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Streszczenie pracy
Blogosferę polityczną współtworzą blogi polityczne, ich autorzy, komentatorzy
i czytelnicy oraz portale blogowe, umożliwiające publikację. Praca "Polska blogosfera
polityczna" opisuje to zjawisko, przedstawiając najczęstsze motywacje autorów blogów
i dominujące w tym środowisku poglądy. Omówiony został też jego szerszy kontekst,
a więc przemiany na rynku medialnym i technologii web 2.0, w ujęciu praktycznym
i społecznym, a także relacje blogosfery politycznej z polskimi mediami tradycyjnymi,
takimi, jak prasa, radio i telewizja. Blogosfera została zanalizowana jako nowe medium
i instytucja społeczeństwa obywatelskiego.
Słowa kluczowe: internet, blog, blogosfera, społeczeństwo obywatelskie, media, nowe
media
Dziedzina pracy (kody wg programu Sokrates – Erasmus)
14.2 – socjologia

Abstract

The political blogosphere is created by political blogs and their authors, commentators and
readers of blogs and portals enabling publication. Dissertation "Polish political
blogosphere" describes this phenomenon, presenting the most frequent motivations
of bloggers and dominant views in that environment. Its wider context has also been
discussed, the changes of the media market and web 2.0 technology, in practical and social
perspective, as well as the political blogosphere relations with traditional Polish media
such as newspapers, radio and television. Blogosphere has been analyzed as a new medium
and the institution of civil society.
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1. Wprowadzenie
W swojej pracy doktorskiej zamierzam zająć się całkowicie nowym, powstającym
na naszych oczach w polskim internecie zjawiskiem - blogosferą polityczną. Termin
„blogosfera”, użyty po raz pierwszy przez blogera Brada L. Grahama1 oznacza
wszystkie blogi (blogi z reguły definiuje się jako internetowe pamiętniki, chociaż w
przypadku

blogów

politycznych

są

to

raczej

internetowe

dzienniki

bądź

nieregularniki, słowo „blog” powstało z gry słów zmieniającą wymowę „web log” zapis w sieci na „we blog”- blogujemy) jako sieć społeczną, powstałą w wyniku
wirtualnych powiązań między autorami. W przypadku zwykłej blogosfery powiązania te
z reguły ograniczają się do wzajemnego komentowania swoich blogów i dodawaniu ich do
listy polecanych stron, w przypadku pełniącej funkcję opiniotwórczą i informacyjną
blogosfery politycznej jest to również wzajemne cytowanie i powoływanie się na
informacje ze stron polecanych autorów. W miarę rozwoju blogosfery politycznej
pojawiają się też nowe formy wzajemnej promocji autorów o zbliżonych poglądach, takie
jak strony zbierające wszelkie nowe teksty wybranych internautów, czy też blogi, na
których zaproszone przez pomysłodawcę osoby mogą publikować swoje nowe teksty
równolegle z zamieszczeniem ich na swoich dotychczasowych portalach internetowych.
O ile zjawisko blogosfery, również polskiej, zostało już opisane w licznych publikacjach,
na ogół jako jedno ze zjawisk przedstawianych w książkach poświęcanych internetowi (np.
w książce “Społeczna przestrzeń internetu” pod red. Mirosławy Marody i Dominika
Batorskiego), o tyle blogosfera polityczna jak dotąd doczekała się, i to dopiero po kilku
latach swojej aktywności, głównie prasowych analiz. Pięcioletni okres przygotowania
mojej pracy nie przyniósł znaczącej zmiany tej sytuacji.
Wątek blogosfery politycznej w Ameryce pojawia się w książce Dana Gillmora
„We, the media: Grassroots Journalism by the People, for the People”, opublikowanej
w internecie w 2006 roku2 i późniejszej „Nowe nowe media” Paula Levinsona. Pisze o niej
również Zbigniew Bauer.
1

Brad L. Graham, (wpis bez tytułu, na) http://www.bradlands.com/weblog/comments/september_10_1999/
(ost. wizyta 15 11 2011)
2
Dan Gilmore, We, the media: Grassrotts Journalism by the People, for the People, (na)
http://www.oreilly.com/catalog/wemedia/book/index.csp (ost. wizyta 15 11 2011), 2005
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Nowe media są w ostatnim czasie obszarem zainteresowań wielu autorów, zarówno
polskich, jak zagranicznych. Ich błyskawiczny rozwój czyni je tematem atrakcyjnym, lecz
zarazem bardzo trudnym. Pozycje wydane dwa lub trzy lata temu bardzo często są już
częściowo nieaktualne. Paradoksalnie więc, w opisywaniu zjawisk socjologicznych
zachodzących w tym środowisku najbardziej sprawdzają się koncepcje i prace powstałe
przed pojawieniem się i rozpowszechnieniem technologii cyfrowych. Relacje blogosfery
z mediami tradycyjnymi pomagają zrozumieć Bourdieu i Noelle-Neumann, żeby zaś
opisać jej funkcję można też sięgnąć jeszcze głębiej, do klasycznej pracy Alexisa De
Tocqueville'a „O demokracji w Ameryce”.
Jan Szczepański klasyfikuje zainteresowania socjologii w trzech działach: badania
różnych typów zbiorowości i grup ludzkich; badania instytucji społecznych; badania
procesów społecznych.3 Podjęty przeze mnie temat łączy wszystkie trzy wątki,
równocześnie realizując funkcję diagnostyczną oraz, w mniejszym stopniu, demaskatorską
(w ujęciu metodologicznym) socjologii - według kategorii zaproponowanych przez Adama
Podgóreckiego.4

1.1 Definicje i metody badawcze
W polskich publikacjach na temat blogosfery często przywoływana jest definicja
stworzona przez programistów, która jednak nie wyczerpuje całej złożoności opisywanego
pojęcia. Wedle tej definicji, przywołanej np. w książce „Dziennikarstwo wobec nowych
mediów”:
Blog to strona WWW zawierająca krótkie, rozłączne porcje informacji, zwane artykułami
(postami). Artykuły są ułożone w kolejności chronologicznej - od najnowszego do
najstarszego. Każdy artykuł jest jednoznacznie identyfikowany przez znacznik zakotwiczenia,
a także oznaczony przez stałe łącze, za pomocą którego można się do danego artykułu
odwoływać z zewnętrznych stron WWW (...)5

Podobnie blogi definiuje w zbiorze „liternet.pl” bloger i twórca serwisu blog.art.pl,

3

Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, str. 19, Warszawa 1970
Adam Podgórecki, Pięć funkcji socjologii, [w:] Socjotechnika, Warszawa 1968, t. 1, s. 34
5
Zbigniew Bauer - Dziennikarstwo wobec nowych mediów, str. 311, Kraków 2009
4
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przedstawiający się jako ~Ash6, wybrany przez autorów tej publikacji jako osoba
najbardziej kompetentna, by przybliżyć czytelnikowi tę tematykę.
(...)Czym jest idea bloga, tego nikt nie potrafił wyjaśnić. Jedni podchodzą do bloga, jako do
gatunku literackiego, stwierdzając, że jest to pamiętnik pisany w sieci WWW. Inni próbują
opisać bloga w kategoriach komunikacji. Jeszcze inni pytani o to, czym jest blog, zaczynają
opowiadać o ekshibicjonizmie i kreowaniu sieciowego Ja. W najszerszym ujęciu blog jest
stroną internetową o pewnej charakterystycznej strukturze. Blog dzieli się na wpisy. Wpisy te
są krótkimi tekstami, prezentowanymi w taki sposób, że ostatni (chronologicznie) z nich jest
pierwszym, z którym spotyka się czytelnik. Starsze wpisy prezentowane są poniżej wpisu
najnowszego, lub wręcz na innych podstronach, które często nazywane są archiwami bloga
(...)7

Wywiad z ~Ashem ukazuje się w roku 2003, więc nie dziwi, że nie pojawia się
w nim w ogóle wątek blogów politycznych, a i z definicji, i z dalszej rozmowy wyłania się
obraz bloga głównie jako pamiętnika, prawdziwego lub będącego kreacją autora.
W późniejszej o 6 lat książce Bauera pojawia się inna funkcja blogów - możliwość „dania
świadectwa”. Bauer, co prawda, opisuje ją jako funkcję Internetu jako takiego, jest jednak
oczywiste, że to blogi są najczęstszym forum takiej aktywności. Autor opisuje internetowe
przekazy z 11 września 2001 roku i późniejszego okresu, zauważając, że ujawnia się
w nich różnica między mediami klasycznymi, a siecią.
Chodziło nie tyle o reporterskie „sprawozdanie” - ile danie świadectwa, które niekiedy bywa
ważniejsze, niż wszelkie ukształtowane według dziennikarskich reguł narracje(...) Pojęcie
„świadectwa” odzyskuje współcześnie należne mu miejsce w humanistycznej refleksji - sądzę,
że można je przenosić z powodzeniem do obszaru, który tradycyjnie zwykliśmy łączyć niemal
wyłącznie z informacją, propagowaniem, manipulowaniem odbiorcami: mediami masowymi.
Dawanie świadectwa przez media masowe jest niezmiernie trudne, o ile w ogóle możliwe. W
przypadku przestrzeni komunikacyjnej o takich właściwościach, jak Internet - przeciwnie. To
przestrzeń, w której dawanie świadectwa staje się możliwe, o ile w ogóle - j e d y n i e m o ż
l i w e. Sama decyzja, by coś umieścić w sieci - tekst, fotografię, film, nagranie dźwiękowe świadczy bardziej o tym, kto taką decyzję podjął.8

Definicje, tworzone z technicznego punktu widzenia pomijają nie-programistyczne
aspekty, takie jak bardzo szerokie spektrum motywacji autorów blogów. Najważniejsze
i niezmienne cechy, które możemy z nich wykorzystać, to budowa, składająca się
6

7

8

Wszystkie pseudonimy internautów pojawiające się w tekście, zostały wyróżnione znakiem „~” na
początku nazwy/imienia. W cytatach z blogów miarę możliwości została zachowana oryginalna
pisownia i formatowanie tekstu.
Archipelag blogów. Z Ashem o blogach i komunikowaniu w sieci rozmawia Jan Sowa, (w) liternet.pl (red.
Piotr Marecki), Kraków 2003
Zbigniew Bauer – Op.cit, str. 230, Kraków 2009
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z wpisów i odwrócona chronologia. Pomimo upływu czasu i rozwijania się formuły
blogowania o nowe gatunki (blogi fotograficzne czy oparte na materiałach wideo) kwestie
te się nie zmieniają, stanowiąc główny wyróżnik formy internetowej twórczości, jaką jest
blog. Paul Levinson jako cechy specyficzne blogów wymienia możliwość połączenia roli
konsumenta i producenta, wysoką dostępność, dyskusje w komentarzach, możliwość
nawiązania kontaktu, możliwość dokonania korekty opublikowanego tekstu, a wreszcie darmowość przekazu.9
Motywacje autorów blogów są różne. Według typologii, zaproponowanej przez
Jana Zająca możemy rozróżnić:
- blogi osobiste, pisane w celu zachowania doświadczeń i uczuć na przyszłość, a także
samego wyrażania uczuć, treści dotyczą życia prywatnego autora;
- blogi zawodowe, pisane w celach zawodowych lub naukowych;
- blogi opisujące świat: pisane w celu wyrażenia opinii;
- blogi związane z hobby;
- blogi relacyjne: pisane w celu podtrzymania kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi lub
w celu nawiązania nowych kontaktów.10
Blogi polityczne na pierwszy rzut oka zdają się przypisane do kategorii „blogów
opisujących świat”, jednak faktycznie łączą w sobie cechy wszystkich typów blogów
z osobistymi i relacyjnymi włącznie. Blogi zwykłych „konsumentów” polityki będą
zarówno blogami służącymi wyrażeniu opinii, jak realizacją hobby; blogi dziennikarzy,
ekspertów czy polityków będą równocześnie blogami zawodowymi; w miarę tworzenia się
więzi między blogerami pojawiać się będzie funkcja relacyjna.
Przed powstaniem nowych mediów, rozróżniano dwa główne rodzaje komunikacji masową, z wieloma słuchaczami i jednym, nieraz ukrytym nadawcą i indywidualną pomiędzy dwoma lub kilkoma uczestnikami. Blogosferę potraktować można jako formę
pośrednią między komunikacją masową a indywidualną: najczęściej mamy do
czynienia z jednym, choć czasem anonimowym, autorem (w przypadku przekazów
medialnych nawet, jeśli podpisana jest jedna osoba, mamy do czynienia z efektem pracy

9
10

Paul Levinson, Nowe nowe media, str. 37 - 45, Kraków 2010
Jan Zając, K. Rakocy, A. Nowak, Interaktywne, choć osobiste: Blogi i blogowanie a komunikacja z
otoczeniem w (D. Ulicka - red.) Tekst (w) sieci. Tekst, język, gatunki, Warszawa 2009
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wielu osób), z możliwością wejścia odbiorcy w interakcję i równoczesnego jego
ujawnienia się. Jest to więc komunikowanie quasi-bezpośrednie.
Blogosferę polityczną na użytek tej pracy definiuję jako zbiór wspólny
autorów (osób prowadzących własne blogi), komentatorów (osób ograniczających się
do umieszczania komentarzy na blogach innych autorów) i stałych czytelników (osób,
które nie prowadzą własnych blogów i nie zamieszczają komentarzy na blogach
innych autorów, natomiast regularnie odwiedzają blogi), a także platform blogowych
– portali internetowych, powstałych z myślą o tych osobach, grupujących je
i umożliwiających publikację materiałów. Zamierzam opisać proces powstawania,
rozwoju, wreszcie - dzielenia się - portali blogowych.
W tym miejscu należy dodać, że nie wszystkie portale publikujące blogi należy
uznać za platformy blogowe w znaczeniu powyższej definicji. Blogi ukazują się bowiem
również jako część z elementów wielkich portali (takich jak onet.pl czy wp.pl), bądź jako
uzupełnienie portali informacyjnych powiązanych z czasopismami (np. Wprost.pl, czy
Niezalezna.pl), jednak nie są one głównym przedmiotem działalności tych portali. Dlatego,
o ile do blogosfery zaliczyć można tamtejsze blogi i ich autorów, jednak już nie portale
jako całość.
Oprócz platform blogowych i portali, udostępniających część miejsca blogerom
istnieją jeszcze - odgrywające początkowo dużą, jednak malejącą w miarę pojawienia się
szerszej oferty na rynku portali rolę - tzw. agregaty. Agregaty to specjalne strony
internetowe, które nie publikują własnych blogów, a jedynie zbierają publikacje autorów
prowadzących blogi w różnych miejscach sieci w jednym miejscu. Agregaty z reguły
kierowane są do osób o konkretnych poglądach politycznych, którzy na takiej stronie
znaleźć mogą teksty autorów reprezentujących podobny punkt widzenia, dotychczas
rozsiane po sieci. Historia agregatów jest prawie tak długa, jak historia polskiej blogosfery
politycznej. Niektóre agregaty w miarę swego rozwoju i wzrostu popularności rozpoczęły
publikacje materiałów własnych i przekształciły się w samodzielne platformy blogowe.
Praca „Blogosfera polityczna w Polsce” oparta jest przede wszystkim na
prowadzonej przeze mnie w latach 2007 – 2011 obserwacji z elementami obserwacji
uczestniczącej, analizie treści oraz analizie zawartości przekazów medialnych
13

(zarówno tradycyjnych, jak internetowych) z lat 2003 – 201111, oraz kilkudziesięciu
rozmowach z uczestnikami społeczności blogerów, prowadzonych zarówno w sposób
tradycyjny, jak i w ramach moderowanej dyskusji w internecie. Na użytek badań
przeprowadziłem również ankietę z udziałem 185 użytkowników politycznych portali
blogowych.
1.2 Krótka historia blogosfery politycznej w Polsce
Geneza powstawania platform blogowych jest dwojaka – część z nich to
przedsięwzięcia medialno - biznesowe, nastawione na generowanie zysków (co nie
wyklucza innych motywów, takich jak chęć tworzenia mediów obywatelskich), część zaś
to przedsięwzięcia oddolne, zakładane przez samych blogerów, którzy z różnych przyczyn
chcą, przynajmniej częściowo, uniezależnić się od dużych platform tworząc własne. Od
momentu powstania Salonu24, osoby publikujące na nim blogi stworzyły cztery liczące się
platformy, które wg danych z początku grudnia 200912 uzyskują ok. 30% dziennej liczby
odwiedzin, jakie notuje wciąż dominujący na rynku portal. Udział ten jednak
systematycznie rośnie, podobnie jak sam rynek, gdyż zainteresowanie blogami jest coraz
większe. W lutym 2011 powstaje pierwsza inicjatywa, która wprost określa się jako
konkurencyjna wobec Salonu24, Nowy Ekran. Pamiętać należy jednak o tym, że twórcy
oddolnych inicjatyw mają z reguły inne cele, niż założyciele Salonu24, nie prowadzą
bowiem działalności opartej o kryteria zysku i strat, lecz działają społecznie. Na ogół też
przystępując do nowych inicjatyw blogerzy nie wycofują się z poprzednich, chcąc dotrzeć
do jak największej liczby osób. Stąd też duża grupa blogerów publikuje równolegle na
kilku portalach.
Polskie blogi polityczne zaczęły pojawiać się w internecie na początku XXI wieku,
początkowo na różnych portalach blogowych (głównie onet.pl i związany z portalem
gazeta.pl - blox.pl, rzadziej blog.pl). Jednym z pierwszych był istniejący do dziś blog
polityczny autorki, posługującej się pseudonimem ~Kataryna13, publikującej swoje
artykuły nieregularnie od 2004 roku. Do ~Kataryny dołączało coraz więcej blogerów, w
11

12
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W kilku przypadkach obserwacją objąłem również zjawiska, które miały miejsce po przyjętej pierwotnie
dacie granicznej.
Radosław Krawczyk (2009) Nieco z boku (na) http://mediaobywatelskie2.salon24.pl/141775,nieco-z-boku
(ost. wizyta 15 11 2011)
http://kataryna.blox.pl/

tym również piszących pod imieniem i nazwiskiem. Stopniowo obok obserwatorów sceny
politycznej pojawili się również czynni politycy, którzy uznali prowadzenie blogów za
doskonały sposób autopromocji (największy przyrost liczby blogów prowadzonych przez
czynnych polityków miał miejsce w trakcie kampanii wyborczej poprzedzającej wybory
samorządowe w 2006 roku14), zaś same blogi jako nowy kanał służący do komunikowania
się ze swoimi wyborcami. Blogi prowadzą, bądź prowadzili, tacy politycy, jak na przykład
Ryszard Czarnecki15, Janusz Korwin-Mikke16, Kazimierz Marcinkiewicz17, Joanna
Senyszyn18 czy Lech Wałęsa19. Wiosną 2011 roku bloga prowadzić zaczął Jarosław
Kaczyński20. Jeśli rozpatrywać politykę w kategoriach Goffmanowskiego teatru, blogi są
dla polityków narzędziem o dwoistej naturze. Z jednej strony stają się dla nich kolejną
sceną, z drugiej - pomagają im wytworzyć tak ważne w czasie dominacji w polityce sfery
public relations wrażenie bycia „bliżej ludzi”, a czasem nawet pokazywania im tego, co
dzieje się w strefie dotąd zastrzeżonej, za kulisami. Kolejną grupą, która zajęła się
blogowaniem (nieraz na polecenie swoich pracodawców) są dziennikarze znanych
mediów, jak choćby „Rzeczpospolitej”, TVN24 czy „Wprost”, co miało służyć
uatrakcyjnieniu ich stron internetowych. Tygodnik „Newsweek” stworzył nawet własną
platformę blogową Redakcja.pl. Jednak, co pokażę w rozdziale poświęconym relacjom
blogosfery i mediów tradycyjnych, dziennikarze nie zawsze okazywali się być wytrwałymi
i atrakcyjnymi dla czytelników blogerami.
Ważnym, a według wielu blogerów wręcz najważniejszym wydarzeniem w historii
polskiej blogosfery politycznej było powołanie w październiku 2006 roku przez Bognę
i Igora Janke „Salonu24 – niezależnego portalu publicystów”. Była to pierwsza i jak dotąd
najważniejsza próba uporządkowania polskiej blogosfery politycznej. W tym miejscu
dziennikarze spotykają się wirtualnie ze swoimi czytelnikami, politycy z sympatykami
i krytykami, a amatorzy piszą obok zawodowców. W Salonie24 publikuje, bądź
publikowała większość znanych polskich blogerów politycznych, przeniosły się tam (lub
ukazują się równolegle z publikacją w dotychczasowych lokalizacjach) prawie wszystkie
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liczące się przed jego powstaniem polskie blogi poświęcone tej tematyce. Dlatego też duża
część mojej pracy oparta będzie na opisie i obserwacji zjawisk, które pojawiły się właśnie
w tym portalu internetowym.

1.3 Specyfika blogosfery politycznej
Podstawową różnicą między blogosferą klasyczną a polityczną, oczywiście oprócz
tematyki, jest o wiele większa rola komentarzy. Elementami klasycznego bloga są notki,
dodawane przez autorów oraz pozostawiane przez odwiedzających komentarze. W blogach
klasycznych pełnią one z reguły funkcję uzupełniającą i nie wnoszą zbyt wielu nowych
informacji. W przypadku blogów politycznych sprawa wygląda zupełnie inaczej. Teksty
autorów już z samego założenia mają prowokować do dyskusji, zależy im na ogół na jak
największej liczbie komentarzy, w których nieraz pojawiają się żarliwe polemiki, bądź też
nowe informacje, linki do artykułów na ten sam temat lub notek na innych blogach.
O ogromnej roli komentarzy świadczy fakt pojawienia się technicznej możliwości
śledzenia pojawiania się nowych opinii według tych samych zasad, według których dotąd
można było otrzymywać informacje o nowych tekstach wybranych autorów, pojawiających
się w internecie (tzw. czytnik RSS – program przesyłający bezpośrednio do przeglądarki
internetowej nagłówki nowych wiadomości, dzięki czemu internauta może na bieżąco
dowiadywać się o umieszczeniu na śledzonej stronie nowych tekstów).
Blogosfera polityczna jest zjawiskiem bardzo żywym i bardzo zmiennym, co dla jej
badacza stanowi duże utrudnienie i ogromne wyzwanie. Wpływają na to zarówno czynniki
wewnętrzne, takie jak powstawanie nowych blogowisk i inicjatyw blogerskich, oraz
zewnętrzne - związane zarówno ze stroną techniczną i rozwojem narzędzi dostępnych dla
internautów, jak i z sytuacją polityczną, która nieuchronnie wpływa na blogosferę
i rządzące nią tendencje. Te zachodzące nieustająco zmiany wymagają bardzo elastycznego
podejścia do wszelkich przyjętych na początku badań założeń. W roku 2007, gdy
przystępowałem do tworzenia tej pracy, mając już za sobą kilka lat uczestnictwa
w blogosferze jako jej stały obserwator, stworzyłem listę zjawisk, które wówczas - gdy
blogosfera weszła, poprzez Salon24, w fazę swoistej instytucjonalizacji - wydawały mi się
najbardziej znaczące i których opisanie stanowić miało jedną z jej podstaw. Za zjawiska
takie uznałem:
- tworzenie fałszywych blogów (tzw. flogów), które, pod pozorem zachowywania
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obiektywizmu, są narzędziem marketingowym,
- agresję, wyrażaną w komentarzach atakujących autorów blogów w sposób daleko
wykraczający poza merytoryczną dyskusję, ocierającą się o tzw. cyberbullying
(cyberprzemoc),
- blogi wyborcze, czyli blogi tworzone przez polityków wyłącznie na czas trwania
kampanii wyborczych i porzucane po ich zakończeniu lub też blogi partyjnych aktywistów
powstałe na tej samej zasadzie,
- blogi tematyczne i kontrolne (tzw. dog watch) poświęcone monitorowaniu działań
konkretnych polityków bądź zbierające materiały dotyczące jednej sprawy,
-

blogi apolityczne umieszczane w przestrzeni politycznej (np. blogi literackie bądź

hobbystyczne w Salonie24),
- indywidualizacja blogów, poprzez uatrakcyjnianie ich wyglądu, dodawanie własnych
elementów graficznych, zdjęć, muzyki itp.,
- próby wyjścia z internetu do przestrzeni realnej: towarzyskie i celowe spotkania
blogerów.
Już po dwóch latach okazało się, że większość z tych zjawisk była całkowicie
marginalna i epizodyczna, inne zaś przekształciły się i nabrały nowego znaczenia. Różnie
też potoczyły się losy pierwszych rozpoznawalnych postaci polskiej blogosfery, z których
część zachowała swoją pozycję, część zaś zniknęła praktycznie bez śladu. W swojej pracy
chciałbym pokazać drogę kilku gwiazd polskiej blogosfery, a także problemy, które
napotykały te osoby.
Praktycznie, pomimo obiecujących początków, nie przyjęły się u nas blogi typu
dog-watch. Jedynym blogiem z tego gatunku, który zapisał się na trwale w historii
blogosfery, jest strona poświęcona prezydent Warszawy, Hannie Gronkiewicz-Waltz,
prowadzona przez okres trwania jej pierwszej kadencji na tym stanowisku. Strona,
początkowo nazwana od, wymyślonego ponoć w kręgach młodzieżówki Platformy
Obywatelskiej przezwiska, „Bufetowa Watch”, została przemianowana na bardziej
oficjalną „HGW Watch”, gdy wzrósł jej zasięg i znaczenie. Jej autor, posługujący się
pseudonimem ~Michał Pretm, prowadził w czasie swojej działalności korespondencję
z miejskimi urzędnikami, analizował dokumenty samorządów i władz miasta, dokładnie
opisywał działania miejskich urzędników i samej prezydent. Blog opisywany był
w licznych mediach jako przykład obywatelskiego patrzenia władzy na ręce. Po wyborach
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samorządowych w 2011 roku i opublikowaniu ponad 2 tysięcy tekstów, autor zdecydował
się zawiesić działalność, pozostawiając stronę jako archiwum, dostępne pod adresem
www.hgw-watch.pl. Zachęceni sukcesem ~Pretma blogerzy prezentujący różne opcje
polityczne próbowali zakładać blogi o podobnym charakterze, jednak zapewne z braku
czasu, koniecznego do prowadzenia tego typu przedsięwzięć, z reguły szybko zawieszały
one działalność. Jedynym chyba wyjątkiem jest uruchomiony w 2007 roku „Tusk Watch”,
który jest jednak raczej portalem internetowym, niż blogiem w ścisłym znaczeniu tego
słowa. Za pewną namiastkę dog-watchów można uznać funkcjonujące w ramach Salonu24
tematyczne lubczasopisma.
Blogosfera, jak zresztą praktycznie cały internet, jest wdzięcznym obiektem badań,
dostarczającym orientującemu się w jej mechanizmach badaczowi właściwych sobie
interaktywnych narzędzi badawczych, takich jak moderowana dyskusja na zadany temat
obok tradycyjnego wywiadu otwartego czy też ankiet. Stąd, obok wymienionych już
narzędzi praca ta w dużym stopniu opiera się na informacjach zdobytych podczas dyskusji
prowadzonej na forum internetowym, podczas której zainteresowani tematem internauci
uzupełniają bądź prostują postawioną przez badacza tezę, równocześnie rozwijając wątki
pojawiające się w wypowiedziach współrozmówców.

1.4 Podstawy teoretyczne i hipotezy badawcze
W swojej pracy chcę zweryfikować hipotezę, że aktywność i rozwój polskiej
blogosfery politycznej stanowi pewne „wotum nieufności” wobec klasycznych mediów
papierowych i elektronicznych, zaś jedną z częstszych motywacji osób tworzących
blogi jest chęć nagłośnienia informacji w ich odczuciu przez media przemilczanych,
lub sprostowania informacji przedstawionych, według nich, w fałszywym świetle.
Motywacje blogerów często zestawić można z koncepcją przemocy symbolicznej Pierre'a
Bourdieu, a także koncepcją spirali milczenia Elisabeth Noelle-Neumann. Wśród działań
blogerów pojawiają się też próby społecznego i oddolnego monitorowania obiektywizmu
i rzetelności mediów przez internautów, zarówno o poglądach lewicowych, jak
i prawicowych. Przedstawię wreszcie blogosferę nie tylko jako opozycję wobec mediów
tradycyjnych, lecz również jako część nowych mediów i jako ważny element szerszych
procesów, które zachodzą w ich uniwersum. Jak pisze w swojej książce „Kultura
konwergencji” Henry Jenkins, dzisiejszy rynek medialny odchodzi od komunikatów
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skierowanych do masowego odbiorcy w stronę sprofilowanego przekazu dla konkretnego
użytkownika, widza czy też czytelnika21. Blogi, nieraz bardzo szczegółowe i skierowane
do odbiorcy poszukującego konkretnej informacji lub komentarza, są częścią tego
zjawiska.
W niniejszej pracy próbuję też wyjaśnić przyczyny dominacji poglądów
prawicowych i konserwatywnych w polskiej blogosferze, której, moim zdaniem, nie
wyjaśnia wyłącznie wzrost popularności takich postaw w społeczeństwie wykazany
w badaniach „Diagnoza społeczna” Janusza Czapińskiego z roku 2007, roku, w którym
rozpocząłem swoje badania i obserwacje. Odwołam się przy tym do koncepcji spirali
milczenia Elisabeth Noelle-Neumann i percepcji polskiego rynku medialnego przez
środowisko blogerów.
Przejście od społeczeństwa postindustrialnego do społeczeństwa informacyjnego22
powoduje przeniesienie coraz większej liczby zarówno osobistych, jak też społecznych
aktywności do świata wirtualnego. Za pośrednictwem internetu możemy dokonywać
transakcji czy - przynajmniej w teorii - załatwiać coraz więcej formalności urzędowych.
Nasze działania podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć zarówno drastyczne
i dramatyczne (przypadki samobójstw ofiar cyberprzemocy), jak i budujące (działania
charytatywne, zbiórki pieniędzy, grupy samopomocowe) skutki w świecie realnym.
Internetowa aktywność wytwarza więc również nowy kapitał społeczny. Niewielkie, lecz
zorganizowane grupy współpracujące ze sobą w sprawach zarówno drobnych (czy będzie
to organizacja spotkania, wydanie książki, pomoc dla rodziny zmarłego blogera czy
współdziałanie w sprawie postawienia lub konserwacji pomnika), jak też mających
większe znaczenie, wytwarzają kluczowe dla kapitału społecznego zaufanie pomiędzy
uczestnikami. Powstałe więzi sprzyjają dalszej aktywizacji i podejmowaniu kolejnych
działań. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z nowymi źródłami kapitału
społecznego, powstałymi dzięki nowym aktywnościom społeczeństwa obywatelskiego,
które zaistnieć mogły dopiero w społeczeństwie informacyjnym.
Największym problemem związanym z postawieniem takiej tezy jest wielość
21
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Henry Jenkins, Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
Kazimierz Krzysztofek, Marek Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do
informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, str. 36
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definicji wszystkich tworzących ją pojęć. Pierre Bourdieu jako kapitał społeczny widzi
zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci
mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości
i uznaniu – lub inaczej mówiąc z członkostwem w grupie – która dostarcza każdemu ze
swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw, wiarygodności,
która daje im dostęp do kredytu w najszerszym sensie tego słowa. Kapitał społeczny
według Bourdieu jest więc wartością wtedy, gdy przekłada się on na inne typy kapitału lub
władzę. Inne znaczenie pojęciu temu nadał rozwijający myśl Bourdieu James Coleman,
którego prace stały się inspiracją dla kluczowego w punktu widzenia opisu blogosfery
podejścia Putnama. Robert Putnam, cytowany w pierwszym rozdziale pracy, kapitał
społeczny widzi jako konglomerat pozytywnych społecznych zachowań, sieci i więzi
przekładających się na zdolność wspólnoty do działania, samoorganizacji, czy to na
płaszczyźnie społecznej, czy ekonomicznej.

Kapitał ten posiada skłonność do

multiplikacji w miarę narastania tworzących go interakcji i zaniku w przypadku ich
osłabienia. Jak pisze Coleman Im częściej ludzie zwracają się do innych o pomoc, tym
większy kapitał społeczny się wytwarza. (...)Więzy społeczne zanikają, jeśli nie są
pielęgnowane.23
Według definicji proponowanej przez Edwarda Shilsa społeczeństwo obywatelskie
to rodzaj społeczeństwa posiadającego samoświadomość, która spełnia funkcję poznawczą
i normatywną wobec instytucji i jest wytworem instytucji rządowych i prywatnych.
Warunkiem jego istnienia jest pełnienie przez nie funkcji regulacyjnej wobec państwa
i ekonomii.24 Perez-Diaz przedstawia definicję szerszą, w której mieszczą się wszystkie
instytucje państwa i gospodarki (pod warunkiem respektowania przez nie rządów prawa)
i cała sfera publiczna, oraz definicję węższą, obejmującą instytucje społeczne, rynki i sferę
publiczną, pozostające poza bezpośrednią kontrolą państwa.25 Do potraktowania
blogosfery jako instytucji społeczeństwa obywatelskiego najbardziej odpowiednie jest
abstrakcyjne ujęcie Johna Keana, który rozumie społeczeństwo obywatelskie jako skupisko
instytucji, których członkowie uczestniczą przede wszystkim w kompleksie pozapaństwowej
aktywności - wytwórczości ekonomicznej i kulturalnej, życiu gospodarstw domowych
i spontanicznych stowarzyszeniach - i którzy w ten sposób zachowują i przekształcają
23
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swoją tożsamość przez wybieranie wszelkiego rodzaju nacisków i ograniczanie instytucji
państwowych.26
Piotr Gliński i Hanna Palska rozróżniają cztery formy aktywności obywatelskiej:
werbalną, potencjalną, enklawową i „empiryczną” (sondażową).27 W działaniach
blogosfery można znaleźć ślady wszystkich rodzajów aktywności, z naciskiem na
aktywność werbalną. Aktywność werbalna to wypowiadanie się na temat spraw
społecznych, w postaci opinii, skarg, jak również przez doradzanie, komentowanie, ale
przede wszystkim formułowanie pewnych recept i porad.28 Aktywność potencjalna to
gotowość w uczestniczeniu w pracach nad postulatami, zgłaszanymi w ramach aktywności
werbalnej. Uczestnictwo faktyczne zalicza się do aktywności enklawowej, głównie w
inicjatywach zaliczanych do trzeciego sektora - inicjatyw pozarządowych (NGO) - tu za
przykład mogą służyć opisane w dalszej części tekstu blogerskie inicjatywy:
stowarzyszenia Blogmedia24 i Niepoprawne Radio, czy Fundacja Kocham-Obciach.
Edmund Wnuk-Lipiński wskazuje na pełnienie przez społeczeństwo obywatelskie
funkcji artykulacyjnej i integracyjnej, mediacji w przestrzeni pomiędzy gospodarstwem
domowym a państwem.29 Blog jest jednym z lepszych środków realizacji tej funkcji,
chociaż na ogół wciąż pozostaje komunikacją jednokierunkową, w której mniej lub
bardziej świadomy obywatel zgłasza swoje postulaty czy prezentuje opinie na temat
działania państwa i jego instytucji. Są jednak przykłady komunikacji dwukierunkowej blogi części polityków lub instytucji państwowych, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy
też ZUS. Podsumowując - blogosfera stanowi narzędzie realizacji celów społeczeństwa
obywatelskiego i umożliwia powstawanie i rozwój jego instytucji oraz koniecznego do
jego istnienia i działania kapitału społecznego: zaufania, więzi międzyludzkich, częstych
relacji między uczestnikami życia społecznego.
W Polsce po 1989 społeczeństwo obywatelskie napotykało w swym rozwoju na
liczne przeszkody, miało również wpływowych przeciwników, widzących w nim swoją
konkurencję. Piotr Gliński wskazuje na istnienie czterech takich grup: grupy
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J. Keanne, Democracy and civil society, Londyn 1988, str. 14
Piotr Gliński, Hanna Palska, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, (w) H. Domański, A.
Rychard (red.) Elementy nowego ładu, Warszawa 1996, str. 368
Tomasz Masłyk, Obywatel w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2010, str. 87
Edmund Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 1993, str. 123
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„postkomunistycznej”, „klientystycznej”, „neoliberalnej” i „samorządowej”30. Internet
powala na przynajmniej częściowe ominięcie tych blokad. Widzimy tu ciekawą zbieżność
sytuacji instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a ograniczeniami rynku mediów,
opisanymi w trzecim rozdziale pracy. Pojawia się również problem wyuczonej
bezradności, odziedziczonej po systemie komunistycznej i utrwalonej w okresie
transformacji.31
Zakwestionowanie autorytetów (w przypadku blogosfery głównie autorytetu
mediów tradycyjnych), swobodny przepływ i kluczowe znaczenie informacji, wzrost
znaczenia społeczeństwa obywatelskiego - to cechy, które spotykają się wśród cech
przypisywanych społeczeństwu informacyjnemu32, najnowszej formie społeczeństwa,
która wypiera społeczeństwo ponowoczesne. Społeczeństwo ponowoczesne wymusiło
wzrost
i

znaczenia

monopolistyczną

systemów
pozycję

eksperckich,

a

dostarczyciela

zarazem

dało

mediom

zapośredniczonego

olbrzymią

doświadczenia.

Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, cały świat nowych mediów, łamie
monopol mediów tradycyjnych, usuwa kolejne szczeble pośrednictwa przy przekazywaniu
doświadczenia i wiedzy eksperckiej. Bez technologii społeczeństwa informacyjnego, czy
raczej, w tym kontekście – informatycznego, społeczeństwo obywatelskie nie uzyskałoby
narzędzi do przełamania monopolu mediów klasycznych i stworzenia nowych, poziomych
sieci społecznych. Dzięki zaś blogosferze mogły one zaistnieć nawet w tak mocno dotąd
przypisanych do ponowoczesnego świata dominacji mediów relacjach wyborcy
z politykiem, czy czytelnika z ekspertem.
Blogosfera polityczna jednocześnie zakorzeniona jest w świecie ponowoczesnym,
biorąc z niego refleksyjność w podejściu do opisywanych zjawisk. Anthony Giddens
w wydanej po raz pierwszy w 1991 roku książce „Nowoczesność i tożsamość” opisując
najważniejsze cechy posttradycyjnego porządku nowoczesności pisze o wątpieniu.
Wątpienie, które jest nierozłączną cechą nowoczesnej myśli krytycznej, przenika zarówno
życie codzienne, jak i świadomość filozoficzną, tworząc nowy wymiar egzystencjalny
świata społecznego.33 Przenika więc również wielkie i małe polityczne narracje, znajdując
30

31
32
33
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Piotr Gliński, Trzeci sektor w Polsce, (w) Marek Nowicki, Michał Nowosielski (red.), Czy społeczny
bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, Poznań 2006, str. 70
Piotr Gliński, ibidem, str. 71
Kazimierz Krzysztofek, Marek Szczepański, op.cit., str. 37
Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2010, str. 12 - 13

ujście na blogach, w komentarzach i na forach dyskusyjnych - można dodać. Tym bardziej,
że nowoczesna instytucjonalizacja zasady radykalnego wątpienia polega na dążeniu do
formułowania wszelkiej wiedzy w postaci hipotez.34 Tych zaś w blogosferze znajdziemy
bardzo wiele, czy przy okazji analiz działań polityków i tradycyjnych mediów, czy
w licznych blogerskich śledztwach. Blogosfera zdaje się być zinstytucjonalizowaną
formą ponowoczesnego zwątpienia.

