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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”.

5

•


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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