwie. Wreszcie był to czas, kiedy
powstawały (i upadały) partie polityczne, kiedy politycy uczyli się wygrywać
(i przegrywać) kampanie wyborcze.
Obserwowałem te wydarzenia jako dziennikarz i uczestniczyłem w wielu
z nich. Do grudnia 1995 r. byłem redaktorem naczelnym katolickiego tygodnika
„Ład”. Po jego upadku zostałem sekretarzem Programu dla Zagranicy Polskiego
Radia. W 1998 r. awansowałem na dyrektora tej anteny i pełniłem to stanowisko
do 2002 r. W 1991 r. byłem w gronie organizatorów Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy, w latach 1991–1996 pełniłem funkcję jego prezesa, a następnie
w latach 1996–1997 – jego wiceprezesa. W 1993 r. byłem w gronie organizatorów
Konferencji Stowarzyszeń Katolickich, w latach 1993–1994 pełniłem funkcję
jej wiceprzewodniczącego i przewodniczącego.
W latach 1993–1995 byłem członkiem powołanej przez prezydenta L. Wałęsę
Rady ds. Mediów. W 1995 r. podpisałem w imieniu KSD Kartę Etyki Mediów,
a następnie reprezentowałem Stowarzyszenie w Konferencji Mediów Polskich.
W latach 1999–2002 byłem członkiem Rady Nadzorczej PAP (pierwszej rady,
jaka powstała po przekształceniu agencji w spółkę prawa handlowego). W 1995 r.
byłem członkiem Komitetu Wyborczego prof. A. Strzembosza.
Od 1994 r. prowadziłem zajęcia ze studentami na dziennym Podyplomowym
Studium Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa KUL. Równocześnie
byłem współpracownikiem wielu nowo powstających lub przekształcających
się czasopism, przede wszystkim prawicowych. Publikowałem systematycznie
w: „Tygodniku Solidarność”, „Nowym Świecie”, „Życiu Warszawy”, a następnie
„Życiu” oraz „Powściągliwości i Pracy”. Byłem częstym gościem na łamach
„Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Głosu Wybrzeża” i „The Warsaw
Voice”.
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Jako komentator prasowy brałem regularny udział w telewizyjnych programach
publicystycznych Wydarzenia tygodnia (TVP 2) i 7 dni – świat (TVP 2) oraz
radiowych Czas felietonisty (Program 1 PR), W samo południe (Program
1 PR) i To był dzień (Program 3 PR), występowałem także na antenach Radia
WAWa i Radia Bis.
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3 stycznia
Spotkanie Ruchu Naprawy i Rozwoju poświęcone sytuacji w radiu i telewizji.
Byli m.in. senator P. Andrzejewski, który został niedawno likwidatorem
Radiokomitetu, oraz W. Reszczyński, S. Żaryn, J.M. Jackowski, L. Dymarski,
J. Purzycki, L. Jęczmyk, K. Mokrosińska i Z. Gutowski.
W efekcie dyskusji powstał – kierowany przez S. Żaryna – zespół, którego
zadaniem jest opracowanie raportu o stanie telewizji w Polsce.
Nie zyskał poparcia mój wniosek, by wystąpić do premiera J. Olszewskiego
z listem otwartym, w którym domagamy się zmiany na stanowisku prezesa
Radiokomitetu. Zaproponowaliśmy Andrzejewskiemu dziesięć osób, które
mogłyby być mu przydatne w pracy.
Ruch Naprawy i Rozwoju powstał 31 sierpnia ubiegłego roku. Wśród jego
działaczy są – poza już wymienionymi – senator I kadencji prof. W. Bojarski,
J. Mikke, S. Kurowski, Z. Flisowski, J.R. Nowak.
7 stycznia
P. Naimski pożegnał się z nami w redakcji „Ładu”, gdyż został mianowany przez
premiera J. Olszewskiego zastępcą szefa UOP. Tym samym dobiegła końca nasza
kilkuletnia współpraca ze środowiskiem „Głosu”.