34

ibidem
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2. Historia i teraźniejszość blogosfery politycznej w Polsce

2.1 Listy dyskusyjne i fora internetowe
Większość moich rozmówców, posiadających wieloletni staż w blogosferze
i uczestniczący w jej polskich narodzinach, wskazuje na bardzo istotną w jej rozwoju rolę
forów internetowych poświęconych polityce i jeszcze starszych od nich list dyskusyjnych.
Listy dyskusyjne i fora internetowe pojawiły się wcześniej, niż pierwsze blogi, stanowiąc
dla wielu późniejszych blogerów pierwszą możliwość publicznego podzielenia się swoimi
przemyśleniami. ~Dixi tak wspomina czasy list dyskusyjnych: Przodkiem blogów
politycznych były listy dyskusyjne, szczególnie „ polityka” i „dziennikarz” (ta moderowana
przez jakaś dziennikarkę). Myślę, że to działało już dobrze jakieś 15 lat temu (czyli
w połowie lat 90. tych - K. K.). Technika była taka, że trzeba się było za każdym razem
łączyć przez TPSA, ściągać zaznaczone wątki i komentować. Mało kto miał wtedy
połączenie on-line (chyba w pracy lub za granicą), więc było to upierdliwe i kosztowne.
Znaczącymi postaciami na tych listach byli Wróg Ludu (który odszedł w pewnym momencie
do działalności politycznej, czy instytucjonalnie związanej z polityką bądź administracją)
i Kaśka Pyzol (do dziś czynna). Enfant terrible był niejaki @macek (zwany „ ślimackiem”),
którego podejrzewano, że jest ciałem wieloosobowym (a ja, że… kosmitą), w każdym razie
pisał bardzo dużo, histerycznie, lewicowo (...) (czyli był prekursorem dzisiejszej lewicy
blogowej, a także… trolla). Ze względu na użytkowników zza granicy zasadą było nie
używanie „ogonków”, co nadawało całej zabawie dziwnego smaku, a potem strasznie
przeszkadzało wrócić do poprawnej pisowni. Z czasem wyodrębniło się coś, co bardziej
przypominało społeczność internetową i osobny portal. Był to „Ciemnogród”, prawicowy,
jak sama nazwa wskazuje i elitarny, bo dostac się na niego można było dopiero jak do
klubu, czyli dzięki wprowadzającemu. 35
Listy dyskusyjne były pewnym pierwowzorem forów internetowych, będące
specjalną usługą poczty internetowej. Pierwsza lista dyskusyjna36 powstała w 1977 roku,
jako forum wymiany informacji dla ok. stu naukowców. Rok później pojawia się pierwsze
miejsce, będące prekursorem dzisiejszych portali społecznościowych - RPCM, bulletin35

36
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Wszystkie wypowiedzi podane kursywą i nie oznaczone przypisem zawierającym źródło pochodzą z
wywiadów, które przeprowadziłem na potrzeby tej pracy
zwana również "listą mailingową", dziś określenie to zmieniło swoje znaczenie i częściej używane jest
jako określenie zbioru adresów internetowych, pod które zbierajacy je podmiot, na przykład portal
informacyjny lub sklep internetowy, wysyła generowane przez siebie wiadomości, najczęściej w formie
tzw. newsletterów.

board system . W 1979 roku powstaje największa alternatywa dla mailowych list
dyskusyjnych - usenet, system tekstowych grup dyskusyjnych, pierwowzór forów
internetowych. W roku 1998 usenet tworzyło ok. 50 tysięcy grup dyskusyjnych, w którym
brały udział miliony użytkowników, również z Polski. Pomimo rozwoju forów i portali
internetowych listy dyskusyjne pozostają jednym ze sposobów komunikacji, choć jest to
dziś forma niszowa.
Dla wielu późniejszych "gwiazd" blogosfery ważnym punktem w ich historii jest
działające od roku 2001 forum gazeta.pl, część portalu gazeta.pl, należącego do firmy
Agora. Gazeta.pl w pierwszych latach swego funkcjonowania była również oficjalną stroną
internetową dziennika "Gazeta Wyborcza", później jednak uruchomiono w tym celu odrębą
stronę. ~Tad9 wspomina: Gwoli historycznej prawdy trzeba docenić rolę forum „GW”.
W pierwszych latach tego wieku toczyły tam się jeszcze dyskusje (dziś – o ile się nie mylę –
już tylko pyskówki). Sporo blogów – w tym mój – wyrosło właśnie z tamtego forum. Byłem
tam czynny chyba od 2002, a blog założyłem zdaje się dopiero w lutym 2006, zresztą na
agorowym Blox-sie. Przeniosłem się do S24 nie chcąc kolaborować z Agorą.

2.2 Pierwsze blogi
Według autora książki "Dziennikarstwo internetowe" pierwszym polskim blogerem był
Piotr Waglowski, od 1997 prowadzący stronę Vagla.pl, zajmującą się prawnymi aspektami
społeczeństwa informatycznego. Autor ceniony jest jako specjalista od kwestii wolności
słowa, czy też praw autorskich w internecie. Jako komentator wypowiada się również
w Salonie24, sam unika jednak określania siebie jako blogera.37 W grudniu 2011 roku
Waglowski wszedł, z rekomendacji stowarzyszenia Internet Society Poland do Rady
Informatyzacji VI kadencji, powołanej przez ministra Michała Boniego.
W 2001 roku rusza pierwszy polski serwis blogowy, blog.pl. Możliwość
prowadzenia blogów pojawia się również w ofercie Onet.pl, na poczatek w ramach...
serwisu randkowego. W roku 2004 startuje nowy, rozbudowany serwis blog.onet.pl, który
staje się jednym z ważniejszych miejsc dla blogerów, zajmujących się polityką. Nowa

37

(na) http://eredaktor.pl/rozmaitosci/rejestrowac-strone-w-sadzie-czy-nie/ (ost.wizyta 15 11 2011)
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oferta portalu przynosi nową jakość w tworzeniu bloga. Serwis eGospodarka informował
swoich czytelników:
Serwis pozwala użytkownikowi na prowadzanie dowolnej liczby blogów, nie ogranicza także
ilości autorów. Ciekawostką jest blog obrazkowy oraz blog grupowy, który może być
prowadzony wspólnie przez zaprzyjaźnione osoby.
Serwis portalu oferuje internautom na stronie głównej cytaty z najświeższych wypowiedzi
blogowiczów, poleca także w osobnej kolumnie 10 nowo założonych blogów, a także
prezentuje dziesiątkę blogów najchętniej przez Internautów czytanych.
Codziennie aktualizowany dział "Polecamy" zwraca uwagę użytkownika na blogi uznane za
szczególnie atrakcyjne przez redaktorów serwisu.
Katalog blogów, obejmujący tylko na stronie głównej serwisu 35 kategorii (od poezji, przez
MP3, gry komputerowe, aż po komiksy, sporty ekstremalne, zdrowie, fitness, urodę czy blogi
o dzieciach) pozwala użytkownikowi portalu szybko znaleźć zapiski dotyczące interesującej go
dziedziny.
Wyszukiwarka blogów, umieszczona na górze strony głównej serwisu, pozwala szybko
wyszukać pamiętnik zarówno przez podanie nazwy jak i pseudonimu (nick) bloggera. Możliwe
jest tez dzięki osobnemu, losowemu mechanizmowi wybranie do lektury całkiem
przypadkowego bloga.
Galeria szablonów oferuje kilkanaście kategorii konwencji graficznych, decyzja co do wyglądu
bloga należy do Internauty. Jeśli użytkownik chce zmienić wygląd swojego pamiętnika, może
to zrobić w każdej chwili bez obawy utraty tekstów. Wszelkie zmiany dokonywane przez
Internautę pilotowane są krok po kroku przez specjalny system serwisu.
Każdy użytkownik ma do dyspozycji powierzchnię 7 MB do wykorzystania oraz możliwość
pełnej administracji blogiem, od nadawania uprawnień współautorom po usuwanie
komentarzy.
Serwis blog.onet.pl ma dwie wersje: podstawową i dla nastolatków. Blog dla młodszych
użytkowników ma specjalnie im dedykowane kategorie i szablony. 38

Była to oferta o wiele bogatsza od propozycji blog.pl, która użytkownikom
pozwalała w zasadzie wyłącznie na wybór szablonu, zaś prawie wszystkie inne przejawy
inwencji wymagały znajomości HTML i dostępu do innych serwerów. Założenie bloga w
38

(na) http://www.egospodarka.pl/4311,Blogi-w-Onet-pl,1,12,1.html (ost.wizyta 15 11 2011)
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tym serwisie było płatne, co stopniowo czyniło go coraz mniej atrakcyjnym. W roku 2006
portal został wykupiony przez Onet i poddany gruntownym zmianom. Po 2001 powstało
wiele mniejszych portali blogowych, w większości jednak skierowane były one do
nastolatków i nastawione na atrakcyjną dla tej grupy tematykę - a więc blogi osobiste,
poświęcone modzie, gwiazdom, czy też młodzieńczym próbom literackim bądź poetyckim.
Jest to odzwierciedlenie trendów, które w roku 2003 ujawniło badanie firmy Perseus,
wykazujące, że Dzienniki internetowe najczęściej prowadzą młode kobiety. Ponad połowa
należy do nastolatek, a 91,1% to blogi pań poniżej 30 roku życia. Większość autorek
wpisuje informacje dwa razy w miesiącu, a najczęstszym tematem notatek jest życie
towarzyskie.39 W późniejszych czasach w ofercie pojawiły się również nowe typy blogów,
takie jak fotoblogi - czyli blogi, których główną zawartość stanowią zdjęcia, często
wgrywane bezpośrednio z telefonów komórkowych.

W roku 2004 startuje blogowisko firmy Agora, wydawcy "Gazety Wyborczej"
i właściciela portalu gazeta.pl - blox.pl. Z forum związanego z "Gazetą" rekrutują się
pierwsi blogerzy. Występuje tutaj pewien mechanizm: Aktywniejsi komentatorzy,
"gwiazdy" forów dyskusyjnych – zawierających w dużej części bieżące komentarze do
artykułów ukazujących się na gazeta.pl i w "Gazecie Wyborczej", decydują się na
rozpoczęcie kariery blogerów, w czym pomaga im "lokalna" rozpoznawalność i zdobyte
podczas pisania komentarzy umiejętności. Od początku mają pewien, z czasem
rozszerzający się krąg czytelników. Spośród nich rekrutują się kolejni blogerzy, zachęceni
sukcesem pionierów politycznego blogowania.

Ten schemat zostanie opisany szerzej

w kolejnych podpunktach.
Jednym z pierwszych polskich blogów politycznych był, prowadzony od kwietnia
2001 roku, blog ~Walpurga, w późniejszych latach jednego z bardziej znanych blogerów
kojarzonych z lewicą. Pierwsze wpisy pojawiały się bardzo nieregularnie i nie dotyczyły
bezpośrednio polityki, były to najczęściej krótkie refleksje na różne tematy. W 2006 roku
blog zdobył III miejsce w głosowaniu jury w wyborach bloga roku na onet.pl i VI miejsce
w głosowaniu internautów w kategorii "Polityka". Do końca października 2011 autor
umieścił na swoim blogu ponad 900 wpisów, podzielonych między innymi na kategorie
"religia", "polityka", "kościół katolicki" czy "LGBT". Z przeglądu tagów wynika, że teksty
39

(na) http://www.egospodarka.pl/3212,Blogosfera-wielka-i-pusta,1,39,1.html (ost. wizyta 15 11 2011)
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najczęściej poświęcone były Jarosławowi Kaczyńskiemu, kościołowi katolickiemu
i portalowi onet.pl, na którym blog publikowany był do lipca 2010 roku. Następnie bloger
zdecydował się na stworzenie samodzielnej strony, bez wsparcia dużego portalu, lecz
również bez internetowych trolli, którzy, jak pisał, zniechęcali wartościowszych
dyskutantów i utrudniały rzeczową dyskusję.40
2.3 "Złoty wiek blogów"
Lata 2004 - 2005 to czas zmiany warty na polskiej scenie politycznej, rozpoczęty
zniknięciem z sejmu Akcji Wyborczej "Solidarność" i Unii Wolności, oraz zastąpieniem
ich przez Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość (rok 2000), a dopełniony
marginalizacją

lewicy

po

tzw.

aferze

Rywina,

rozłamie

w

Sojuszu

Lewicy

Demokratycznej, a następnie przegraną tej partii w kolejnych wyborach do sejmu. Zmiany
w kraju idą w parze z pojawieniem się nowych technologii, zaś oba te czynniki powodują
gwałtowny rozwój blogosfery "oddolnej" , tworzonej z pozycji raczej obserwatorów, niż
uczestników polityki.
W kwietniu 2004 pojawia się rysunkowy blog "Polska krasnoludowa", działający
do września 2010, którego autor regularnie zamieszcza obrazki, na których bohaterowie w
strojach krasnoludków odnoszą się do bieżącej polskiej polityki, choć nie brak również
zwykłego humoru obyczajowego. W tym samym miesiącu pojawia się, dosć nietypowy
blog, sygnowany nazwiskiem felietonisty Macieja Rybińskiego. Strona ta nie była
prowadzona przez publicystę, została założonaprzez jednego z fanów jego twórczości,
który przez dwa lata zamieszczał na blogu wszystkie felietony popularnego "Ryby".
Blog ~Kataryny startuje we wrześniu 2004 roku, ~Galby od czerwca 2005. Od
marca bloga pisze ~Fanaberia Qurr, tak wspominana przez ~Dixiego: przodująca
w rankingach i reprezentująca typ dowcipnej, zaangażowanej, lekko prawicowej
i stonowanej komentatorki wydarzeń politycznych.

Blogerka zaprzestała pisania po

wyborach prezydenckich w roku 2005, dokładnie zaś 16 stycznia, pozostawiając swoim
czytelnikom wiadomość o swojej nowej sytuacji.

40

~Walpurg (2010), Hello World (na) http://www.walpurg.pl/?p=1570 (ost. wizyta 10 06 2012)
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Kochani, dziś o godz. 8 rano Fanaberia Qurr zostaje zrzucona jako pierwszy desant nowej
władzy do pewnej instytucji państwowej. Oznacza to konieczność zawieszenia tego bloga na
czas trwania operacji :). Może to trwać krótko, ale też przeciągnać się całe 5 lat.
Strasznie żałuję, bo przyzwyczaiłam się do Was i polubiłam nasze dyskusje, ale nie da się
inaczej. Szczególnie serdecznie dziękuję moim stałym dyskutantom: Antykaczyńskiej, Kaśce,
Adamowi S., Czterojajecznemu, Dixiemu, Filipowi, mjr. Ciężkiemu, Otrytowi, Panitalowi,
Pluto, Pszczółkowi, Sierra Leone, Verto, Vitpro, Vulpianowi, Zyziowi, tym, którzy dołączyli
niedawni: Elce Roman, Mirkowi, Polficowi, Orłu oraz tym, którzy częściej bywali u mnie
kiedyś: Monice Kl, Zosi, Mediorzercy, Nieżytowi, Oszołomowi, Rygarowi, Stahowi00 Jeśli
kogoś pominęłam, przepraszam.
Nadal będę odwiedzać blogi przyjaciół, czasem może coś u nich skrobnę. Kilka tekstów
usunęłam. Były zbyt prywatne. Ostatni tekst lekko przeredagowałam na początku i końcu.
Zlikwidowałam też parę moich komentarzy. Do niektórych z nich były podczepione Wasze
odpowiedzi. Siłą rzeczy też zniknęły Ewentualne gratulacje, kondolencje oraz złorzeczenia
proszę zostawiać pod tym postem lub przesyłać na priva.
Może jeszcze gdzieś i kiedyś sie spotkamy

Trzymajcie za mnie kciuki!

Miesiąc później, w lipcu 2005 startuje lewicowy blog "Kurcze Blade",
umieszczony na własnej, nie istniejącej już stronie kurczeblade.pl (obecnie znajdziemy pod
tym adresem szkołę jezyków obcych). We wrześniu pojawia się blog często wspominanego
przez moich rozmówców ~homestera. W listopadzie działalność blogerską inauguruje do
dziś aktywny ~Dixi. Od kwietnia blogi działają także na portalu prawica.net.

W 2005 roku Onet po raz pierwszy organizuje konkurs na blog roku, w ramach
którego wybierany jest także blog z kategorii polityka. Ilość głosów oddanych przez
internautów na poszczególne blogi ze zwycięskiej dziesiątki nie jest jeszcze impunująca
i pokazuje, że mamy do czynienia z początkiej zjawiska. Głosowanie wygrywa
wspominany już blog "Polska Krasnoludowa" (676 głosów), drugie miejsce zajmuje blog
Oylem Goylem, prowadzony jedynie do 2006 roku i poświęcony sprawom Bliskiego
Wschodu (509 głosów). Pierwszą trójkę zamyka kolejny blog satyryczny "Pendraki-czyli
blog polityczny inaczej" (265 głosów). Razem na blogi z pierwszej dziesiątki Onetu w
2005 roku padło 1845 głosów (rok później już ponad 6550). Żaden z dziesięciu
najpopularniejszych blogów politycznych według czytelników Onetu w roku 2005 nie jest
29

już aktywny, a osiem z nich całkowicie zniknęło z sieci. Nie funkcjonuje również bardzo
popularny blog Adama Haribu, który wygrał głosowanie w następnym roku. Warto dodać,
że z konkursu wycofała się, zgłoszona przez swoich czytelników, ~Fanaberia Qurr.

2.4 ~Kataryna i ~Galba
W tym okresie swoją aktywność blogerską rozpoczynają pierwsze dwie osoby,
które zyskały sobie status "gwiazd" polskiej blogosfery, ~Kataryna i ~Galba.

Oboje

kojarzeni z prawicą, choć ~Galba był zarówno w poglądach, jak stylu pisania - nie
stroniącym od wulgaryzmów i mocnych sformułowań, nieraz żywiołowym i niechlujnym o wiele radykalniejszy od ~Kataryny.

2.4.1 Kataryna
Ta, w przyszłości najbardziej rozpoznawalna polska blogerka, pisanie bloga
rozpoczęła we wrześniu 2004. ~Kataryna od początku prowadzi bloga w bardzo
rozpoznawalnym, choć raczej stonowanym stylu. Wpisy prawie zawsze odwołują się do
publikacji medialnych, również archiwalnych, sporo jest w nich skojarzeń, zestawień,
dokumentów, cytatów, a wszystkie te informacje są starannie udokumentowane
i zaopatrzone w linki. ~Kataryna specjalizuje się w wynajdywaniu sprzeczności
i niekonsekwencji w wypowiedziach polityków i ludzi mediów. Przykładem może być
notka oparta na wypowiedziach Piotra Semki i będąca pokłosiem dyskusji o anonimowości
blogerów.
Piotr Semka: (...) Czy szef rządu posuwa się do szantażu, grożąc Instytutowi Pamięci
Narodowej obcięciem budżetu? Czy sugeruje, że instytut powinien zwolnić Pawła Zyzaka?
Takie podejrzenia mogą przychodzić do głowy, gdy pamięta się niedawne ataki polityków na
historyków Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka. (...) Politycy PO zbyt łatwo
podchwytują ataki Lecha Wałęsy na IPN. A pomysły, aby karać instytut już nawet nie za
publikację jakiejś książki, ale jedynie za zatrudnianie jej autora, zagrażają wolności słowa.
(Piotr Semka, "Wielcy ludzie muszą więcej znosić", Rzeczpospolita, 30 marca 2009)
Piotr Semka: Gdy historycy wzięli się w końcu za historię Lecha Wałęsy, dziś grozi im
prokurator. Oczywiście, broń Boże, nie chodzi o żadne naruszenie zasady wolności badań. Pan
prokurator martwi się podobno jedynie o tajemnicę państwową. Sławomir Cenckiewicz i Piotr
Gontarczyk w swojej książce podjęli próbę wyjaśnienia losów dokumentów TW "Bolka"
i okoliczności ich zniknięcia z UOP. Wskazali na łamanie prawa i bezprawne zagarnianie
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akt. Teraz odgrzewa się przepisy o tajemnicy państwowej, aby ich za to ukarać. To paradoks,
że w kraju, w którym żaden prokurator od lat nie ma ochoty zapytać Lecha Wałęsę, co zrobił z
zaginionymi dokumentami na swój temat, prokuratorska machina bierze pod lupę właśnie
tych dwóch badaczy, którzy opisali wyszabrowanie akt "Bolka". (...)Niestety - czas żartów
chyba się skończył. Za odwagę pisania, bycia niepokornym historykiem płaci się coraz
wyższą cenę. Niedawno Sławomir Cenckiewicz odszedł z IPN w atmosferze politycznego
nacisku na tę instytucję. Teraz grozi mu prokurator. Piotr Gontarczyk w IPN jeszcze pracuje,
ale zarzuty prokuratorskie mogą oznaczać odebranie mu certyfikatu dostępu do dokumentów
tajnych - i może o to chodzi, bo oznaczałoby to usunięcie współautora książki o Wałęsie
z pionu lustracyjnego instytutu. Zrobiliśmy kolejny krok na drodze do aksamitnego
zamordyzmu. Decyzja o rozpoczęciu śledztwa w sprawie rzekomego złamania tajemnicy przez
dwóch badaczy historii wygląda jak próba zniechęcenia ludzi nauki do poruszania
niewygodnych tematów. (Piotr Semka, "Prokuratorzy zajmą się historykami", Rzeczpospolita,
22 kwietnia 2009)
Piotr Semka: Dziś za poglądy nie grozi już areszt czy wyrzucenie z pracy, wielu ludzi nie
przestaje jednak paraliżować lęk przez wyrażaniem nieprawomyślnych opinii. Ludzie obawiają
się na przykład, że w pracy uznano by ich za "moher" albo "kryptopisiorów". (Piotr Semka,
"Własne poglądy z otwartą przyłbicą", Rzeczpospolita, 23 czerwca 2009)
Jak widać wczorajszą dyskusję redakcyjną w Rzepie Piotr Semka mógłby z powodzeniem
przeprowadzić sam ze sobą, z równym zaangażowaniem podrzucając argumenty "za"
i "przeciw", w zależności od bieżących potrzeb, czyli tego czy akurat bardziej chciałby
przyłożyć nielubianym politykom, czy nielubianej blogerce. Ciekawe tylko które teksty
odzwierciedlają prawdziwe poglądy Semki, bo chyba nie bardzo się je da pogodzić. Co jest
bardziej autentyczne, jego lamenty nad "aksamitnym zamordyzmem" czy zdziwienie podobno
nieuzasadnionymi obawami bezbronnego obywatela? 41

Do głębszego i bardziej krytycznego zainteresowania się polityką a pośrednio - do
prowadzenia bloga, ~Katarynę skłoniła afera Rywina. Potwierdza to fragment wywiadu,
jaki blogerka udzieliła Robertowi Mazurkowi:
Długo trwałaś w wierze w UW (Unię Wolności - K.K.)?
Do samego końca. Mojego lub jej. A tak poważnie, to do afery Rywina, która całkowicie
zmieniła moje patrzenie na świat. Wcześniej to był stan nieświadomości, do którego teraz
czasami tęsknię.
Ale polityką się interesowałaś?
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~Kataryna (2009), Dwugłos Semki (na) http://kataryna.blox.pl/2009/06/Dwuglos-Semki.html (ost. wizyta
30 04 12)
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Nigdy. Raczej akcjami społecznymi, ekologią i byłam dość lewicowa. Nawet raz głosowałam
do Senatu na Mirosławę Kątną z SLD, bo podobała mi się jej działalność na rzecz dzieci, a ja
wierzyłam, że trzeba poprzeć człowieka i takie tam. Ale to wytniemy oczywiście!
Nie ma mowy.
Nie dopytuj mnie zbyt mocno, bo wiele rzeczy robiłam wówczas dość bezrefleksyjnie, nie
zastanawiając się nad tym. Takie też były moje poglądy. Myślę, że byłam typowym
czytelnikiem "Wyborczej", mocno nią nasiąkniętym, produktem rozmaitych kampanii
medialnych.
I afera Rywina była dla ciebie aż takim szokiem?
Tak i tego się wstydzę. Bo jak człowiek inteligentny…
W końcu członek Mensy…
…mógł być tak ślepy?! Ja po prostu wierzyłam w to, co mi mówiono, w to, co czytałam.
I świat wydawał mi się prosty, nawet nie musiałam interesować się polityką, by wiedzieć, co
o tym myśleć, wiedzieć, że na pewno nic złego się tam nie dzieje, więc nie ma powodu się tym
wszystkim zajmować.
No to skąd ten wstrząs? Nie mogłaś żyć jak dotąd?
"Gazeta Wyborcza" tak rozkręciła temat afery Rywina, że mnie wciągnęło. A jak już zaczęłam
oglądać przed komisją śledczą szefa ABW mówiącego o "biernym monitoringu"
i o "neutralizowaniu poleceń premiera", jakieś babki opowiadające o konsultowaniu ustawy na
grillu z Leszkiem, te tłumy ludzi, to ręce mi opadały i oczy się ze zdumienia otwierały.
Otworzyły się?
Dzięki komisji śledczej. Bo przecież już wcześniej były raporty mówiące, że w Polsce można
kupić ustawę za milion dolarów. Ale dopiero komisja obnażyła ten system. Dziś śmieję się z
tego, jak wcześniej łykałam ten cały kit (...)42

Dawna sympatia do Unii Wolności owocuje sporą liczbą wpisów poświęconych
środowisku tej partii. Choć z reguły są to wpisy krytyczne, w styczniu 2005 roku
~Kataryna z optymizmem patrzy na zdobycie przez tę partię 10% w jednym
z przedwyborczych sondaży.
Według grudniowych badań preferencji partyjnych Demoskopu Unia Wolności ma aż 10%,
czyli podwoiła swój wynik z listopada. Sondaż był przeprowadzony na początku grudnia,
trudno powiedzieć co miało wpływ na ten skok notowań, mam nadzieję, że wyborcy nagrodzili
Unię raczej za godne pochwały zaangażowanie na Ukrainie niż za śmiesznawe wywiady
Frasyniuka dla Trybuny i straszenie faszyzmem ("Proszę państwa, grozi nam dyktatura, a wy
stoicie w korytarzu i rozmawiacie"). Cały sondaż jest bardzo dziwny, może to jakaś
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Nie jestem Rokitą, ani Kolendą-Zaleską, z Kataryną rozmawia Robert Mazurek, Dziennik, 24 5 2008

przedświąteczna specyfika, że takie duże wzloty i upadki. No i ważne - do wzięcia jest jeszcze
25% głosów niezdecydowanych, jest więc się o co starać.
Na razie wszystkie sondaże pokazują, że PO i PiS samodzielnie nie porządzą, potrzebują
koalicjanta, a im silniejsza i trwalsza koalicja, tym większe możliwości gruntownej
przebudowy państwa, bo do tego potrzebna jest stabilna większość w parlamencie. Razem PO,
PiS i UW mają 50%, mogłyby stworzyć rząd i przeprowadzić przez sejm dowolne reformy,
a dogadałyby się zapewne szybciej niż egzotyczny sojusz PO-PiS-LPR. Gdyby tylko chciały,
bo na razie wszystko wskazuje na to, że nikt z ogromnej szansy nie zamierza skorzystać (...)43

Fascynacja pracami komisji śledczych jest na blogu bardzo widoczna. Jedną z cech
charakterystycznych ~Kataryny jest prowadzenie bloga bardzo nieregularnie. Blogerka
potrafi milczeć długimi miesiącami, jednak podczas prac komisji śledczych bloga
aktualizuje czasami nawet po kilka razy dziennie, drobiazgowo analizując wypowiedzi
i dokumenty, które pojawiają się w toku sejmowych prac. Szczególnym zainteresowaniem
~Kataryny cieszyły się prace komisji ds. PKN Orlen, którym - łącznie z wątkami
pobocznymi, takimi jak kwestia lustracji ówczesnego premiera, Marka Belki, poświęciła
71 wpisów od września 2004 do czerwca 2005. Aferze hazardowej ~Kataryna poświeciła
64 wpisy między październikiem 2009 a marcem 2010. Jako przykładowy przytoczę wpis
z 13 stycznia 2010, pod tytułem "Rostowski zawsze dowiaduje się ostatni?" - jeden
z dwóch wpisów, zamieszconych tego dnia.
Nie miałam niestety okazji śledzić dzisiejszego przesłuchania Kapicy, załapałam się tylko na
pytania Sekuły i początek Arłukowicza, to co się działo znam więc bardzo pobieżnie, muszę
czekać na stenogramy.
W krótkim fragmencie, który udało mi się jeszcze złapać była mowa o notatce ze spotkania
z Chlebowskim 27 sierpnia 2009. Losy notatki są bardzo dziwne, Kapica tłumaczy, że 27
sierpnia, a więc wtedy gdy jeszcze nikt nie miał powodu sądzić, że sprawa trafi do prokuratury
i będzie jakaś komisja śledcza, on "z roztropności urzędniczej" sporządził notatkę właśnie z
myślą o przyszłym postępowaniu prokuratorskim i komisji śledczej. Ale już tej urzędniczej
roztropności mu zabrakło, kiedy trzeba było zadbać o jakiekolwiek potwierdzenie daty
sporządzenia i przekazania notatki, nie ma na niej żadnej dekretacji, żadnej pieczątki. Nic
dziwnego, że się rodzą pytania kiedy i po co naprawdę powstała ta notatka, i dlaczego została
wrzucona opinii publicznej i komisji właśnie na początku pierwszego dnia przesłuchań Kapicy,
a nie choćby razem z innymi przekazanymi komisji materiałami z Ministerstwa Finansów.
Tłumaczenia Kapicy, że wcześniej jej nie przysłał, bo nie uważał, że ma związek z procesem
legislacyjnym nie kupuję, bo jest nie tylko absurdalne, zważywszy na jej merytoryczną
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~Kataryna (2005), O Unii Wolności (na) http://kataryna.blox.pl/2005/01/10-Unii-Wolnosci.html (ost.
wizyta 30 04 12)
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zawartość związaną z procesem legislacyjnym i pracami komisji tak, że już bardziej nie
można, jest także sprzeczne z tym co powiedział sam Kapica o celu utworzenia tej notatki.
Podobno przecież napisał ją właśnie z myślą o przyszłej komisji śledczej. Mam pewną
hipotezę na temat funkcji tej notatki, ale za mało wiem o dzisiejszym przesłuchaniu, i za późna
pora, żeby ją wrzucać.
W oczekiwaniu na pełne stenogramy z przesłuchania, tylko jeden wątek, który mnie intryguje.
A mianowicie całkowite wyłączenie Rostowskiego - w końcu Ministra Finansów - z procesu
decyzyjnego w sprawie ustawy hazardowej. Zdaje się, że Rostowski nie tylko nie miał na ten
temat nic do powiedzenia, ale nawet nie był o niczym informowany, a wszystkie decyzje
zapadały poza nim. Dzisiaj mieliśmy trzeci tego przykład, można więc chyba mówić o
celowym odcięciu ministra od kluczowych informacji. Albo ktoś tu bardzo kręci. A może
i jedno, i drugie.
30 czerwca Drzewiecki wycofuje się z dopłat, Kapica nic nie mówi Rostowskiemu
Jacek Kapica: Pan Minister Rostowski zapytał dlaczego jego nie zapoznałem z tym
stanowiskiem [o odstąpieniu od dopłat] MSiT? Wyjaśniłem, że Pan Minister był zaangażowany
w prace i debatę nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok i miałem ograniczony dostęp
do Pana Ministra.
30 lipca Tusk decyduje o pisaniu nowej ustawy, nikt nic nie mówi Rostowskiemu
Michał Boni: 30 lipca 2009 r.odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad budżetem na rok
2010, w którym to spotkaniu wzięli udział pan premier Donald Tusk, pani wiceminister
finansów Elżbieta Suchocka-Roguska oraz minister szef komitetu stałego Michał Boni.
Dyskusja dotyczyła konkretnych prac nad budżetem, ale również wniosku, jaki zgłosił pan
premier Donald Tusk, aby w trybie pilnym wobec przedłużającej się pracy nad ustawą o grach
i zakładach wzajemnych podjąć działania, by przygotować szybko nową ustawę.
3 sierpnia Boni łapie Kapicę na urlopie i każe mu pisać ustawę, Rostowskiemu znowu się
nie mówi
Gazeta Wyborcza: W trakcie przesłuchań wyszło na jaw, że o zadaniu dla Kapicy nie wiedział
jego szef, minister finansów Jacek Rostowski. Gdy śledczy zdziwili się, że przełożony Kapicy
nic o tym nie wiedział, wiceminister tak to wytłumaczył: - Do ministra finansów dzwonię
w sytuacjach kryzysowych. O tym go nie informowałem. Tym bardziej, że dostałem to na
urlopie i traktowałem jako zadanie domowe - stwierdził Kapica. Zdaniem Kapicy, min.
Rostowski dowiedział się o tym, że ten pracuje nad nową ustawą, 26 sierpnia na spotkaniu
u premiera. Jednak w notatce sporządzonej przez Kapicę po tym spotkaniu nie ma słowa
o założeniach do nowej ustawy.
Między 3 sierpnia, kiedy Boni telefonicznie łapał na urlopie Kapicę, a 26 sierpnia kiedy
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Rostowski niejako przy okazji dowiedział się, że Kapica pisze już całkiem nową ustawę, a ta
procedowana od dwóch lat jest już dawno w koszu, odbyły się też 4 posiedzenia rządu, na
żadnym z nich ani Tusk, ani Boni nie znaleźli chwili, żeby choćby wspomnieć Rostowskiemu
o poleceniu wydanym jego podwładnemu? Niebywałe.
Minister Finansów dowiadywał się ostatni o tym co się dzało wokół tak podobno ważnej dla
budżetu ustawy i najwyraźniej nie miał w niej nic do powiedzienia. Kto wie, czy nie żyłby
nieświadomości dłużej, gdyby nie sprowokowane przez Kamińskiego spotkanie Tuska
z Kapicą. Aż dziw, że akurat na to spotkanie go zaprosili. Z notatki Kapicy wynika zresztą, że
jeszcze na samym spotkaniu Rostowski był utrzymywany w nieświadomości co do rewolucji
jaką w ustawie szykowali bez jego wiedzy Tusk i Boni, wykorzystując do tego jego własnego
podwładnego.
Żeby już całkiem namącić, dawno temu, kiedy nabrałam wątpliwości co do tego kiedy Kapica
dostał polecenie pisania nowej ustawy, i czy na pewno na tym spotkaniu, zapytałam o to w
Ministerstwie Finansów. Oto moje trzy pytania i odpowiedzi Witolda Lisickiego, Rzecznika
Prasowego Ministerstwa Finansów.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację publiczną dotyczącą następującego fragmentu
notatki służbowej Pana Jacka Cichockiego ze spotkania służbowego Wiceministra Jacka
Kapicy z Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem zamieszczonej na stronie Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
"Po spotkaniu [premier] poleca JK [Jackowi Kapicy] przygotowanie projektu nowych założeń
zmian do ustawy, które będą obejmowały pełną fiskalizację wszystkich rodzajów gier
hazardowych oraz zwiększą obciążenia podatkowe, tak aby państwo uzyskało znaczące
dochody z tej branży, większe niż przewidywane wcześniej dopłaty. Prosi również by JK
wykonał swoją pracę maksymalnie szybko"
Ze względu na to, że w zamieszczonej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów notatce
służbowej Wiceministra Jacka Kapicy ze spotkania z Premierem Donaldem Tuskiem nie ma
wzmianki o takim poleceniu, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie następującej
informacji publicznej:
Kataryna: Czy polecenie zostało przez Premiera zadane w trakcie spotkania, a jeśli tak to
dlaczego nie zostało uwzględnione w notatce służbowej Pana Jacka Kapicy z dnia 14
września?
Ministerstwo Finansów: Polecenie przygotowania projektu nowych założeń zmian do ustawy
o grach i zakładach wzajemnych zostało przekazane wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy
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po zakończeniu spotkania z Premierem Donaldem Tuskiem w obecności Ministra Finansów
Jacka Rostowskiego. Nie zostało to uwzględnione w notatce służbowej ministra Jacka Kapicy
z 14 września, ponieważ notatka dotyczy wyłącznie spotkania.
Kataryna: Czy polecenie Premiera zostało w jakikolwiek sposób udokumentowane
(korespondencja mailowa, notatka służbowa, itp)?
Ministerstwo Finansów: Polecenie zostało przekazane wiceministrowi Jackowi Kapicy
wyłącznie w formie ustnej.
Kataryna: Czy po 26 sierpnia podjęte zostały jakiekolwiek prace mające na celu realizację
polecenia Premiera, jeśli tak to jakie?
Ministerstwo Finansów: Minister Jacek Kapica podjął prace nad przygotowaniem założeń i
nowego projektu ustawy o grach i zakładach wzajemnych, niezwłocznie po otrzymaniu
polecenia.
Składa się to Wam w jakąś całość, bo mi nie bardzo? Nic tu do siebie nie pasuje. Mijają
kolejne miesiące, i nadal nie ma żadnego dowodu na to, że nowa ustawa w ogóle była
przygotowywana przed wybuchem afery hazardowej. W jednym z wcześniejszych wpisów
zestawiłam różne wypowiedzi kolejnych ważnych polityków i urzędników świadczące o tym,
że nikt o nowej ustawie nie wiedział aż do sejmowego wystąpienia ministra Boniego,
w którym mimochodem wspomniał o tym, że pisze się coś całkiem nowego. Czekam na
pierwszy opatrzony wiarygodną datą dowód na jakikolwiek ruch w ustawie przed medialnym
odpaleniem "afery Chlebowskiego". Na razie nic takiego nie ma. Czy naprawdę da się przez
dwa miesiące pisać ustawę, podejmować ważne decyzje, i nie zostawić po tym śladu na
piśmie? To jest chyba jeden z najbardziej rozwojowych wątków. Trzymanie tej ustawy
w tajemnicy już nie przed opinią publiczną czy lobbystami, ale przed własnym ministrem
finansów i szefem klubu parlamentarnego jest bardzo dziwne. Tak dziwne, że dużo bardziej
racjonalne wydaje się wytłumaczenie, że obecna narracja to jakaś ściema.
Zobaczymy czy wersje Tuska, Rostowskiego i Boniego "zepną" się z wersją Kapicy.
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Blog Kataryny popularność zdobywa stopniowo, co można prześledzić poprzez
obserwację liczby komentarzy pod wpisami. W pierwszym miesiącu ich liczba z reguły nie
przekracza 10, stopniowo jednak rośnie. Już w pierwszych miesiacach 2005 roku zdarzają
się wpisy z dyskusją na ponad 50 komentarzy, w marcu pierwszy raz ich liczba przekracza
100. W gronie dyskutantów natrafić można na powtarzające się nicki, z których większość
44

~Kataryna (2010), Rostowski zawsze dowiaduje się ostatni (na)
http://kataryna.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?1 (ost. wizyta 30 04 12)
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odnajdzie się później w Salonie24 i powstałych później, prawicowych blogowiskach.
Zarówno aktywność, jak popularność ~Kataryny bardzo nasilają się w końcówce kampanii
wyborczej Włodzimierza Cimoszewicza przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku.
Wpis z 19 sierpnia 2005, "ABW pracuje na Cimoszewicza?" cytowany jest
w wiadomościach radia RMF FM, co łączy się z napływem czytelników i pobiciem
kolejnego rekordu liczby komentarzy w dyskusji pod notką, których pojawia się ponad
900. Miesiąc później Cimoszewicz wycofuję się z wyborów, część komentatorów
przypisuje publicystyce ~Kataryny wpływ na taką decyzję kandydata. W dyskusji pod
wpisem "Cimoszewicz zrezygnował" ~Kaśka Pyzol pisze: Gratulacje, kataryno - masz
w tym tez pewienudzial. Twoj blog jest b. popularny, z pewnoscia obserwowany, zas upor z
jakim sledzilas i opisywalas matactwa C., plus zainteresowanie jakie to wzbudzalo pomogly uswiadomic wszelkim "sprawującym wladze" (jak rowniez szykującym sie do!), ze
wyborca potrafi byc cierpliwy, uwazny, logiczny i nieprzekupny.45 Po decyzji
Cimoszewicza ~Kataryna, która w tym okresie uczyniła swój blog w zasadzie
monotematycznym,

niespodziewanie

zawiesza

swoją

aktywność.

Po

ogłoszeniu

pierwszych wyników wyborów prezydenckich wraca na blog, by zadać swoim
czytelnikom pytanie, czy sądzą, że po podliczeniu wszystkich głosów wynik okaże się
inny. Następnie znów znika, by kolejny wpis opublikować dopiero w marcu 2006. W maju
na łamach pisma "Enter" pojawia się informacja, że ~Kataryna za pisanie bloga otrzymuje
wynagrodzenie. Blogerka reaguje dementi, zaś autor publikacji wycofuje się z niej
i przeprasza.46 Wraca ona wówczas do normalnej aktywności blogerskiej, jednak już
w mniejszym, niż poprzednio, natężeniu. W niektórych miesiącach nie publikuje żadnych
wpisów, w innych jest ich zaledwie kilka. Wyjątkiem jest październik 2006, w którym
ukazuje się 27 wpisów, między innymi na temat tzw. "taśm Gudzowatego" i raportu
Platformy Obywatelskiej na temat sytuacji w mediach pod rządami PiS. Kolejny okres
zwiększonej aktywności blogerki to czas ujawnienia tzw. "taśm Oleksego", czyli nagrania
z rozmowy Józefa Oleksego z biznesmenem Aleksandrem Gudzowatym, podczas której
ten pierwszy wypowiada się bardzo niepochlebnie o partyjnych kolegach, równocześnie
zdradzając niektóre z mechanizmów działania władz w czasach rządów SLD i prezydenta
Kwaśniewskiego . Media początkowo skupiły się wyłącznie na aspekcie obyczajowym
i humorystycznym wypowiedzi Oleksego (wypowiedzi na temat Jolanty Kwaśniewskiej).
45
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~Kataryna (2005), Cimoszewicz zrezygnował (na) http://kataryna.blox.pl/2005/09/Cimoszewiczzrezygnowal.html (ost. wizyta 30 04 12)
~Kataryna (2006), Wyjaśnienie (na) http://kataryna.blox.pl/2006/07/Wyjasnienie.html (ost. wizyta 30 04
12)
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Dopiero po publikacji na blogu notki pod tytułem "Uwaga na taśmę", również dziennikarze
podejmują temat, podrzucony przez blogerkę. ~Kataryna przedstawia własną analizę taśm,
zdecydowanie różniącą się od prezentowanych wcześniej przez media.
Z medialnych relacji można odnieść wrażenie, że taśma Oleksego to tylko zbiór towarzyskich
niedyskrecji, może zabawnych ale niezbyt ważnych bo jakie znaczenie ma wyfiokowana Jola
i jej beza czy to że Olejniczak nie zna języków? Przesłuchajcie jednak taśmę a czeka Was
wielka niespodzianka, okazuje się bowiem, że dziennikarze pominęli to co jest na tej taśmie
najważniejsze, co było celem tego spotkania i co jest naprawdę mocne. Myślałam, że już mnie
nic nie zdziwi ale to co zrobili dziennikarze z działu śledczego Dziennika to jest majstersztyk.
Wyłapać z całej rozmowy te wszystkie wstawki o liftingach, brzytwie, narcyzie a całkowicie
pominąć prawdziwe mięso - to trzeba umieć. Na szczęście dziennikarzy mamy zdolnych więc
udało się sensacyjną - moim zdaniem - rozmowę przedstawić jako pijackie ploteczki. Taśma
jest bardzo męcząca do słuchania,bardzo długa (prawie trzy godziny, ja zmęczyłam dopiero
jedną), miejscami niewyraźna, łatwo się pogubić ale nie jest to bynajmniej zapis luźnych uwag
Oleksego na temat lewicy, to co znamy z mediów to właściwie wątki poboczne tej rozmowy,
która poświęcona jest przede wszystkim intrydze wymierzonej w Millera. Nie podejmuję się
spisania całej rozmowy, ani nawet omówienia jej, kto chce niech sam posłucha, na zachętę
fragment:
Aleksander Gudzowaty: Moje zdanie jeżeli chcesz znać, to Kwaśniewski szykował coś na
Millera, ale coś poważnego moim kosztem. Moim, Kulczyka, Staraka i Krauzego ale nie wyszło
mu trochę, ale najważniejsze to, że Miller prosił żeby sprawę wyciszyć, Miller prosił. A Ungier
mnie prosił, radził mi, żebym udokumentował to i ja to zrobiłem. (…) Oni chcieli premiera
obalić moim kosztem. (…) Miller był o sprawie informowany, byłem u niego w kancelarii, on
mnie przepraszał, jego syn mnie przepraszał, nie mógł przeciwdziałać przeciwko swojemu, co
mnie ten wasz pałac interesował, dworzanie kurwa śmieszni.(…) Miller do mnie zadzwonił jak
tą plotkę [że młody Miller bierze] się dowiedział od Siemiątkowskiego, ja do niego pojechałem,
pogadaliśmy se trochę, on mi powiedział, że jest taka plota [że młody Miller chciał łapówkę od
Gudzowatego], ustaliliśmy dzięki inteligencji gdzie to było i kto tam był i ja napisałem list,
Ungier mi poradził, żeby napisać list do prezydenta, do ministra Siemiątkowskiego i do
premiera, ja ten list napisałem, panowie mnie poprosili, od razu, i proponowali, żeby to
zlikwidować. (…) [premier Miller] mnie prosił, żeby tego listu nie publikować bo go zniszczy. A
jeszcze przedtem mnie Siemiątkowski przepraszał u Urbana za plotkę jaką sfabrykował Zarząd
Wywiadu, i jeszcze on mi mówi, że on nie mógł tego nie przekazać premierowi (…) Ktoś chciał
przy mojej pomocy obalić premiera Millera, ja żartując mówię do tego idioty, bo to jest idiota,
ten Siemiątkowski, "To wygląda na zamach stanu przez pana robiony". "Tak? Muszę się temu
przyjrzeć" – taka była jego reakcja, słowo honoru. „A czy może pan to zniszczyć?”. Ja mówię
„Zastanowię się jak mi Miller powie”. A Miller mi powiedział, żebym to zniszczył. (…) Oni
[adresaci wyżej wspomnianych listów Gudzowatego] twierdzą, że zgubili [listy od
Gudzowatego] a ja nie zniszczyłem [listów] właśnie po to, żeby nie usłyszeć po trzech latach,
że przystąpiłem do spisku. (…) Oni zrobili błąd, że moje nazwisko użyli.
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Józef Oleksy: To naprowadza na fałszywy trop. I to może być całkiem świadomy ruch. (...) Ja
cię przyszedłem ostrzec żebyś cyzelował precyzyjnie przekaz publiczny ponieważ być może
przypadkowo ale skręca to w twoją stronę jako tego który wywołał temat. Leszkowi to bardzo
pasuje bo on natychmiast w telewizji powiedział, że no proszę państwa, najpierw mu ktoś
posłał Rywina, potem… (…) to wobec tego – odbierz to dobrze – ty błądzisz popierając go
i publicznie mówiąc, że ubolewasz nad próbą zamachu na niego a po drugie on jest dupek, że
powtórzył publicznie dwukrotnie, że wyklucza rolę prezydenta (…) bo jeżeli służby wywołały to
służby już nie są dawno bezpańskie i nigdy nie były bezpańskie (…) Wczoraj mu powiedziałem
„Lesiu, jak ty mogłeś tak jednostronnie patrzeć, to ty nie wiedziałeś, że Siemiątkowski jest
podległym ci ministrem ale duszą jest w pałacu, nie wiedziałeś o tym?” „No wiesz,
w służbowych sprawach to ja muszę trzymać się formalnej drogi”. Pierdoli głupoty. W związku
z tym nikt mnie nie przekona, że rzeczy w wykonaniu Siemiątkowskiego były tylko za wiedzą
Millera, bądź były wymysłem schizofrenicznym samego Siemiątkowskiego, to jest konfabulant
w ogóle z natury. W związku z tym jak Lesio opowiada publicznie nie pytany, że wyklucza
udziału Aleksandra Kwaśniewskiego, po pierwsze się boi być może, bo już i tak zaognił te ataki
na niego publiczne, bądź się dogaduje z nim, bo u Leszka wszystko jest możliwe, bądź dostał
taki sygnał, żeby przestał atakować Olusia dlatego, że w ten sposób zagmatwa sam się w
sprawę, dlatego, że jeśli się będą trzymać tezy, że służby – a one są ewidentnie tutaj – bo to
Luks, Siemiątkowski i Bóg wie kto jeszcze, to z czyjego zlecenia, na czyj obstalunek działają, to
pytanie jest podstawowe i prokuratura właśnie powinna tym tropem pójść (…)
I co, nie ciekawsze niż to co znamy z mediów? A to tylko mały fragment. Rozmowa jest
naprawdę mocna, nic dziwnego, że się "Oluś" zdenerwował i w te pędy wraca do polityki bo to
mu ułatwi obronę. Media go nie skrzywdzą a prokuraturze zwiąże ręce bo trudniej nękać
czynnego polityka opozycji niż prywatną osobę. W wywiadzie dla Gazety już zapowiedział, że
ewentualne śledztwa uruchomione na podstawie taśm mu się nie spodobają. "Ciąganie mnie
teraz po prokuraturach uznałbym za skandaliczne pogwałcenie moich praw".
Rozmowa Gudzowaty-Oleksy w tych fragmentach, które media przemilczały wcale nie jest
zabawna, jest bardzo ponura, tak jak ponure jest gangsterskie państwo o którym rozmawiają.
Żałośnie brzmią wczorajsze słowa Kwaśniewskiego o "podsłuchach, inwigilacji, szczuciu"
w kontekście tego i innych fragmentów rozmowy, której jest głównym bohaterem. Nie
rozumiem tylko dziennikarzy, którzy z tej taśmy wybrali to co wybrali i udają, że reszta nie
istnieje. Jeśli w kolejnych wydaniach nie będzie nic na temat właściwego przedmiotu rozmowy
Gudzowaty-Oleksy będę musiała ze smutkiem przyjąć, że od czasu Charkowa niewiele się
w mediach zmieniło - nadal obowiązuje okres ochronny na Kwaśniewskiego.
Nie jest dobrze :(47

47

~Kataryna (2007), Uwaga na taśmę (na) http://kataryna.blox.pl/2007/03/Uwaga-na-tasme.html (ost.
wizyta 30 04 12)
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Od marca 2007 ~Kataryna publikuje równolegle w Salonie24, gdzie już wcześniej
przeniosła się spora grupa jej wiernych czytelników. Nie powoduje to znaczącego
zmniejszenia zainteresowania jej blogiem na strobie blox.pl, jednak, gdy w wyniku
pierwszego konfliktu wokół własnej anonimowości chwilowo opuszcza Salon24 w maju
2007 liczba komentarzy gwałtownie wzrasta, by zmniejszyć się - tym razem w zasadzie na
stałe, po jej powrocie do równoległego publikowania swoich tekstów na portalu Igora
Janke. W maju 2007 po raz kolejny pojawia się kwestia tożsamości ~Kataryny.
W "Dzienniku" ukazuje się artykuł "Cała Polska tropi Katarynę":
Kataryna, postać znana tylko w świecie wirtualnym, doczekała się - jak przystało na gwiazdę
internetu - własnego hasła w Wikipedii. Poświęcono jej tam o wiele więcej miejsca niż
niejednej osobie z realnego życia publicznego. Wiadomo jednak o niej tylko tyle, że od czasów
afery Rywina pisze znany blog polityczny. Jest też obecna na stronie internetowej niezależnych
publicystów Salon24. Poza tym ani jej płeć, ani tożsamość nie są znane, chociaż stanowią
przedmiot bezskutecznych dociekań internautów od kilku lat.
Kim więc jest? Krzysztof Leski z TVP 3, organizator imprezy dla blogerów Salonu24, na
której właśnie miała pojawić się Kataryna, przychyla się do teorii, że nie jest to jedna osoba,
ale kilka. Przeszukują one internet i w podobnym stylu komentują blogi dziennikarzy.
Kiedy Kataryna tuż po imprezie Salonu 24 podziękowała za miłe przyjęcie, natychmiast
wszczęto poszukiwania autorki. Leski sądzi jednak, że wspomniane podziękowanie to
"podpucha”. "Przyszło około 60 osób, kilkunastu nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ale to
nie dowodzi, że Kataryna była wśród nas" - twierdzi dziennikarz TVP 3.
"Raczej jest kobietą, to zręczna reasercherka, nic więcej - uważa Łukasz Warzecha z "Faktu”.
"Potrafi wytknąć komuś zmianę opinii, nieścisłości światopoglądowe, ale sama czasami
zaskakuje mnie nieznajomością mechanizmów rządzenia państwem" - mówi Warzecha.
"Z pewnością jednak wzbogaca internet. Kataryna to perełka" - dodaje Leski.
(...).
Sama Kataryna ujawniła niewiele w wywiadzie udzielonym on-line dla Polskiego Radia
w listopadzie zeszłego roku: "Nie pracuję i nigdy nie pracowałam ani w mediach, ani
w polityce, za pisanie bloga nikt mi nie płaci i nie płacił. Twórcy fantastycznych hipotez na
mój temat byliby bardzo, ale to bardzo rozczarowani (...) Najzabawniejsza była ta, że jestem
Rafałem Ziemkiewiczem. Zabawna była też wersja mówiąca, że jestem Mikołajem Lizutem.
Miałam być także Katarzyną Kolendą-Zaleską, Iwoną Śledzińską-Katarasińską. Obecnie
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najczęściej bywam Agnieszką Romaszewską albo Dorotą Wysocką-Schnepf”. Ujawniła wtedy
także, że Kataryną została jeszcze w liceum, a znajomi i rodzina wiedzą, że ona to ona. (...) 48

Ostatecznie to właśnie "Dziennik" ujawni kilka lat później tożsamość ~Kataryny,
co opisane zostało w oddzielnym rozdziale na temat anonimowości w blogosferze. W roku
2008 ukazuje się cytowany juz wywiad Roberta Mazurka. W tym czasie blog ~Kataryny
cały czas prowadzony jest dość nieregularnie i

aktualizowany jest o najwyżej kilka

wpisów miesięcznie. Wyjątkiem są miesiące, w których dużo dzieje się w tematach,
będących stałym przedmiotem zainteresowania blogerki, takich jak lustracja czy media.
Kolejny wzrost aktywności blogerki to okres tzw. "afery hazardowej" i prac zajmującej się
nią komisji sejmowej. W pierwszych miesiącach po 10 kwietnia 2010 roku ~Kataryna
publikuje po kilkanaście wpisów miesięcznie, jednak ustępuje pola innym, bardziej
zaangażowanym w tę tematykę blogerom. Później ogranicza znów swoją aktywność,
prowadzi swojego bloga w miarę regularnie, ograniczając się jednak do zamieszczania
kilku wpisów na miesiąc. Wpisy cały czas publikuje równocześnie na portalu Blox i
w Salonie24, gdzie jej blog cieszy się na ogół żywszą niż w w swej pierwotnej lokalizacji,
dyskusją. Od sierpnia 2008 blog ~Kataryny agregowany jest również przez portal
niepoprawni.pl. W czerwcu 2011 na łamach rubryki "Z życia koalicji" w tygodniku
"Uważam Rze" pojawiła się informacja, że ~Kataryna była gościem obchodów rocznicy
4 czerwca połączenej z urodzinami prezydenta Bronisława Komorowskiego.49 Od września
2004 do końca października 2011 na blogu kataryna.blox.pl ukazało się ponad 680
wpisów. Mniej więcej połowa z nich ukazała się również w Salonie 24. Teksty
opublikowane w tym miejscu z reguły generowały więcej komentarzy, niż publikowane
równocześnie na blox.pl. W trzecim miejscu publikacji, czyli na stronie Niepoprawni.pl
ukazuje się mniej komentarzy, co prawdopodobnie spowodowane jest tym, że mamy tu do
czynienia z blogiem agregowanym (a więc pobieranym z innego serwisu za zgodą autorki).

2.4.2 Galba
14 czerwca 2005 roku Galba wita czytelników swojego bloga:
Witam w progach nowego bloga pt. "Prawy prosty".
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Małgorzata Pietkiewicz, Cała Polska tropi internautkę Katarynę, Dziennik, 5 11 2007 (ost. wizyta 30 04
12)
Robert Mazurek, Igor Zalewski Przegląd tygodnia Mazurka i Zalewskiego, Uważam Rze, 19/2011
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Tytuł mówi wszystko - będzie to miejsce, w którym z prawej (prawicowej a zarazem uczciwej)
perspektywy przyglądać się będziemy machinacjom, kłamstwom, złodziejstwu i demoralizacji
lewicowych mafii okupujących naszą biedną Ojczyznę. Będziemy również spoglądać na
nowopowstający a już chylący się ku upadkowi Związek Socjalistycznych Republik
Europejskich.
Słowa podziękowania za inspirację należą się koledze 7em - twórcy kultowego bloga
"Polityka".
Życzę miłej lektury - już od jutra,
Galba50

W pierwszych miesiącach Galba pisze bardzo regularnie, czasem dwa lub trzy razy
dziennie, później trochę rzadziej, nadal jednak regularnie. Podobnie, jak w przypadku
~Kataryny pierwszymi gośćmi są znajomi z forum Gazety i z innych blogów (np. autorzy
zbiorowego bloga "Wpisz"), a liczba odwiedzających i komentujących stopniowo wzrasta.
Gwałtowny przyrost liczby czytelników i komentatorów blog notuje w okresie wyborów
w roku 2005, gdy po raz pierwszy przekroczona zostaje liczba 100 komentarzy pod
wpisem. Pierwszy sukces autor notuje wcześniej, bo w lipcu 2005, po miesiącu
działalności, gdy jego blog po raz pierwszy odwiedza pond 200 osób jednego dnia. Trzy
dni później zaś strona trafia do zestawienia najpopularniejszych blogów politycznych na
gazeta.pl na miejscu 23.
W czerwcu 2006 dochodzi do ostrego starcia między blogerem, a publicystą
"Gazety Wyborczej", Waldemarem Kuczyńskim, również publikującym bloga. Na swojej
stronie Kuczyński opublikował tekst, w którym znalazło się stwierdzenie Życzę porażek na
wszystkich frontach, bo każde zwycięstwo tego Układu to porażka Polski i zagrożenie dla
wolności. Życzę także porażek gospodarczych, choć za to płacą ludzie. Ale tylko one mogą
wstrząsnąć bazą wyborczą tej wstecznej władzy i uniemożliwić dalsze hodowanie chwasta
zwanego IV RP . Po lawinie krytycznych komentarzy Kuczyński kasuje wpis, ten jednak
pojawia się, wraz z komentarzem, na stronie ~Galby. Oprócz komentarza wpis ilustrowany
jest mocno niekorzystnym zdjęciem Kuczyńskiego. Dziennikarz na swoim blogu
odpowiada atakującym go sympatykom PiS:
Zauważyłem, że wszędzie, i to jeszcze wyżej niż na moim, wynosicie mnie na „narodowy
pręgierz”, obdarzając wieloma życzeniami i charakterystykami, które trudno byłoby policzyć,
tak jak policzył poseł Gosiewski ataki PO na PiS. Z tej niepoliczonej liczby wybiorę ociupinę.
A więc, abym; co prędzej dla dobra narodu umarł, że będę przeklęty do któregoś pokolenia,
że na pewno jestem byłym agentem, pewno „Sową” z „Tygodnika Solidarność”, oczywiście,
50
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~Galba (2005), Inauguracja (na) http://galba.blox.pl/2005/06/14-czerwca-2005-Inauguracja.html (ost.
wizyta 30 04 12)

że jestem Żydem, najpierw „kirkucikiem”, czyli chyba martwym, nie wiem to znaczy lepszym,
czy gorszym? Ale także, że żywym. Tę opinię (ona akurat mnie nie obraża, ale jako taka
została podana) zainspirowało z dużym talentem dobrane moje zdjęcie, które kiedyś na mur
beton pochwyciłby i opublikował „Der Sturmer”. U nas z podobnym gustem i mam cień
nadziei, że nie w podobnej intencji, umieścił na swoim blogu Pan o pseudonimie Galba.
A potem inni. 51

W sierpniu 006 ~Galba znów pojawia się jako bohater negatywny w mediach, tym
razem uwagę "Wydarzeń" Polsatu przykłuwa konflikt blogera z dziennikarką "Gazety
Wyborczej", Ewą Milewicz. Język blogera po raz kolejny sprowadza na niego oskarżenia
o antysemityzm.52 Z drugiej strony atmosfera wokół ~Galby przekłada się na dalszy wzrost
popularności bloga.
W wrześniu 2007 Galba decyduje się na przeprowadzkę na własną stronę
internetową galba.net.pl, gdzie publikuje kolejne wpisy, jednak już w styczniu 2007 roku
rozpoczyna publikację bloga w Salonie 24. Wygląda na to, że te zmiany, inaczej, niż
u ~Kataryny, trochę zdezorientowały czytelników. Pierwsze wpisy w Salonie24 cieszą się
bowiem o wiele mniejszą popularnością, niż ostatnie - na blox.pl. Tak, jak pod pierwszym
adresem - początkowo ~Galba pisze dość często, po ok. miesiącu wracając do dawnej
liczby komentarzy. Później stopniowo pisuje coraz rzadziej, by praktycznie zaprzestać bez pożegnania i wyjaśnienia takiej decyzji - pisania bloga na przełomie lat 2008 i 2009.
W 2007 roku publikuje 80 wpisów, w 2008 już tylko osiem, zaś w 2009 dwa, w lutym
i w grudniu. W 2010 ~Galba pisze cztery nowe teksty, z czego dwa - bezpośrednio po
katastrofie smoleńskiej.

2.5 Polityka promocyjna i początki agregacji blogów
W miarę pojawiania się kolejnych blogów rozpoczęto również pierwsze próby
zebrania w jednym miejscu treści z rozproszonych po sieci stron. W ten sposób pojawiły
się pierwsze agregaty, czyli strony pobierające (automatycznie lub ręcznie, przez
administratora) treści z innych blogów. Jednym z pierwszych agregatów była "Gablotka",
stworzona przez ~Kukiego. ~Kuki tak opisuje działalność swojego pierwszego agregatu:
Gablotka - gazetka blogowa Kuki'ego powstała na przełomie kwietnia i maja 2006 roku.
51
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Waldemar Kuczyński (2006), Niedziela 16 07 06 - do moich nieprzyjaciół (na)
http://kuczyn.com/2006/07/16/niedziela-160706-do-moich-nieprzyjaciol/ (ost. wizyta 30 04 12)
~Galba (2006), Historia pewnego kłamstwa (na) http://galba.blox.pl/2006/08/Historia-pewnegoklamstwa.html (ost. wizyta 30 04 12)
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Choć nie miałem nigdy do czynienia z budowaniem stron www, to Gablotka była
prawdopodobnie pierwszym agregatem treści blogów postawionym na stronie www
i miejscem na własne blogi. Gablotka była zbudowana na CMS WordPress (WP) z wtyczką
do agregacji (skrypt PHP dla WP). Ta wtyczka w tamtym okresie, to nie było byle co, jak
teraz, pamiętam ile się jej naszukałem w sieci. Pisałem ja i mój ziomal Hun (którego
poznałem na forum lokalnym), a kanały rss blogów dołączałem do agregatu wg swojego
uznania (i dzieliłem wg terminów "wojskowych" od Harcowników do Ariergardy ;) )
Anegdota: pewnego dnia Hun dał mi znać, że Gablotkę zauważył Ziemkiewicz i na niej
dowiedział się o "katarynie". pamiętam, że ładnie się o anonimowym i bezinteresownym
autorze Gablotki wyraził (gdzieś tam w głównym nurcie). pamiętam jak się cieszyliśmy ;)
Inna wtyczka do agregacji kanałów syndykacji działała w Planecie Prawej Blogosfery
(PPB), którą uruchomiłem wkrótce po G. była to typowa "planeta" zbierająca "zajawki"
z blogów i odsyłająca do bloga macierzystego (źródła). W czasie uzupełniania PPB
o kolejne blogi ruszył s24. Nastąpiły gremialne przenosiny blogerów na to "blogowisko".
Wiele blogów w sieci zaczęło "umierać", a PPB traciła sens (agregowanie kanałów
w większości z s24 (z różnymi trudnościami). Ten "pierwszy etap" zakończył się na wiosnę
2007 r. W kwietniu 2007 "postawiłem" na Drupalu (gotowy, dostępny w Internecie skrypt
do tworzenia rozbudowanych stron WWW- K.K.) Czytanki Okolicznych Oszołomów. Było
to miejsce na blogi i jednocześnie agregat kanałów rss. Kanały podzieliłem na kategorie
wg pochodzenia: blogi macierzyste, s24, blogi dziennikarskie (pierwszy obieg)- dokładnie
nie pamiętam podziału, ale coś w tym stylu. Można uznać, że COO zostały już w prawej
blogosferze zauważone i docenione, chociaż wielu na s24 długo o nich nic nie wiedziało.
W COO opócz mnie i Huna pisali m.in. triarius, Boomcha (autor logo), Unicorn i inni.
zaczęło pojawiać się więcej komentarzy. Zanotowalismy wzrost ruchu. Najważniejsze, że
poznaliśmy wtedy wielu blogerów. Smutne, że wielu z nich gdzieś mi przepadło, a byli
naprawdę fajni np. cyberOwca czy Geralt.
Czytanki Okolicznych Oszołomów przekształciły się w późniejszym czasie
w portal Blogmedia.pl, który, w wyniku nieporozumienia w redakcji dał początek
kolejnym, opisanym w innym rozdziale, portalom blogowym - blogmedia24.pl,
blogpress.pl i niepoprawni.pl.
Blogerzy prawie zawsze swoje strony uzupełniają o tzw. blogroll, czyli linki do
innych, polecanych przez siebie blogów. Jest to z jednej strony możliwość pokazania
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swoich sympatii (czy to politycznych, czy muzycznych, towarzyskich, czy też innych blogroll nie jest przecież domeną wyłącznie blogosfery politycznej), z drugiej promowania
godnych uwagi autorów. W początkach polskiej blogosfery wielu czytelników
dowiadywało się o istnieniu kolejnych blogów poprzez linki u znanych już sobie autorów,
takich, jak ~Kataryna. Od pewnego momentu grupa prawicowych blogerów dysponowała
zestawem bannerów (odnośników graficznych) do swoich blogów, które umieszczali
u

siebie

poszczególni

autorzy.

Jak

wspomina

~ckwadrat

Galba

-

zrobił

bloga na swojej domenie (http://www.galba.net.pl) i sam porobił każdemu blogerowi
banery i je u siebie tam powywieszał. Od niego je braliśmy i dopiero dodawaliśmy inne.

Jak widzimy, lata 2004 - 2005 i, w mniejszym stopniu, kolejne, to okres dominacji
blogów o wyrazistej orientacji politycznej, lokujących swoich autorów w gronie
zwolenników "idei IV RP", częśćiej zwolenników PiS, niż PO, na pewno krytycznych
wobec Sojuszu Lewicy Demokratycznej i środowiska Unii Wolności. Według Elisabeth
Noelle-Neumann ludziom o wiele łatwiej przychodzi ujawnienie własnych przekonań, gdy
wiedzą, że nie są z nimi osamotnieni. Schyłkowy okres rządu Leszka Millera, a później Marka Belki, był to czas dużej popularności idei i poglądów bliskich większości
opisywanych blogerów. Na wzrastającą popularność blogowania nakładał się rosnący
krytycyzm mediów wobec polityków lewicy. Być może więc narastające poczucie
powszechnej potrzeby zmiany, świadomość wyrażania poglądów rosnącej, a przed
wybuchem konfliktu między PO a PiS dominującej grupy ułatwiał decyzję o założeniu
bloga i publicznym deklarowaniu poglądów.
Jednak o wiele istotniejszą przyczyną nadreprezentacji autorów i czytelników
o orientacji prawicowej jest fakt poczucia braku wystarczającej reprezentacji medialnej dla
wyznawanych przez tę grupę poglądów. Zjawiskiem tym szerzej zajmę się w rozdziale
"Blogosfera a media tradycyjne"

2.6 Salon24
Pojawienie się w polskim internecie pierwszego portalu poświęconego politycznej
publicystyce zarówno profesjonalnych dziennikarzy, jak i blogerów, zakończyło okres
przez niektórych zwany "Dzikimi Polami blogosfery", a przez innych wręcz "złotym
okresem blogów". Z jednej strony doszło do skupienia większości liczących się "piór"
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w jednym miejscu, z drugiej - przynajmniej do czasu pojawienia się kolejnych oddolnych
inicjatyw - do zawieszenia aktywności i integracji blogerów, rozgrywającej się w innych
miejscach sieci. Blogi zostały zauważone przez media, a blogerzy, przynajmniej
w niewielkim stopniu, stali się partnerami w dyskusji dla części środowiska
dziennikarskiego, a w okresie późniejszym również dla niektórych polityków. Pojawienie
się wśród anonimowych blogerów znanych nazwisk wpłynęło na uwiarygodnienie
blogosfery jako takiej, przyciągnęło też o wiele większe od dotychczasowego,
zainteresowanie.
Salon24 - Niezależne Forum Publicystów, najbardziej popularny polski portal
z blogami politycznymi, powstał jesienią 2006 roku jako efekt współpracy dziennikarza
Igora Janke oraz specjalisty od nowych mediów Radosława Krawczyka. Igor Janke był
jednym z dziennikarzy, którzy odeszli z dziennika "Rzeczpospolita" po objęciu funkcji
redaktora naczelnego przez Grzegorza Gaudena. Pojawieniu się idei pierwszego portalu z
blogami politycznymi sprzyjały dalsze losy dziennikarza. Janke wspomina: Zaczęło się to,
kiedy mieliśmy wydawać dziennik, kiedy w "Rzeczpospolitej" naczelnym został Grzegorz
Gauden. Myśmy z Pawłem Lisickim odeszli z gazety, próbując założyć nowy dziennik,
którego wydawcą miał być Michał Sołowow i przygotowywaliśmy ten nowy dziennik.
To było jeszcze przed pojawieniem się"Dziennika" Springera. Pracowaliśmy tam kilka
miesięcy nad tym, mniej niż rok. Był taki moment, kiedy ten projekt zaczął gasnąć, nie było
to do końca ewidentne, ale siedziałem tam w redakcji, dostawaliśmy pieniądze, ale już
pracy było coraz mniej. Człowiek się nudził, chodził do pracy, dostawał pieniądze surfowałem po internecie i zaczałem sobie oglądać amerykańskie blogi. Zastanawiałęm
się, czy warto zakładać takiego bloga i zadzwoniłem do mojego kolegi Radka Krawczyka,
który pracował

w onecie, wtedy był naczelnym i zapytałem go, czy jego zdaniem warto

w ogóle robić coś takiego, bo takich blogów nie było.
Krawczyk do pomysłu podszedł entuzjastycznie. Zanim pojawił się Salon24, na
jego zaproszenie Igor Janke rozpoczął w grudniu 2005 publikację bloga na portalu onet.pl.
Blog, wówczas jeszcze jeden z niewielu blogów dziennikarzy, cieszył się rekordową
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popularnością. Od września 2006 Igor Janke publikuje swoje wpisy również w będącym w
fazie testowej Salonie2453. Wpisy te nie są jeszcze ogólnodostępne.
Salon24 rusza 16 października 2006 i od tego dnia swoje kolejne blogowe wpisy
Janke kończy informacją "Ten post ukazuje sie równocześnie w moim blogu na stronie
Salon24.pl ". Trzy dni później dziennikarz decyduje się na trochę więcej informacji, pisząc
"Ten post ukazuje się jednocześnie w Niezależnym Forum Publicystów Salon24.
Na www.salon24.pl swoje blogi prowadzą też m.in. Rafał Ziemkiewicz, Marciej Rybiński,
Jan Pospieszalski, Robert Leszczyński, Kazimiera Szczuka, Janusz Rolicki."
18 października Janke pisze na swoim blogu w Salonie:
Nasz salon ruszył z kopyta. Masę ludzi nas już czyta, kilkadziesiąt osób już w pierwszym dniu
naszej działalności założyło swoje blogi. Dziękuję wszystkim internautom za wizyty,
zapraszam na stałe, do czytania, dyskutowania i blogowania. A “Gazeta Wyborcza”, z którą
ostatnio ostro wojowałem, zachowała się tym razem elegancko i napisała o nas bardzo zgrabny
i miły tekścik. Dzięki.54

We wspomnianym artykule "Publicyści pokochali sieć" Wadim Makarenko tak
anonsuje pojawienie się nowego portalu:
W Salonie24.pl swoje blogi prowadzą publicyści od prawa do lewa. Wczoraj - pierwszego dnia
- można było przeczytać komentarze Rafała Ziemkiewicza, Jana Pospieszalskiego, Dariusza
Rosiaka, Pawła Wrońskiego, Kazimiery Szczuki oraz Janusza Rolickiego. Serwis prowadzi
dziennikarskie małżeństwo: Bogna i Igor Janke. Bogna Janke pracowała wcześniej w TVN 24,
gdzie zajmowała się m.in. redakcją stron internetowych i to ona jest właścicielem
i administratorem witryny. Z kolei Igor Janke, dawniej szef działu społecznego
"Rzeczpospolitej", redaktor naczelny PAP, a obecnie publicysta "Wprost", zajmuje się
redakcyjną stroną projektu. - Można powiedzieć, że jest to przedsięwzięcie domowe.
Pracowaliśmy nad nim przez ostatnie dwa miesiące - mówi Igor Janke, który od roku prowadzi
własny blog "Igor Janke Post" (według danych Onet.pl od początku swego istnienia odnotował
aż 3,5 mln odsłon).
Salon24.pl ma być otwartym serwisem bezpłatnym. - To jest niezależne miejsce, gdzie toczy
się debata i dochodzi do konfrontacji ludzi o różnych poglądach. Każdy może założyć tu
swego bloga - mówi Janke. Strona ma utrzymywać się wyłącznie z reklam i przystąpiła już do
53
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pierwszy wpis w Salonie24:I. Janke, 2006, Na wybory marsz! (na) http://jankepost.salon24.pl/3,dowyborow-marsz Z liczby 3 wynika, że wcześniej opublikowano dwa wpisy o charakterze testu
technicznego. (ost. wizyta 15 11 2011)
I.Janke (2006) Salon24 pędzi niczym ekspres Gosiewskiego (na) http://jankepost.salon24.pl/11,salon24pedzi-niczym-ekspres-gosiewskiego (ost. wizyta 15 11 2011)
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programu reklamowego firmy Google AdSense, co oznacza, że wkrótce pojawią się na niej
linki sponsorowane serwowane przez Google. Janke podkreśla, że zaczął rozmowy z "dużymi
portalami internetowymi" w sprawie przedruku niektórych tekstów i wzajemnej promocji.
Ponadto Salon24.pl mają promować nazwiska piszących tam publicystów. (...)
Projekt startuje w dobrym momencie. Polscy politycy zaczęli wykorzystywać internet nie tylko
jako źródło informacji, ale również jako forum, gdzie mogą bez przeszkód wyrażać swoje
poglądy. Blogi prowadzą m.in. Wojciech Wierzejski (LPR), Joanna Senyszyn (SLD)
i Kazimierz Marcinkiewicz (PiS). Jeszcze wcześniej siłę internetowych dzienników odkryły
media: dziś blogi piszą autorzy z bardzo wielu redakcji, w tym "Gazety Wyborczej",
"Newsweeka" czy "Polityki". - Ostatnio widać duży skok zainteresowania blogami
politycznymi również ze strony zwykłych internautów - mówi rzecznik Onetu Piotr
Tchórzewski.’ (...)55

Pierwsze

wpisy

zaproszonych

publicystów

(3

października

-

Roberta

Leszczyńskiego i Dariusza Rosiaka, 4 - Rafała Ziemkiewicza i Jana Pospieszalskiego, 12 Pawła Milcarka) ukazują się jeszcze przed oficjalnym otwarciem. W dniu oficjalnej
inauguracji ruszają blogi Pawła Wrońskiego i Krzysztofa Leskiego, przez dłuższy czas
symbolu i najbardziej płodnego blogera Salonu24, wówczas - reportera sejmowego
i publicystę TVP Info. Na blogu Wrońskiego pojawia się historyczny, pierwszy komentarz
autorstwa zwykłego, "niebieskiego" użytkownika, posługującego się nickiem ~Franz.
Pojawiają się też pierwsze cztery wpisy zwykłych użytkowników - ~Apola, ~Skubiego
i ~Veryqueer (tego ostatniego - dwa). Pierwszego "niebieskiego" bloga zakłada Artur
Chruściel56, jednak swój pierwszy (i przedostatni) wpis umieszcza na nim dopiero
w styczniu 2007.

2.6.1 Czerwoni, niebiescy, zieloni
Od początku istnienia Salonu 24 bardzo istotny jest podział użytkowników na
"czerwonych" i "niebieskich". Ci pierwsi to piszący pod imieniem i nazwiskiem
publicyści, którzy swe blogi założyli na zaproszenie Igora Janke. Drudzy to wszyscy
pozostali blogerzy, tak więc zarówno amatorzy i autorzy anonimowi, jak i osoby
rozpoznawalne, często podpisujące się imieniem i nazwiskiem, które jednak blogi założyły
z własnej inicjatywy. W tej grupie znaleźli się między innymi Jerzy Przystawa, znany
pisarz Jacek Piekara a także wielu dziennikarzy (między innymi Łukasz Adamski, Paweł
55
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Vadim Makarenko, Publicyści pokochali sieć, Gazeta Wyborcza, 16 10 2006
http://encore.salon24.pl/
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Burdzy i Maciej Gawlikowski). Początkowo, jako "czerwone" funkcjonowały również
blogi zaproszonych przez redakcję czasopism, środowisk politycznych i polityków, jednak
później stworzono dla tej grupy kolejną kategorię - blogów "zielonych". Tak redakcja
Salonu zapowiadała wprowadzenie tego oznaczenia:
Wkrótce wprowadzimy w salon24.pl nowy kolor oznaczający grupę użytkowników, nową
rangę. Do koloru czerwonego, niebieskiego i szarego dołączymy kolor zielony. Będzie on
przeznaczony dla blogów zbiorowych, redakcyjnych, organizacji oraz dla polityków.
Chcemy w ten sposób ułatwić użytkownikom odróżnienie różnych form istnienia w serwisie.

Na blogu Zielonym, redakcyjnym można publikować materiały stanowiące podstawę do
dalszych dyskusji, artykuły, które ukażą się w wydaniach papierowych czy też inne, które
w wydaniu papierowym się nie zmieściły. Taka forma reprezentacji redakcji, wyraźnie
wskazana kolorem Zielonym, pozwoli na mniej wymagającą formę uczestnictwa w życiu
salonowym - użytkownicy będą wiedzieli, że materiał na takim blogu to podstawa do dalszych
dyskusji, już w ramach blogów indywidualnych.
Blog zielony to również miejsce na materiały polityków, często tworzonych jedynie na
potrzeby różnych kampanii i wydarzeń. 57

Według

Igora

Janke

równoległy

i

równoprawny

udział

"czerwonych"

i "niebieskich" w tworzeniu portalu, stanowił w fazie początkowej - i w dużym stopniu
stanowi nadal - jego największy kapitał: Huffington Post jest tylko portalem "czerwonych"
naszych, "czerwono-zielonych", dopuszczanych (przez administrację - K.K.) ludzi. Czasem
tam rozszerzają. U nas od początku było dopuszczenie każdego. To napięcie, które
powstało między "czerwonymi" a "niebieskimi" było absolutnie kluczowe. Bez tego by to
nie zagrało. Wszyscy niebiescy mówili, że czerwoni są do dupy, beznadziejnie piszą, są
głupi - nienawidzimy ich itd., tylko, że gdyby ich nie było... Z jednej strony, chcieli się z
nimi ściąć, mówię ogólnie, to nie dotyczy każdego, chcieli się ogrzać w sławie Rafała
Ziemkiewicza czy kogoś. Świadomość, że każdy może być nagle równo z nim, to zakręciło.
To, że oni lubili ich, nie lubili, że powstały emocje. Pracuję w mediach od dwudziestu lat
i wiem, że każda gazeta, stacja telewizyjna, działy marketingu wydają wielkie pieniądze,
żeby wywołać emocje wokół gazety, organizują rozmaite akcje. żeby się pokazać, że są
ciepli, mili, pomagają, oczywiście to się spina z tym, co kiedyś było misją dziennikarską,
dobrze pasuje do siebie, biznesowo pasowało, właściciele mediów dawali na to pieniądze,
57

Administracja (2009) Zmiany w oznaczeniach blogów (na) http://administracja.salon24.pl/113097,zmianyw-oznaczeniach-blogow (ost. wizyta 15 11 2011)
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bo widzieli, że gdzieś tam to się opłaca, to wywoła emocje. Najgorzej, jak jest medium,
które jest zimne, zimna może być np. taka finansowa "Rzeczpospolita", jak kiedyś była,
która jest użytkowym medium, które jest narzędziem do pracy. Ale wszystkie media chcą
mieć emocje. My te emocje mieliśmy od początku, za darmo i to w ilościach gigantycznych.
To wciągało kolejnych ludzi do dyskusji, to było niezmiernie ważne. Jeśli pytasz o mnie, to
obecność innych rozpoznawalnych ludzi to ona cały czas grała rolę. Dziś oczywiście to już
jest tylko element, ale ciągle jeszcze ci ludzie wywołują rozmaite emocje. Dobre, złe, ale
prowokują ludzi do pisania, żeby to się jakoś kręciło.
Wątek relacji między mediami a blogosferą stanowi jeden z podstawowych
tematów tej pracy i pojawia się w niej wielokrotnie. O losach części publicystów, którzy
zdecydowali się na prowadzenie blogów w Salonie 24 piszę w rozdziale poświęconym
blogosferze lewicowej. Dużo miejsca tym relacjom poświęcam w rozdziale "Blogosfera
a media tradycyjne".
Na liście blogów "czerwonych" we wrześniu 2011 znajdujemy 80 blogów. Za blogi
porzucone uznać można połowę z nich. Na 39 stronach w przeciągu ostatniego roku (stan
z 27 września 2011) nie pojawił się żaden premierowy wpis. Znajdziemy też wiele blogów,
początkowo prowadzonych w miarę regularnie, później zaś uzupełnianych jedynie
sporadycznie.
Z 23 blogów "czerwonych", które powstały w roku 2006, czyli równo z Salonem 24
i które pozostawione zostały w kategorii blogów publicystów, w roku 2011 aktywnych
pozostawało jedynie dziewięć: Bogusława Chraboty, Ernesta Skalskiego, Filipa
Memchesa, Jana Pospieszalskiego, Krzysztofa Leskiego,

Łukasza Warzechy, Pawła

Milcarka, Tomasza Rożka i Tomasza Sakiewicza , z czego jeden - Krzysztofa Leskiego,
oficjalnie zawieszony został w lutym, ostatni zaś wpis na blogu Chraboty ukazał się w
styczniu. Pospieszalski swojego bloga uzupełnia sporadycznie, traktując go jednak głównie
jako tablicę ogłoszeń. Pozostałe osoby swoje blogi prowadzą regularnie. Łukasz Warzecha
pozostaje jednym z aktywniejszych blogerów Salonu24, bardzo aktywny pozostaje też
Ernest Skalski. Działalność tego ostatniego można uznać za swoisty fenomen, gdyż jest on
jedynym dziennikarzem z kręgu "Gazety Wyborczej", który pozostaje obecny w Salonie24
od jego początku do dnia dzisiejszego.