Prymas J. Glemp zaprosił środowiska twórcze na opłatek w galerii państwa
J. i Z. Porczyńskich na placu Bankowym.
8 stycznia
Jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (KSD) złożyłem kurtuazyjną
wizytę w SDP, którego nie przestaję być członkiem. Rozmawiałem o naszych
stowarzyszeniach z prezesem M. Iłowieckim. Przypomniał on, że publicznie
dobrze się wypowiedział o naszym Stowarzyszeniu. Zadeklarowałem raz jeszcze,
że KSD nie jest wobec SDP inicjatywą konkurencyjną, ale komplementarną.
Koledzy z SDP zaproponowali, byśmy korzystali z lokalu w Domu Dziennikarza
na Foksal. Przyjąłem tę ofertę z radością, gdyż nie chcę, by KSD zostało
zepchnięte lub samo się spychało w stronę katolickiego getta. Mówiliśmy
także o niekorzystnych wydarzeniach na rynku prasy. Iłowiecki obawia się
o los swoich „Spotkań”. Stałą bolączką środowiska dziennikarskiego jest brak
7

•

1992
związku zawodowego. SDP nie ma charakteru organizacji twórczej, a zatem
jego członkowie nie mają takich uprawnień, jak np. literaci.
12 stycznia
Rozczarowany porażką partii chrześcijańsko-demokratycznych w pierwszych
wolnych wyborach parlamentarnych, opublikowałem w „Ładzie” artykuł Czy
chadecja ma jeszcze przyszłość?, zapraszając do dyskusji. Napisałem w nim:
„W lipcu 1988 r. CBOS zapytało Polaków, czy ich zdaniem potrzebne jest
w Polsce powołanie partii chrześcijańskiej. 44 proc. respondentów odpowiedziało
mniej lub bardziej pozytywnie. W sondażu przeprowadzonym przez OBOP już
po ostatnich wyborach zapytano o poparcie dla poszczególnych ugrupowań
(ankietowani mogli wskazać kilka partii). 37 proc. respondentów zadeklarowało
swoje poparcie dla Chrześcijańskiej Demokracji, 35 proc. dla Porozumienia
Centrum, a 30 proc. dla Partii Chrześcijańskich Demokratów. Dane te
potwierdzają szeroko rozpowszechnione przeświadczenie, że w Polsce od lat
utrzymuje się duże – sięgające 40 proc. – społeczne poparcie dla chrześcijańskiej
demokracji.
A teraz zestawmy ten fakt z wynikami uzyskanymi w wyborach przez
trzy ugrupowania chadeckie: na PC głosowało 8 proc. wyborców, na ChD –
2 proc., a na PChD – 1 proc. Łącznie na trzy partie chadeckie oddało głos
11 proc. osób biorących udział w wyborach. Czy może być bardziej żenująca
sytuacja, gdy Polska Partia Przyjaciół Piwa zdobyła niemal dwa razy więcej
głosów niż ChD i PChD razem wzięte? Jak to się stało, że tylko jedna osoba
na cztery, które akceptują ideę partii chadeckiej, zdecydowała się głosować
na którąś z konkretnych partii? Dlaczego tak wielka potencjalnie szansa nie
została wykorzystana? Dlaczego nie ma w Polsce silnej i społecznie wiarygodnej
chadecji i czy są jeszcze szanse, by ona zaistniała? A jeśli są, to co zrobić, by
tej szansy po raz kolejny nie zmarnować?
Od dawna biorę aktywny udział w inicjatywach chadeckich, więc wydaje
mi się, że znam dobrze «kuchnię» tych partii. I te doświadczenia, i obserwacje,
dyktowane wielką sympatią i życzliwością, każą mi z całą odpowiedzialnością
powiedzieć: odpowiedzialność za niewykorzystanie potencjalnej szansy, za
porażkę wyborczą chadecji ponoszą czołowe postaci ruchu chrześcijańsko-demokratycznego. (...)