50

W roku 2007 z prowadzenia blogów zrezygnowali Jan Cieński,

Krzysztof

Gotesmann i Robert Leszczyński (w kwietniu 2007), Dariusz Rosiak (w maju), wreszcie
Roman Kurkiewicz (w październiku 2007). Żaden z publicystów nie uzasadnia
zaprzestania pisania w Salonie24 a ich ostatnie teksty nie robią wrażenia tekstów
pożegnalnych. W roku 2007 regularne prowadzenie blogów kończą też Jerzy Jachowicz
i Paweł Wroński, choć teksty obu pojawiają się sporadycznie również z późniejszych
latach. Listę odejść zamyka Maciej Rybiński, który umiera w lutym 2007 roku.
W roku 2008 z pisania rezygnują Jarosław Lipszyc, Andrzej Muszyński, Paweł
Wroński i Richard Mbewe, zaś dwa lata później - Jerzy Jachowicz i Rafał Ziemkiewicz. Ze
specyfiki traktowania blogów przez Jachowicza, Wrońskiego i Ziemkiewicza można
wywnioskować, że cały czas możliwe jest pojawienie się na ich stronach nowej zawartości.
Wreszcie, jak już wspomniałem, w lutym 2011 z hukiem odchodzi z Salonu 24 Krzysztof
Leski. Leski przez cały okres swojej aktywności pozostawał najcześciej piszącym
i komentującym blogerem pośród czerwonych, czemu najpierw sprzyjała praca
korespondenta parlamentarnego, później zaś długotrwałe bezrobocie. Dziennikarz z jednej
strony cieszył się ogromną popularnością, z drugiej - często spotykał się również
z niechęcią i to ostatnie spowodowało jego decyzję o odejściu (choć w pożegnalnym
tekście pisze raczej o zawieszeniu pisania) z Salonu 24:
Goń się, Jankes (chodzi oczywiście o Igora Janke - K.K.) Mam chwilowo dość twojej polityki
w s24. Nie ma dnia, żeby jakiś śmieć nie powiesił posta oblewającego mnie gównem. Dziś
znów, pod pretekstem "walki ze zjawiskiem" (rzekomej cenzury) pewien gówniarz raczył już
w pierwszym zdaniu ogłosić o moim "moralnym upadku". Skoro tak rozumiesz "dyskusję",
dyskutuj sobie z kurczakami po seczuańsku i podobnymi. Smacznego. 58

Po Krzysztofie Leskim w Salonie24 pozostała rekordowa liczba wpisów (3085)
i komentarzy (50697). Wbrew opiniom, które pojawiły się pod pożegnalną notką jak dotąd
Leski nie wrócił do pisania Salonowego bloga.
Gdy pierwsi zaproszeni publicyści rezygnowali z pisania, równolegle pojawiały się
(i znikały) blogi kolejnych "czerwonych". W roku 2007 pojawiło się 27 nowych
"czerwonych", z których do dziś aktywnych jest ośmiu, wśród nich między innymi krytyk
filmowy Krzysztof Kłopotowski, prawnik Wojciech Sadurski czy izraelski dziennikarz Eli
58
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Barbur. Pojawiają się również Artur Bazak i Jakub Lubelski, przez pewien czas
pozostający również moderatorami portalu. Rok 2008 to 11 nowych blogów "czerwonych".
Z jednej strony widać tu pewną utratę dynamiki, z drugiej pisanie rozpoczynają m. in.
dziennikarki Janina Jankowska, Agnieszka Romaszewska oraz socjologowie Jarosław Flis
i Norbert Maliszewski. W roku 2009 pojawia się sześć nowych blogów "czerwonych",
w 2010 - siedem (m.in. ekonomisty Krzysztofa Rybińskiego i dziennikarza śledczego
Witolda Gadowskiego), w 2011 - ani jeden. Równocześnie w latach 2007 i 2008 kończy
działalność po 11 blogów "czerwonych" (w tym przypadku za datę zakończenia
działalności uznaję ostatnią publikację notki, wliczając blogi prowadzone w ostatnim
okresie ze zmniejszoną częstotliwością), w 2009 - 5, w 2010 - również 5.
W kilku przypadkach publicyści rezygnowali z pisania w Salonie 24 w związku
z nowymi zobowiązaniami lub inicjatywami medialnymi. Tak było z publicystami
"Rzeczpospolitej", która w lecie 2007 roku ruszyła z nową odsłoną swojego portalu,
którego częścią stały się blogi. W związku z tym w "Salonie24" zamiast wielu blogów
dziennikarzy "Rz" pojawił się kilka miesięcy później blog "Publicyści Rzeczpospolitej",
będący wynikiem porozumienia między Igorem Janke a Pawłem Lisickim - naczelnym
dziennika59. Na blogu redakcyjnym pojawiały się m.in. teksty Rafała Ziemkiewicza
i Tomasza Terlikowskiego, lecz również autorów, wcześniej nie publikujących w Salonie.
W późniejszym okresie część tych osób wróciła do samodzielnego blogowania, blog
"Publicyści Rzeczpospolitej", bez wyraźniej przyczyny, zakończył działalność w lipcu
2010. Od października 2007 ukazało się na nim 169 tekstów. W związku z nowymi
zobowiązaniami z pisania w Salonie24 zrezygnowali Jan Wróbel i Grzegorz Zalewski.
Pierwszy z nich odszedł w 2008 roku w związku ze startem innej inicjatywy blogowej,
której nazwy nie podaje (chodzi prawdopodobnie o blogowisko "Newsweeka"
Redakcja.pl), drugi w tym samym roku rozpoczął pisanie w portalu bossa.pl związanym
z Bankiem Ochrony Środowiska, w którym publikuje do dziś wpisy o tematyce
ekonomicznej. Dość tajemniczo z Salonem24 pożegnał się Jakub Kumoch, który
w styczniu 2010 napisał:
No to dojechaliśmy do końca. Wczoraj ostatecznie po długich bojach z samym sobą
zdecydowałem, że wybieram porzucenie mediów i służbę dla państwa. W związku z tym moje
poglądy, opinie na temat polityki, życia, Alicji Tysiąc, wszystkich gazet i gazetek, idą w kąt.
59
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I.Janke (2007) Rzeczpospolita.pl i Salon24.pl będą współpracować (na)
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Stają się wyłącznie moją prywatną sprawą. Zawieszenie blogowania jest jedną z najbardziej
bolesnych konsekwencji, które muszę ponieść.
Żeby nie przedłużać: olbrzymie dzięki za te długie dyskusje i dzięki, że chciało się Wam
czytać. Bywały okresy, kiedy ten blog był dla mnie prawdziwym oknem na świat. Strasznie
dziękuję polemistom, zwłaszcza tym, którzy dążyli do wspólnego dojścia do prawdy. Będzie
mi Was brakować.
Niestety - choć część uzna to za cenzurę - zdezaktywowałem większość swoich starych
wpisów. Pozostawiłem tylko cztery, które są absolutnie neutralne politycznie, wyrażają moje
poglądy dotyczące ... biegania czy też dziennikarstwa. Nie wykluczam, że od czasu do czasu
coś napiszę. Ale tym razem o maratonie albo o hokeju na trawie.
Pozdrawiam Was serdecznie
Kumoch60

Na zmiejszenie się liczby pojawiających się nowych blogów "czerwonych"
wpłynęła na pewno nowa kategoria "zielonych", do której przeniesiono również część
blogów, które powstały jako blogi "czerwone" (np. oficjalne blogi polityków, czy też blogi
niektórych organizacji

i środowisk opiniotwórczych). Ponieważ jednak blogi te nie

interesują nas pod kątem relacji blogerów z ludźmi mediów tradycyjnych, nie biorę ich pod
uwagę w zestawieniach dotyczących blogów, zakwalifikowanych przez redakcję Salonu 24
jako blogi publicystów w momencie wydzielenia nowej kategorii "blogów oficjalnych".
Z 80 czerwonych 13 ani razu nie wzięło udziało w dyskusjach, toczących się w
Salonie 24 - w tym również na ich własnych blogach. Przypadkiem wyjątkowym jest tutaj
blog Bronisława Wildsteina, który służył publikacji w odcinkach powieści Dolina nicości.
Choć autor nie odpowiadał na komentarze, wszedł jednak w interakcję z czytelnikami,
ogłaszając dwa konkursy. Pierwszy na najciekawszy jego zdaniem tekst poświęcony
książce, drugi - na opis dalszych losów głównego bohatera. Kolejnym wyznacznikiem
interakcji jest wzajemne linkowanie innych blogów, co w Salonie 24 umożliwia funkcja
"poleć bloga". Po kliknięciu w odpowiedni przycisk przez zalogowanego użytkownika link
do polecanej strony pojawia się na liście na jego własnym blogu. Z 39 "czerwonych"
blogerów, którzy byli aktywni w 2011 roku, skorzystało z niej jedynie dwunastu.
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Niepowodzeniem zakończyła się jedyna próba przyznania statusu "czerwonego"
wcześniejszej "niebieskiej", czyli ~Katarynie. Miało to miejsce w marcu 2007 roku. Dla
redakcji Salonu miało być to uznanie jej wyjątkowej pozycji i docenienie profesjonalnego
stylu jej blogerskiej twórczości.
Z przyjemnością informujemy, że dokonaliśmy pierwszego transferu ze strefy "niebieskiej" do
"czerwonej". Kataryna jest najbardziej znanym komentatorem politycznym w polskiej sieci,
nie będącym zawodowym dziennikarzem. Doceniając jakość Jej tekstów, zaproponowaliśmy
przejście do strefy publicystów. Cieszymy się bardzo, że jest z nami. Nadal - zgodnie z jej wolą
- pozostaje anonimowa.
Chcemy jednak bardzo mocno podkreślić, że blogerzy "niebiescy" są dla nas bardzo
ważni. Bardzo doceniamy Wasze teksty i zaangażowanie. Jak pewnie zauważyliście, coraz
częściej teksty "niebieskich" lądują w górnej części Salonu. To nie przypadek. Po prostu Wasze
posty są coraz lepsze i bardzo chętnie je będziemy promować. Miłego blogowania

61

Dla części blogerów było to jednak posunięcie niezrozumiałe i przyjęte nieufnie,
często odbierane jako próba ugłaskania popularnej blogerki przez dziennikarski
mainstream. Nie była to jedyna kontrowersja. ~Eumenes pisał:
(...)chodzi o pewną zasadę. Do tej pory rozróżnienie na czerwonych i niebieskich było jasne.
Czerwoni to zawodowcy piszący pod własnym nazwiskiem i zdjęciem, niebiescy to amatorzy,
którzy piszą co chcą i jak chcą. Jeśli niebieski napisał jakiś świetny tekst, to trafiał on między
teksty czerwonych - to było ok. Wszystkie teksty Kataryny trafiały na jedynkę i nikt nie
protestował. Teraz państwo Janke zdecydowali, że czerwony kolor będzie służył nagradzaniu
niektórych blogerów. Trudno powiedzieć, jakie są kryteria. Niektórym się to podoba, innym
nie. 62

W związku z kontrowersjami ~Kataryna zrezygnowała ze statusu "czerwonego"
blogera" wracając do statusu "niebieskiego".

2.6.2 Lubczasopisma
Podział blogów na trzy grupy nie jest jedyną innowacją, wprowadzoną w ramach
Salonu24. W 2010 roku redakcja stworzyła projekt pod nazwą Lubczasopisma. Projekt ten,
jeszcze przed ujawnieniem samej nazwy zapowiadany był jako wydarzenie, które zmieni

61

B. Janke (2007) Pierwszy awans w Salonie24 - Kataryna zmienia barwy (na)
http://bognajanke.salon24.pl/14467,pierwszy-awans-w-salonie-kataryna-zmienia-barwy (ost. wizyta 15
11 2011)
62
http://budyn78.salon24.pl/15510,do-kataryny-pankrokowy-list-otwarty#comment_339662 (ost. wizyta 15
11 2011)
54

polskie media na równi z aferą Rywina. 17 czerwca 2010 Igor Janke inauguruje
Lubczasopisma wpisem na swoim blogu.
Nasi Drodzy!
Uruchamiamy dziś projekt, nad którym pracowaliśmy kilka miesięcy. Najpierw nasz oficjalny
komunikat, który dziś przekazujemy na zewnątrz:
Salon24.pl rozpoczyna rewolucję w polskich mediach. Od dziś każdy może zostać redaktorem
naczelnym, dobrać sobie redaktorów, dobrać dowolną ilość tekstów publicystycznych
z wszystkich dostępnych w Salon24.pl blogów, newsów z serwisu informacyjnego (PAP)
a w przyszłości też zdjęć i plików multimedialnych. Każdy może stworzyć własne medium –
Lubczasopismo. Medium, które będzie mogło korzystać nie tylko z całej potężnej bazy treści
Salon24.pl ale i otrzyma silne wsparcie marketingowe ze strony Salon24.pl.
Swoje media będą mogli w ramach Salon24.pl stworzyć blogerzy lewicowi, swoje-prawicowi.
Zwolennicy Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego. I każdego innego
polityka. Ale przede wszystkim liczymy na to, że w krótkim czasie powstaną Lubczasopisma
lokalne. Chcemy, by w każdym polskim mieście powstało Lubczasopismo, w którym blogerzy
będą pisać o miejscowym szpitalu, szkole, drogach. Będziemy inspirować powstanie
Lubczasopism zajmujących się śledzeniem pracy burmistrzów i prezydentów. Małych i dużych
miast. Chcemy by powstały Lubczasopisma zajmujące się problemami kobiet, pomocą
charytatywną, problemami samoorganizowania się społeczeństwa. Rozpoczynamy współpracę
z trzecim sektorem. Mamy zamiar wspomagać także tworzone przez naszych użytkowników
media poświęcone operze, teatrowi, plastyce ale i piłce nożnej.
Dlaczego to robimy? Bo zadaliśmy sobie proste pytania: Czy media spełniają dobrze swoją
funkcję, którą wyznaczyła im systemy demokratyczne w XX i XXI wieku? Czy informują
bezstronnie,

bronią

interesów

obywateli,

pozostają

poza

naciskami

polityków

i biznesu? Odpowiedź brzmi: Coraz częściej – nie.
Postanowiliśmy więc pomóc tworzyć media obywatelskie, w których informacja i komentarz
są subiektywne, ale nikt tego nie ukrywa. Bo twórcy mediów obywatelskich nie ukrywają
swoich poglądów i punktów widzenia. Ale jest ich bardzo wielu. Dzięki temu szansa na to, że
żadna informacja się nie zostanie przemilczana, że żaden punkt widzenia nie zostanie
pominięty - jest duża.
Teraz już nie tylko dziennikarze patrzą na ręce rządzącym. Teraz robi to coraz więcej
obywateli. Lubczasopisma będą tworzyć obywatele. Bo Salon24.pl to medium obywateli.
Dlaczego Lubczasopisma? Tak, jest w tym trochę ironii. Chcemy wyraźnie zdystansować się
od wszystkiego, co tak źle kojarzyło nam się z nieprzejrzystym światem powiązań mediów,
biznesu i władzy. My chcemy być przejrzyści, bo media obywatelskie muszą być przejrzyste.
Projekt realizujemy dzięki środkom z finansowanego przez Unię Europejską programu 8.1.
Nasz pomysł został uznany za innowacyjny na poziomie światowym.
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Salon24.pl istnieje od 16 października 2006 roku. W ciągu ostatniego roku nasza oglądalność
zwiększyła się o ponad 300 procent. Dziś odwiedza nas ponad 1 milion unique
users miesięcznie. Salon24.pl generuje 15 milionów page views miesięcznie
Igor Janke, Radek Krawczyk63

Czym są Lubczasopisma? Można określić je jako miniportale blogowe w ramach
Salonu24, których zawartość ich redaktorzy mogą kształtować według własnego uznania.
Swoje lubczasopismo stworzyć może każdy bloger Salonu24. Właściciele portalu nie
stawiają żadnych ograniczeń tematycznych, a użytkownik stworzyć może dowolną liczbę
lubczasopism. Głównym impulsem do stworzenia projektu były stałe narzekania blogerów
na dobór tekstów na stronie głównej, będącej według większości użytkowników
najważniejszą formą promocji blogów. Lubczasopisma miały dać możliwość stworzenia
nieograniczonej liczby "stron głównych", które wybierał by, razem z ulubionymi
lubczasopismami sam czytelnik. Projekt, w swej pierwszej formie, nie spełnił jednak
oczekiwań. Sam Igor Janke przyznaje, że nie wszystko poszło tak, jak spodziewali się jego
twórcy: Na pewno popełniliśmy błędy przy komunikowaniu lubczasopism, za bardzo je
narzuciliśmy, wymyśliliśmy sobie, że ludzie nie będą mieli wyjścia, jak zobaczą, jakie to
jest fajne narzędzie, którego mogą używać. Okazało się, że było to błędem, że byliśmy
nahalni, że ludzie się tylko wkurzyli, ja to rozumiem. A potem się z tego próbowaliśmy
wycofać. Za chwilę zrobimy takie drugie podejście. Zmienimy nazwę lubczasopism, bo ze
wszystkich stron słyszymy, że to ludzi drażni. Spróbujemy drugiego podejścia, bo nam się
ciągle wydaje, że to jest super narzędzie. Wzięło się to stąd, że ludzie narzekali na to, jak ja
układam SG. To niech układają swoją. A potem powstanie wiele mediów, które będą
ciekawe i ludzie będą zaglądać - "ciekawe co u tego, ciekawe, co u tamtego", Ktoś założy
o operze, ktoś o prawicy, a ktoś o czymś tam. Stworzyć wiele fajnych miejsc. Trochę
powstało i niektóre jeszcze żyją. Powstało ich 700.
Lubczasopisma podzielić można na kilka grup:
- zbierające teksty autorów o zbliżonych poglądach (np. "PiSmo", prowadzone przez
zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i jego zaprzeczenie - "Pogarda i Samogwałt"
zbierające treści krytyczne wobec tej partii);
- poświęcone konkretnej tematyce (np. poświęcone głównie tematyce historycznej
związanej z Warszawą "Poczta Warszawska", "Sędzia Rozgrzany" zbierające teksty na
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temat domniemanych nadużyć wymiaru sprawiedliwości i spraw, w których autorzy
dopatrują się podtekstu politycznego);
- poświęcone konkretnemu tematowi

lub wydarzeniu (np. "Barometr powyborczy"

zbierający teksty o wyborach parlamentarnych w 2011 roku);
- adresowane do konkretnej grupy czytelników (np. "Dla Warszawiaków");
- zbierające konkretny rodzaj publikacji, np. teksty satyryczne, informacje PAP;
- służące promocji tekstów jednego autora i wpisów przez niego polecanych (np.
"Wolnobieżny świat" blogera ~Chłodnego Żółwia);
Lubczasopisma nie spełniły jednak oczekiwań, które, przynajmniej w przypadku
niektórych blogerów, były bardzo wysokie. ~Wolny Rynek (lubczasopismo "Instytut
Ekologiczny") spodziewał się, że Salon24 da blogerom możliwość tworzenia
autentycznych czasopism internetowych: Sądziłem że lubczasopismo umożliwi mi,
ekonomiście, stworzenie wygodnego narzędzia do tworzenia czasopism w sieci Internet.
Rzeczywistość była jednak odmienna. Możliwości spersonalizowania, sformatowania
czasopism są nadzwyczaj ograniczone. Brak jest możliwości stosowania szablonów,
korzystania z formatowania wyglądu poprzez css, co jest standardem na platformach
blogerskich. Prowadzone czasopisma nakładem wielu godzin pracy wynajętych
informatyków częściowo przeniosłem na inne platformy blogerskie, częściowo zaś jestem
wciąż obecny na Salonie24.

Główne wady to brak możliwości odpowiedniego

wyeksponowania loga czy okładki czasopisma (czasopisma naukowe w sieci, nawet jeśli są
on-line, to owszem, mają okładki, rozwiniętą oprawę graficzną, numery ISSN etc.).
Ograniczone są możliwości publikacji stopki i stałych informacji dla osób nadsyłających
teksty, organiczone możliwości kontaktu z redakcją poprzez portal. Ograniczone
możliwości narzucenia własnej kolorystyki, szaty graficznej, co jest już absolutnym
standardem wszystkich głównych portali. ~sgosia stawia zaś zarzuty, wspomniane wyżej
w wypowiedzi Igora Janke: To czysta iluzja, że się kieruje czasopismem. Służą one
najwyżej jak archiwum zbierające ciekawe dla mnie i moich redaktorów notki, do których
można będzie łatwiej wrócić. Zakładając czasopismo myślałam, że razem z redaktorami
i autorami będziemy tworzyć coś własnego, a jest jak było. Nie widzę specjalnie żadnych
nowych możliwości.
Żywotność lubczasopism pokazuje jednak, że pomimo pewnego rozczarowania są
one atrakcyjne dla wielu blogerów. Dla jednych wartością może być fakt, że można sobie
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szybciej prześledzić wybraną grupę towarzysko-tematyczną (~Chłodny Żółw), na co
wskazywać może istnienie licznych blogów z pierwszej z wymienionych kategorii,
zarówno prawicowych, jak i lewicowych. Na pewno część osób traktuje lubczasopismo
jako zabawkę dla dorosłych, dzięki którym każdy może stać sie "redaktorem naczelnym".
Zabawki są zawsze mile widziane - mówi mi Wiktor Jedoch, prowadzący prawdopodobnie
największą liczbę lubczasopism w Salonie24.

2.6.3 Kluczowe momenty w historii Salonu24
Igor Janke zapytany o najważniejsze w swoim odczuciu wydarzenia związane
z Salonem24 wskazuje zarówno konkretne sytuacje, jak procesy. Chronologicznie zaczać
należy od tych drugich. Są nimi kształtowanie się pewnego profilu politycznego (Był taki
moment, który trudno uchwycić, bo to nie był jeden moment. Kiedy się okazało, że ja
jestem jednak bardziej w prawo, niż w lewo (choć, jak na standardy Salonowe to
umiarkowanie w prawo). Tak naprawdę trudno zważyć, co miało takie finalne znaczenie Salon przesunął się w prawą stronę i zgromadził o wiele bardziej blogosferę prawicową,
niż jaką kolwiek inną.), uświadomienie sobie konieczności moderacji - wątek szerzej
opisany w rozdziale dotyczącym problemów blogosfery. W tej samej części pracy szerzej
opisuję kolejne kluczowe, zarówno wg Jankego, jak wielu blogerów, zdarzenia, znane jako
"sprawa Kataryny". Konflikt wokół najbardziej znanej polskiej blogerki, który przerodził
się w ostrą polemikę z redakcją "Dziennika", która echem odbiła się w wielu innych
mediach miał miejsce w maju i czerwcu 2009 roku.
Katastrofa smoleńska w kwietniu 2010 była według Igora Janke kolejnym
kluczowym momentem dla prowadzonego przez niego portalu. To jest okropne, co
powiem, ale tak jest - mówi Janke -. Wszystkie media, które powstawały w ostatnich latach
na czymś wzrosły. CNN na wojnie w Zatoce, TVN 24 wystartował chwilę przed WTC,
myśmy powstali dużo przed katastrofą, ale myślę, że to był taki ważny moment, w sensie
takim, że - ja opisuję rzeczywistość, bez żadnej satysfakcji, broń Boże - skok oglądalności
był olbrzymi i bardzo wielu z tych ludzi zostało w Salonie. I wobec tego, co się działo
potem, jednak ta dyskusja o katastrofie, ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami tu się
mogła toczyć normalnie i to było ważne doświadczenie. I to było ważne dla rozwoju
medium.
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O tym, jaki wpływ miała tragedia 10 kwietnia na zawartość blogów piszę
w oddzielnym rozdziale. Wpływ na ich popularność, o którym mówi Igor Janke,
potwierdzają statystyki. Według danych, zbieranych przez analizujący ruch w sieci serwis
alexa.com, w kwietniu 2010 Salon24 notował trzy razuy większą liczbę odsłon, niż
w poprzednich miesiącach. Późniejsze statystyki, choć zdarzały się zarówno spadki jak
wzrosty liczby odwiedzin nigdy nie zeszły poniżej poziomu.

Rys.1. Zestawienie liczby odsłon Salonu24 przed i po 10 kwietnia 2010 roku wg serwisu alexa.com

Zjawisko to potwierdza liczba publikowanych dziennie tekstów. W pierwszym
miesiącu działania portalu wyniosła ona 12, by po trzech miesiącach osiągnąć 40 i rosnąć
dalej (z drobnym zwolnieniem tendencji w miesiącach wakacyjnych) o kilkanaście tekstów
na dzień. Swój pierwszy szczyt liczba nowych tekstów na dzień przypadła na październik
2007, będący miesiącem wyborów parlamentarnych, w którym dziennie ukazywało sie
średnio 177 premierowych wpisów. Później nastąpiła stablizacja na niższym poziomie,
wahającym się pomiędzy 81 a 133. Od października 2009 (wybory do Europarlamentu)
obserwujemy kolejny wzrost liczby tekstów, których tym razem ukazuje się średnio ok.
160. W marcu 2010, a więc w miesiącu poprzedzającym katastrofę smoleńską codziennie
pojawia się 160 nowych notek, tymczasem w kwietniu średnia ta to 247, w maju - 292,
zaś w wyborczych czerwcu i lipcu odpowiednio 332 i 283. Mimo późniejszego spadku
nigdy nie zeszła poniżej poziomu sprzed kwietnia 2010, jedynie w czerwcu i lipcu 2011
notując tę samą wartość (247 i 246 tekstów dziennie).
Już z tych danych wynika, jak ważna dla Salonu24 była kampania prezydencka
2010 roku. Tym ważniejsza, że jeden z dwóch czołowych kandydatów, prezes PiS Jarosław
Kaczyński, uczynił z Salonu24 bardzo ważne miejsce dla swojej kampanii. Zainaugurował
ją wywiadem udzielonym Igorowi Janke, a będącym zbiorem odpowiedzi na pytania,
zadane wcześniej przez grupę blogerów Salonu. Wywiad ukazał się w Salonie24 w dwóch
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częściach. Pod pierwszą pojawiło się 495 komentarzy64, pod drugą - 40565. Janke
opowiada:

To, że wtedy jeden z dwóch najpoważniejszych kandydatów, uważany za

człowieka, który może wygrać te wybory, wybrał to medium na start swojej kampanii, to
było szokujące i okazało się spektakularnym sukcesem. Pamiętam potem, ludzie ze sztabu
PiS do mnie dzwonili i mówili, że gdyby Kaczyński wystąpił o 19:30 w TVP1 i miał
godzinę, to by nie było takiego efektu.To było fenomenalne. Myśmy sami zrozumieli, w jaki
sposób działa blogosfera. Bo co się stało? Nie dość, że to się rozpełzło do wszystkich
innych mediów, wszystkie media powoływały się na to, byliśmy wszędzie absolutnie obecni,
to zobaczyliśmy, jak działa sama blogosfera. że ten tekst w jednym miejscu rozpełzł się na
sto kilkadziesiąt innych tekstów, które natychmiast powstały. Ci, którzy prowadzili
kampanię mieli jeden tekst, który ludzie czytali, ale przecież powstało ileś tych tekstów
tylko w obrębie salonu, sto kilkadziesiąt powstało natychmiast i każdy z tych tekstów był
czytany osobno. Czyli ten wywiad był czytany nie tylko na blogu (Kaczyńskiego) ale i na
każdym innym. Igor Janke wspomina o sytuacji, która pokazała mu, jak silna - tym razem
w oczach osób kreujących polską politykę - jest stworzona przez niego platforma blogowa:
(...) zadzwonił do mnie człowiek, który robił kampanię PiSowi, pracował, robił badania dla
PiSu i namawiał, żebym napisał jeden tekst. To była taka ciekawa rozmowa, bo on mówi
"Słuchaj, oni, czyli druga strona, będą próbowali zorganizować debatę o wolności. Żeby
pokazać, że to jest ich główna wartość, że my zagrażamy tej wolności, a my chcemy na to
odpowiedzieć dyskusją o odpowiedzialności. Taką, że wolność nie jest bez granic, ma
swoje granice i jeżeli się stawia te granice, to się zaczyna mówić o odpowiedzialności.
Chcieliśmy zrobić, żeby ta debata była "Wolność vs odpowiedzialność". Ja jako
dziennikarz czuję, że mnie się próbuje wkręcić w kampanię, ja w przeciwieństwie do
blogerów, jako dziennikarz się nie angażuję w kampanie żadne i staram się nie angażować
w popieranie, co blogerzy robią. Mówię "Ja wiem, że jesteś spinerem, próbujesz mnie
wkręcić, ale to jest bardzo fajny temat, gdyby debata się wokół tego toczyła, to byłoby
świetnie, ja chętnie o tym napiszę". I mówię "Wiesz co? Ja napiszę do Rzepy taki tekst
o tym". A on mówi "Nie, nie, nie! Nie do Rzepy, zrób to w Salonie." I ta jego spontaniczna
reakcja, to nie to, że on chciał mi zrobić przyjemność, on chciał jako strona kampanii
dobrze dla siebie i uznał, że my jesteśmy skuteczniejsi w wywoływaniu debaty na jakiś
temat.
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http://jankepost.salon24.pl/181395,jaroslaw-kaczynski-dla-salon24-cz-1-czas-porozumienia (ost. wizyta
15 11 2011)
http://jankepost.salon24.pl/181834,kaczynski-nie-wskaze-nastepcy-wywiad-cz-2 (ost. wizyta 15 11 2011)

W lutym 2011 Jarosław Kaczyński dołączył do grona polityków, publikujących
blogi w Salonie24. Trzy miesiące później, w maju 2011 roku Igor Janke odniósł kolejny,
tym razem międzynarodowy sukces. Otoczenie przebywającego z wizytą w Europie
prezydenta USA Baracka Obamy zdecydowało, że to właśnie polski portal blogowy będzie
miejscem jedynego wywiadu Obamy dla europejskich mediów. W rozmowie amerykański
prezydent tak tłumaczył ten wybór: Telewizja jest ciągle bardzo silna. Drukowane media
są ciągle bardzo ważne. Ale jeśli spojrzymy na zachodzące zmiany generacyjne, widzimy,
że młodzi ludzie pozyskują informacje przez media społecznościowe. One dają młodym
ludziom siłę do organizowania się, do mobilizowania się, do zajmowania się różnymi
sprawami, wspierania różnych rozwiązań, czy obrony konkretnych spraw. Niezwykle ważna
jest elastyczność i prędkość działania mediów społecznościowych. Wdzieliśmy, co działo
się w Egipcie dzięki takim mediom społecznościowym, podobne rzeczy widzimy zresztą na
całym świecie. To może być niezwykłe narzędzie dla obywateli do ponownego angażowania
w sprawy publiczne i do tego, by mogli kontrolować rządzących, by mogli rozliczać ich
z tego, co mówią.
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Dla pełnego obrazu należy wspomnieć, że tydzień wcześniej

w Salonie24 ukazał się również wywiad z Johnem MacCainem, republikańskim
kontrkandydatem Obamy z roku 2008.
Warto wspomnieć, że pierwszym politykiem, który zdecydował się na udzielenie
wywiadu Salonowi24 był Bogdan Zdrojewski, który w październiku 2007 roku
odpowiedział korespondencyjnie na zestaw pytań, przygotowanych przez blogerów.
Wcześniej, w tym samym miesiącu odbyło się pierwsze spotkanie urodzinowe Salonu24,
którego gościem był Jan Maria Rokita.
2.6.4 Salon24 po pięciu latach
Po pięciu latach, pomimo pojawienia sie wielu nowych graczy na rynku blogów
politycznych, Salon24 zachowuje pozycje lidera. Co kilka miesięcy przyciąga uwagę
czytelników kolejnymi spektakularnymi wydarzeniami. W październiku 2011 blogerzy
uroczyście świętowali

w warszawskiej Cafe Rozdroże kolejną rocznicę powstania strony.

W tym samym miesiącu odbył się, pierwszy w historii portalu, wieczór wyborczy, podczas
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Obama dla Salon24: Polska może być światowym liderem, z Barackiem Obamą rozmawia Igor Janke (na)
http://lubczasopismo.salon24.pl/obamawpolsce/post/310730,obama-dla-salon24-pl-polska-moze-bycswiatowym-liderem (ost. wizyta 15 11 2011)
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którego korespondenci redakcji nadawali na żywo relacje z komitetów wyborczych. Portal
rozszerza swoją ofertę o serwisy tematyczne, nie związane bezpośrednio z polityką.
W maju 2011 powstało blogowisko Sportifo24.pl poświęcone tematyce sportowej,
w czerwcu tek24, poświęcony nowym technologiom. W listopadzie - zapowiadane
wcześniej blogowisko o tematyce kulturalnej i lifestylowej latte24.pl, a także energo24.pl
poświęcone energetyce.
Obok sukcesów Salon24 ma na swoim koncie również porażki, jednak większość
z nich złożyć należy na karb specyfiki polskiego życia politycznego ostatnich lat. Igor
Janke mówiąc o rozminięciu się Salonu z pierwszymi wyobrażeniami, przedstawia
równocześnie swoja wizję rozmów w tym miejscu, wreszcie miejsce Salonu24
w ogólnopolskiej debacie: Salon24 bardzo różni się od pierwotnych założeń. Ale nie mam
o to jakiejś pretensji do świarta, że on się różni. Ja sobie wyobrażałem, że to będą jedni
i drudzy ze sobą rozmawiać. To wynika z tego, jak ja myślę o świecie. Bardzo nie podoba
mi się to, co się dzieje w dzisiejszej Polsce, bardzo mi się nie podoba, że są dwa plemiona,
które ze sobą walczą, nie rozmawiamy. To państwo nie pójdzie do przodu, nie da się
przeprowadzić żadnego dużego projektu w 30%. Da się zrobić w 60... Ale to ludzie muszą
ze sobą uzgodnić jakieś podstawowe rzeczy. I Salon miał być tego emanacją, ale
rzeczywistość jest taka, jaka jest w Salonie. Nie płaczę, bo jestem dużym chłopcem,
uważam, że i tak jest bardzo dobrze. Już się rozstałem z myślą, że to będzie miejsce takiej
debaty od lewa do prawa, gdyby to było miejsce bardziej w lewo, to bym miał z tym
problem, że jestem bardziej w prawo - nie płaczę z tego powodu, bo się czuję tutaj dobrze.
Chciałbym, żeby było więcej - ale to nie jest problem Salonu24, to jest problem Polski żeby było więcej poważnych debat, takich merytorycznych, o polityce, o tym, co jest ważne
w polityce itd. Cieszę się, że wiele spraw wychodzi, takich, jak związane ze Smoleńskiem.
Oczywiście część poszła w wariactwo, ale wiele bardzo poważnych rzeczy zostało tutaj
zrobionych. że ja się z czymś mogę nie zgadzać, to jest zupełnie inna historia. Gdyby to
miało być w pełni medium moich marzeń, wszyscy pisaliby mądre, merytoryczne teksty
i - to jest taka wizja Radka (Krawczyka – przyp. K.K.) w dużej mierze - społeczeństwo jest
takie, że obywatele, którzy mają kompetencje w jakiejś dziedzinie, bo społeczeństwo idzie
w tym kierunku, że eksperci od różnych dziedzin (tak, jak było troszkę przy Smoleńsku, ale
mogło być troszkę bardziej), jest problem, którym wszyscy się zajmują. Dziennikarze nie są
w stanie się nim zająć, zresztą – dziennikarzy już za chwilę nie będzie, ale mamy eksperta blogera, który pracuje w wojsku, jest inżynier, jest ktoś, kto pracuje na kolei, jest lekarz,
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jest fizyk, jest naukowiec jakiś tam jakiś, i oni dzielą się wspólnie swymi kompetencjami
i tworzą tę wspólną wiedzę. I żeby takich rzeczy było jak najwięcej. Trochę tego jest, ale
mogło by być więcej, trochę jestem zawiedziony, że tego jest tak mało. Jak na potencjał,
który jest w Polsce, to, że tym ludziom w ogóle chce się pisać, to jest super, natomiast, żeby
chciało im się więcej pisać, a mniej naparzać ze sobą, to myślę, że by było lepiej.
Kwestia agresywnych zachowań blogerów i prób radzenia sobie z nimi opisana jest
w osobnym rozdziale, poświęconym głównym problemom blogosfery. Polaryzację
blogerów, która przekłada się na zarzuty przechyłu w prawą lub w lewą stronę, ilustrują
liczne teksty blogerów. Nie ma praktycznie dnia, w którym administracja nie spotkałaby
się z tego typu oskarżeniami. Stają się one często przyczyną odejść blogerów.
(...) Salon24 bedacy czescia medialnego swiata wirtualnej IV RP, ktory tworza "Gazeta Polska"
z przyleglosciami, "Rzeczpospolita" + “Uwazam Rze”, portal "wPolityce", "Arcana", Teologia
Polityczna", poswiecona “Fronda”, media T.Rydzyka oraz Kosciola, itd. z ktorymi S24
konkuruje o serca i umysly (tudziez portfele) "narodu kaczystowskiego", stal sie instytucja
polityczno-spoleczno-kulturalna polskiego Glupotkowa. A pisanie w Salonie24 jest de facto
uczestnictwem w rywalizacji mediow prawicowych wedle regul narzuconych przez “Gazete
Polska” pompujaca glowy swych czytelnikow smolenskim helem - wygra ten, kto spowoduje
“odlot” czytelnikow na jak najwyzszy poziom absurdu - ktora kompletnie odmozdza debate
publiczna w Polsce.

Umieszczanie tu bloga ludzi myslacych w kategoriach polskiej racji stanu oraz realiow
spolecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturowch, itd. oraz widzacych Polske
w kontekscie Europy i globalnego swiata, a nie zwidow, rojen i majakow "narodu
kaczystowskiego" (stanowiacego 95% blogerow Salonu24 i zdaje sie wiekszosc polskiej
blogosfery) spowoduje, ze bedzie on listkiem figowym dla paranoi, jaka serwuja politycznej
publice Janke, Lisicki, Sakiewicz, Karnowski, Rydzyk, itd. Dajac Wlascicielom Salonu24 alibi
do twierdzen, ze S24 jest pluralistyzny, centrowy, otwarty, itd. 67

Tymczasem ~Andy-aandy mówi: Gdy zacząłem tam pisać — spodziewałem się, że
będzie tam wolność wypowiedzi dla wszystkich. Jednak S24 zamienił się w chlew, w którym
zbolszewizowane lewactwo mogło do woli nazywać innych zgodnie ze wskazówkami tow.
Stalina: "faszystami" czy "nazistami"... Bez reakcji adminów... Jednocześnie na S24 mogli
bez przeszkód pisać pseudonaukowe kawałki bzdur apologeci tow. Lenina, dla których tow.
Lenin był niewinną bolszewicką dziewicą — za którą tysiace wyroków śmierci na
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http://jankepost.salon24.pl/349943,tomasz-lis-tak-konczy-sie-dziennikarstwo#comment_5097939 (ost.
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przeciwników komunizmu podpisywali jego bolszewiccy przyjaciele, używając tytułu
komisarz i nazwiska "Lenin"...
Większość wydarzeń przywołanych w rozmowie przez Igora Janke powraca
w tekście, będącym równocześnie zaproszeniem na piąte urodziny Salonu24.
Zaczynaliśmy jako malutka rodzinna firma. Moja Żona Bogna całe dnie spędzała na
moderowaniu Strony Głównej, z moim wspomaganiem wcześnie rano i wieczorami.
W niedzielę laptopy zabieraliśmy nawet na obiad do znajomych. Nikt nas nie mógł w tym
wyręczyć. Potem dołączyli Krawczykowie. Ania zajmowała się sprawami promocyjnymi,
Radek pracował nad rozwojem Salonu. Zaczynaliśmy od 15 dziennikarzy. Potem dołączali
pierwszy blogerzy z zewnątrz. Długo pracowaliśmy sami, przed i po pracy, a nasze żony
w ciągu dnia. Nie było to łatwe, ale fascynujące.
Od początku dostawaliśmy ogromnie dużo oznak sympatii i sporo krytyki. Jedni nas oskarżali,
że jesteśmy skrajną prawicą, inni, że prawicę cenzurujemy, a promujemy lewaków.
A my po prostu staramy się zbudować miejsce wolnej dyskusji, silne, niezależne medium.
Wolne od politycznych nacisków i poprawności. Staramy się zbudować solidną, innowacyjną
firmę. Staramy się, wspólnie z Wami, wyznaczać standardy polskiego Internetu. Udało nam
się uwolnić od inwazji trolli, chamstwa jest u nas o wiele wiele mniej, niż na innych dużych
i małych portalach. Nigdzie za to nie ma tylu poważnych, a czasem mniej poważnych debat
o Polsce i sprawach ważnych dla naszej Ojczyzny.
Nasi przeciwnicy wieszczyli nam wielokrotnie klęskę. A nam jakoś ciągle rosło. Popełnialiśmy
błędy, uczymy się ciągle, próbujemy nowych rzeczy. Otwieramy nowe serwisy, rozkręcamy
zupełnie nową telewizję internetową.
Mamy zaszczyt gościć wielką grupę fantastycznych blogerów. Są u nas znani naukowcy,
czołowi politycy, eksperci, think-tanki. Był prezydent USA Barack Obama, byli inni znani
zagraniczni politycy, jesteśmy zapraszani na wielkie konferencje jak Internet World
w Londynie, jesteśmy partnerami takich imprez jak Wrocław Global Forum, Forum
Ekonomiczne w Krynicy, Konferencja poświecona Partnerstwu Wschodniemu, czy teraz
Kongres Obywatelski. Chcemy być żywym miejscem. Kontrowersyjnym i niesfornym.
Zaczęliśmy jako malutki serwisik. Bez pieniędzy, ale z pomysłami i energią. Stanęliśmy
naprzeciw gigantów medialnych. Dziś zbliżamy się do nich coraz szybciej. Nierzadko te
wielkie media próbują przemilczać to, co robimy. Coraz rzadziej mogą sobie na to pozwolić.
Zamierzamy iść dalej. Razem z Wami. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za
te pięć lat. Dziękujemy za setki tysięcy tekstów, za Wasze zaangażowanie. Przepraszamy za
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popełniane błędy. Obiecujemy, że będziemy się starać, by zbudować jedno z najsilniejszych
i najciekawszych polskich mediów.68

2.7 Portale stworzone przez blogerów
Choć Salon24 uporządkował rynek, jednocześnie szybko okazało się, że nie jest
w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich potencjalnych użytkowników. Pojawiły sie więc
szybko kolejne inicjatywy, z których większość narodziła się wśród blogerów portalu Igora
Janke. Cechą łącząca je jest duży procent powtarzających się użytkowników i tekstów,
które często ukazują się na wielu stronach równocześnie. Wszystkie powstały z inicjatywy
i wokół osób z ugruntowaną już w blogosferze pozycją. Większość współpracuje ze sobą,
większość też w jakimś stopniu używała do autopromocji Salonu24, czasem w sposób
neutralny, czasem, jak w przypadku Kontrowersji, wrogi. Większość, co zrozumiałe,
porusza zbliżoną tematykę, choć znaleźć można różnicę w rozłożeniu akcentów.

2.7.1 Tekstowisko
Tekstowisko było pierwszym portalem, który powstał z inicjatywy osób, piszących
w Salonie24 - ~Igły, Artura M. Nicponia i Jacka Jareckiego oraz informatyka - Sergiusza.
Wiele osób oskarżało twórców nowego portalu o próbę rozbicia Salonu24, a równocześnie
żerowanie na nim - dotychczasowi blogerzy z S24 bardzo silnie reklamowali nowy portal
na swoich blogach, np. publikując jedynie zapowiedzi tekstów z odsyłaczami na
tekstowisko. Początkowo w nowym portalu pisać mogły jedynie osoby zaproszone bądź
zaakceptowane przez redakcję, dodatkowym warunkiem było wniesienie wpisowego.
W myśl polityki redakcyjnej niemile widziani byli ci autorzy, którzy zbyt mocno kojarzeni
byli w konkretnymi partiami politycznymi, a ich blogi uznawane były za partyjną
propagandę. Specyfiką tekstowiska był bardziej kameralny, niż choćby w Salonie24
klimat. Tak opisywał to zjawisko ~Galopujący Major po pół roku działania portalu:
Zaletą tekstowiska z pewnością jest klimat. Nie ma też chamstwa i tekstów typu „pierdolnę aż
się kulam nakryje”, co na salonie przechodzi prze czujne cenzorskie oko Radosława
„Schadenfreunde” Krawczyka. Na tekstowisku się rozmawia inaczej. Choć właściwie nie
rozmawia lecz płynie, w leniwym nurcie pewnej zmanierowanej konwencji, która tekstowisku
niewątpliwe nadaje szyku. Jak kogoś się obsobacza to stara się robić to elegancko, choć
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oczywiście zawsze trafi się taki Maciejowski i zwyzywa od zdrajców. Cudów nie ma, nic nie
jest doskonałe, zawsze może zdarzyć się wtopa.
Ale to co jest zaletą może bywać też wadą. Kto bywał na innych forach, platformach
blogowych z pewnością zauważy, że po pewnym czasie musi przyjść kryzys. A z kryzysami tak
to już jest, że nigdy nie wiadomo, czy zaczekać, a może przejdzie, czy już reagować, bo może
być tylko gorzej.
Gładzenie, mizianie, cmokanie, eleganckie zwroty, chapeau bas na każdym kroku, tykanie się
w rękawiczkach, froteryzm wynoszony na piedestały – to wszystko drugie oblicze na
tekstowisku. Coś jakby prywatka u zblazowanych kumpli, którzy wiedząc już wszystko, śmieją
się z własnych, w zasadzie czerstwych dowcipów. 69

Portal zamknięty został z powodu konfliktu pomiędzy założycielami, a następnie
przywrócony przez jednego z nich razem ze zarchiwizowaną zawartością w grudniu 2011.

2.7.2 Blog.media.pl
Portal Blogmedia.pl (blog.media.pl) w pewnym sensie był kontynuacją takich
inicjatyw jak Czytanki Okolicznych Oszołomów czy Gablotka Kukiego, tworzony był
przez osoby, wcześniej zaangażowane w prawicowe agregaty blogów, takie jak Ckwadrat
i Kuki oraz blogerów z Salonu24, pragnących uniezależnić się od administracji tego
portalu. Kilka miesięcy wcześniej doszło do niepopularnych zmian w Salonie24 - zmieniły
się między innymi adresy poszczególnych tekstów, wszedł w życie nowy regulamin, który
nie spodobał się części blogerów. Liczne problemy techniczne ówczesnego S24 stały się
impulsem do stworzenia niezależnych inicjatyw - zbiorowego bloga grupy autorów pod
hasłem "Lista obecności", później - portalu Blogmedia. Nowe blogowisko miało też
umożliwić publikacje blogów i komentarzy osobom, które z różnych przyczyn popadły
w konflikt z administracją Salonu24, w związku z czym bądź to zostały zbanowane, bądź
ich teksty były praktycznie niepromowane. Portal powstał na początku 2008 roku,
początkowo funkcjonując głównie jako zamknięte forum dyskusyjne, do którego
stopniowo przyznawano dostęp zaufanym osobom. Dodawano też kolejne blogi do
agregacji. W marcu 2008 roku było ich 21, w kwietniu - 32, w czerwcu - ostatnim miesiącu
normalnego działania serwisu agregowano już 65 stron, do których dołączyło 6 blogów
własnych. Tuż przed konfliktem w redakcji, który zaowocował powstaniem dwóch portali
- niepoprawni.pl oraz blogmedia24.pl, na zaproszenie sympatyzującego z ideą
69
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~Galopujący Major (2008), O tekstowisku (na) http://txt-atrium.pl/gama/54084.html (ost. wizyta 30 04 12)

prawicowego portalu blogowego Pawła Paliwody, w Gazecie Polskiej ukazał się artykuł
"Blaski i cienie blogosfery". Jeden z założycieli strony, ~Danz, tak pisał o genezie jej
powstania:
Jeśli jest się uczciwym blogerem, szuka się miejsc czystych, które są wolne od wpływu
patologicznych mediów. W wyniku takich tęsknot powstał nowy portal internetowy
Blog.media.pl – spontanicznie i z potrzeby serca. Portal stworzony przez blogerów bez
wielkich pieniędzy, bez reklamy i bez wsparcia znanych nazwisk. Jego ideą jest agregacja
i promocja niezależnych blogerów o poglądach prawicowych. Jest to miejsce, gdzie można
podyskutować z ludźmi o bardzo wyrazistych poglądach, mieszkającymi w innych miastach,
krajach czy na innych kontynentach. 70

Portal skupił wokół siebie większość rozpoznawalnych prawicowych blogerów.
Nawiązano również współpracę z serwisem polityczni.pl byłego dziennikarza TVP
Wojciecha Nomejki, dzięki czemu pojawiały się na stronie unikalne materiały wideo,
a także prowadzone przez ~Marylę wywiady z politykami. Pojawiły się jednak konflikty
w grupie założycieli, które skończyły się dość gwałtownym zakończeniem działalności.
Głównym polem konfliktu były zasady moderacji i powołanie instytucji tzw. sądu
koleżeńskiego, który, jak się okazało, nie zdobył zaufania części użytkowników. W lipcu
tego samego roku portal został wyłączony przez głównego administratora, ~Kukiego,
który

równocześnie

zadeklarował,

że

przekaże

swoje

uprawnienia

osobom

zainteresowanym dalszym prowadzeniem portalu. Zawiązana w tym celu grupa blogerów
nie uzyskała jednak zaufania części użytkowników, skupionych wokół ~Maryli, popularnej
blogerki, tworzącej regularny przegląd informacji, publikowany początkowo w Salonie24
i ~ckwadrata. W związku z tym pierwsza z grup utworzyła nowy portal Niepoprawni.pl,
druga zaś, kilka tygodni później wystartowała z serwisem blogmedia24.pl.

2.7.3 Niepoprawni.pl
Portal niepoprawni.pl wystartował w lipcu 2007 roku z inicjatywy jednej z grup,
tworzących wcześniej blog.media.pl. Do grupy tej, która utworzyła redakcję portalu
należeli ~Budyń78,~Danz, ~DoktorNo, ~Gawrion i ~Jaku. Bardzo szybko do grupy tej
dołączył również ~Kuki. W późniejszym okresie redakcja stopniowo rozrastała się,
pozostając jednak strukturą nieformalną. Założeniem nowego portalu było stworzenie
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~Do kwadratu (2008) O blog.media.pl w "Gazecie Polskiej" (na) http://dokwadratu.salon24.pl/21687,oblog-media-pl-w-gazecie-polskiej (ost. wizyta 30 04 12)
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miejsca działającego w myśl hasła "blogerzy blogerom". Nowa strona reklamowana była
m.in w Salonie24:
Interesujesz się polityką? Piszesz bloga? Dobrze trafiłeś. W tym miejscu powstaje serwis
tworzony przez blogerów dla blogerów. Znajdą się tutaj najnowsze informacje z kraju i ze
świata, agregacje popularnych blogów, blogi wewnętrzne serwisu - jednym słowem, będziemy
poruszać najciekawsze i jednocześnie najbardziej kontrowersyjne tematy.
Celem naszym jest stworzenie przestrzeni będącej alternatywą dla jednolitej interpretacji
wydarzeń proponowanej przez mainstreamowe media. Odtrutki na multimedialną papkę. Tutaj
będziesz mógł napisać to, co naprawdę myślisz o tym, co nas otacza. Na zarejestrowanych
użytkowników będą czekać specjalne funkcje, takie jak: dodawanie treści do ulubionych,
subskrypcje, możliwość komentowania i oceniania treści. Naszym zamiarem jest stworzenie
serwisu skupiającego społeczność blogerską i wzmacniającego więzi pomiędzy czlonkami tej
społeczności. Oczywiście, nawet my sami nie wiemy dokładnie jaki będzie kierunek rozwoju
tej strony. Chcesz mieć na to wpływ? Jeśli jesteś blogerem, dołącz do nas już teraz, by
współtworzyć z nami ten serwis. Jesteśmy otwarci na współpracę, do której zapraszamy
blogerów, komentatorów i czytelników.
Nie interesujesz się polityką? Nie piszesz? Nieszkodzi. My Cię do tego zmotywujemy.
Odwiedzaj nas często, a na pewno zauważysz pojawiające się nowe funkcje serwisu. Chcesz
nam pomóc - zareklamować naszą stronę? Mamy dla Ciebie bannery.
Pozdrawiamy!! 71

Jeden z założycieli portalu, ~Gawrion, tak ocenia powodzenie misji: Jest to portal
tworzony tylko i wyłącznie przez użytkowników, wolontariuszy. Brak cenzury. Czysty
idealizm i pro publico bono. Jesteśmy chyba największym przedsięwzięciem w polskim
necie o właśnie takiej niekomercyjnej formule. Jesteśmy bardzo ważnym elementem
integrującym śwrodowiska patriotyczne działające i gromadzące się w realu - wystarczy
choćby sprawdzić jak czesto na różnych imprezach, spotkaniach widać nasze krzyżyki
(o krzyżykach, rozprowadzanych za pośrednictwem portalu mowa jest w rozdziale
poświęconym działaniom blogosfery po 10 kwietnia 2010 - K.K.). Dodatkowo - pomimo
totalnie oddolnego chartakteru tej inicjatywy przenikamy do elit politycznych
i dziennikarskich. Tym samym jest to bardzo wazny pomost komunikacji z politykami,
mainstreamem

dziennikarskim,

organizowane

właśnie

z

władzą.

blogerami.

Dowodem
Jesteśmy

tego

są

świadomym

spotkania

premiera

przedstawicielstwem

nieświadomej lecz wielkiej masy użytkowników netu. Elitą netu mającą zdolność
komunikowania się z w/w. To bardzo wazne co robimy i działa tu bardzo mocno zasada
71
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~Niepoprawni.pl (2008), Zaproszenie (na) http://niepoprawni.salon24.pl/95126,zaproszenie (ost. wizyta
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synergii. Każdy z nas robioćy to samo na forum onetu, wp byłby nikim. W momencie kiedy
dajemy mocny głos w jednym miejsu - to się słyszy!

Do

końca

października

portal

miał

ponad

5

tysięcy zarejestrowanych

użytkowników, w tym 1300 w randze blogera. Na współpracę z Niepoprawnymi.pl
zdecydowały się wydawnictwa Rafael (wydające m.in. filmy Grzegorza Brauna i Ewy
Stankiewicz) i Fronda, portal Arcana czy Fundacja im. Jacka Maziarskiego. Maziarski, po
1989 roku polityk Porozumienia Centrum, a wcześniej znany opozycyjny dziennikarz, w
latach 2008 - 2009 publikował na Niepoprawnych.pl swojego bloga. Maziarski, po ciężkiej
chorobie zmarł w maju 2005 roku. Publicysta uważał Niepoprawnych.pl za swoją ostatnią
redakcję. Niepoprawni.pl są też jedynym portalem internetowym nietworzonym przez
zawodowych dziennikarzy, zaproszonym na prawach członka –założyciela do tworzonej
przez byłego szefa Polskiego Radia, Krzysztofa Czabańskiego Federacji Mediów
Niezależnych. Dzięki partnerstwu ze wspomnianymi wydawnictwami portal organizuje
konkursy dla swoich czytelników, obejmuje również patronatem medialnym niektóre
wydawane przez nie pozycje.
Na Niepoprawnych ukazują się blogi wielu autorów, publikujących również
w innych miejscach sieci, portal dorobił się jednak unikalnej wspólnoty użytkowników,
którzy uważają go za "swoje" miejsce w internecie. Najczęściej w kontrze do Salonu24,
który jawi się jako zbyt mocno cenzurowany przez administrację.
Nie obyło się jednak bez konfliktu z grupą użytkowników, która uznała portal za
filosemicki i, po nieudanej próbie zdyskredytowania redakcji jako struktury agenturalnej,
opuściła Niepoprawnych.pl. Część z tych autorów znalazła się później w bardziej
otwartym na środowiska narodowe "Nowym Ekranie". Środowisko to tworzy również
własny, dość hermetyczny portal polacy.eu.org, gdzie temat Niepoprawnych.pl pojawia się
dość często. Jeden z byłych użytkowników serwisu, Paweł Tonderski, pisze: Czytałem
gdzieś, że niepoprawni w jakiś sposób są powiązani z serwerem gazobetonu wyborczego,
że w jakiś sposób podwyższają, im wejścia - klikalność na ich serwerze... Nie wiem, ile jest
w tym prawdy, dla mnie to coraz bardziej podejrzane towarzystwo, i ten ich plugawy
żydowski język i to łatwe popadanie w gniew, typowe dla żydostwa...
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Od innych portali Niepoprawnych.pl odróżnia dość skromna, miejscami robiąca
wrażenie niechlujnej, budowa strony. Od początku powstania portalu traktowana jest jako
tymczasowa, jednak, oprócz drobnych poprawek funkcjonuje w tej samej, częściowo
niedopracowanej wersji.

2.7.4 Blogmedia24.pl
Blogmedia24 to drugi portal powstały po rozpadzie blog.media.pl, w odróżnieniu
od Niepoprawnych.pl nawiązujący wprost do nazwy poprzednika. Pomimo początkowego
konfliktu między redakcjami grono autorów jest w dużym stopniu zbliżone
z Niepoprawnymi.pl. Portal kontynuował współpracę z polityczni.pl, publikując kolejne
wywiady i relacje. Jednak cechą, która naprawdę odróżniła BM24 od Niepoprawnych,
a także od innych podmiotów w tej dziedzinie było założenie stowarzyszenia blogmedia24,
które, korzystając z uprawnień, jakie przysługują tego typu organizacjom, rozpoczęło
działalność społeczno-polityczną, głównie - interwencyjną. Stowarzyszenie nie dysponuje
własną stroną internetową, za taką uważać należy sam portal, w którym znajdziemy
zakładkę "działania i interwencje", w niej zaś głównie spis pism, wysłanych do rozmaitych
instytucji szczebla lokalnego i ogólnopolskiego oraz ich odpowiedzi. Stowarzyszenie
zajmowało się takimi sprawami, jak dofinansowanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
filmów "Opór" i "Tajemnica Westerplatte",

przedstawiających w odczuciu swoich

członków zafałszowany obraz polskiej historii, zajmowało się także zmianami w ustawie
o IPN czy monitorowaniem przebiegu Marszu Niepodległości 11 listopada 2011 roku,
a także manifestacji i kontrmanifestacji, która odbyła się rok wcześniej. Blogerzy
zajmowali się również kwestią braku należytego upamiętnienia ofiar Zagłady Woli po
Powstaniu Warszawskim w 1944 roku i wybudowania na miejscu kaźni parkingu.
Pisma podzielone są w zbiory tematyczne, takie, jak "Stary kultury narodowej",
"Interwencje w sprawie prawdy historycznej", "IPN", "krzyż z puszek - zgłoszenie
przestępstwa", "Umowa gazowa" i kilkanaście innych. Część jednak zawiara po prostu
tematyczne zbiory publikacji, które ukazały się na stronie.
W rozmowie, jaką z przewodniczącą stowarzyszenia, Elżbietą Szmidt, w sieci
znaną bardziej jako ~Maryla, przeprowadził bloger ~Unicorn, znajdziemy ocenę i zarys
misji środowiska:
70

(...)mamy łatkę skrajnej prawicy, co mnie bawi niezmiernie. Piszą u nas ci sami blogerzy,
którzy piszą na innych portalach, w 95% publikujący na Salon 24, a z tego co wiem, nikt, poza
redaktorem z GW nie nazywa Salon24 zadymiarzami i siedliskiem skrajnej prawicy.
Urzędników zatrudniamy do myślenia i odpowiadania na zadane pytania, nie przyjmujemy
spychologii, nie dajemy się traktować jak natrętne muchy, które można ucieszyć byle czym,
czyli łaskawą nic nie wnoszącą odpowiedzią.
Dotychczasowe doświadczenia zmuszą nas do częstszego korzystania z kosztownej dla naszej
społeczności, ale skutecznej drogi administracyjnej dla uzyskania satysfakcjonujących nas
odpowiedzi.
Tak, mamy Stowarzyszenie, co jest wartością samą w sobie, udało nam się nie tylko
zarejestrować, utrzymać je nie tylko przy życiu, ale podjąć już kilka ważnych inicjatyw.
Z różnym skutkiem, ale jak na działania tak małej grupy ludzi działających społecznie,
mieszkających w całej Polsce, efekty są naprawdę dobre.
Nowy portal pozwoli nam na uporządkowanie spraw, o których piszą i dyskutują użytkownicy.
Czy staniemy się politykami? Nie. Przynajmniej nie widzę w tym składzie, jaki obecnie jest
trzonem na Blogmedia24.pl ludzi o takich aspiracjach. Czy staniemy się dziennikarzami?
W pewnym stopniu już nimi jesteśmy, choć takimi mało nowoczesnymi, bo opisujemy
rzeczywistość prawdziwą, nie taką, za jaką otrzymuje się wynagrodzenie raz w miesiącu
w kasie redakcyjnej 72

Podczas tworzenia się stowarzyszenia Blogmedia24, ponownie doszło do konfliktu
personalnego. Przy wyborze władz stowarzyszenia pominięty został ~ckwadrat, co
w następnej kolejności spowodowało odejście tego blogera i kilku zaprzyjaźnionych z nim
osób do założonego przez nich portalu blogpress.pl

2.7.5 Blogpress.pl
Blogpress.pl to niewielki, ale liczący się portal, założony przez osoby, które
odeszły z portalu Blogmedia24.pl w związku z konfliktem personalnym dotyczącym
obsady władz stowarzyszenia, dokładniej zaś - pominięcia przy wyborze włądz części
osób, mocno zaangażowanych we wcześniejszą działalność. Portal wyróżnia się dużą
ilością własnych relacj i reportaży ze spotkań, demonstracji i innych wydarzeń
o charakterze politycznym. ~Ckwadrat, współtwórca portalu, opowiada:
Na samym początku Blogpress był niewielkim blogowiskiem z kilkunastoma
aktywnymi blogerami i agregacją blogów zewnętrznych, których nie wszyscy autorzy
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~Unicorn (2009) Blogmedia24: wywiad z Marylą (na) http://blogmedia24.pl/node/21521 (ost. wizyta 30
04 12)
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pojawiali się nawet na portalu. Po jakimś czasie zrezygnowaliśmy z agregacji, uznając, że
rozmnażanie samej treści nie ma sensu. Długo mocną stroną Blogpressu była satyra dzięki
Yarrokowi i Rzepce. Od mniej więcej chyba półtora roku tworzymy jednak coś zupełnie
innego, wyjątkowego i prekursorskiego - relacje z różnych wydarzeń, spotkań, paneli
dyskusyjnych. To my (a konkretnie głównie Bernard i Margotte) pierwsi w polskim necie
zaczęliśmy robić rozbudowane relacje foto-audio-wideo. Wcześniej nigdzie czegoś takiego
nie było. Teraz też nie ma tego zbyt wiele i nie są tak rozbudowane jak u nas. Na ogół ci co
coś rejestrują dane wydarzenie, ograniczają się do zapisu wideo. Na Blogpressie jest
oprócz tego również obszerna relacja tekstowa lub streszczenie. I to jest teraz nasz
wyróżnik i pewnie tak pozostanie na dłużej. Doszliśmy do wniosku, że to jest
najwartościowsze, a nie własne wypociny na zadany aktualnością temat, jak czyni to
większość blogerów. Oczywiście z blogów nie rezygnujemy.

2.7.6 Kontrowersje.net
Portal Kontrowersje.net został założony w 2009 roku przez ~Matkę Kurkę (nick
powstał jako przeciwieństwo frazy "Ojciec Rydzyk"). ~Matka Kurka rozpoczął
internetową karierę pisząc komentarze na portalu Onet.pl, gdzie zdobył popularność jako
nie przebierający w słowach i bardzo aktywny krytyk Prawa i Sprawiedliwości. Od marca
2006 roku jego wpisy pojawiają się na stronie matka-kurka.net. POczątkowo są to zebrane
komentarze, później samodzielne blogowe wpisy.
Duży rozgłos przynosi ~Matce-kurce tekst opublikowany w 2007 roku, w którym
bloger zajmuje się dziejami rodziny braci Kaczyńskich. Obecnie wpisu tego nie
znajdziemy już na stronach ~Matki Kurki, przekopiowany został jednak w wiele innych
miejsc w internecie. Wyszukiwarka Google znajduje go między innymi na forach
"Dziennika" i TVN24.
(...)
Od strony ojca rodzina Jarosława to obszarnicy i oligarchowie, babka Franciszka, posiadała
solidny majątek w okolicach Odessy, dziadek Aleksander był wysokim urzędnikiem
kolejowym. Kiedy zawitali z ziemi obcej do Polski, Franciszka zajęła się "aferami", prowadząc
biuro obrotu nieruchomościami, a Aleksander awansował na naczelnika węzła kolejowego. Od
strony matki, rodzina Jasiewicz, to przede wszystkim Aleksander, dziadek Jarosława.
Lewicowiec z krwi i kości, zatwardziały socjalista, nienawidzący Piłsudskiego, sanacji
i wszystkiego co z piłsudczykami związane. Uczciwie trzeba oddać, że mimo poglądów
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socjalistycznych, nie przepadał za komunistami. Poglądy lewicowe nie przeszkadzały mu
również, w powodzeniu własnej firmy budowlanej. Aleksander był inżynierem, projektantem
spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Wszystko można powiedzieć, o Jarosławie, ale nie to,
że Jarosław jest dzieckiem prostego ludu, Jarosław to potomek, obszarników, ruskich oficerów,
wysoko postawionych urzędników kolei i inżyniera socjalisty. Przechodzimy o jedno pokolenie
wyżej, czyli do rodziców naszego bohatera, co to nie zna zapachu cygar, smaku ananasa i nie
wie o czym się plotkuje na salonach. Jako, że matka kurka, to wbrew powszechnej opinii, nie
jest ostatnie propagandowe bydle, tylko takie bardziej przedostatnie, muszę powiedzieć rzecz
następującą. Rodzice Jarosława, mają przepiękną kartę powstańczą, patriotyczną i narodową.
Matka Jarosława była żołnierką AK i sanitariuszką Powstania Warszawskiego, ojciec był
prawdziwym bohaterem. Ranny w powstaniu, stracił kciuk, uciekł z obozu pod
Skierniewicami, ukrywając się pod ciałami. Ta karta Rajmunda, jest gotowym materiałem na
fantastyczny scenariusz o losach polskich bohaterów, Rajmund Kaczyński został odznaczony
Krzyżem Walecznych i krzyżem Virtuti Militari. Ja z takiego ojca byłbym dumny, ale nie
słyszałem aby którykolwiek z braci, kiedykolwiek ojcem się chwalił, wręcz przeciwnie, obaj
mają ewidentny żal i jakiś kompleks ojca, być może z tego powodu, że ojciec porzucił ich i żył
w separacji z matką, a być może z następujących powodów.
Po wojnie dawni Akowcy nie mają lekkiego życia, są prześladowani, więzieni, wykluczani
z życia społecznego, ale są tacy, którzy się nie poddają, między innymi ci z oddziału
Rajmunda. Dawni koledzy i towarzysze broni Rajmunda, organizują coroczne spotkanie
upamiętniające Powstanie, ale próżno tam szukać Rajmunda, on robi wielką karierę w PRL,
wręcz nieprawdopodobnie wielką. O akowcach przypomni sobie dopiero na spokojnej
emeryturze. W latach 50-tych Rajmund dostaje mieszkanie na Żoliborzu, duży piętrowy
apartament, najpierw ze współlokatorami, potem Politechnika Warszawska przyznaje mu
dodatkowy przydział i jest już lokatorem samodzielnym. Takie mieszkania mogli mieć
nieliczni, nawet nie każdy sekretarz mógł sobie na to pozwolić, a akowiec mógł jedynie
pomarzyć. Władze stalinowskie traktują Rajmunda jak pieszczocha, mimo jego przeszłości.
Jak wiemy w PRL cuda się nie zdarzały, Rajmund musiał odpłacić komunie za dobrodziejstwa
i tak też robił. Był jednym z wykładowców na Polskiej "Sorbonie". To specjalna "komórka
edukacyjna" przy Politechnice Warszawskiej, szkoląca w dwuletnim cyklu pezetpeerowskich
aparatczyków. Po takim kursie, czyniącym w umysłach adeptów leninowskie wodogłowie,
"intelektualiści" zasilali dyrektorskie stanowiska w PRL. Za te zasługi Rajmund mógł liczyć
nie tylko na wypasione apartamenty, ale na coś co, nie mieściło się w głowie akowskich
żołnierzy, mianowicie zagraniczne kontrakty. Rajmund już w latach 60 wyjeżdżał na szkolenia
do Anglii i Holandii, otrzymał kontrakt w Libi, podobne historie nie przydarzały się wrogom
ustroju komunistycznego i nie każdy zasłużony budowniczy PRL mógł na takie prezenty
liczyć.
W takiej atmosferze wychowywali się obaj bracia, jak na PRL, to nie tylko był salon
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i oligarchia, ale pełen wypas, na miarę sekretarza KC. Po latach brat Lech opisywał, stan
posiadania i swoją "trudne, ubogie dzieciństwo", w sposób następujący:
"Bardzo o nas dbano - na żoliborskiej ulicy byliśmy wyśmiewani, że codziennie jesteśmy
inaczej ubrani".
Nie jest to koniec nadzwyczajnego i wyjątkowego życia Kaczyńskich. Nadszedł pamiętny rok
1961 czasy już nieco lżejsze, Stalin umarł, ale o tym by telewizyjną i filmową karierę robiły
dzieci żołnierzy AK, towarzysze raczej nie myśleli, coś takiego w tamtym czasie byłoby
politycznym skandalem. O dziwo bracia Kaczyńscy, kradli księżyc mimo swojego
"kułackiego" i politycznego pochodzenia. Strasznie, ogromnie wiele jest cudownych epizodów
w życiu, braci, którzy nigdy nie "znali klimatów salonów". Jarosław i Lech mieli nie tylko
wiedzę o salonach, byli prawdziwymi bywalcami i erudytami salonowych tajemnic. Dziakowie
mogli opowiedzieli Jarosławowi jak ich ojcowie pili czaj z samowara na odeskich salonach,
opowiedzieli jak wyglądały polskie salony w okresie międzywojennym, gdzie przebywali jako
inżynierowie i naczelnicy kolei. Tata Rajmund snuł opowieści, na temat peerelowskich, ale też
holenderskich i angielskich salonów i tych z dalekiej Libii. W Końcu sam Jarosław już jako
dziecko mógł poznać zapach cygar, ananasów i innych frykasów, zwiedzając polskie,
artystyczne, gomułkowskie salony. Nie wiem co Jarosław słyszał i od jakich ludzi, ale on
zbudzony w nocy nie rozpoznałby dźwięku turlającej się fajerki na drucie, natomiast strzał
korka szampana, rozpozna między wszelkimi innymi podobnymi dźwiękami. Jarosław
Kaczyński bywał na Solonach od dziecka, Jarosław nie miał normalnego życia, wszystko
wokół niego było salonowe i elitarne, nawet koledzy z podwórka i liceum: Konrad Bieliński,
Mirosław Sawicki, Andrzej Seweryn, Lejb Fogelman (warszawski lew salonowy), Sewen
Blumsztajn. To na Żoliborzu był najbardziej dziś znienawidzony przez Jarosława
Kaczyńskiego, różowy salon KOR, gdzie przy ul. Mickiewicza 27, Jacek Kuroń organizował
opozycyjną działalność, co ciekawe ten adres, to dawny dom dziadka Jarosława, Aleksandra
Jasiewicza.
Życie rodziny i samego Jarosława, za wyjątkiem dramatu Powstania, który to dramat i tak
zakończył się szczęśliwym życiem po wojnie, przypomina sielankę. Jarosław nie tylko jest
dzieckiem salonu, ale zna wszelkie możliwe odmiany salonów, rosyjskiej generalicji,
peerelowskich sekretarzy, peerelowskich artystów, w końcu "Salon kłamców", miał swoją
siedzibę w mieszkaniu dziadka Jarosława. Dziś ten salonowiec, oligarcha, opływający w
przepychach, wykłada babciom z Torunia, dzieje proletariackiej niedoli. Jak każdy peerelowski
arystokrata, na czole ma wypisane, troskę o prosty lud. Po co mu do szczęścia prosty lud?
Widomo po co! Prosty lud jak zobaczy ananasa w reklamówce, którym to ananasem obżerał się
Jacek z Plackiem już w latach 60, natychmiast wyniesie bidulkę Jarosława na ołtarze
męczeństwa proletariackiego. Jarosław dobrze wie, że we własnym środowisku jego cyniczna
poza, jest przedmiotem kpin i pogardy, od jego wykreowanej plebejskości trzęsą się ze
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śmiechu brzuchy kolegów z podwórka, na którym był magnatem. Pogarda we własnym
środowisku, jak najbardziej zasłużona, jest traumą Jarosława i przyczyną głębokiej nienawiści
do inteligencji, salonów, elit i oligarchów. Jarosław jest jak Engels, syn krwiopijcy kapitalisty,
który poszedł na proletariackie barykady i wykreował się na bohatera mas, nie mających
bladego pojęcia skąd ród Jarosława i pomysły na rządzenie księcia Jarosława. Jemu najbardziej
zależy na tym, abyś Ty i ja był prostym ludem, z zachwytem patrzącym jak się o nas troszczy,
ten co "dzieli nasz podły" los. Jest to poetyka najbardziej prostackich populistów, to manifest
polityczny utrzymany gdzieś między Lepperem, Ikonowiczem i Kononowiczem. Wasze
błogorodie, Jarosław Rajmundowicz, dajcie spokój towarzyszu, spójrzcie w lustro, potem nam
w oczy i powtórzcie jeszcze raz chociaż jedno słowo o salonach, elitach, ananasach
i homarach.73

W 2009 pojawia się, jako ~Ketman (pseudonim Lesława Maleszki w czasach jego
współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa) w Salonie24, gdzie wywołuje swoją działalnością
liczne konflikty z użytkownikami i, przede wszystkim, z administracją. W pierwszym
okresie działalności część blogerów sądzi, że może mieć do czynienia z samym Maleszką,
co dla wielu osób stanowi dyskomfort (http://jankepost.salon24.pl/230,w-sprawieketmana). Działanie to okazuje się być akcją promocyjną poprzedzającą uruchomienie
autorskiego portalu blogera, Kontrowersje.net. Po jego uruchomieniu ~Matka Kurka
zostaje wyrzucony z Salonu24, który traktuje jawnie jako swoją główną konkurencję.
W ramach reklamowania portalu ogłasza konkurs dla blogerów S24:
Kto pierwszy zaloguje się na Salonie24 i utrzyma ze swoim kontem 24h, otrzyma od redakcji
laptopa. Warunkiem niezbędnym jest napisanie w debiutanckim tekście kilku słów: Matka
Kurka, www.kontrowersje.net. Nie muszą to być zasłużone pochwały. Jeśli są odważni, to po
zalogowaniu i napisaniu tekstu proszę o link do bloga i od tego momentu czas - start.

Dopiero, gdy laureat konkursu chciał odebrać nagrodę (którą postanowił
przeznaczyć na cel charytatywny) ogłoszono, że chodziło o... zabawkę. To stało się
przyczyną krytyki i zarzutów o wprowadzanie czytelników w błąd 74. W późniejszym
okresie twórca portalu spotkał się z zarzutami nieuczciwego zdobycia nagrody „blogera
roku 2009” w plebiscycie organizowanym przez portal Wiadomosci24.
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wpis oryginalnie pod adresem http://www.matka-kurka.net/post/?p=1092
Ironiczny Anglosas (2009), Upadek portalu kontrowersje.net (na) http://ironicznyanglosas.salon24.pl/

123679,upadek-portalu-kontrowersje-net (ost. wizyta 30 04 12)
75

Po zmianie rządu w 2007 następuje stopniowa zmiana profilu politycznego tekstów
~Matki Kurki, który przechodzi na pozycje radykalnego krytyka Donalda Tuska
i Platformy Obywatelskiej. Najpopularniejsze teksty opublikowane przez niego od
początku istnienia portalu dotyczą Mariana Palikota (ojca Janusza Palikota, wówczas posła PO), którego bloger oskarża m.in. o szmalcownictwo.
W dochodzeniu do prawdy nie liczy się ani forma, ani metoda, w retoryce i filozofii działania
Janusza Palikota żywi mają nosić brzemię zmarłych, udowodnić swoja niewinność, przyjąć
karę za grzechy krewnych. Każdą prowokacyjną hipotezę Palikota media podejmują
natychmiast i ciągną latami, natomiast żadnej hipotezy postawionej przeciw Palikotowi media
nie utrzymały dłużej niż kilka dni, a niektórych w ogóle nie podjęły. W związku z tym, mam co
najmniej kilka bardzo uzasadnionych pytań i prosiłbym o rozwianie wszystkich wątpliwości,
o wyjaśnienie kwestii do ostatniego kawałeczka prawdy. Pytania są ważne, ponieważ Janusz
Palikot występuje w roli recenzenta cudzego życia i śmierci, zatem konieczne jest przebadanie
moralnych kompetencji Palikota.
1)

Czy to prawda, że Marian Palikot, ojciec Janusza Palikota, w czasie II WŚ był

szmalcownikiem i za pieniądze wysyłał polskich Żydów do Majdanka i Auschwitz?
2)

Czy to prawda, że w latach 1945-47 Marian Palikot stał się nagle człowiekiem niezmiernie

zamożnym? A działo się to w tym czasie, gdy ludzie tracili majątki z powodu zniszczeń
wojennych i nacjonalizacji.
3)

Czy to prawda, że Marian Palikot uciekł z Biłgoraja na całe dwa lata, a bezpośrednią

przyczyną tej ucieczki, była identyfikacja szmalcowników przeprowadzona przez żołnierzy
polskich, na rynku w Biłgoraju?
4)

Czy to prawda, że niejaki Jakub Schumann, polski Żyd, szantażowany i wydany przez

Mariana Palikota nazistom, cudem ocalały z transportu do obozu koncentracyjnego, odwiedził
rodzinę Palikotów w roku 1963?
5)

Czy to prawda, że Jakubem Schumannem natychmiast zajął się przyjaciel rodziny

Palikotów, członek KM PZPR Dechnik?
6)

Czy to prawda, że po tej interwencji losy Jakuba Schumanna są nieznane?

7)

Czy to prawda, że Marian Palikot był alkoholikiem i przyczyną jego śmierci było

przysłowiowe „zapicie na śmierć”?
8)

Czy to prawda, że nieprzytomnie pijany Marian Palikot zmarł na chodniku?

9)

Czy to prawda, że Janusz Palikot był świadkiem śmierci swojego ojca Mariana Palikota

i nie udzielił ojcu pomocy?
10)

Co stało się z majątkiem Mariana Palikota? Kto był spadkobiercą i czy pieniądze zdobyte

na tak ohydnym procederze zostały zainwestowane w firmy Janusza Palikota?
11)

Czy z powodu przeżyć z dzieciństwa i wychowania odebranego od ojca mordercy

i alkoholika, Janusz Palikot nie doznał trwałego urazu psychicznego?
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12)

Czy Janusz Palikot powinien poddać się badaniom w klinice psychiatrycznej, aby

sprawdzić jaki wpływ ma przeszłość ojca mordercy i alkoholika, na obecną działalność
Janusza Palikota, która nosi znamiona poważnych zaburzeń psychicznych.
13)

Czy ciało Mariana Palikota nie powinno być ekshumowane, aby zbadać przyczynę

śmierci i ewentualny udział osób trzecich, w tym Janusza Palikota?
14)

Czy to nie dziwne, że Janusz Palikot syn alkoholika, który widział tragedię ojca i własną,

buduje fabrykę z tanim alkoholem, przyczyną milionów podobnych nieszczęść? Czy takie
zachowanie nie świadczy o wyjątkowo cynicznej naturze Janusza Palikota, chęci zysku za
wszelką cenę przypominającej zachowania ojca?
15)

Czy Janosz Palikot chcąc odkupić winy ojca, nie powinien zamieścić na swoim blogu

fotografii swojego ojca, aby poszkodowani przez Mariana Palikota Żydzi oraz ich krewni,
mogli rozpoznać swojego oprawcę?
16)

Czy Janusz Palikot, który najprawdopodobniej zainwestował brudne i krwawe pieniądze

Mariana

Palikota,

odszkodowania?

nie

powinien

wypłacić

rodzinom

prześladowanych

Żydów
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Co ciekawe, autor z jednej strony sugeruje, że tekst jest odpowiedzią na ataki
Palikota na nieżyjącego już wówczas prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z drugiej przyznaje
się do autorstwa utrzymanego w tym samym duchu tekstu na temat ojca braci
Kaczyńskich,

Rajmunda.