Chadecja występująca pod własnymi sztandarami przegrała, zaś wygrały dwie
partie – PC i ZChN. W obu tych partiach mniej lub bardziej obecne są nurty
chadeckie. W polityce nie jest rzeczą wstydliwą dołączyć do silniejszego, licząc,
że uda się przekształcić bądź PC, bądź ZChN w partię wyraźnie chadecką. Na
rzecz PC przemawia to, że ta partia już tak się określiła. Byłaby po temu szansa,
gdyby nie ostatnie smutne wydarzenia, w których wyniku formacja chadecka
w PC znalazła się w opozycji do przywódców. Nie można wykluczyć, że w PC
dojdzie do rozłamu bądź nastąpi czystka. Jeśli zatem nie PC, to może ZChN?
Choć ZChN jest partią chrześcijańską, co zbliża ją do chadecji, to zarazem jest
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ugrupowaniem odwołującym się do myśli narodowej, która z doktryną chadecką
ma niewiele wspólnego. Jeśli przywódcy ZChN utrzymają ten kierunek, to
zjednoczenie będzie nieuchronnie ewoluowało w kierunku anachronicznego
ugrupowania tradycjonalistyczno-narodowego, niemającego odpowiednika
w Europie i odległego od posoborowej myśli społecznej Kościoła”.
13 stycznia
Zadzwonił do mnie rzecznik prasowy rządu M. Gugulski, by powiedzieć,
że sporym echem odbił się mój dzisiejszy komentarz w „Nowym Świecie”,
poświęcony różnicom zdań między rządem a prezydentem w kwestii admirała
P. Kołodziejczyka. Marcin szuka dyrektora biura prasowego, prosi o sugestie
personalne.
W komentarzu, o którym rozmawialiśmy, napisałem:
„Pierwszy cywilny minister obrony narodowej J. Parys podtrzymał decyzję
o przeniesieniu do rezerwy wiceadmirała P. Kołodziejczyka, zaś prezydent
L. Wałęsa ponownie oświadczył, że widzi go nadal w służbie czynnej, i to na
najwyższym stanowisku dostępnym dla oficera zawodowego – Głównego Inspektora
Sił Zbrojnych. Intencje rządu premiera Olszewskiego są w tej sprawie jasne
i zdecydowane. Wymogiem bezpieczeństwa Polski jest to, aby wojskiem dowodzili
oficerowie w pełni lojalni wobec cywilnych władz. Temu celowi ma służyć nie
«rewolucja kadrowa», ale konsekwentna polityka personalna, przeniesienie w ciągu
dwóch, trzech lat na emeryturę obecnych generałów i awansowanie najzdolniejszych
młodych oficerów. Niestety, podobnej czytelności nie ma stanowisko Pana
Prezydenta. Z jednej strony słusznie apeluje, by «sprawy obronności nie stały się
przedmiotem rozgrywek partyjnych», ale z drugiej – sam jakby temu zaprzecza,
kokietując w sposób irytujący opinię publiczną wiceadmirała Kołodziejczyka,
a w jego osobie całą generalicję komunistycznego przecież rodowodu”.
14 stycznia
„Jeśli teraz ukształtował się rząd bardziej na prawo, to mimo że jestem też tej
orientacji, dla rozwoju demokracji muszę dopomóc lewej stronie” – oświadczył
prezydent L. Wałęsa po rozmowie z T. Mazowieckim.
15 stycznia
Z sekretarzem generalnym KSD D. Sobkowiczem złożyliśmy wizytę krajowemu
duszpasterzowi środowisk twórczych ks. W. Niewęgłowskiemu. Nie ukrywał
niezadowolenia, że nasza inicjatywa powstała poza nim, krytycznie mówił
o działalności szefa kościelnej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu
bp. A. Lepie. Próbowaliśmy nieco załagodzić jego wzburzenie, zapowiadając
współpracę z duszpasterstwem.
„Słowo” przedrukowało obszerne fragmenty mojego artykułu Czy chadecja
ma jeszcze przyszłość? Polemiki przysłali J. Narbutt oraz S. Niesiołowski, który
wziął w obronę swoje ZChN.
9

•

1992
18 stycznia
Zaprosiłem do stałej współpracy z „Ładem” szefa klubu parlamentarnego PChD
P. Łączkowskiego. Będzie pisał komentarze w rubryce Z sejmu. W ten sposób
otworzymy się na chadeckie środowisko, które wyrosło z solidarnościowego OKP.