Oskarża

też

Palikota

o

bezprawne

wykorzystywanie

wspomnianego wpisu, w którym ~Matka Kurka oskarżał Rajmunda Kaczyńskiego o
współpracę z władzami komunistycznymi.
Stawiam te wszystkie pytania i interesuje mnie tylko parę rzeczy. Czy Janusz Palikot ukradnie
mi ten tekst, jak niegdyś ukradł mi tekst utrzymany w podobnym tonie, a dotyczący Rajmunda
Kaczyńskiego? Czy opublikuje ten tekst na swoim blogu? Czy odpowie rzeczowo i udowodni
ponad wszelką wątpliwość, że podobne wydarzenia nigdy nie miały miejsca? Czy podda się
badaniu psychiatrycznemu? Czy media podejmą choćby jeden wątek? 76

2.7.7 Nowy Ekran
Podobnie, jak Kontrowersje.net, Nowy Ekran w pierwszym okresie działalności
budowany był wokół popularności osoby założyciela, blogera ~Łażącego Łazarza. Dlatego
wymieniam go w tej części pracy, choć, w odróżnieniu od pozostałych serwisów trudno
jednoznacznie uznać go za oddolną inicjatywę blogerską, choć na pewno takie były
75
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~Matka Kurka (2010), Wnoszę o ekshumacje ciała Mariana Palikota... (na)
http://www.kontrowersje.net/tresc/wnosze_o_ekshumacje_ciala_mariana_palikota_alkoholika_i_szmalco
wnika_ojca_janusza_palikota (ost. wizyta 30 04 12)
ibidem
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pierwsze założenia. Wśród pozostałych inicjatyw tego typu NE wyróżnia się skalą
zaangażowanych nakładów finansowych, próbami wejścia w politykę oraz planami
ekspansji na tradycyjnym rynku prasowym. Kluczowe dla pierwszej sprawy, lecz również
budzące wiele kontrowersji było pojawienie się osoby inwestora. ~Łażący Łazarz: Po
Tragedii Smoleńskiej, na bazie tłumienia blogerskiego śledztwa coraz bardziej widziałem
potrzebę zaistnienia prawdziwie wolnych mediów, najlepiej stworzonych przez blogerów
dla blogerów w taki sposób, by nie było światopoglądowej cenzury i dyktatu tzw.
celebrytów.

W

wakacje

2010

rozpocząłem

na

ten

temat

dyskusję

mailową

z kilkudziesięcioma aktywnymi blogerami. Najbardziej entuzjastycznie do sprawy podszedł
bloger Carcajou z którym przygotowaliśmy pierwszy projekt portalu o roboczej nazwie
„Dzieło”. 22 Września 2010 w Harendzie w Warszawie zorganizowałem w tej sprawie
spotkanie na 50-60 Internautów. Tam spotkałem Ryszarda Oparę, który sfinansował
projekt. Wielu z obecnych wtedy dziś jest naszymi autorami albo wręcz członkami redakcji.
Nowy Ekran to nazwa powstała na bazie czasopisma Ekran, który to tytuł kiedyś Ryszard
Opara kupił od syndyka likwidującego wydawnictwo. Niestety Ekran wciąż był kojarzony
z tematyką filmowo-telewizyjną, wymyśliłem więc nazwę „Nowy Ekran”, która została
zaakceptowana przez Inwestora. W zwiazku z tym Nowy Ekran stał się jedynym portalem
tego typu, działającym na zasadach komercyjnych i przekształconym w spółkę akcyjną:
W Nowy Ekran zainwestowano ponad milion złotych. Powstała Spółka Akcyjna Nowy
Ekran SA o właśnie takim kapitale, która wyemitowała 100 milionów akcji o wartości
nominalnej 1 grosz/Akcja. Uruchomiliśmy program akcji dla blogerów. 400 najbardziej
czytanych blogerów przez pierwsze 5 miesięcy otrzymało prawo do zakupu od 5.000 do
20000 akcji po cenie nominalnej (w zależności w której setce popularności się znaleźli).
Cieszyło to się sporą popularnością. A, że umożliwiliśmy blogerom zrzeczenia się swojego
prawa na dowolną osobę cywilną (nie każdy bloger się chce ujawniać, lub jest
zaiteresowany inwestycjami) to niektórzy blogerzy zebrali prawo do nabycia całkiem
sporych pakietów. Akcje blogerskie okazały się pierwszym sposobem na zarabianie naszych
użytkowników dzięki pisaniu w NE. Już dziś inwestorzy płacą za akcje NE 20 razy więcej
(20 groszy) – to ostatni wynik sprzedaży pewnego pakietu. A zapłacą jeszcze więcej –
wiemy, bo już rozmawiamy z ważnymi instytucjami finansowymi. Tym samym bloger, który
wykupił w tym miesiącu (bo proces domykania transakcji trwa, że względu na sporą ilość
osób) np. przydziałowe 15.000 akcji i zapłacił 150 zł. od ręki otrzymuje papier
wartościowy, który ma aktualną wartość rynkową 3000 zł. jeśli rozwój będzie się odbywał
zgodnie z trendem to ściągniemy z rynku wystarczającą ilość kapitału by móc przez
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najbliższy rok stać się poważnym koncernem medialnym (z własną telewizją, radiem,
tygodnikiem i obecnością w telefonach komórkowych).
Pojawienie się inwestora stało się impulsem do blogerskich śledztw. Osobą Opary
zajmowali się m.in. lewicowy bloger ~Starosta Melsztyński i związany z "Gazetą Polską"
Aleksander Ścios. W artykułach poświęconych biznesmenowi zajmowano się między
innymi kwestią jego zagranicznych podróży w czasach PRL i domniemanymi związkami z
ówczesnymi (a wg Ściosa również obecnymi) służbami specjalnymi. ~Starosta
Melsztyński opublikował między innymi dane dotyczące spółek - właścicieli portalu.
Opinie na temat wojskowych powiązań portalu (pierwszym właścicielem była wojskowa
spółka OK-KO, redakcja ma swoją siedzibę w budynku mieszczącym liczne
przedsiębiorstwa z udziałem wojskowych) przyczyniły się do nieufności, z jaką spotyka się
on wśród dużej części blogosfery. ~Aleksander Ścios tak pisał na temat Opary i nowego
portalu:
Właścicielem Nowego Ekranu jest Ryszard Zbigniew Opara – australijski emigrant i milioner,
absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1979 Opara wyjechał do
Wiednia, a na początku 1980 roku znalazł się w Australii. Dorobił się tam majątku, działając w
branży usług medycznych. Do Polski zaczął przyjeżdżać w roku 1990. Pierwsza, polska firma
Opary to „Opara ITC” – zajmująca się produkcją krawiecką. Następne: PRIM BR
przekształcone w DEGOR Grupa Kapitałowa, a następnie „Eroplaus". Od 2003 r. firmą Degor
zarządzali Jerzy Wojciech Klasicki i Barbara Grabowska. W roku 1998 Opara kupił
Warszawskie Zakłady Telewizyjne „ELEMIS” S.A., a 3 lata później przejął kontrolę nad
Energomontaż Północ S.A, zostając przewodniczącym rady nadzorczej. Od 2001 był
udziałowcem „Elektrimu”. Członek Rotary Club-Sydney i The Warsaw Golf International
Club.Po sporach z kierownictwem Elektrimu w 2002 r. wyjechał ponownie do Australii, gdzie
nadal prowadził inwestycje w służbie zdrowia. W Polsce Opara zostawił niespłacone pożyczki
i kredyt w Pekao na kwotę około 35 mln zł (dziś z odsetkami wynosi on ok. 80 mln zł). Bank
nie tylko próbował odzyskać pieniądze, ale też zawiadomił prokuraturę. W wyniku śledztwa
Ryszard Opara był poszukiwany listem gończym, wydanym przez Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Śródmieścia. 2 lipca 2010 został zatrzymany w Polsce i przedstawiono mu zarzut
z art. 300 §1 k.k., czyli udaremniania zaspokojenia wierzyciela Miesiąc później Opara złożył
w sądzie pozew przeciwko Pekao i CDM Pekao o ponad 306 mln zł odszkodowania, (za
rzekome wprowadzenie w błąd przy zakupie akcji Elektrimu),a w prokuraturze zawiadomienie
o oszustwie jakiego mieli dokonać pracownicy tych instytucji. Oparę w sporze z Pekao wspiera
Stowarzyszenie Przyjazny Rynek, reprezentujące m.in. przedsiębiorców, którzy czują się
poszkodowani przez bank. Na czele stowarzyszenia stoi Jerzy Bielewicz – obecnie redaktor
Nowego Ekranu. Podczas nieobecności Opary w Polsce działały tu założone przez niego
spółki. PZM – Sport – sp. z.o.o. została w roku 2004 przekształcona w spółkę OK-KO. Jej
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prezesem jest obecnie W. Klasicki, a prokurentem Barbara Grabowska. To właśnie OK-KO jest
dziś wydawcą Nowego Ekranu.
„Celem portalu” – według oświadczenia założycieli - „jest poszukiwanie stanowiska w różnych
zagadnieniach, które najlepiej będzie służyło interesom Polski, portal nie kieruje się interesem
partyjnym, ani punktem widzenia jednej ideologii”.
Swoją działalność NE zainaugurował jednak obszernym wywiadem z gen. Tadeuszem
Wileckim - absolwentem Akademii Sztabu Generalnego ZSRR, uczestnikiem tzw. obiadu
drawskiego, człowiekiem o wyrazistych poglądach i ambicjach politycznych. Obecnie gen.
Wilecki jest komendantem głównym stowarzyszenia Pro Milito, które założył wspólnie z gen.
Markiem Dukaczewskim - szefem byłych Wojskowych Służb Informacyjnych. (...)77

W wyniku zaangażowania politycznego w inicjatywy, określane jako szukanie
"trzeciej drogi", od Nowego Ekranu odwróciło się wielu autorów popierających Prawo
i Sprawiedliwość (wg szacunków ~Łażącego Łazarza ok. 1/3 wszystkich użytkowników),
jednak portal wyszedł z tych zawirowań w dobrej kondycji. W wyborach parlamentarnych
osoby związane z portalem próbowały startować pod szyldem Komitetu Wyborczego
Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu. PKW odmówiła
zarejestrowania list, jednak rozwój sytuacji - unieważnienie decyzji PKW przed Sąd
Najwyższy, przedłużone zbieranie podpisów i ponowne odrzucenie list, sprawiły, że nazwa
portalu pojawiła się we wszystkich mediach78. Swą pozycję Nowy Ekran zdyskontował po
Marszu Niepodległości w tym samym roku, stając się głównym medium przedstawiającym
to wydarzenie oczami demonstrujących. Redakcja jako pierwsze medium w Polsce
ujawniła materiały z brutalnej interwencji policji wobec jednego z manifestantów.
~Łażący Łazarz: Przykład Marszu Niepodległości który wspieraliśmy i byliśmy
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Aleksander Ścios (2011) Nowy Ekran, stare metody (na) http://cogito.salon24.pl/312186,nowy-ekranstare-metody ; tekst opublikowany również w "Gazecie Polskiej" nr 22/2011
~Łażący Łazarz: Państwowa Komisja Wyborcza uznała się za uprawnioną do weryfikacji danych
wyborców popierających komitety wyborcze (min. 1000) i kandydatów do sejmu i do senatu (5000
podpisów i 2000 podpisów)
i zakwestionowała część z podpisów odmawiając Nowemu Ekranowi
zarejestrowania Komitetu Wyborczego. Po skardze do Sądu Najwyższego wygraliśmy sprawę i PKW
musiało zarejestrować Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu. Sąd
Najwyższy przy tym stwierdził. Że PKW działało sprzecznie z konstytucją bo jedynie wtedy ma prawo
zakwestionować podpis wyborcy gdy stwierdzone zostanie ewidentne oszustwo. Jednak jako, że
przywrócenie nas nastąpiło po ustawowym terminie zgłaszania kandydatów przez komitety PKW złamało
konstytucję po raz kolejny i zmieniła kalendarz wyborczy przedłużając nam o 7 dni termin zbierania
podpisów poparcia dla kandydatów jednak nie informując o tym opinii publicznej. A co najważniejsze SN
podważył cały system podejmowania decyzji przez PKW w stosunku do wszystkich odrzuconych
komitetów i kandydatów. Jednak PKW to zlekceważyło i np. odmówiło rejestracji komitetu
ogólnopolskiego Januszowi Korwin-Mikkemu. To wszystko stało się podstawą złożenia przez Nowy Ekran
i prawie 800 podpisanych wyborców obszernego protestu wyborczego.

w komitecie poparcia pokazał, że działania polityczne jeśli zgodne z sumieniem i poparte
głoszeniem prawdy (taka polityka oparta na wartościach – to, że to wygląda jak patos
pokazuje jak bardzo się przyzwyczailiśmy do polityki uprawianej przez kłamców
i oszustów) – mogą być lokomotywą sukcesu. Po transmisji na żywo MN i naszych filmach
pokazujących prawdziwe oblicze marszu oglądalność NE przewyższyła Salon24
i Niezalezna.pl – dwa portale, które do tej pory goniliśmy. Pod koniec 2011 roku Nowy
Ekran z jednej strony pozostawał portalem blogowym, z drugiej stał się potężną redakcją,
w której obok blogerów znaleźć można dziennikarzy z dużym stażem medialnym: W mojej
redakcji blogerka Carcinka razem z wytrawnym dziennikarzem Pawłem Pietkunem jadą
razem robić materiały, bloger Andrzej Budzyk zdobywa w Sejmie wiadomości
współdziałając z Janem Pińskim, będącym niegdyś szefem TVP Warszawa.
Nowy Ekran od pozostałych portali blogowych różni też spory udział materiałów
opłaconych (część autorów otrzymuje od redakcji honoraria), struktura działów zbliżona
do budowy tradycyjnej redakcji i zatrudnianie ekipy dziennikarzy. W październiku 2011 do
redakcji dołączyli dziennikarze z tygodnika "Wręcz przeciwnie", projektu osób
związanych wcześniej z "Wprost", który nie utrzymał się na rynku. Od innych blogowisk
Nowy Ekran odróżnia również inna, mogąca kojarzyć się z tabloidem, budowa strony
głównej, pełnej kolorowych ilustracji na bardzo zróżnicowanym poziomie. Od listopada
2011 działa, tworzona na wzór portali informacyjnych, kolumna wiadomości.
W Nowym Ekranie od początku istnienia trwają próby powołania samorządu
blogerskiego, który miałby wpływ na kształtowanie polityki redakcyjnej, jak dotąd jednak
wyłoniono reprezentację, która nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań i nie miała
realnego wpływu na działania strony. Pierwotnie ciało to miało pełnić funkcję Rady
Programowej, o czym szczegółowo czytamy w ogłoszeniu wyborczym:
Zgodnie z deklaracją misyjną Nowego Ekranu umieszczoną w stopce serwisu ("O nas" http://www.nowyekran.pl/static/o-nas):
- Nad strategią rozwoju organizacyjnego i programowego portalu pracuje Rada Programowa,
którą powołuje właściciel portalu
-

Rada

Programowa

jest

stale

pracującym

ciałem,

regularnie

spotykającym

się

z przedstawicielami redakcji.

81

Zasady działania Rady Programowej Nowego Ekranu:
1. RP NE składa się z 10 Blogerów i Redaktora Naczelnego NE (lub jego pełnomocnika).
2. W obradach RP NE może brać udział właściciel portalu.
3. RP NE spotyka się raz na miesiąc w wybranym przez siebie miejscu.
4. RP NE ma funkcje doradcze, komunikacyjne i rozjemcze.
5. RP NE reprezentuje stanowisko (interesy) społeczności blogerów/komentatorów z prawem
do zadawania pytań Redakcji i wypracowywania modeli współpracy pomiędzy Redakcją a
Blogerami/Komentatorami.
6. RP NE podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
7. RP NE wybiera przewodniczącego ze swego grona.
8. Każdy członek RP NE działa dla dobra serwisu Nowy Ekran ,oraz w celu konsolidowania
naszej społeczności blogerskiej i czytelniczej.
9. Członek Rady Programowej NE sprawuje swoją funkcję przez rok, chyba ze wcześniej
przestanie przez miesiąc zamieszczać wpisy na NE lub zostanie odwołany decyzją RP NE.
10. 3 kolejne nieobecności na spotkaniach RP NE powodują naturalne wykreślenie
Blogera?Komentatora z listy członków RP NE.
11. Nie odbywają sie wybory uzupełniające do RP NE.
WYBORY
1. Każdy Bloger i Komentator może zgłosić 10 kandydatów (blogerów/komentatorów) do
Rady Programowej Nowego Ekranu.
2. Zgłoszony Bloger musi posiadać dorobek co najmniej 5 publikacji na Nowym Ekranie,
zgłoszony Komentator musi posiadać dorobek co najmniej 50 komentarzy na Nowym Ekranie.
3. Zgłoszenia są przyjmowane pod niniejszym postem do dnia 30 marca br (środa) do godziny
24.00.
4. Do Rady Programowej Nowego Ekranu zostanie przyjętych 10 kandydatów zgłoszonych
przez największą ilość głosujących.
5. W przypadku niewyrażenia zgody na udział przez osobę zgłaszaną (osobiście i jawnie pod
niniejszym postem) kandydat ten nie będzie brany pod uwagę w ustalani składy Rady
Programowej NE.
6. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości na imprezie inauguracyjnej
Nowego Ekranu w dniu 31 marca 2010 r.
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7. Kadencja Rady Programowej NE wygasa w dniu 31 marca 2012 r. i na tydzień wcześniej
zostaną przeprowadzone wybory do kolejnej Rady Programowej NE.
Redakcji zależy na znakomitej komunikacji z bracią blogerską, dlatego niniejszym
zapraszam do głosowania.79

Rada Blogerów, wybrana w wyborach, w których udział mógł wziąc każdy
zarejestrowany użytkownik portalu odbyła spotkanie, które barwnie wspomina ~łażący
łazarz na swoim blogu:
(...)Spotkanie podzieliłbym na 3 cześci. Jedna to moja próba obrony przed coraz bardziej
absurdalnymi plotkami. Bez szans na powodzenie. Odnosiłem wrażenie, że co najmniej dwie
osoby z Rady przyszły na nią tylko po to, by się utwierdzić w przekonaniu, że NE to 5
kolumna WSI w Polsce. Ostatecznie, jak zrozumiałem, wywalczyłem co najwyżej u tych osób
miano być może dobrego człowieka ale na pewno naiwnego głupka wioskowego, którey
z pewnością zostanie wykorzystany i wypluty. W pewnym momencie machnąłem ręką. Nie ma
bowiem nic bardziej irytującego jak przekonywanie osoby, która zaprzeczy każdemu twojemu
doświadczeniu życiowemu i nic bardziej niewykonalnego niż udowodnienie, że plotka o tym,
że gwałcisz kozy jest nieprawdziwa. Logika w rodzaju: jesteś młodym juhasem to gwałcisz
kozy, bo (po pierwsze) masz aparat, a (po drugie) wszyscy wiedzą, iż juhasi gwałcą kozy - jest
nie do złamania argumentem jakimkolwiek. Zwłaszcza, że podobno, jedna z kóz (co prawda od
sąsiada) się o tym publicznie wybeczała w obórce w wigilię 1 Maja.
Ten segment rozważań wraz z elementami edukacyjnymi na temat szczegółów powstania NE
(ważne na przykład się okazało kto najpierw do kogo zadzwonił) zajął większosć czasu. Ale
byc może przedstawiciele blogerów dostali takie zadanie od swojej społeczności.
Circ, która wszystko wie lepiej z 3 ręki i której tak jak Jasiowi wszystko się kojarzy... wykazała
się jednak postawą umiejętności przechodzenia na wyższe stany świadomości w dowolnie
wybranym momencie (np. w środku zdania innego prelegenta). Byc może dlatego, pomimo
zafiksowania na swej quasi-wiedzy niemal źródłowej w lot załapała na czym polega mój
projekt aktywizacji politycznej społeczeństwa. Ulga porównywalna jak po zachowaniu kłów
przez Coryllusa.
Drugi, niemniej obszerny punkt programu to autoprezentacja (coś o sobie, dłuższe nieco niż
w Rejsie) każdego z uczestników. Był to dla mnie niesłychanie pouczający czasokres. Po
pierwsze: wszyscy mówili szczerze, po secundo: każdy z obecnych to naprawdę jedyna
w swoim rodzaju osobistość. I ten punkt najlepiej wrózy na przyszłosć Rady.
Trzecia kwestia, kompletnie nieudana, to próba Carcajou wymuszenia na Radzie aby jednak
coś ustaliła.
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~Łażący Łazarz (2011), Wybory do rady programowej blogerów (na)
http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/8288, wybory-do-rady-programowej-blogerow (ost. wizyta 30 04
12)
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A, że kwestia ta padła w ostatnich 15 minutach i w sposób dla niego typowy i delikatny
inaczej, czyli "nie spać! Ustalmy szybko, natychmiast, już, już, już, za pomocą demokracji
bezpośredniej by było dokładnie tak jak ja chcę" - to jedyne ustalenie jakie
zapamiętałem był zupełnie jednostkowe i brzmiało: "przymknij sie grubasie, bo Cię walnę
w brzuch" którego źródłem była jedna z dystyngowanych członkiń RB.(...) 80

Według osób reprezentujących skrzydło nieufne wobec Nowego Ekranu obrady
rady były bezproduktywne i nie rozwiały żadnych wątpliwości, zerwane zaś zostały w
momencie, w którym pojawiła się możliwość consensusu wśród uczestników, nie będącego
po myśli kierownictwa portalu. Głównym problemem okazały sie plany zaangażowania
bezpośredniego portalu w politykę poprzez stworzenie dodatkowego portalu wyborczego,
który w przyszłosci miałby stać się zaczątkiem ruchu społecznego. Pojawił się zarzut
instrumentalnego traktowania Rady. ~Eska pisze: (...)w tej radzie, mimo różnic, są
naprawdę szczerze zaangażowani ludzie. I gdyby Łazarz trzymał się swoich zapowiedzi,
mogłoby by wyjść coś naprawdę dobrego. Niestety, zostaliśmy potraktowani jak
lokomotywa, która ma wyciągnąć pociąg na górkę, a teraz już pojedzie i bez nas. Gdyby
nie to parcie na wybory, wszystko byłoby OK. Ale nie jest. I nie będzie.81
Rada Blogerów ostatecznie zakończyła działalność. Na początku 2012 powrócił
pomysł powołania kolejnego ciała, które miałoby stać się reprezentacją blogerów
w pracach administracji Nowego Ekranu, który obecnie (luty 2012) znajduje się na etapie
procedury wyborczej, opartej na takich samych, jak poprzednia, zasadach.
2.8 Blogi polityków
Jak już zasygnalizowałem we wstępie, opisując blogi polityków, chciałbym
przywołać pojęcie "teatru" w duchu Goffmanowskim i zastanowić się nad jego
wykorzystaniem w analizie tego zjawiska. Opisany przez Goffmana sztywny podział na
scenę i kulisy, strefy dostępne i niedostępne dla widza82, bardzo dobrze wpisywał się
w obraz świata polityki. Polityka rozgrywała się w sceneriach niedostępnych dla zwykłych
obserwatorów, ci zaś poznawali ją za pośrednictwem mediów i, za ich pośrednictwem,
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~Łażący Łazarz (2011), Rada blogerów - pierwsze koty za płoty (na)
http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/14153, rada-blogerow-pierwsze-koty-za-ploty (ost. wizyta 30 04
12)
~Eska (2011), Rada blogerów, czyli jesteśmy w lesie (na)
http://eskaekranowa.nowyekran.pl/post/14363,rada-blogerow-czyli-jestesmy-w-lesie (ost. wizyta 30 04
12)
Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981

samych polityków. W przypadku krajów autorytarnych czy totalitarnych wyłącznie
politycy decydowali o tym, czego dowie się i jaki obraz zobaczy obywatel, widz,
czytelnik, wyborca. W krajach demokratycznych czy też do demokracji aspirujących obraz
przedstawiany przez media mógł być oczywiście niezgodny z interesami polityków, wciąż
jednak pozostawiał odbiorcy rolę biernego obserwatora, zdanego na pośrednictwo mediów.
Blogi zdają się zmieniać ten stan rzeczy. Z jednej strony dają bowiem politykom
możliwość bezpośredniego kontaktu z wyborcami (czy działa to w drugą stronę, jest rzeczą
bardziej dyskusyjną), z drugiej pozwalają wyborcy mieć wrażenie obcowania z polityczną
kuchnią, spojrzenia - już bez pośrednictwa telewizji czy gazet - za kulisy polityki.
Pojawienie się mody na blogowanie wśród polskich polityków można umiejscowić
w drugiej połowie 2006 roku. W lipcu 2006 bloga zaczął prowadzić były premier,
Kazimierz Marcinkiewicz. Wkrótce dołączyli do niego Waldemar Pawlak – 29 sierpnia,
Ryszard Czarnecki 6 września, Joanna Senyszyn – 8 września, Janusz Korwin-Mikke –
3 października .
Marcinkiewicz, polityk znany z doskonałych kontaktów z mediami i cieszący się
dużą popularnością, pisanie bloga rozpoczął wkrótce po utracie stanowiska premiera.
Kolejne wpisy pozwalały mu zatrzymać medialne zainteresowanie swoją osobą, choć
szybko sprowadziło się ono do spraw obyczajowych. Już w inauguracyjnym wpisie polityk
dzielił się następującymi przeżyciami:
Jeszcze tylko gdzieś jakaś dyskoteka /I’m 47. Can I dance? Yes, I can, I need, I love/ i mogę
wracać do Warszawy, do pracy. Tak jak w SPATiFie dawno się nie wybawiłem. Bardzo krótka,
ale jednak kapitalna dawka wolności /z zachowanie zasad oczywiście – ciemniaki/. Sporo
ładnych i świetnie tańczących dziewczyn. To zawsze cieszy. Pewnie znów tu wrócę. Trudno
nie wracać do Trójmiasta, do przyjaciół.

W późniejszym okresie to właśnie blog stał się prawdopodobnie główną przyczyną
zgaśnięcia politycznej gwiazdy Marcinkiewicza. Polityk na swojej stronie zaczął bowiem
opisywać swój romans z o wiele młodszą partnerką, co ochoczo podchwyciły tabloidy.
Jednak to, co prawdopodobnie miało ocieplić wizerunek polityka, zniszczyło go, bowiem
dotąd Marcinkiewicz kojarzony był z wartościami rodzinnymi i konserwatywnymi, do
których przywiązanie wielokrotnie deklarował.

W listopadzie 2009 roku polityk

zlikwidował bloga i usunął całą jego zawartość z sieci. Marcinkiewicz był jednak wówczas
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wyjątkiem, jeśli chodzi o wykorzystanie bloga do swoistego ekshibicjonizmu. Całkowicie
odwrotnie do byłego premiera blogowanie w życiu polityka widzi Janusz Korwin-Mikke,
który we wrześniu 2006 publikuje swój debiutancki wpis na portalu blog.onet.pl:
Od trzech tygodni namawiają mnie, bym się ośmieszył, pisząc "blog". Biegam po internecie od
wielu lat, naprawdę surfuję intensywnie - i niczego takiego nie widziałem. Jakiś inny
archipelag, czy co?
Powiedziano mi, że trzeba to robić, bo wyborcy chcą mnie poznać "prywatnie", chcą znać
moje opinie. Jeśli "blog", to to, to ja pytam: "Dobrzy ludzie: Wy naprawdę chcecie głosować
na człowieka, który umieszcza w internecie swoje prywatne wynurzenia?"
Pomyślcie tylko, Kochani, logicznie. Są dwie możliwości: (1) ten polityk będzie kłamał;
(2) będzie pisał prawdę. Ja nie będę kłamał, bo nie lubię - i nie chcę głosować na polityka,
który kłamie.
Powiedzmy w takim razie, że ten polityk będzie pisał prawdę: "Lubię obrazy Davida,
podobają mi się ogniste brunetki, Niebo oddam za cocktail "Maraschino" z piołunówką,
wieczorami jestem strasznie zmęczony, mam kryzys miedzy 19.ta a 20.30". OK. - macie
Państwo żywego człowieka. Wybieracie go. Jego partia zwycięża - i mianuje go np. ministrem
spraw zagranicznych. Facet wyjeżdża na negocjacje do Paflagonii - a tam na sali obrad obraz
Davida, ognista brunetka podaje cocktail "Marschino"

z piołunówką, o 18.30 idzie pokazać

mu jego pokój - a o 19.15 podsuwają do podpisu projekt traktatu... Prawda, o ile łatwiej od
takiego idioty który ujawnił swoje upodobania, wydębić podpis?
Przypomnę tu wyczyn p.Lecha Wałęsy, który - znając upodobania tow. Borysa Jelcyna - spił
Go i... wydębił podpis pod zgodą na wejście Polski do NATO! To przykład autentyczny!
Życie prywatne polityka, jego prywatne opinie itd. - powinny być otoczone jak największą
tajemniczością. Tow. Kim Dzong-Il, przewodząc biednemu krajowi, wodzi za nos potęgi
świata - BO NIKT NIC O NIM NIE WIE!
A takiemu Clintonowi "Mossad" podkłada panienkę - i doskonale wie, jaką. Bo o prezydentach
USA wiadomo dziś WSZYSTKO. Dziennikarze - to po prostu bezpłatni szpiedzy obcych
mocarstw.
Dlatego mój blog będzie wyłącznie o polityce. OK - wyborcy maja prawo znać moje opinie
polityczne. Prywatne - NIGDY.83

Korwin-Mikke bloga prowadzi systematycznie, uczestniczy również w dyskusjach
z innymi użytkownikami. Jako jedyny polityk próbował również - skutecznie mobilizować swoich sympatyków do takiego głosowania w plebiscytach Onetu na blog
roku, by wygrywały w nich blogi sympatyków najpierw Unii Polityki Realnej, później 83
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Kongresu Nowej Prawicy. Blog jest również swoista tablicą ogłoszeniową, na której
znajdziemy na przykład listę pełnomocników tych partii w poszczególnych okręgach
wyborczych i informacje o inicjatywach partyjnych.
Podobną funkcję zaczął pełnić blog Janusza Palikota, odkąd zdecydował się
on na samodzielną karierę polityczną i stanął na czele własnej partii. Wcześniej blog
kontrowersyjnego polityka był głównie miejscem brutalnych, a zarazem atrakcyjnych dla
mediów ataków na politycznych przeciwników polityka. Najbardziej znany był cykl
wpisów, w których Palikot zajmował się domniemanym alkoholizmem prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Przykładowo 19 kwietnia 2009 w tekście "Czym upija się prezydent" pisze:
Ponawiam zatem – choć tym razem czynię to w formie zdecydowanie bardziej stanowczej –
swoje żądanie odpowiedzi na pytanie: czy prezydent Lech Kaczyński cierpi na chorobę
alkoholową? Czy głowa państwa polskiego nie powinna dostać skierowania na leczenie
odwykowe? Czy kupowane na zlecenie Kancelarii Prezydenta setki buteleczek alkoholu służą
zamaskowaniu problemu z pijaństwem, będąc jednocześnie ratunkiem dla alkoholika? Czy
prezydent ma zwyczaj pociągania z buteleczek w przerwach swoich spotkań, w godzinach
pracy? Czy doczekamy w tej sprawie jednoznacznej, obiecanej nam przecież opinii lekarskiej?
Czy dowiemy się prawdy o zdrowiu prezydenta? Czy dowiemy się, jakie mogą być przyczyny
częstego bełkotu prezydenta podczas oficjalnych wypowiedzi? Czy znajdziemy odpowiedź na
pytanie: co, w jakich ilościach i jak często musi popijać prezydent Lech Kaczyński, by jako
tako funkcjonować?
Proszę postawić kropkę nad i, Panie Prezydencie Kaczyński: albo odejdzie Pan z urzędu i uda
się na stosowne leczenie – albo poznamy poważne, wiarygodne wyjaśnienia na temat
Pańskiego stanu zdrowia i problemów z alkoholizmem. Alternatywy nie ma.

PS. O godzinie 14 więcej na ten temat powiem na specjalnej konferencji prasowej.
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Warto odnotować, że blog Palikota jest areną niekontrolowanej i permanentnej
pyskówki, która toczy się w komentarzach, bez udziału autora bloga i bez jakiejkolwiek
jego interwencji. Po 10 kwietnia 2010 część wpisów została ukryta, jednak po jakimś
czasie stały się one ponownie ogólnodostępne. Janusz Palikot podjął również próbę
blogowania w Salonie24, spotkał się jednak z bardzo chłodnym przyjęciem tamtejszych
komentatorów. Od stycznia do września 2010 ukazało się tam 15 wpisów - mniej, niż na
macierzystym blogu posła w tym samym okresie. Później ten blog nie był już
kontynuowany.
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Janusz Palikot (2009), Czym upija się prezydent? (na)
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Od marca 2007 bloga publikuje Lech Wałęsa. Blog Wałęsy ukazuje się
w nietypowym miejscu, na portalu "Moja Generacja", powiązanym z komunikatorem
gadu-gadu. Blog Wałęsy jest jednym z bardziej chaotycznych stron polityków. Zawiera
zarówno emocjonalne wpisy byłego prezydenta, jak i skany dokumentów, zapisy
wywiadów opublikowanych w mediach, programy wizyt zagranicznych oraz liczne zdjęcia
z podróży.
Blogi niektórych polityków szczególną popularność zyskują w czasach zawirowań
partyjnych z udziałem swoich autorów. W czasach kolejnych kryzysów rządowych
w kadencji 2005 - 2007 dziennikarze często cytowali bloga Ryszarda Czarneckiego,
wówczas polityka "Samoobrony", a równocześnie największego orędownika współpracy
z PiS, do którego ostatecznie trafił. Gdy w roku 2010 grupa polityków Prawa
i Sprawiedliwości postanowiła stworzyć nową partię Polska Jest Najważniejsza, rekordy
popularności bił blog Marka Migalskiego. Co ciekawe, nie budził on takich emocji nawet
wtedy, gdy Migalski był jedną z twarzy kampanii prezydenckich Jarosława Kaczyńskiego.
Migalski jest jednym z aktywniejszych blogerów-polityków. Swojego bloga prowadzi od
października 2009. Przez dwa lata opublikował ponad 700 wpisów, co daje średnio więcej,
niż jedną publikację dziennie. W międzyczasie bardzo mocno zmieniła się pozycja
europosła w Salonie 24. Zaczynał jako jeden z popularniejszych polityków Prawa
i Sprawiedliwości. Gdy w debiutanckim wpisie pisał:
Jestem politologiem, który stara się być politykiem. Żartowałem wielokrotnie, że to tak, jakby
ornitolog chciał sobie polatać. Powiedzmy sobie szczerze – niewielu się to udało. Spadł Paweł
Śpiewak, lotem koszącym do trawnika zbliża się Jarosław Gowin. Ja też nie mam żadnej
gwarancji, że nie zaryję pyskiem o glębę. Ale starać się trzeba.
Dlatego zdecydowałem się na prowadzenie tego bloga i to właśnie na salonie24 – bo konflikt
na linii Kataryna – Dziennik pokazał, bez względu na to, kto miał w nim rację, jak potężnym
medium stał się Internet i jak potężną grupą polityczną są internauci. Sądzę, że sytuacja ta
będzie szła w tym właśnie kierunku – w stronę zwiększania roli Internetu i internautów.
Polityk, który ignorowałby ten fakt, to idiota. Ja się za takiego nie uważam, choć wiem, że
zdania co do poziomu mojego zidiocenia są podzielone Dlatego pozwalam sobie dołączyć do
Waszego grona. Zwłaszcza, że przydusiliśmy przystawki – od nas do ściany jest tak mało
powietrza, że Libertas i Prawica Rzeczpospolitej dostały po tyle, co…ja sam (...) 85
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Marek Migalski (2009), Jeszcze trochę o Eurowyborach (na) http://migal.salon24.pl/110950,jeszczetroche-o-eurowyborach (ost. wizyta 30 04 12)

witały go przede wszystkim bardzo życzliwe głosy sympatyków. Później
nastawienie dużej części blogerów do Migalskiego zmieniło się, gdyż jego popularność nie
przełożyła się na sympatie polityczne jego wcześniejszego elektoratu po dokonaniu przez
niego zmiany barw partyjnych. Do tego doszło również spotkanie z blogerami podczas
urodzin Salonu24 w 2010 roku, podczas których Migalski zrobił na większości
uczestniików złe wrażenie, co znalazło odbicie w późniejszych relacjach na blogach.
Grzegorz Wszołek, ~gw 1990, pisał:
Marek Migalski, którego niezmiennie szanuję, poleciał ostro. Nazwał nas pałkarzami, narzekał
na ściek w Salonie24, prowokował. Wydawało mi się, że widzę kompletnie innego człowieka
niż rok temu. Rozmowa face to face trochę jego wizerunek poprawiła, ale powinien wystrzegać
się bolesnych generalizacji, gdyż sam jest częścią tego miejsca. I wcale nie protestował 4
miesiące temu na poziom komentarzy, a temperatura w trakcie wyborów przecież była wysoka.
Odejdzie w polityczny niebyt, ten nasz Migalski, czy nie, oto jest pytanie? Założyłem się z
nim, że tak. Zmarnował potencjał i szansę, zajmując się sprzede wszystkim sobą i swoim
ugrupowaniem na blogu.
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O wiele ostrzej opisywał spotkanie z Migalskim Ewaryst Fedorowicz:
(...)muszę przyznać, że Pan Migalski sprawnie wypełnił część rozrywkową, ku (mojej
przynajmniej) uciesze:
Człowiek, który recytuje, „ja się was nie boję, ja się nikogo nie boję”, wygłasza te teksty
stojąc metr od rosłego ochroniarza :-)

Miodzio !
Ja wiem, to przypadkowa , że tak to ujmę, ustawka, ale mnie rozbawił Pan Migalski tą
aranżacją bardzo.
Jest taki wierszyk, Stefek Burczymucha – Pan Poseł pewnie go się w szkole nie uczył, ale ja,
uczony w dobrej, peerelowskiej podstawówce, świetnie go pamiętam i do przeczytania go choć
raz, pana Posła zachęcam.
Bo na naukę (nawet, jak się ma doktorat), nigdy przecież itd. itp.
Urocze też były deklaracje, że inwektywy, z jakimi się na swym blogu Pan Poseł spotyka, nie
robią na nim wrażenia i że je po prostu olewa.
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Wygłaszając te grepsy, robił się coraz bardziej czerwony – zupełnie, jak jego sweterek i paski
na koszuli.
A jeśli dodać do tego lengłydż europosła: „jak byłem w PiSie, to mnie lizaliście, jak mnie
wyrzucili , to mnie pałujecie” i przypominające obsesje a la Czerska, powtarzanie z lubością
obelgi pałkarze, to wdzięczny jestem Prezesowi, że Pana Migalskiego (pozostańmy w
brukselskiej stylistyce) pogonił, szkoda tylko, że tak późno. 87

Użytkownicy blogowisk, których pytałem o to, czy zdarzyło się im kiedykolwiek
zmienić zdanie na temat polityka pod wpływem lektury jego bloga, bardzo często
odpowiadali twierdząco, jednak z reguły była to zmiana na gorsze. W tym właśnie
kontekście często pojawia się w odpowiedziach nazwisko Migalskiego, czy też Jana Filipa
Libickiego, który przeszedł podobną do Migalskiego drogę polityczną, lecz jeszcze ostrzej
od niego atakuje swoich dawnych partyjnych kolegów.
Większą sympatią, zarówno jako bloger, jak jako gość imprez Salonu24 cieszy się
Ludwik Dorn. Dorn, kiedyś znaczący polityk Prawa i Sprawiedliwości, minister spraw
wewnętrznych i marszałek sejmu, po odejściu z partii pozostał mocno krytyczny wobec
Platformy Obywatelskiej, więc zarówno jego teksty, jak działania nie były na ogół
problematyczne dla jego czytelników, utożsamiających się z PiS. Należy wspomnieć, że
Dorn kilkukrotnie odwołał się do blogerów w ramach swojej działalności parlamentarnej.
Podczas prac komisji do spraw afery hazardowej poseł proponował utworzenie przez
najczęściej i najbardziej merytorycznie zajmujących się tematem blogerów "blogowej
komisji śledczej". Taka nieformalna grupa miałaby na podstawie włąsnych analiz
przygotowywać pytania do premiera i ministrów, które następnie byłyby zadawane przez
Dorna na forum sejmu, z wykorzytaniem procedur konstytucyjnych:
(...)Z uwagą sledzę wpisy o aferze hazardowej publikowane na Salonie 24. Niektórzy blogerzy
uprawiają, co nie jest niczym złym, wyłącznie polityczną publicystykę, ale sporo jest wpisów
analitycznych, formułujących sensowne hipotezy i rekomendacje co do kierunku prac komisji
w oparciu o przesłanki faktyczne. Szczególnie inspirujące pod tym względem są wpisy
Kataryny, Parakaleina i Aleksandra Ściosa. Proponuję zatem coś w rodzaju blogerskiej grupy
zadaniowej, swoistej task-force, która inspirowałaby i kontrolowała prace komisji. Chodzi o to,
by tak w otwartej publicznej dyskusji na Salonie, jak i w wewnętrznych mailowych dyskusjach
wewnątrz grupy ( nie roszczę sobie pretensji do ustalenia jej składu) formułować wraz
z uzasadnieniami pytania, które powinni zadać członkowie komisji oraz by monitorować
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Ewaryst Fedorowicz (2010), Jak Ufka urodziny Salonu ratowała (na)
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i intelektualnie kontrolować jej prace. Sam podejmuję się zadania przekazywania oficjalnymi
pismami rekomendowanych pytań członkom komisji.
Jednocześnie chciałbym, by takie pytania trafiały w formie interpelacji i zapytań poselskich do
członków rządu. Komisja może bowiem takie rekomendacje zlekceważyć i pytań nie zadać.
Ale jeśli zostaną one postawione w konstytucyjnie określonej formie, to premier i ministrowie
muszą coś odpowiedzieć. A odpowiedzi będą publikowane na Salonie 24
Oczywiście w obu przypadkach zastrzegam sobie prawo do oceny siły przesłanek faktycznych
i poprawności wnioskowań, które składają się na tzw. założenie pytania. Muszę mieć do tego
prawo, skoro kierując pytania drogą

parlamentarną, będę je uwiarygodniał własnym

nazwiskiem. Podaję ten pomysł pod dyskusje i rozwagę salonowej blogosfery. 88

Pomysł spotkał się z dużym odzewem, ostatecznie jednak nie został zrealizowany.
W maju 2011 Dorn użył bloga do zwołania demonstracji w obronie kibiców piłkarskich
w konflikcie tego środowiska z premierem Tuskiem. Reklamowana głównie poprzez blog
demonstracja odbyła się 3 czerwca i okazała się być umiarkowanym (frekwencja wyniosła
ok. 200 osób) sukcesem. Co ciekawe, w późniejszej kampanii przed wyborami
parlamentarnymi 2011 poseł nie wykazywał się wiekszą aktywnością na swoim blogu,
natomiast już po wyborach za pośrednictwem strony podziękował swoim wyborcom.

Lewicę, obok wspomnianych już Joanny Senyszyn i Wojciecha Olejniczaka
reprezentują również tacy politycy, jak Włodzimierz Czarzasty (od lutego 2011), Leszek
Miller (od września 2007) czy Marek Siwiec (od października 2007). Oprócz Olejniczaka,
aktywnego również w Salonie24, pozostała czwórka publikuje na portalu Onet. Prawie
wszystkie blogi prowadzone są regularnie. Najmniej popularny, choć często cytowany
przez media, jest blog Czarzastego, który powstał, cytując polityka, by "odpowiadać na
napaści, milczeć w sprawach publicznych, przyglądać się budowaniu demokracji dla
niektórych."89 Ostatni wpis Czarzasty opublikował w sierpniu 2011, ostatnie wpisy nie
odpowiadają jednak na pytanie, czy polityk zrezygnował z prowadzenia bloga na stałe
i z jakiegoś konkretnego powodu. Najwięcej komentarzy znajdziemy na blogach Leszka
Millera i Joanny Senyszyn. Wpisy na blogu Millera generują z reguły ok. 100 wpisów,
jednak w najgorętszych momentach (np. podczas wyprawy prezydeta Kaczyńskiego do
Gruzji) bywa ich kilkukrotnie więcej. Opublikowany w okresie kampanii wyborczej 2011
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Ludwik Dorn (2009), Blogerska grupa śledcza - propozycja (na)
http://ludwikdorn.salon24.pl/134105,blogerska-grupa-sledcza-propozycja (ost. wizyta 30 04 12)
Włodzimierz Czarzasty, U siebie i na swoim (na) http://czarzasty.blog.onet.pl/1,AR3_2011-02_2011-0201_2011-02-28,index.html (ost. wizyta 30 04 12)
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wpis "Czyścioszki", w którym Miller krytykował media, głównie "Gazetę Wyborczą" za
działania, mające na celu osłabienie wyniku wyborczego SLD, został skomentowany
prawie 600 razy90. Miller, jak wielu innych polityków, zamieszcza również zapisy audycji
radiowych ze swoim udziałem. Aktywna blogowo jest również lewica pozaparlamentarna,
do czego wracam w rozdziale poświęconym blogom lewicowym.

Warto odnotować, że o ile sporo w internecie blogów polityków szczebla
krajowego zwiazanych z Prawem i Sprawiedliwością czy też

liderów ugrupowań

prawicowych (Janusz Korwin-Mikke, Marek Jurek), blogów polityków lewicy
(parlamentarnej i pozaparlamentarnej), czy PSL, o tyle najmniejszą aktywność blogową
przejawiają politycy związani z Platformą Obywatelską. Najbardziej znanym blogerem
z tej partii był opisany wyżej i aktualnie nie należący do PO Janusz Palikot. Z kolei
również wspomniany już Jan Filip Libicki zaczynał blogować jako przedstawiciel PiS.
Kolejny aktywny blogowo polityk szczebla krajowego PO, poseł Jacek Żalek jest
przedstawicielem skrajnie konserwatywnego skrzydła Platformy, podobnie zresztą, jak
Libicki. Oprócz wspomnianych osób aktywnym blogerem jest krakowski poseł PO, aktor
i reżyser Jerzy Fedorowicz. Blog Fedorowicza to regularnie prowadzone forum kontaktu
z wyborcami - poseł zamieszcza informacje na temat swojej działalności, poruszając często
krakowską tematykę kulturalną. We wrześniu 2011 pisze do swoich wyborców:
Zakończyły się prace Sejmu VI kadencji.Wydaje mi się,że było jak zawsze.Polityczne spory są
ostoją demokracji.Gorzej gdy towarzyszy im zacietrzewienie.Przypominam delikatnie,że Sejm
ma tworzyć prawo dla dobra obywateli.Nie zawsze jesteśmy z prawa zadowoleni ale
powinniśmy ufać tym,którzy je stanowią bo przecież są jednymi z nas.W V liceum,które
kończyłem w Krakowie,już w 9 tej klasie poznaliśmy łacińską sentencję "Dura lex ,sed lex".Twarde prawo ,lecz prawo.Przestrzegania prawa domagam się przede wszystkim od siebie,po
to by móc je wymagać od innych.Tak czy siak nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił.A Sejm
jest najwyższą władzą Rzeczypospolitej .Jestem dumny ,że byłem posłem z Waszej
woli.Poddam się więc jeszcze raz wyborczej ocenie Krakusów.Do zobaczenia na ulicach
i placach.Tam będą moje debaty.!!! 91
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Leszek Miller (2011), Czyścioszki (na) http://leszek-miller.blog.onet.pl/Czyscioszki,2,ID437424277,n (ost.
wizyta 30 04 12)
Jerzy Fedorowicz (2011), Koniec Kadencji (na) http://fedorowicz.blog.onet.pl/Konieckadencji,2,ID435976613,n (ost. wizyta 30 04 12)

W kolejnych wpisach parlamentarzysta publikuje sprawozdanie ze swojej
poselskiej aktywności i program wyborczy. Jednak w czasie największej wyborczej
gorączki zapowiada wyprawę z przedstawieniem dla dzieci do Stanów Zjednoczonych:
Już po raz wtóry wyreżyserowany przeze mnie przedstawienie dla dzieci, którego bohaterką
jest Pyza Mazowiecka wyrusza za Ocean. Po raz pierwszy przed pięciu laty gościła w Chicago
na zaproszenie Academic Quality Council. Wtedy rezolutna Pyza zabrała dzieci amerykańskiej
Polonii na wycieczkę szlakiem polskiej historii i tradycji. Wspólna zabawa przypadła
wszystkim do gustu tak bardzo, że Teatr Ludowy otrzymał kolejne zaproszenie do Stanów, za
co dziękujemy naszym polonijnym przyjaciołom z Chicago i postaramy się nie zawieźć
pokładanych w nas nadziei.
Tym razem Pyza wyrusza za Wielką Wodę, żeby zobaczyć nowe miejsca, spotkać nowych
przyjaciół i poszukać polskich śladów na amerykańskiej ziemi, by współczesna amerykańska
Polonia mogła być dumna ze swych poprzedników. Wpisali się oni w amerykańską historię
i kulturę.
Nasz spektakl, jak poprzednio, będzie grany w Copernicus Center w Chicago. 8 października
odbędą się dwa przedstawienia: o godz. 10.00i o 13.30. Obok aktorów Teatru Ludowego
wystąpi balet Krakowskiej Akademii Tańca.
Pyza wraz ze swa świtą wylatuje do Chicago już 6października. Serdecznie zapraszamy
wszystkich naszych chicagowskich przyjaciół!92

Fedorowicz bloguje od listopada 2007, tak więc blog powstał juz po wyborach
parlamentarnych, które odbyły się w tamtym roku. Inauguracyjna notka jest równocześnie
informacją o zdobyciu przez aktora mandatu posła na drugą w jego karierze kadencję.

Należy wspomnieć również o trzech blogach, założonych na potrzeby kampanii
przed wyborami samorządowymi 2010 przez dwójkę kandydatów na urząd prezydenta m.
st. Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz i Czesława Bieleckiego, oraz kandydata na
prezydenta Krakowa, Stanisława Kracika.
Hanna Gronkiewicz-Waltz bloga prowadziła jedynie przez dwa miesiące, wrzesień
i październik 2010. Po wygranych w pierwszej turze wyborach nie pojawił się już ani
jeden wpis, zabrakło nawet podziękowania dla wyborców. Na blogu łącznie pojawiło się
13 wpisów, w większości poświęconych poszczególnym dzielnicom Warszawy. Nie
zabrakło też krytyki konkurentów, popieranych przez PiS i SLD, Czesława Bieleckiego
92

Jerzy Fedorowicz (2011), Pyza na amerykańskich dróżkach (na) http://fedorowicz.blog.onet.pl/Pyza-naamerykanskich-drozkach,2,ID437135035,n (ost. wizyta 30 04 12)
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i Wojciecha Olejniczaka. Obaj również prowadzą blogi, przy czym Olejniczak już od 2007
roku, Bielecki zaś, podobnie, jak Gronkiewicz-Waltz, od jesieni 2010. Ten ostatni, po
przegranych wyborach, pozostał jednak aktywnym blogerem Salonu24.

Od kampanii wyborczej 2010 coraz większą rolę zaczęła odgrywać nowa forma
przekazu w internecie - Twitter. Twitter, jako oparty na krótszych przekazach z jednej
strony jest atrakcyjniejszy dla dziennikarzy jako źródło newsów i błyskotliwych cytatów, z
drugiej strony jednak nie służy, przynajmniej w teorii możliwej na blogach, głębszej
dyskusji. Bloger, dziennikarz i pisarz, ~Coryllus, w notce "Politycy na Twitterze" zauważa:
(...)o ile dziennikarze blogi sobie właściwie odpuścili, o tyle zainteresowali się nimi politycy.
W słowie żywem są oni jednak jeszcze słabsi niż tamci, tak więc z blogerami szans nie mieli
żadnych. I tu okazało się, jaka jest właściwa funkcja platform blogerskich – jest nią promocja
polityków przed wyborami. Stąd stała obecność tychże na poczesnych miejscach tych
wszystkich platform.

No i w porządku, niech sobie piszą. Okazało się jednak, że na tych blogach są komentarze. No
i ci, wiecie, ci niepotrzebni, słabi i nędzni, którzy chcą się za wszelką cenę wcisnąć wszędzie z
tymi swoimi przemyśleniami nie popartymi ani jednym konkretnym kontaktem. Wiecie o kim
mówię? No, ci? O! Już wiem! Blogerzy! Otóż oni wpisują pod tymi tekstami komentarze i
potem jeden z drugim pisze na temat tekstów polityków swoje teksty i się z nich tam
wyśmiewa. To są rzeczy bardzo przykre i naganne.
Stąd właśnie mamy twitter, który ma tę zaletę, że teksty muszą być tam maksymalnie
lapidarne. Nie ma więc mowy o popisach i frazach. Nie ma mowy o tekście dłuższym niż kilka
linijek. Trzeba się więc mocno namęczyć, żeby zrobić z siebie durnia. A ja się ma jeszcze do
pisania wynajętego studenta to już można się czuć całkiem bezpiecznie. I o to właśnie chodzi.
O to by czuć się bezpiecznie i przemawiać jak to się dawniej mówiło na Pradze – do
chińskiego ludu przez zamknięty lufcik. 93

Warto odnotować, że w 2011 "New York Times" opublikował artykuł, wieszczący
koniec blogów i zastąpienie ich przez serwisy społecznościowe i Twitter. 94 Autor twierdzi
w nim, że blogi stanowiły ofertę dla ludzi, chcących wyrazić siebie, jednak obecnie
wybierają oni atrakcyjniejsze narzędzia, co odbiera blogom rację bytu. Tekst wzbudził
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~Coryllus (2011) Politycy na twitterze (na) http://coryllus.nowyekran.pl/post/24643,politycy-na-twitterze
(ost. wizyta 30 04 12)
Verne G. Copytoff, Blogs Wane as the Young Drift to Sites Like Twitter, New York Times, 20 2 2011

kontrowersje. W jednej z polemik Matt Mullenweg, założyciel serwisu wordpress.com
pisał: "Nie wszystko da się napisać w 140 znakach, ani nie wszystko da się przekazać w
Facebookowym szumie". Politykom często zdaje się wystarczać krótka, twitterowa forma,
prowadząca jednak często do nieporozumień. Idiotę nie trudno z siebie zrobić - mówi
~R. Zaleski, bloger i dziennikarz. Politycy, gustujący w dłuższych i bardziej analitycznych
formach pozostaną prawdopobnie przy klasycznych blogach, pozwalających wykazać się
erudycją. Jednak można również spotkać opinię, że Twitter może nadawać ton choćby
kampanii wyborczych. Specjalista od marketingu politycznego Eryk Mistewicz pisał w
2011 roku:
Jest już pierwszy zwycięzca kampanii parlamentarnej 2011. To bezpłatny serwis
społecznościowy Twitter. Nadaje jej tempo i ton, narzuca kolejne tematy debat.
Każdy

wpis

ministrów

resortów

siłowych

(@SikorskiRadek,

@TomaszSiemoniak,

@Kwiatkowski2011) staje się wydarzeniem odnotowywanym na paskach wszystkich telewizji
informacyjnych. Wpisy rzecznika rządu @PawelGras, minister zdrowia @EwaKopacz
pokazują, że oni wiedzą już, co oznacza posiadanie „własnego medium”. Ich wpisy trafiają
wprost na Twitter zainstalowany w telefonach komórkowych i natychmiast są popularyzowane
przez innych uczestników sieci. Buzzują, rezonują, eksplodują.
I nie pozostawiają opozycji bezsilną. Twitter to dziś odpowiednik antycznej Agory. Aktywnie
bronią PiS @AdamHofman i @MariuszKaminski. Jednak wydaje się, że najsprawniej
z polityków opozycji odnajduje się w świecie nowych mediów @MarekJurek. Poważne,
pogłębione wpisy pokazują marszałka sprawnie wyrywającego przestrzeń w starciu gigantów.
Opozycja często narzekająca na brak dostępu do mediów może tu bowiem udowodnić, że ma
coś ważnego do powiedzenia, że potrafi zaproponować taką opowieść, którą inni będą
z zachwytem/przerażeniem/niedowierzaniem popularyzować. Opowieść, która sprawi, że ich
obserwatorzy zamienią się w zadeklarowanych wyborców i fanów.
Wydawało się, że 140 znaków to za mało, aby opowiedzieć swoją historię. Gdy ponad dwa lata
temu prezentowałem Twitter polskim menedżerom, politykom i dziennikarzom, słyszałem ten
argument wielokrotnie. A potem obserwowałem, jak szybko odnajdują się w świecie nowych,
przyjaznych technologii. Politycy nie muszą już zwoływać konferencji prasowych, wysyłać
SMS-ów lub dzwonić do dziennikarzy. Wpisują w telefonie komórkowym, co ich właśnie w tej
chwili tak mocno poruszyło, i za chwilę zmieniają trajektorie pocisków całych kampanii,
skupiają uwagę mediów, wprowadzają nowe tematy medialnego zamieszania.
Nadają ton kampanii, jeśli ich wpisy są autentyczne, nieprzekombinowane, wykorzystujące
zasady marketingu narracyjnego.
Twitter w Polsce okazał się sukcesem. Jedno miejsce połączyło polityków, ekspertów,
dziennikarzy, blogerów. Wciąż dochodzą kolejni kandydaci w wyborach. Po pierwsze po to,
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aby opowiedzieć swoją historię (o ile w prehistorii komunikacji politycznej najważniejszy był
program, o tyle dziś najważniejsze są opowieści). Po drugie po to, aby dowiedzieć się, co jest
aktualnie dominującym tematem kampanii (i móc się do tego odnieść w swoich przekazach).
Po trzecie wreszcie, aby nawiązać kontakt z innymi kandydatami, inspirować się wzajemnie,
także nawiązać relacje z wpływowymi dziennikarzami. 95

W roku 2011 w okresie przedwyborcze swoje kanały na Twitterze prowadziła m.in.
ponad połowa ministrów rządu Donalda Tuska96. Jednym z bardziej aktywnych
użytkowników serwisu stał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, wobec
działań którego krytyczne media zaczęły używać określenia "twitterowa dyplomacja".

Moi respondenci, autorzy i czytelnicy blogów aktywność blogerską polityków
traktują dość nieufnie. Dla większości problemem jest to, że trudno ustalić, czy autorem
bloga jest polityk, czy też jego asystent, co odbija się na wiarygodności. Po katastrofie
smoleńskiej spore poruszenie wywołało ujawnienie przez dziennikarza Krzysztofa
Leskiego, że był on prawdziwym autorem bloga Janusza Kochanowskiego, Rzecznika
Praw Obywatelskich, który zginął 10 kwietnia 201097. Zwracano również uwagę na fakt,
że politycy rzadko odpowiadają na komentarze. Jako główny motyw zakładania blogów
respondenci widzą głównie chęć "lansu", pokazania się jako osoby nowoczesnej
i korzystającej z nowych technik komunikacji.
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Eryk Mistewicz, Twitter rządzi kampanią, Uważam Rze, 28/2011
Tomasz Machała (2011), Twitterowa rada ministrów (na) http://kampanianazywo.pl/opinie/twitterowarada-ministrow/ (ost. wizyta 15 11 11)
(kam, 2010) Kto naprawdę pisał bloga śp. Janusza Kochanowskiego... (na)
http://wpolityce.pl/wydarzenia/3000-kto-naprawde-pisal-bloga-sp-kochanowskiego-leski-ja-katarynaoburzona (ost. wizyta 30 04 12)

3. Blogosfera a media tradycyjne
Blogosfera dla mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) może być zarówno
konkurencją, jak i miejscem własnej ekspansji i promocji. Na świecie blogosfera od
początku traktowana była często jako źródło dodatkowych informacji, bezpośrednich
relacji świadków, a także jako forma interaktywnego kontaktu redakcji z czytelnikami.
Internetowe wydania gazet szybko wzbogacone zostały o blogi, prowadzone przez
dziennikarzy. Nie inaczej było w Polsce, co jednak nie łączyło się z dostrzeżeniem
potencjału blogów jako miejsca debaty politycznej. Prasa bardzo długo nie widziała w
blogosferze realnej konkurencji, co więcej - część jej przedstawicieli nie dostrzega jej
prawdopodbnie nawet dziś. Z drugiej strony powstają kolejne polityczne portale
internetowe, które łączą sobie funkcję informacyjną z dostępnością komentarzy, których
autorzy często są równocześnie blogerami, a które tworzone są przez osoby związane z
mediami tradycyjnymi (wpolityce.pl. solidarni2010.pl) lub wręcz stanowią uzupełnienie
oferty tych mediów (wsieci.rp.pl, redakcja.pl).
Dziennikarze traktują blogi jako kolejne miejsce do publikowania swoich tekstów
lub reklamy swoich redakcji. Dla wielu z nich blog, umieszczony w poczytnej platformie
blogowej, stanowi zarazem słup ogłoszeniowy, jak ekspozyturę działu łączności
z czytelnikami. Istotne jest również to, że blog pozwala na szybszą reakcję na pewne
wydarzenia, niż choćby cykl wydawniczy gazety. Dziennikarz Łukasz Warzecha podaje
następujące przyczyny publikacji bloga w Salonie24: Po pierwsze natychmiastowa
publikacja, co w sytuacji szybkiego rozwoju wypadków politycznych ma znaczenie. Po
drugie - możliwość publikowania tekstu bardziej "nieformalnego" i nie tak drobiazgowo
zredagowanego niż w przypadku artykułu do druku. Po trzecie - teksty na S24 zaskakująco
często stają się przedmiotem dyskusji w innych mediach. Po czwarte - czasami
wartościowa jest możliwość skonfrontowania swoich ustaleń lub poglądów z komentarzami
czytelników, choć na ogół tylko niewielka część spośród nich coś wnosi.
Tradycyjne media na zachodzie często traktują blogosferę jako źródło relacji
i świadectw uczestników zdarzeń. Polskie media częściej starają się przedstawić blogerów
w jak najgorszym świetle, jako osoby niegodne zaufania. Wyraźnie widać to w przeglądzie
publikacji prasowych na temat blogosfery, lecz także w sporze wokół anonimowości
blogerów, opisanym w oddzielnym rozdziale. W mediach często stawia się znak równości
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między potraktowanymi całościowo blogerami (niezależnie od tego, czy mamy do
czynienia z opisującą swoje fantazje nastolatką, czy free lancerem - analitykiem rynku
paliw) a anonimowymi komentatorami wielkich forów internetowych. O ile ci ostatni
często i całkowicie zasłużenie traktowani są jako symbol chamstwa, o tyle pierwszy zbiór
trudno jest sprowadzić do wspólnego mianownika, o czym traktuje praktycznie cała ta
praca. Bardzo charakterystyczna jest wypowiedź publicysty Jacka Żakowskiego pokazana
w filmie dokumentalnym "Blogersi". Żakowski mówi między innymi: Mamy do czynienia
z ludźmi, którzy są podejrzani o niekompetencję, nie są redagowani, często - anonimowi
albo o nieustalonej tożsamości. Często, bardzo często, na blogach są kompletne głupoty.
Wypowiedź ta pochodzi z późniejszego okresu, niemniej oddaje ducha pierwszych
prasowych publikacji na temat blogosfery. Często lekceważący, czasami, jak w przypadku
"Wprost" niekonsekwentny, najrzadziej - życzliwy.
Blogerzy media traktują zdecydowanie nieufnie, poświęcając im równocześnie
wiele uwagi. Z jednej strony analizując ich funkcjonowanie, z drugiej - pilnie analizując,
które wydarzenia zostały w medialnych przekazach pominięte lub przedstawione w sposób
niezgodny z odczuciami tej grupy odbiorców. Blogi bardzo często stanowią swoiste votum
nieufności wobec tradycyjnych mediów, na co składają się czynniki, które postaram się
poniżej przeanalizować.

3.1 Blogosfera polityczna w wybranych publikacjach prasowych
W Polsce blogosferą polityczną najczęściej, co wynika z pokrewnego obszaru
zainteresowania, zajmowały się tygodniki opinii, jednak informację na jej temat zaczęły
pojawiać się dość późno. Pierwsza tematem zajmuje się, "Polityka". W tygodniku pierwszy
tekst poświęcony blogom ukazuje się w 2001 roku (Blanka Mikołajewska "Cierpienia
młodego blogera") , drugi, w 2003 (Mariusz Cieślik - "Blogi i blagi") - oba traktują blogi
jedynie jako młodzieżowe pamiętniki, brak wzmianki o blogach politycznych, czy szerzej nie poświęconych sprawom osobistym. (W tym miejscu warto nadmienić, że nie tylko
w początkowym okresie blogi odbierane bywały jako zjawisko jednowymiarowe. Na
blogu poświęconym blogosferze i socjologii internetu Marta Klimowicz pisała 12 września
2006 napisała: wczorajsze rozmowy w toku podobno o blogach. piszę podobno, bo mam
spore wątpliwości: stałe używanie określenia "pamiętnik" czy "dziennik", konsekwentne
pokazywanie jednego tylko fragmentu blogosfery, z jednoczesnym przesłaniem, że to
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właśnie są blogi98.) Dopiero w trzecim tekście, poświęconym blogom, co ciekawe również
zatytułowanym "Blogi i blagi" Marcin Matuzik pisze o blogach prowadzonych przez
uczestników drugiej wojny w Iraku, a także o słynnym blogu "nauczyciela z Bagdadu",
którego autentyczność była dość często kwestionowana. Zarówno blogi żołnierzy, jak
i blog nauczyciela podejrzewane były o to, że nie są autentycznymi głosami świadków
wydarzeń, a narzędziem propagandy. W 2006 w "Polityce" pojawia się tekst "O la bloga!"
Mariusza Czubaja i Mirosława Filiciaka. Choć polska blogosfera polityczna wkracza już w
okres swojego, jeszcze nieusystematyzowanego przez pojawienie się Salonu24, rozkwitu,
autorzy opisują ją jako zjawisko marginalne. Co zresztą odróżnia polską blogosferę od
zagranicznej. Czytamy:
Piotr Pręgowski,(...) na Error300.org pisze, że rodzime blogi wciąż czekają na wydarzenie,
które pozwoli na nie spojrzeć nie jak na niewinną rozrywkę zapaleńców, ale jak na poważny
głos w debacie publicznej.
W przypadku światowego Internetu takich zdarzeń było przynajmniej kilka. Najpierw – po
zamachach z 11 września w Nowym Jorku, gdy nagle okazało się, że znaczna część zapisków
pamiętnikarskich odnosi się już nie do zdarzeń prywatnych, ale do zasadniczych kwestii walki
z terroryzmem, rozumienia islamu czy polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Od
2003 r. ukazuje się „Blog z Bagdadu” najsłynniejszego i zarazem najbardziej tajemniczego
blogera na świecie Salama Paxa. Ten trzydziestoletni Irakijczyk, z wykształcenia architekt,
opisywał w swoim pamiętniku zarówno dyktaturę Saddama Husajna (względy ostrożności
zadecydowały właśnie o tym, że autor ukrył się pod pseudonimem), jak i rozprawiał się
z polityką Stanów Zjednoczonych w rejonie Zatoki Perskiej. Salam Pax stał się na tyle sławny,
że zajmowali się jego blogiem dziennikarze od CNN po „Guardiana”, zaś książkowy zapis
irackiego bloga stał się wydarzeniem czytelniczym na Zachodzie.
(...)
Na tym tle polskie blogi polityczne prezentują się mizernie. Według Error300.org politykiem,
który najdłużej (najpewniej od maja 2004 r.) prowadzi swój blog, jest czołowy polityk
Samoobrony, eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Zapiski prywatne z 30 kwietnia 2006 r.:
„Kładę się spać przed 3, ale i tak wychodzimy z Przemkiem z wesela jako jedni z pierwszych.
Z zaciekawieniem przyglądałem się tej całej świeckiej obrzędowości, konkursom na parę
wesela, tańcom wokół krzeseł – a na końcu jednego krzesła, tańcowi... na krzesłach (krześle).
To dla mnie nowość. Słyszałem, że np. też dla cudzoziemców polskie wesela są fascynującym
folklorem, filmują je, nagrywają etc.”. I jeszcze dzień wcześniej – tym razem z podróży
służbowej: „Gdy lądujemy w Skopje lotnisko wydaje się być betonową wyspą w morzu
zieleni. Nad stolicą Macedonii króluje wzgórze, porośnięte gęsto lasem. Jestem pod
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wrażeniem, mówię o tym Katalończykowi, europosłowi z grupy... zielonych, ale on reaguje
obojętnie, mimo, iż przecież powinien być »ideologicznie« na to wrażliwy...”.
Lepiej trochę kształtuje się sytuacja blogów politycznych tworzonych przez dziennikarzy. Ten
sposób kontaktu z odbiorcami propaguje m.in. Igor Janke. Oto komentarz z czasów, gdy
wykuwała się koalicja Samopisowa: „Nie trzeba było w to brnąć. Nikt nie ma obowiązku
rządzić, ani być premierem za wszelką cenę. W polityce łatwo stracić poczucie, kiedy
przekracza się cienką granicę. Obawiam się, że PiS mocno na tym wszystkim straci. A Lepper?
Lepper rulez!”.

Pod artykułem znajdziemy informację, że do grona blogerów dołączyli publicyści
"Polityki" - Edwin Bendyk, Daniel Passent i Adam Szostkiewicz. Później portal pisma
wzbogacił się o kolejne blogi swoich publicystów i ekspertów. Warto zauważyć, że
dziennikarze "Polityki" całkowicie pomijają blogi polityczne tworzone przez zwykłych
komentatorów, zauważając jedynie te, które pisane są przez polityków i dziennikarzy. Rok
później sytuacja wygląda już inaczej. W artykule "Blogi, blagi, bluzgi" Cezary Łazarewicz
pisze, że życie polityczne przenosi się do internetu i opisuje motywację kilkorga znanych
polskich (i popularnych w roku 2007) blogerów - Kataryny, Galopującego Majora, Adama
Haribu i Michała Pretma. Przy okazji autor wspomina też o komentarzach politycznych
na forach internetowych, nie pisze jednak o tym, że to z ich użytkowników rekrutowali się
pierwsi znani polscy blogerzy polityczni.99 W późniejszym okresie "Polityka" nie
zajmowała się już blogosferą polityczną, pojawiały się jedynie artykuły naukowe
o blogach i miniblogach jako zjawisku.

Warto zauważyć, że lektura spisu tytułów publikacji "Polityki" poświęconych
tematyce blogów pokazuje mocno sceptyczny stosunek czasopisma do tego zjawiska. Na
osiem poświęconych temu zjawisku artykułów, w tytułach aż czterech pojawia się słowo
"blaga" w zestawieniu ze słowem "blog", zaś artykuł, opisujący głównie działanie serwisu
Twitter, którego symbolem graficznym jest wróbel, zatytułowano "Świergot zdechłej
wrony".
W życzliwszym tonie pisał we "Wprost" w numerze 15/2007 Robert Mazurek,
który prawdopodobnie jako pierwszy przyjrzał się uważniej wybranym przez siebie
politycznym blogerom. Pierwszy też napisał o ich rosnącym wpływie na opinię publiczną
i świat mediów. „W jednej z warszawskich restauracji dwóch znanych dziennikarzy
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rozmawiało ze znanym politykiem. Dyskutowali o tym, co w swoim blogu napisała
Kataryna. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej nikt z nich nie słyszał o królowej polskich
blogerów, ale gwałtowny wzrost popularności internetowych dzienników zrobił swoje.
Sieć rewolucjonizuje politykę - politycy ogłaszają w niej najważniejsze decyzje (Hillary
Clinton właśnie na swojej stronie internetowej oficjalnie przyznała, że będzie kandydować
na prezydenta), piszą internetowe dzienniki i szukają wyborców. Jeszcze ważniejsi od nich
stają się blogerzy, z których opiniami muszą się liczyć zarówno dziennikarze, jak
i politycy."100 - czytamy w pierwszym akapicie tekstu. Następnie Mazurek w kilku słowach
opisuje blogi i sylwetki takich blogerów jak Adam Haribu, ~Azrael czy autora strony
"Perły przed wieprze".
W roku 2008 "Wprost" w ramach rozszerzania oferty swojego portalu uruchomił
pierwszą

w Polsce bibliotekę blogów blogbox.pl. Serwis ten wprowadził masową

agregację blogów, uznanych za najlepsze przez swoich użytkowników. Autor bloga mógł
zgłosić swoją stronę do "poczekalni", w której poddawany był on ocenie czytelników. Po
uzyskaniu odpowiedniej przewagi uzyskanych ocen pozytywnych nad negatywnymi, był
on dodawany do katalogu. Choć sam blogbox był już typowym medium epoki web2.0,
stało za nim tradycyjne czasopismo papierowe. Świadczyło to o docenieniu przez nie
potęgi internetu i potencjału blogosfery. Od uruchomienia portalu, we "Wprost" ukazywała
się rubryka "Wprost z blogu", w której ukazywały się fragmenty jednego lub dwóch
tekstów, wybranych z blogów wchodzących do zasobów blogbox.pl. Rubryka zniknęła
z pisma po zmianie charakteru tygodnika na lżejszy, co miało miejsce w grudniu 2008
roku. Na łamach tygodnika ukazało się łącznie 30 odsłon "Wprost z blogu".
Co ciekawe, gdy w tym samym roku "Dziennik" przeprowadził na swoich łamach
debatę na temat blogosfery politycznej z udziałem zaproszonych blogerów, wypowiadający
się w niej ówczesny redaktor naczelny tygodnika "Wprost", Stanisław Janecki, będzie
wobec tematu bardzo sceptyczny. Stwierdza on, że blogerzy skazani są wyłącznie na
żerowanie na materiale dostarczonym przez dziennikarzy zawodowych, co stawia ich na
przegranej wobec nich pozycji.101 Tekst, opublikowany pod tytułem "Polscy blogerzy to
tylko bazarowi plotkarze" odbił się szerokim echem w blogosferze, budząc, w kontekście
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działalności blogbox.pl zdziwienie blogerów. Bloger ~Rybizky w odpowiedzi Janeckiemu
pisał:
Blogi polityczne to zaczątek całkiem nowej jakości w dyskusji publicznej. Tworzą one pewną
intelektualną ofertę, której wartość weryfikuje rynek. Obecnie jest to rynek niewielki, lecz jego
zakres systematycznie się poszerza. Redaktor „Wprost" powinien wiedzieć to najlepiej.
Przecież to ten tygodnik jako jedno z pierwszych ogólnopolskich czasopism publikuje na
swych łamach wybrane wpisy z blogów. I to wydawca „Wprost" stworzył portal Blogbox,
agregujący w celach komercyjnych najbardziej poczytne blogi - w tym i polityczne.
Jak widać - pieniądze na blogerach można robić. Uznawać sens ich działalności - już
nie.102

3.2 Współpraca - blogerzy w mediach tradycyjnych
Media tradycyjne po zauważeniu blogosfery zaczęły sięgać do jej zasobów,
z czasem też na łamach prasy zaczęli pojawiać się zaproszeni blogerzy. Tendencja ta
jednak nie okazała się trwała, co można łączyć z rozwojem portali, związanych
z tradycyjnymi tytułami prasowymi. Na przykładzie takich mediów jak "Rzeczpospolita",
"Gazeta Polska" i "Wprost" można uznać, że ci blogerzy, którzy w latach 2007 - 2008
otarli się o prasę papierową, za jej pośrednictwem zyskali kolejne miejsca do promocji
swoich tekstów, tyle, że w internecie.
W "Rzeczpospolitej" od grudnia 2006 do lipca 2008 ukazywała się na drugiej
stronie dziennika nieregularna rubryka "Blogostan". Rubryka ta nie miała sprecyzowanego
charakteru. W niektórych wydaniach pojawiały się fragmenty tekstów z kilku wybranych
blogów dotyczących konkretnego wydarzenia z poprzedniego dnia, w innych dłuższy
fragment jednego tekstu umieszczonego na blogu, niekoniecznie amatora (cytowano np.
bloga publicysty "Faktu" Łukasza Warzechy a także Jana Pospieszalskiego). Raz ukazał się
też plotkarski cytat z bloga byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Najczęściej
pojawiały się fragmenty z blogów współpracującego z "Rzeczpospolitą" Salonu24.
"Blogostan" na łamach "Rzeczpospolitej" ukazał się 33 razy.
W 2011 portal "Rzeczpospolitej" rp.pl uruchomił stronę "W sieci opinii"
(wsieci.rp.pl), na której znalazły się blogi zaproszonych przez redakcję autorów, piszących
w Salonie24.
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Od 2007 roku oparty na przedrukach z prasy krajowej tygodnik "Angora" uzupełnił
swoją ofertę o przegląd blogów. Rubryka pod niezbyt odkrywczym tytułem "Blogi i blagi"
ukazuje się od numeru 49/2007 do teraz. Zawiera ona kompilację krótkich cytatów z kilku
blogów, dotyczących jednego, aktualnego w poprzednim tygodniu, tematu.
W kwietniu 2008 rubrykę "Opinie i polemiki blogerów Salonu24" uruchomiła
z inicjatywy Pawła Paliwody "Gazeta Polska". Początkowo rubryka prezentowała dwa
teksty blogerów, jednego, kojarzonego z lewicą, drugiego - z prawicą. Obecność tych
pierwszych nie spotkała się z pozytywną reakcją dużej części czytelników. W Salonie24
~Hela z kurnej chaty pisała:
Z inicjatywy Pawła Paliwody i za zgodą redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza powstała w
„Gazecie Polskiej” stała kolumna pt. Opinie i polemiki blogerów Salonu24. Przeniesienie
salonowych dyskusji na łamy prasy spotkało się zarówno z poparciem, jak i krytyką samych
blogerów Salonu24. Niektórzy stali czytelnicy „GP” grozili nawet, że przestaną tę gazetę
kupować, jeśli będzie zamieszczać wypowiedzi lewaków. Osobiście uważam tę inicjatywę za
cenną, bowiem daje ona możliwość zaistnienia wielu dotychczas anonimowym osobom na
ogólnopolskim forum. Ponadto stanowi pole konfrontacji różnych opcji światopoglądowych i
politycznych.103

W pierwszym wydaniu rubryki na temat Traktatu Lizbońskiego pisali blogerzy
~Rybitzky i ~Galopujący Major. Drugi z autorów pisał wówczas na swoim blogu:
Paweł Paliwoda całkiem serio zaproponował mi współpracę z Gazetą Polską, czym nie będę
ukrywał, wprawił mnie w osłupienie.
Każdy kto czytał moje posty o tej świetnej niezależne gazecie, wie jaki mam do niej stosunek i
co o niej myślę. Każdy kto śledził z kolei moje potyczki z Panem Paliwodą, wie jak
wymienialiśmy swe uprzejmości. Po ostatniej awanturze jaka w naszej sprawie przeszła w
salonie, z samurajem Paliwodą ułożyliśmy sobie stosunki dosyć poprawnie, ba śmiem
twierdzić, że takie małe katharsis wyszło nam tylko na zdrowie. 104

Już w komentarzach pod tym tekstem znaleźć można ambiwalentny stosunek
sympatyzujących z "Gazetą Polską" blogerów do tego eksperymentu. Z jednej strony
~Marian Zmyślony pisze "Znakomicie! Przyznam, że mi troszkę zaimponowałeś, he,he.
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Żeś potrafił się wznieść ponad swoją niechęć to chwalebne. I miłe. Zwłaszcza dla
czytelnika Twojego bloga i Gazety Polskiej ;-).", z drugiej ~Kisiel deklaruje "Jeśli tak się
stanie skończę z czytaniem GP, a kupuję ją od pierwszego numeru. Nie zamierzam
wydawać pieniędzy na drugą Trybunę czy GW. Już za późnego Wierzbickiego nachodziły
mnie takie myśli. Ciekawe co na pan Jacek Kwieciński na przykład? I dodam, że nigdy nie
byłem w stanie przebrnąć przez żaden artykuł Paliwody - nudne to i napuszone. Jak zechcę
pofilozofować, to sięgnę po tekst autentycznie filozoficzny, a nie po publicystykę
pseudofilozofującą."
Być może tutaj należy szukać przyczyny dość szybkiego poniechania tego
ideowego eksperymentu. Po kilku wydaniach teksty prezentowane w parach zastąpiono
jednym, długim artykułem autorstwa blogera, po czym teksty blogerów na dłuższy czas
zniknęły z "Gazety Polskiej". Dopiero po 10 kwietnia 2010 roku tygodnik, a także
miesięcznik "Nowe Państwo - Niezależna Gazeta Polska", wydawany przez to samo
wydawnictwo, sięgać zaczęły po teksty blogerów, próbujących na własną rękę dociekać
przyczyn katastrofy. W numerze 6/2010 "Nowego Państwa" już na okładce widzimy
zapowiedź "Najlepsi blogerzy specjalnie dla NP", w środku zaś znajdują się teksty ~Free
Your Mind, ~Rekontry i ~Rolexa. Trzy artykuły zajmują razem 10 stron w liczącym
76 stron czasopiśmie. Numer 8/2010 zawiera tekst innego blogera Salonu24, ~Michaela,
w numerze wrześniowym znajduje się kolejny tekst ~Rekontry, zaś w październikowym ~Rolexa. Z blogerów najczęściej w miesięczniku pojawiał się ~Free Your Mind, który
opublikował w nim 5 tekstów, ostatni w styczniu 2011. Był to też ostatni artykuł autorstwa
blogera, opublikowany w tym czasopiśmie. Stałym gościem "Gazety Polskiej" i "Nowego
Państwa" stał się również ~Aleksander Ścios, jedna z bardziej tajemniczych postaci
polskiej blogosfery. Początkowo jego teksty ukazywaly się z adnotacją, że jest on autorem
bloga w Salonie24, później już bez tej informacji.