19 stycznia
Już po raz pięćdziesiąty w ciągu ostatnich dwóch lat byłem uczestnikiem
programu Wydarzenia tygodnia M. Maldisa (TVP 2). Jest to pierwszy telewizyjny
program nadawany na żywo z udziałem komentatorów reprezentujących różne
orientacje ideowo-polityczne. My, dziennikarze prasowi, uczymy się pracy
z kamerą, zaś politycy – publicznej krytyki ich działalności. Widzom podoba
się nasz program.
20 stycznia
Spotkanie z zarządem Katolickiego Stowarzyszenia Filmowców i jego prezesem
Z. Gutowskim. Zaproponowałem stworzenie Katolickiej Fundacji Środków
Społecznego Przekazu. Z kolei on zaprosił mnie do jury najbliższego Katolickiego
Festiwalu Filmowego w Niepokalanowie.
Prezes zarządu Wydawnictwa „Znak” H. Woźniakowski prosił o przesłanie
dokumentów KSD, gdyż – jak napisał – „nikt z naszego środowiska nie był
na zebraniu założycielskim (nie mieliśmy o nim informacji), koledzy nasi nie
mieli możliwości rozważenia ewentualnego przystąpienia do Stowarzyszenia”.
Odpisałem: „Według moich informacji do udziału w zebraniu założycielskim
zostali zaproszeni wszyscy redaktorzy naczelni pism katolickich lub osoby przez
nich upoważnione pismem ks. bp. A. Lepy z 26 sierpnia 1991 r. W samym
zebraniu 7 września 1991 r. w Częstochowie uczestniczył, korzystając z tego
zaproszenia, przedstawiciel «Tygodnika Powszechnego» p. Przywieczerski, który
powiedział, że jest jedynie obserwatorem, i uchylił się od podpisania wniosku
o rejestrację Stowarzyszenia. Tyle fakty”.
22 stycznia
Jako prezes KSD uczestniczyłem w posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury, która
zajmuje się projektem ustawy o radiofonii i telewizji.
23 stycznia
Spotkanie Klubu „Tradycja i Przyszłość” z redakcją „Nowego Świata” i redaktorem
naczelnym P. Wierzbickim. Klub powstał w kwietniu 1991 r. jako kontynuacja
Komitetu Wyborczego L. Wałęsy. Prezesem jest prof. A. Sucheni‑Grabowska,
wiceprezesami – P. Andrzejewski i J. Mikke. Ja jestem członkiem Rady
Programowej, obok J. Flisowskiego, J. Skowronka, W. Bojarskiego, A. Falandysza,
J. Zelnika, A. Smirnowa i S. Krukowskiego.
Zespół S. Żaryna ogłosił raport Telewizja – stan zapaści. Główne tezy:
państwowa telewizja nie wyjaśnia społeczeństwu istoty zachodzących zmian,
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powiększa jedynie chaos informacyjny, a kolejne ekipy nie są w stanie zreformować
Komitetu ds. Radia i TV.
31 stycznia
Wspólnicy „Libelli” doszli do porozumienia w sprawie podziału majątku.
Spółce ODiSS przypadł zakład nr 2 w Otrębusach, blisko 1 mld zł w gotówce
oraz część lokalu przy ul. Filtrowej. W tej sytuacji nasze miesięczne dochody
się podwoją i wyniosą około 200 mln zł miesięcznie, co pozwoli spłacić długi,
a następnie dofinansować „Ład”. Sprawą otwartą jest natomiast nasza umiejętność
zarządzania przejętym zakładem.
4 lutego
„Od dwóch lat żyję z obsesją zagrożenia specyficznym syndromem posttotalitarnym.
Na ten syndrom składają się: populizm, ksenofobia, spiskowa teoria świata,
pokusa religijnego fundamentalizmu i autorytarna tęsknota za rządami silnej
ręki” – napisał A. Michnik w „Gazecie Wyborczej”.
14 lutego
Drugie posiedzenie Zarządu Głównego KSD (pierwsze odbyło się 20 grudnia).
W skład zarządu wchodzą: prezes M. Łętowski, wiceprezesi ks. I. Skubiś
(redaktor naczelny „Niedzieli”), K. Klauza (KUL) i T. Karolak (Fundacja
Prasowa „Solidarności”), który został także skarbnikiem, sekretarz D. Sobkowicz
(„Przegląd Katolicki”) oraz członkowie P. Kałużyński („Gwiazda Morza”),
C. Gawryś („Więź”), B. Baranowska („Niedziela”), P. Nitecki („Chrześcijanin
w Świecie”), ks. A. Poniński („Ład Boży”) i J. Klechta, który w PRL był
redaktorem miesięcznika „Radar”. Wkupił się w łaski bp. Lepy i dzięki temu
znalazł się w naszym gronie.
Przyjęliśmy nowych członków i Stowarzyszenie ma ich dziś 83. Wśród
nich są: D. Morawski, B. Margueritte, J. Mikke, M. Gugulski, S. Niesiołowski,
S. Frankiewicz, J. Eska, ks. M. Gładysz, ks. A. Poniński, ks. A. Koszorz i ks.
R. Pollak. Członkowie wywodzą się z 30 redakcji prasowych oraz z PAP-u,
radia i telewizji. Jest wśród nich 13 redaktorów naczelnych. Do Stowarzyszenia
udało nam się wciągnąć redaktorów „Więzi”, nie udało natomiast redaktorów
„Tygodnika Powszechnego”, „Gościa Niedzielnego”, „W Drodze” i „Przeglądu
Powszechnego”.
Nasze Stowarzyszenie będzie tym silniejsze, im bardziej będzie reprezentatywne.
Niestety, zadawnione podziały między liberalnymi i konserwatywnymi
środowiskami katolickimi stale się pogłębiają. Gościem zarządu był bp A. Lepa,
z którym rozmawialiśmy o dzienniku katolickim i koncernie prasy katolickiej.
Dziennik to stare marzenie Kościoła, niestety, dziś dobre czasy dla prasy
wyznaniowej w Europie dobiegły już końca. Episkopat Polski nie posiada
kapitałów niezbędnych do uruchomienia dużej inwestycji, w tej sytuacji musi
liczyć na inwestorów prywatnych, a z nimi mogą być problemy. Moja rada
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to koncentracja rozproszonych inicjatyw wydawniczych, gdyż diecezjalne
rozdrobnienie środków materialnych zaowocuje jedynie upadkiem wielu tytułów.
15 lutego
Premier J. Olszewski oświadczył, że rzecznik rządu był upoważniony do
stwierdzenia, iż Kaczyńscy nie mieli pełnomocnictw do rozmów z UD w sprawie
rozszerzenia koalicji. J. Kaczyński zabiegał o poparcie Unii dla brata, który dzięki
także jej głosom w trzeciej turze głosowania został wybrany prezesem NIK-u.
17 lutego
Opublikowaliśmy w „Ładzie” dziesięć artykułów i polemik z moim styczniowym
artykułem Czy chadecja ma jeszcze przyszłość?
J. Narbutt (bezpartyjny pisarz): „Najbardziej mi odpowiada ZChN, gdyż
Zjednoczenie prof. Chrzanowskiego traktuje swój patriotyzm konkretnie i jest
wierne starej, polskiej tradycji przez to, że akcentuje silnie splot elementów
chrześcijańskich z narodowymi. Jest to cecha, która sprawia, że ZChN jest –
moim zdaniem – najnowocześniejszą partią centroprawicową w Polsce”.
S. Niesiołowski (ZChN): „Powiem otwarcie: uważamy formacje chadeckie za
zbyt «letnie», niezdolne do wyartykułowania swoich postulatów programowych
i nawet wówczas, gdy są sojusznikami ZChN-u, pozostaje zbyt szeroki margines
niepewności co do ich zachowania”.
J. Łopuszański (ZChN): „Przykro nam bardzo, że są w życiu publicznym
kraju ludzie (i środowiska), którzy z powodu takich politycznych zaszłości
jak wybory parlamentarne czują się niedowartościowani. Tym bardziej nam
przykro, że są to osoby (i środowiska), które deklarują, że im do nas blisko.
Niesłuszna wydaje się metoda straszenia, że «jeśli przywódcy ZChN-u nie
wybiorą kierunku chadeckiego, to ZChN będzie nieuchronnie ewoluowało
w stronę dość anachronicznego ugrupowania tradycjonalistyczno-narodowego».
Nie straszy się przecież przyjaciół!”.
A. Pruszkowski (Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji): „Uzyskany przez
poszczególne chadecje procent głosów każe z pokorą spuścić wzrok i powiedzieć:
tak, przegraliśmy, przegraliśmy na własne życzenie, grzesząc zarówno myślą,
mową, jak i uczynkiem, a może szczególnie zaniedbaniem. Zabrakło nam
wyrazistego programu wyborczego, zabrakło umiejętności przekonania wyborców
do głosowania na nas, zabrakło organizacyjnej sprawności, zabrakło wreszcie
konsekwencji w realizowaniu podejmowanych kolejno prób integracji. Dały
o sobie znać pochodzące z przeszłości uprzedzenia, zagrały znowu środowiskowe
animozje i nie zawsze uzasadnione aspiracje”.
W. Bojarski (senator OKP): „W 1991 r. liczne środowiska katolickie
i narodowe, zwiedzione pozorną łatwością wystawiania własnych list wyborczych,
utworzyły wiele «kanapowych partii». W większości nie zyskały one nawet
minimum poparcia społecznego i wyginęły tak szybko, jak powstały. Najbardziej
spektakularną klęskę poniosła pozbawiona prawie struktur terenowych Partia
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Chrześcijańskich Demokratów, która w poprzedniej kadencji miała ponad
trzydziestu parlamentarzystów, a obecnie liczy ich zaledwie ośmiu. Wielu
wytrawnych parlamentarzystów katolickich poprzedniej kadencji musiało
odejść z aktywnego życia politycznego. Można było oczekiwać, że te bolesne
porażki wywołają w tych partiach głębszą refleksję, że dokona się tam pewien
obrachunek z lekkomyślnością liderów, ale na razie tego nie widać”.
Dziś o sprawie przyszłości polskiej chadecji mówiłem na inauguracyjnym
spotkaniu Klubu „Integracja” (inicjatywa PFChD i „Paxu”). Głos zabrali:
M. Wrzeszcz, R. Jagieliński z PSL-u, senator W. Piotrowski i S. Gebhardt
z ChDSP. Rada Naczelna ZChN wydała zbiór dziesięciu artykułów z „Ładu”
jako materiał do wewnątrzpartyjnej dyskusji.
19 lutego
„Liczą się jedynie ci dwaj” – napisałem dziś w „Nowym Świecie”. „Ci dwaj
to J. Kaczyński i J. Olszewski. Od decyzji, które podejmą w najbliższych
tygodniach, będzie zależała przyszłość rządu, jego baza polityczna, a także
kształt struktury partyjnej, która dojrzała do zasadniczej rekonstrukcji. Reszta
to statyści. O J. Kaczyńskim panuje uzasadniona opinia, że jest – jak mówią
Anglosasi – kingsmakerem, czyli pozostającym w cieniu twórcą królów. To on
przyczynił się do objęcia przez Mazowieckiego urzędu premiera, to on walnie
przyczynił się do zwycięstwa Wałęsy w wyborach prezydenckich. Bez niego
Olszewski byłby nadal szanowanym powszechnie adwokatem. Żaden ambitny
polityk nie lubi jednak długów wdzięczności, nie chce być marionetką w rękach
tego, komu zawdzięcza swój sukces. Dziś na własnych nogach zamierza stanąć
Olszewski. J. Kaczyński nie miałby w tej chwili większych trudności, by obalić
rząd. Zamiana jednak Olszewskiego na Geremka postawiłaby Kaczyńskiego
w sytuacji przysłowiowego Zabłockiego. Jeśli bracia Kaczyńscy przysięgają, że
premier Olszewski udzielił im pełnomocnictw do rozmów z UW, a równocześnie
rzecznik rządu kategorycznie dementuje te oświadczenia, to sygnał, że obaj
panowie nie podjęli jeszcze definitywnych decyzji. Ale chwila przesilenia
niewątpliwie się zbliża”.
20 lutego
Podczas konferencji prasowej w sejmie zapytałem prezydenta L. Wałęsę o jego
głośną wypowiedź: „Mam i taki wariant, żeby na rok zawiesić parlament i rządzić
dekretami”. Bardzo go zdenerwowało to pytanie. Wyparł się tego pomysłu.
Przy okazji powiedział, że nie podoba mu się fakt, iż cytowałem za prasą jego
wypowiedź w telewizyjnym programie Wydarzenia tygodnia. I nie wiadomo,
dlaczego stwierdził, że... nie głosowałem na niego w wyborach prezydenckich.
Oczywiście, nie zabrałem głosu, aby powiedzieć, że wzywałem czytelników
„Wiadomości Dnia” i „Ładu” do głosowania na Wałęsę i że sam także na
niego głosowałem. Nerwowa reakcja świadczy, że Wałęsa zdał sobie sprawę
z negatywnych konsekwencji podobnych rozważań, zwłaszcza za granicą.
13

•

1992
W rubryce gościnnej „Przeglądu Tygodniowego” (100 tys. egzemplarzy
nakładu) ukazał się mój felieton, w którym ironicznie napisałem o wizycie
L. Wałęsy w redakcji „Polityki” i siedzibie OPZZ. To właśnie po tych spotkaniach
Wałęsa zadeklarował zwrot w stronę lewicy, mówiąc: „Przyszedł czas na grubą
kreskę. Potrzebne jest szerokie rozgrzeszenie. Czas zakończyć walkę”.
22 lutego
Przewodniczącym KLD został D. Tusk. Pokonał L. Mażewskiego, który odwoływał
się zarówno do wartości liberalno-konserwatywnych, jak i chrześcijańskich.
Kongres KLD wykreślił z partyjnych dokumentów stwierdzenie o „poszanowaniu
wartości chrześcijańskich” w działalności partii. „Bardzo przykro zabrzmiało
stwierdzenie, że KLD opowiada się za państwem neutralnym światopoglądowo.
Oznaczać to będzie ataki na Kościół w środkach masowego przekazu i spychanie
go na margines życia społecznego” – powiedział poseł S. Niesiołowski (ZChN)
w „Rzeczpospolitej”.
26 lutego
W sejmie prezydent L. Wałęsa na chwilę spotkał się z dziennikarzami. Zapytałem
go ponownie, czy naprawdę chce „zawiesić demokrację”? „Dwadzieścia lat
prowadziłem politykę i uwierz Pan, że prezydent wie, co robi, co odpowiada
duchowi czasu, ponieważ jego komputer dobrze pracuje” – usłyszałem w odpowiedzi.
2 marca
Nasz program Wydarzenia tygodnia został przeniesiony na... poniedziałek na godzinę
22.00, skrócony do 20 minut i ma być emitowany raz na dwa tygodnie. Wpływowi
politycy z trudem godzą się z faktem, że ich działalność jest systematycznie
komentowana (i krytykowana) przez dziennikarzy w programie telewizyjnym,
który ma sporą publiczność. Decyzja szefów Radiokomitetu jest pierwszym
krokiem w stronę likwidacji pierwszego tego typu programu w polskich mediach.
5 marca
Na zarządzie spółki ODiSS przedstawiłem kosztorys wydawania „Ładu”. Koszty
produkcji to obecnie 100 mln zł miesięcznie. Wpływy ze sprzedaży dają 20
mln zł. Biorąc pod uwagę, że dochody z przedsiębiorstwa wynoszą 200 mln zł,
wniosek jest taki, że naszego wydawnictwa nie stać na obronę pozycji tygodnika
na zmieniającym się rynku prasowym.
6 marca
Prymas J. Glemp przyjął członków Zarządu Głównego KSD: prezesa
M. Łętowskiego, wiceprezesów ks. I. Skubisia, K. Klauzę i T. Karolaka oraz
sekretarza D. Sobkowicza. Przedstawiliśmy sprawy, którymi się zajmujemy.
Prymas bardzo życzliwie skwitował powstanie Stowarzyszenia. Dostaliśmy jego
błogosławieństwo na dalszą działalność.
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