Nietypowym zjawiskiem na prasowym rynku jest wydawana od 2008 roku
"Warszawska Gazeta". Tygodnik ten stał się szerzej kojarzony w 2010 roku, w dużym
stopniu dzięki darmowemu rozdawaniu gazety podczas spotkań i manifestacji po
katastrofie

smoleńskiej

10

kwietnia.
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blogerów
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się

w "Warszawskiej Gazecie" od początku 2010 roku, jednak to 10 kwietnia spowodował
intensyfikację współpracy z blogerami. Jak mówi Bachurski, blogerzy w przeciwieństwie
do
104

większości

dziennikarzy

są

niezależni

i

piszą

to

co

wiedzą

i

myślą.

Pismo, kierowane przez Piotra Bachurskiego, posiada z jednej strony bardzo wyraźną,
prawicową linię polityczną, z drugiej znaleźć w nim można całkowicie apolityczną i lekką
w treści część lokalną. Pismo opiera się w przeważającym stopniu na tekstach blogerów
Salonu24. We wrześniu 2010 blogerka ~elig dzieli się na swoim blogu odkryciem;
Z mojego uczestnictwa w akcji Intuicji "Czytamy ob ciachowe gazety" (opisanej w rozdziale
na temat inicjatyw blogerów - K. K.) był między innymi taki pożytek, że zainteresowałam się
bliżej "Gazetą Warszawską" i zaczęłam ją kupować. Ten tygodnik ukazuje się już od ponad
trzech lat, ale dopiero ostatnio zaczął być bardziej zauważalny. W tej chwili jest on dostępny
na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, ale redakcja planuje rozszerzenie
dystrybucji na świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Do tej pory kosztował złotówkę,
ale niestety od następnego numeru będzie to już dwa złote. Redaktorem naczelnym jest Piotr
P. Bachurski.
Ciekawą cechą "Gazety Warszawskiej" jest to, że jej dział publicystyki opiera się
w przeważającej mierzy na współpracy z prawicowymi blogerami, publicystami i politykami
z Salonu24. Stałe rubryki mają tam Ryszard Czarnecki i Zbigniew Kuźmiuk. Pisze też w tym
tygodniku Janusz Wojciechowski. "Qchnię polityczną" prowadzi Magda Figurska. Artykuły
zamieszczają również Teresa Bochwic i Roman Mańka /Kurier z Muenster/.. Oprócz tego
w dwóch numerach "Gazety Warszawskiej" /nr 38 i nr 37/ znalazłam teksty 10-ciu blogerów
Salonu24 /Aleksandra Ściosa, Free Your Mind, Gw1990, Kokosa26, Kataryny,Tutejszego,
Rekontry, Michała Kota, Darq, i Yarc/ oraz dwóch którzy obecnie piszą poza Salonem24, czyli
Toyaha /Krzysztof Osiejuk/ i HGW Watch /"Michał Pretm"/.
Tak wielki udział blogerów w jakimś periodyku jest ewenementem. Owszem, "Gazeta
Polska" często zamieszczała artykuły Ściosa i Free Your Mind, w dawnym "Wprost" także
można było znaleźć teksty blogerów, a w nr 39 "Najwyższego Czasu" przedrukowano
obszerny wpis Triariusa. Był to zawsze jednak tylko margines. W "Gazecie Warszawskiej jest
zupełnie inaczej. Publikacje prawicowych blogerów stanowią większość publicystyki tego
tygodnika. Taka współpraca trwa co najmniej od maja tego roku /włącznie/. Na początku
czerwca pisali m.in. Łażący Łazarz, 1maud, Chinaski, Kłopotowski oraz wielu innych. 105

Z dyskusji w komentarzach wynika, że pismo nie było wówczas szerzej znane.
W późniejszym okresie sytuacja zmieniła się, gdyż redakcja do współpracy zaprosiła stałe
grono piszących dla tytułu blogerów. W sierpniu i wrześniu 2010 roku w Salonie24
znajdziemy na kilku blogach jednakowo brzmiące komentarze Szanowny Panie,
Chciałbym opublikować Pana tekst na łamach Warszawskiej Gazety. Bardzo proszę
o kontakt na adres piotr.bachurski@warszawskagazeta.pl. Głównymi publicystami tytułu
stali się m.in. Magda Figurska, prowadząca rybrykę "Qchnia polityczna", Mirosław
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Kokoszkiewicz (blogi podpisujący nickiem ~Kokos26) i ~Rekontra. Jak mówi Piotr
Bachurski , odpowiadający za rekrutację współpracowników: wybór blogerów należy do
mnie, muszą to być osoby które prezentują w swoich tekstach wartości patriotyczne
i prawicowe. Autorzy otrzymują wynagrodzenie za premierowe teksty, które podpisywane
są z reguły imieniem i nazwiskiem. Teksty te pojawiają się również na blogach, lecz
z kilkudniowym opóźnieniem i adnotacją, że ukazały się w "Warszawskiej Gazecie". Na
blogu ~Toyaha znaleźć możemy wpis, poświęcony "Warszawskiej Gazecie" jako nowej
jakości na rynku medialnym.
Jak niektórzy pewnie zechcieli zauważyć, raz w tygodniu pojawia się tu, z odpowiednią
adnotacją, notka, która wcześniej została opublikowana w Warszawskiej Gazecie. Stanowi to
wynik umowy, jaką mam z redaktorem naczelnym tego tygodnika. Z Warszawską Gazetą
zgodziłem się współpracować z dwóch względów: przede wszystkim dlatego, że jest to sposób
na to, bym mógł zarobić na utrzymanie mojej rodziny jakiś marny grosz, a po drugie dlatego,
że bardzo mi, oprócz samej linii pisma, odpowiada to, że Piotr Bachurski, człowiek, który
Warszawską Gazetę wydaje, postanowił sukces tego tytułu oprzeć na tekstach blogerów.
A zatem zrobił coś, co w głowach mainstreamowych redaktorów pojawia się wyłącznie jako
koszmar. Oczywiście, ja zdaję sobie sprawę z tego, że za tą decyzją nie tylko muszą stać
przyczyny tak czyste, jak świadomość, że blogi stanowią propozycję o wiele bardziej świeżą
i uczciwą, niż to co możemy znaleźć na przykład w jakimś ‘Uważam Rze’, lecz jeszcze jakieś
bardziej biznesowe kalkulacje, ale fakt pozostaje faktem – Bachurski wydaje swój tygodnik
w oparciu o teksty blogerów, których uważa za dobrych. I ja to osobiście bardzo szanuję.
(...) mnie w zupełności wystarczy fakt, że przede wszystkim Piotr Bachurski stworzył pismo,
które, odnosząc oczywiste sukcesy, jest jednocześnie według wszelkich danych, najbardziej
demokratyczną ofertą na rynku, i że mogę tam poczytać teksty FYM-a, Ściosa, Leji, Kokosa.
i paru innych jakoś tam wyróżniających się, choć może niekiedy osobiście mi niekoniecznie
miłych, blogerów. Że jest tam też i Terlikowski i Czarnecki, a w przyszłości, jeśli Bachurski się
postara, to pojawi się może ktoś jeszcze i z tamtych rejonów. No a wspomniany wcześniej fakt,
że publikując w Warszawskiej Gazecie, nie mam poczucia, że znalazłem się w miejscu, gdzie
wszyscy są dla siebie wyłącznie kumplami, którzy się wzajemnie nakręcają świadomością, że
tworzą tak zwane środowisko, jest mi również bardzo miły. Bo zniosę wiele, ale nie to,
że miałbym się stać częścią jakiegokolwiek środowiska.106

Piotr Bachurski taką formułę pisma uważa za sukces - również w aspekcie
finansowym: Czy taka formuła się sprawdza? Oczywiście tak, obecnie mamy około 50-60
tysięcy Czytelników tygodniowo... i ta liczba co tydzień rośnie, zatrudniamy też kilka osób
w redakcji piszących wyłącznie dla nas. Dobrą pozycję pisma potwierdza fakt, że w 2011
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~Toyah (2011), O gazetach i środowiskach (na) http://toyah1.blogspot.com/2011/02/o-gazetach-isrodowiskach-nie-tylko.html (ost. wizyta 30 04 12)
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roku zaczęły ukazywać się mutacje lubelska i śląska. Obecnie dla tygodnika pisze
kilkudziesięciu autorów, zarówno blogerów, jak publicystów.
Od 2009 roku rubryka blogowa pojawiła się również w kwartalniku "Fronda", co
miało związek ze startem nowego portalu pisma, w którym stworzono możliwość
publikacji blogów. Od numeru 50 ukazuje się rubryka "Blogowisko", będąca przeglądem
najciekawszych zdaniem redakcji wpisów z blogów. Najczęściej dotyczą one tematyki
wiary i kościoła katolickiego.
Innym kwartalnikiem, który sięgnął po blogerów, były "Zeszyty Karmelitańskie".
Pismo to wydaje numery tematyczne, poświęcone takim pojęciom jak "zdrada",
"kłamstwo", "prawda", kluczowym z punktu widzenia etyki i moralności. Obok tekstów
autorstwa kapłanów i intelektualistów związanych z kościołem, znajdziemy tam również
teksty o mediach czy polityce, odwołujące się do słowa-klucza danego numeru.
Zaproszenie blogerów wzięło się nie tylko z racji dostrzeżenia ich potencjału, lecz również
z wyjątkowo krytycznej opinii na temat mediów, jaką prezentuje szef pisma, o. Antoni
Rachmajda: Pomysł zaproszenia blogerów wynikał z tego, że redakcja poszukiwała
autorów, takich, którzy by wnieśli świeżość: tematyki, formy, osób nieznanych w mediach.
Blogi okazały się miejscem poszukiwania prawdy - w opozycji do oficjalnego przemysłu
ideologicznego, zwanego dla niepoznaki mediami. Blogerzy - pokazali zachwycająca
cechę: pamięć, to, co jest nieobecne w przemyśle mediowym, który za wszelką cenę chcę tę
pamieć zabić, zalewając potokiem "informacji", szumem, bełkotem odbiorcę- słuchacza;
w blogosferze znalazło się miejsce na pamięć i czas na analizę faktów: poszukiwanie
prawdy. - mówi o. Rachmajda i puentuje - Jest dla mnie jasne, że wszystko wokół opiera
się na kłamstwie. Oficjalne media i ich funkcjonariusze kłami bądź zakłamując tresci, bądź
zniekształcając akcenty, bądź pomijając to, co ważne i niewygodne. Blogosfera jest jednym
z nielicznych miejsc, gdzie jeszcze jest inaczej.
Blogerzy, dzięki Krzysztofowi Leskiemu, zaistnieli także, przez jakiś czas,
w Polskim Radiu. Leski: Przez pół roku od września 2008 do stycznia 2009 prowadziłem
codzienny, godzinny magazyn informacyjny "Polska i Świat" w radiowej Jedynce i wtedy
na zakończenie każdej audycji robiłem kącik blogowy. Czytałem lub streszczałem jeden lub
kilka ciekawszych postów, głównie z s24, także z bloxa, onetu. O ile wiem, następcy to
zarzucili.
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Blogerzy pojawiali się również w TVP. Kilkukrotnie gościli w programie Jana
Pospieszalskiego "Warto rozmawiać". Gośćmi audycji byli między innymi ~Azrael, ~Ufka,
~Igła, ~Rybitzky i ~Toyah, wszyscy blogujący wówczas w Salonie24. Program z udziałem
tego ostatniego, w maju 2010, sprowokował innego blogera, ~Coryllusa (poza internetem
publicystę i pisarza Gabriela Maciejewskiego) do długiego tekstu, w którym stawia on
wniosek, że antagonizm między blogerami a ludźmi mediów (zarówno dziennikarzami, jak
politykami czy ekspertami) nie zniknie.
Kiedy oglądałem program „Warto rozmawiać”, w którym wystąpił nasz kolega Toyah dotarło
do mnie dlaczego przepaść pomiędzy dziennikarzami a blogerami, albo w ogóle przepaść
pomiędzy meinstream’em a blogerami nie zostanie zasypana nigdy. Od wielu już lat nie mam
telewizora i nie wiedziałem, jak wyglądają teraz te programy w telewizji, ta cała publicystyka
traktowana z powagą i namaszczeniem. Nie miałem pojęcia do jakiego stopnia teatralizacji to
doszło. Mamy więc oto początek, zajawkę, wstęp – jak zwał tak zwał – w którym poznajemy
postać prowadzącego. Mężczyzna pięćdziesięcioletni, dojrzały patrzący wzrokiem mędrca,
a jednocześnie swobodny i jakiś taki lekki. Jego otoczenie to kryształowe ściany dziwnych
biurowców, jakże różne od tego co realnie znajduje się w korytarzach na Woronicza.
Prowadzący wzbudza zaufanie i przyciąga widza tym swoim charme, którym emanować
musieli kiedyś dobrotliwi dziedzice w kresowych majątkach. W porządku, ja to kupuję, mamy
XXI wiek i nie można już pokazywać „Telewizji nocą”. To się skończyło. Czuję się jednak
nieco przytłoczony tym wstępem i ładunkiem treści, który on zawiera.
Treść samego programu to wpływ mediów na nasze życie i manipulacja informacją. Czyli
standard obracany na wszystkie strony od lat, temat samograj, bo i tak wiadomo, że żadnych
satysfakcjonujących wniosków z rozważań o tych manipulacjach wyciągnąć się nie da.
A jak ktoś będzie próbował to się zmieni temat na bardziej dynamiczny.
W programie goście, wymienię ich po nazwisku, bo nie pamiętam wszystkich imion, a nie
chciałbym komuś uchybić. Są więc tam panowie; Dorn, Misiewicz, Hartmann i Karnowski.
Siedzą półkolem, jak ci szamani szczepu Tewa przed wypowiedzeniem wojny Apaczom.
Mamy także widownię, oczywiście ukrytą w cieniu. Milczący ludzie siedzący na dziwnych,
niskich trybunach w równych odstępach. Ciekawe jest to, że siedzą w milczeniu. To pomiędzy
nimi właśnie znajduje się Toyah. Taka jest formuła programu. Ale właściwie dlaczego taka?
Dlaczego Toyah, bloger roku w kategorii „Polityka’ siedzi na widowni, jak jakiś petent, a Dorn
w tym swoim chińskim krawacie koloru „Sun of jamaica’ rozwala się w fotelu? Toyah
(przepraszam cię serdecznie) wyglądał tam dokładnie tak, jak wizytujący izbę lordów
przedstawiciel stanu trzeciego, co zostało malowniczo i dramatycznie opisane w powieści
Wiktora Hugo pod tytułem „Człowiek śmiechu”.
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Pospieszalski przedstawił Toyaha nickiem, co jest najnormalniejszą w świecie formą
zważywszy na to, jak duży i ważny jest dziś świat blogerski. Po tej prezentacji pan Hartmann
uśmiechnął się tak, że gdybym był na miejscu Toyaha to rzuciłbym w niego mikrofonem.
Występ naszego kolegi był znakomity, a przede wszystkim autentyczny. Czego nijak nie da się
powiedzieć o pozostałych gościach. Mistewicz, który nagle ni z gruchy ni z pietruchy zaczyna
opowiadać coś o wosku na ulicach Warszawy, zamiast odnieść się do tego co mówi Toyah
i Karnowski, rozpoczynający wcześniej swoją wypowiedź od zaprezentowania poglądów
swoich i Mistewicza na przekaz medialny oraz pokazania książki, którą wspólnie napisali
(chyba?). Te prezentacje własnych produktów w programach publicystycznych to zdaje się już
jakaś nowa świecka tradycja, nie pierwszy raz się to zdarza. No, ale przy ubóstwie oferty
promocyjnej na rynku książki jakoś muszą sobie panowie radzić.
Kwestia poruszona przez Toyaha została przez gości całkowicie zignorowana, zajęli się oni
bowiem prezentacją samych siebie, czemu nie dziwię się w chwili obecnej, choć kiedy
oglądałem program było inaczej. No, ale czemu tu się dziwić? Co ma niby robić polityk
w żółtym krawacie odstawiony na boczny tor, szaman od mediów zajmujący się opowiadaniem
bajek, usiłujący za wszelką cenę utrzymać się na rynku redaktor oraz profesor z Krakowa
obdarzony nadludzkimi zdolnościami – spojrzy na człowieka i wie czy to katolik i narodowiec
czy może ktoś inny. Takich sztuk nikt poza panem Hartmannem już dziś nie wykonuje, nie
potrafił tego nawet Anatolij Kaszpirowski.
Dlaczego więc całe to towarzystwo zaklinaczy węży w ogóle egzystuje? Nie powiedzieli
w tym programie niczego co mogłoby zainteresować nas tutaj i dać odpowiedź na pytanie –
czy odkrycie i ujawnienie manipulacji jest ważną częścią medialnego przekazu czy może
powinno się owe manipulacje skrywać. Ta kwestia nie została poruszona.
(...)
Napisałem kiedyś do Toyaha, że blogerzy są jak Pigmeje polujący w dżungli na słonie.
Dysproporcja sił pomiędzy słoniem a Pigmejem jest straszliwa, ale to właśnie Pigmeje żywią
się słoniami, a nie na odwrót. Chcąc upolować słonia idą za nim cichutko i kiedy zwierzę jest
zajęte pożeraniem czegoś podcinają mi pęciny. Potem zaś wędrują tropem tej cieknącej krwi
czekając, aż słoń padnie.
My także czynimy podobnie i nasze słonie są już coraz słabsze. Było to dokładnie widać w tym
wczorajszym programie. 107

W 2008 roku grupa młodych dziennikarzy TVP, kierowana przez Agnieszkę
Zwiefkę, planowała stworzenie cyklicznej audycji "Otwórz oczy" z udziałem blogerów,
dziennikarzy mediów obywatelskich i innych osób, prowadzących działalność medialną
poza głównym nurtem. Mimo dość zawansowanego stanu prac, we wrześniu 2008
kierownictwo TVP zawiesiło prace nad projektem, który nigdy nie został zrealizowany.
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~Coryllus (2010), Pigmej poluje na słonia (na) http://coryllus.pl/?p=25 (ost. wizyta 30 04 12)
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W programie Pospieszalskiego (który sam prowadzi bloga w Salonie24) pojawiła
się nawet ~Kataryna. Był to jednak nietypowy występ. Chroniąca jeszcze wówczas swą
anonimowość komentatorka łączyła się z programem za pomocą czatu, z którego jej
wypowiedzi odczytywał prowadzący.
Blogerzy pojawili się również w wieczorze wyborczym po pierwszej turze
wyborów prezydenckich w 2010 roku. Widzowie TVP1 i TVP Info, obok wypowiedzi
polityków i zawodowych komentatorów obejrzeć mogli również dyskusję z udziałem
~1maud, ~Azraela, ~Budynia78 i ~Consolamentum.
3.3 Blogi publicystów. Blogi jako narzędzie promocji prasy tradycyjnej
Blogi publicystów w polskim internecie podzielić możemy na blogi, pisane na
portalach ich macierzystych redakcji, oraz te, które pojawiają się w portalach blogowych.
Te pierwsze, a także spora część drugich de facto są po prostu felietonami, tyle tylko, że
najpierw opublikowanymi w sieci. Bardzo często zresztą ukazują się one równolegle lub
z minimalnym opóźnieniem w papierowych wydaniach prasy. Blogi znajdziemy obecnie
na portalach większości tygodników opinii, czasem również - dzienników. Niektóre
redakcje zostają jednak przy tradycyjnym określaniu wpisów dziennikarzy felietonami.
Często trudno wskazać różnicę między felietonem, a blogiem, te same materiały często
pojawiają się na antenie radiowej czy w prasie jako felietony, a na stronie internetowej,
jako blog. Z kolei dla publicystów periodyków, ukazujących się rzadziej, niewątpliwie
ważny jest wspomniany przez Warzechę aspekt czasowy - o wiele szybciej mogą dotrzeć
do czytelnika poprzez blog, niż kolejny numer swojego pisma, często odległy o miesiące
od wydarzenia, które akurat chcą skomentować.. Trochę inaczej wygląda to w przypadku
dziennikarzy telewizyjnych, spośród których blogi prowadzą m.in. Przemysław Babiarz
z TVP, Jarosław Kuźniar i Jacek Pałasiński z TVN24.
Jak wspomniałem na początku tego rozdziału, blogi służą często jako narzędzie
promocji prasy tradycyjnej. Mogą być także elementem promocji jej poszczególnych
autorów, którzy, podobnie jak politycy, mogą kształtować swój wizerunek osoby
nowoczesnej, poprzez prowadzenie bloga czy korzystanie z twittera. Wśród blogów
w Salonie 24 znajdziemy blogi redakcyjne dwóch dzienników, trzech tygodników, dwóch
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miesięczników oraz sześciu kwartalników i nieregularników. Te proporcje to kolejne
potwierdzenie tezy, że przewagą bloga nad czasopismem papierowym może być możliwa
szybkość reakcji. Co więcej, to właśnie blogi rzadziej ukazujących się tytułów są bardziej
żywotne, niż te, mające promować choćby dzienniki. Zarówno zresztą w przypadku
"Faktu", jak "Rzeczpospolitej", w pewnym momencie zakończono ich prowadzenie,
równocześnie jednak zostawiając internetowym czytelnikom możliwość lektury blogów
publicystów tych pism, jak, często przywoływanego w tej pracy Łukasza Warzechy.
Podobnie stało się z blogiem "Newsweka w Salonie24 - choć przestał ukazywać się w
marcu 2011, aktywnym blogerem pozostał publicysta pisma, Piotr Śmiłowicz. Od lutego
2010 Newsweek prowadzi zresztą własną platformę blogową, redakcja.pl, wcześniej
kojarzoną z wydającym m.in. ten tygodnik koncernem Axel Springer. 108 Portal ten stanowił
platformę publikacji tekstów w sieci dla dziennikarzy zatrudnionych w tytułąch,
należących do Springera ("Dziennik", "Newsweek"), choć umożliwiał również założenie
bloga osobom z zewnątrz. Jego pierwszym szefem był Jan Wróbel, następnym - Mariusz
Ziomecki, a od czasu konsolidacji z portalem Newsweeka - Piotr Bratkowski.
3.4 Czwarta czy piąta władza? Funkcja kontrolna blogosfery
W roku 2008 w Salonie24 politolog Bartłomiej Skubisz pisał: Niedawno ktoś
skonstatował, że na salonie 90% tekstów jest o stronniczych mediach i rozdmuchiwaniu
kolejnych rewelacji. Oczywiście to przesada, ale nie da się ukryć, że tego typu tekstów jest
mnóstwo. Nie uważam tego bynajmniej za coś złego. Salon pełni funkcję czegoś w rodzaju
"mediawatch".109 W dalszej części tekstu Skubisz przywołuje dwa bieżące wydarzenia,
które, choć według niego istotne, nie doczekały się szerszego zainteresowania mediów.
Podobnych wpisów Salonie24 i na innych portalach znajdziemy tysiące, ponieważ
praktycznie każdego dnia blogerzy interesują się zdarzeniami, którym, według nich, media
nie poświęcają odpowiedniej uwagi. Tagiem "media" w Salonie24 do końca października
2011 opatrzono prawie 8 tysięcy blogowych wpisów.

Od grudnia 2010 w Salonie24 funkcjonuje lubczasopismo "MediaWatch",
redagowane
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(2010) Redakcja.pl teraz razem z Newsweek.pl (na) http://www.newsweek.pl/wydania/0/redakcja-plteraz-razem-z-newsweek-pl,54942,1,1 (ost. wizyta 30 04 12)
Bartłomiej Skubisz (2008) Salon24: Media Watch (na) http://www.skubisz.salon24.pl/9347,salon-24-plmedia-watch (ost. wizyta 30 04 12)
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Szymborskiego, z którym na stałe współpracuje kilkunastu blogerów, a także blog SDP. Do
końca października 2011 ukazało się w nim ponad 1200 tekstów poświęconych tematyce
medialnej i wybranych z publikacji blogerów S24. Wpisy te dotyczyły zarówno
problematyki nowych mediów, np. stosunku blogerów do Facebooka, zwłaszcza
w kontekście ich prywatności, jak działaniu mediów tradycyjnych. Wiele uwagi blogerzy
poświęcili w tym czasie stacji TVN, medialnym celebrytom czy obrazowi mediów bardziej
konserwatywnych w innych mediach. Najczęstszymi bohaterami publikacji są TVN
i "Gazeta Wyborcza", co stanowi odbicie tendencji panujących w całej blogosferze.
Znajdziemy jednak również wpisy krytyczne na temat "Gazety Polskiej", czy
"Rzeczpospolitej".
Oprócz publikacji, mających charakter interwencji w przypadku zamieszczenia
w medium materiału

w oczach blogera zmanipulowanego, najczęściej poruszane są

kwestie wzajemnych relacji pomiędzy mediami, zarówno w ramach jednego, szeroko
pojętego obozu polityczno-ideowego ("Gazeta Polska" i "Uważam Rze", jak pozostających
w konflikcie (TVN, TV Trwam). Negatywny stosunek blogerów do TVN obrazują tytuły
publikacji poświęconych tej telewizji, np. TVN bez klasy, Dziennikarska żenada TVN.
Częstym tematem wpisów jest popularna wśród blogerów radiowa Trójka. Wpływ na to
miały zarówno kontrowersyjne zmiany programowe i próba zmiany oblicza tej stacji
w latach 2004 - 2005, jak późniejsze zawirowania personalne i kolejne zmiany dyrekcji
programu. Obiektem stałej krytyki blogerów sympatyzujących z PO byli dyrektorzy Jacek
Sobala i Krzysztof Skowroński, którym zarzucano stronniczość i faworyzowanie
polityków Prawa i Sprawiedliwości, Sobale dodatkowo krytykowano za wcześniejsze,
niepopularne wśód słuchaczy zmiany, jakich dokonał w programie IV Polskiego Radia.
Autorzy sympatyzujący z PiS wyrażali wątpliwości co do obiektywności późniejszej
dyrektor Magdy Jethon, publikując równocześnie usunięte przez nią z internetu zdjęcia,
wskazujące na jej dobrą znajomość z premierem Donaldem Tuskiem. Obok Trójki emocje
budzi również Radio Maryja, któremu poświęcony jest w całości popularny blog "Głos
Rydzyka", zbierający od marca 2008 roku rozmaite kontrowersyjne wypowiedzi, jakie
pojawiły się na antenie Radia Maryja lub spotkaniach jego słuchaczy. O popularności
bloga świadczy fakt zdobycia przez jego autora nagrody w plebiscycie na blogera roku
2010, organizowanego przez portal Wiadomości24.pl.
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Blogerzy nie ufają mediom, co więcej - nieufność ta, przynajmniej w sferze
deklaracji, jest niezależna od poglądów. Podczas gdy więksość prawicowych blogerów
wskazuje

na

przewagę

dyskursu

lewicowego

i

liberalnego,

wśród

blogerów

sympatyzujących z PO lub lewicą znaleźć można zarzut uległości mediów wobec Prawa
i Sprawiedliwości. Takie głosy stanowią mniejszość, jednak również pojawiają się na
blogach. Renata Rudecka-Kalinowska tak pisze na swoim blogu o dziennikarzu TVN24
Bogdanie Rymanowskim:
Trzeba nie mieć Boga w sercu, by nowowybranemu ministrowi sprawiedliwości, podczas
pierwszego z nim wywiadu, po zapowiedzi przełomowych zmian w sądownictwie na samym
początku , wtedy, gdy ciekawość słuchaczy i widzów jest największa, zadać pytanie, czy jest
mu wstyd, że morderca z biura PiS w Lodzi był kiedyś członkiem Platformy Obywatelskiej, tej
samej partii, w której jest minister.
Tylko dziennikarz na usługach pisowskich mógł posunąć się do tak podłej i bezczelnej
manipulacji, której założeniem było odarcie z szacunku i samego ministra Gowina i jego partii
i rządu Rzeczypospolitej.
Załóżmy, że da się usprawiedliwić ten akt brutalnej agresji Bogdana Rymanowskiego, jego
lojalnością wobec Adama Lipińskiego z PiS, któremu Rymanowski swoją karierę w zawodzie
zawdzięcza. Załóżmy, że dowodem lojalności politycznej, swoistym spłacaniem długu
wdzięczności, jest również celowe, świadome ułatwianie w swoich programach wypowiedzi
politykom PiS – a zagdakiwanie uporczywe, przerywanie, przeszkadzanie (lub pozwalanie by
to robili rozmówcy z PiS) wypowiedzi przedstawicieli innych opcji politycznych, zwłaszcza
z PO. Czujność pisowska Rymanowskiego i jego doświadczenie przejawiają się błyskawicznie
zawsze wtedy, gdy w słowach wypowiadających się dostrzega możliwość podania do
wiadomości publicznej niewygodnej dla PiS prawdy.110

3.5 Funkcja uzupełniająca blogosfery
W miarę upowszechniania dostępu do internetu, wzrasta jego znaczenie jako źródła
informacji, również - informacji o polityce. Wzrasta więc również znaczenie blogów jako
źródła informacji, co pokazują kolejne badania opinii publicznej. Według badania CBOS
w kampanii wyborczej 2011 24% respondentów czerpało wiedzę o partiach i kandydatach
z internetu111, 7% (13% czerpiących wiedzę z internetu) czytało blogi polityczne, zaś 2%
(3% z grupy internautów) pisało blogi lub publikowało posty na tematy polityczne.
Co ciekawe, podobny odsetek (3% internautów) deklaruje polityczną agitacje w sieci.
110

Renata Rudecka-Kalonowska (2011), Nie masz Boga w sercu (na) http://renata.rudeckakalinowska.salon24.pl/375163,nie-masz-boga-w-sercu (ost. wizyta 30 04 12)
111
CBOS (2011) Społeczny odbiór kampanii wyborczej i aktywność społeczna w internecie (na)
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_156_11.PDF (ost. wizyta 30 04 12)
113

Analogiczne badania w roku 2010 wskazywały na minimalnie większą liczbę czytających
blogi polityczne, równocześnie zaś mniejszą grupę publikujących treści polityczne na
blogach i forach dyskusyjnych. Można zaryzykować więc stwierdzenie, że zmniejszająca
się grupa czytelników ma do dyspozycji zwiększającą się liczbę blogów, trzeba jednak
wziąć poprawkę na wyjątkowość roku 2010 dla polskiej polityki. Grupa agitujących była
taka sama w roku 2010 i 2011. Wyniki pokazują ogólną tendencję, że wśród internautów
zaangażowanie w działania polityczne jest dwukrotnie częstsze, niż w całej populacji.
W grupie korzystających z internetu wiek nie jest czynnikiem, który znacząco warunkuje
aktywność polityczną w sieci. Można jedynie zauważyć, że relatywnie rzadziej przynajmniej
jedno z omawianych wcześniej działań deklarują użytkownicy mający od 35 do 54 lat niż ci
w wieku 18–34 lata oraz mający 55 lat i starsi. Częściej w demokracji elektronicznej
uczestniczą internauci z wyższym wykształceniem (63%), a także z podstawowym (59%) –
w przypadku tej grupy wynika to przede wszystkim z faktu, że są w niej głównie ludzie
młodzi, mający od 18 do 24 lat – natomiast rzadziej osoby wykształceniem zawodowym
(34%).
Aktywność polityczna w grupie internautów przekłada się na wyższą deklarowaną frekwencję
w ostatnich wyborach. Użytkownicy, którzy w jakimkolwiek stopniu byli odbiorcami lub
twórcami treści politycznych w sieci, częściej zagłosowali w wyborach niż internauci, którzy
nie stykali się w sieci z polityką (72% wobec 50%). Preferencje partyjne internautów
uczestniczących i nieuczestniczących w e-demokracji były w tych wyborach bardzo zbliżone 112

Sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ jeszcze w roku 2009,
w badaniu „Portret internauty” uzyskano trochę inne wyniki:
Siłę związku między korzystaniem z internetu a zainteresowaniem polityką widać, jeżeli
rozpatrujemy zależności w podgrupach wyróżnionych ze względu na wiek. Wraz z wiekiem
częstość korzystania z internetu maleje, natomiast zainteresowanie polityką – rośnie.
Jednocześnie w każdej grupie wiekowej osoby korzystające z internetu są znacznie częściej
zainteresowane polityką. Różnice są bardzo wyraźne. W każdej z grup wiekowych internauci
przynajmniej dwukrotnie częściej wyrażają duże zainteresowanie życiem politycznym, częściej
też określają je jako średnie, natomiast zdecydowanie rzadziej twierdzą, że w ogóle się tym nie
interesują. Najbardziej zainteresowani wydarzeniami politycznymi są starsi internauci,
najmniej – młodzi niekorzystający z sieci. 113

W tym samym badaniu zapytano internautów o orientację polityczną. 15% zadeklarowało
orientację lewicową, 33% centrową a 35% prawicową. Wśród niekorzystających z sieci
wyniki te to odpowiednio 12, 31 i 31. W pierwszej grupie swoich poglądów nie potrafiło
112
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określić 17, w drugiej - 22% respondentów.

W badaniu „korzystanie z internetu”

z września 2009, czytelnictwo blogów politycznych zadeklarowało 21% internautów i 10%
ogółu dorosłych, przy wartościach 39/19 dotyczących blogów niezwiązanych z polityką:
Jedna piąta internautów (21%, czyli co dziesiąty dorosły Polak) czyta blogi na tematy
polityczne. Osoby o poglądach prawicowych i lewicowych proporcjonalnie jednakowo często
korzystają z treści tam dostępnych. Mężczyźni czytają je częściej niż kobiety. Blogi polityczne
śledzi co siódmy respondent w wieku do 34 lat – można przypuszczać, że dla osób w tej grupie
wiekowej są one ważnym źródłem informacji i opinii. 114

Według raportu „Media publiczne w oczach odbiorcy” instytutu Homo Homini
przeprowadzonego

na

zlecenie

Związku

Pracodawców

Mediów

Publicznych

(opublikowanego w marcu 2011)
Głównym źródłem informacji dla Polaków o wydarzeniach w ich kraju oraz na świecie są
telewizji i rozgłośnie komercyjne (51 proc.), nie mniej istotne są media publiczne, które
wskazało 49 proc. respondentów. Różnica w wynikach nadawców publicznych oraz
prywatnych pozostaje w granicach błędu oszacowania.
Internet jest głównym źródłem informacji dla co trzeciego badanego (34 proc.) 115.

To samo badanie pokazuje, że najniższe zaufanie do Polskiego Radia deklarują najmłodsi
(16 - 24 lata) odbiorcy. W tej grupie wiekowej Polskiemu Radiu ufa jedynie 49%
ankietowanych, podczas gdy w żadnej z pozostałych grup wskaźnik zaufania nie schodzi
poniżej 70%. Podobnie wyglądają dane dotyczące zaufania do stacji telewizyjnych.
Według raportu
Największym zaufaniem obdarzają stacje telewizyjne emeryci i renciści – TVN ufa 79,5 proc.
z nich, TVP2 70,1 proc., Polsatowi 69,2 proc., a TVP1 60,8 proc. Mniej ufne sa osoby
niepracujące zawodowo,

a różnice w zaufaniu do poszczególnych stacji są w ich przypadku

bardzo nieznaczne. Największy odsetek z nich ufa Polsatowi (58,3 proc.), nieco mniej TVN
(55,8 proc.), TVP2 (53,6 proc.) oraz TVP1 (51,5 proc.). Osoby pracujące, wyjątkowo dużym
zaufaniem obdarzają TVN – ufa jej 73,3 proc. z nich. Zaufanie do innych stacji jest na
zdecydowanie niższym poziomie – do Polsatu i TVP2 54,4 proc., a TVP1 49,4 proc.
Najmniejszym zaufaniem stacje telewizyjne cieszą się wśród uczniów i studentów. Wśród nich
największy odsetek ufa TVN – 48,3 proc., TVP2 42,6 proc., TVP1 40,8 proc., a najmniej
Polsatowi 38,9 proc. 116
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„Odpowiedzialne dziennikarstwo”. W badaniach, współfinansowanych przez Instytut
Spraw Publicznych i Radio Zet zadawano pytania o rolę i zachowanie dziennikarzy w
Polsce. I tak, z punktu widzenia kwestii istotnych dla tematyki tej pracy, dowiedzieć się
możemy m.in., że:
65% ankietowanych uważa, że dziennikarze dbają przede wszystkim o szybkość
przekazywania informacji. Jedynie według 26% dziennikarze skupiają się na sprawdzeniu
prawdziwości informacji; według 57% przekazywane przez media informacje są rzetelne,
jednak według aż 31% dziennikarze przedstawiają głównie własny punkt widzenia;
w przypadku sporu politycznego według 46% dziennikarze przedstawiają racje wszystkich
stron, jednak według 38% kierują się własnymi sympatiami; dla 49% respondentów
dziennikarze często pochopnie oceniają innych ludzi, zaś według 37% kierują się interesem
publicznym, piętnując osoby podejrzewane o czyny niegodne.117

Jeśli internauci jako grupa są lepiej zorientowani w sprawach polityki i bardziej
zaangażowani w rozmaite aktywności obywatelskie, blogerzy polityczni stanowią
najmocniej wyrażającą tę tendencję grupę. Są najbardziej krytycznymi odbiorcami
mediów, na co składa się co najmniej kilka przyczyn, zarówno natury subiektywnej, jak
obiektywnej. Przyczyna subiektywna to poczucie braku reprezentacji w mediach
konserwatywnej i prawicowej strony dyskursu politycznego. Konserwatywni blogerzy
bardzo często stawiają się w opozycji do tradycyjnych mediów, które odbierają jako
nieobiektywne. W mniejszym stopniu dotyczy to mediów utożsamianych z prawą stroną
sceny politycznej, prawicowi blogerzy większym zaufaniem darzą Telewizję Trwam,
Radio Maryja, Nasz Dziennik, Gazetę Polską czy - od 2011 roku - tygodnik Uważam Rze.
Czynniki obiektywne to rozmaite problemy, z którymi boryka się dziś cały świat
mediów, na co nakładają się w polskich realiach pozostałości po systemie
komunistycznym. W 1956 roku Peterson, Siebert i Schramm przedstawili cztery doktryny
medialne:

autorytarną,

liberalną,

komunistyczną

i

doktrynę

odpowiedzialności

społecznej118. W Polsce mamy do czynienia z konglomeratem cech doktryny liberalnej
i autorytarnej. Z jednej strony media przedstawiają się jako czwarta władza, stojąca na
straży demokracji i interesu społecznego, zaś badania pokazują, że pogląd ten podziela
większość Polaków, co wskazywałaby na wierność doktrynie liberalnej. Z drugiej jednak
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strony mamy do czynienia z elementami, charakterystycznymi dla doktryny autorytarnej,
jak koncesjonowanie części mediów (kompetencje KRRiTV) czy dotowanie mediów przez
władze poprzez reklamodawców - firmy spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród
blogerów często możemy spotkać się również z opinią, że media są szeroko infiltrowane
przez państwowe służby specjalne. Jest to również tematem wielu blogowych wpisów.

Realizowanie misji mediów jako czwartej władzy utrudniają z jednej strony
elementy doktryny autorytarnej, z drugiej - komercjalizacja i tabloidyzacja mediów. Nad
zjawiskiem tym ubolewa Magdalena Szpunar:
(...)Niestety hard news dotyczące spraw poważnych, trudnych, w znaczący sposób
poszerzających wiedzę opinii publicznej na dany temat są wypierane przez soft news, oparte
o elementy skandalizacji, banalizację faktów, nieuprawnione uogólnienie, sztuczne tworzenie
faktów. Leonard Downie i Robert Kaiser zauważają, że dziennikarstwo przestało być służbą
społeczną, a stało się formą zarabiania pieniędzy i reklamy, stąd proces ten nazywają korupcją
newsa, a współczesny styl wielu dzienników nazywają mianem celebrity news. Ben Fraklin w
połowie lat 90. XX wieku, opisując informacje płytkie, miałkie, byle jakie, ukuł termin
newszak, nawiązując do określenia muzak, oznaczającego muzykę, odtwarzaną w miejscach
publicznych. Dla newszaków charakterystyczne jest: wycofanie się z hard newsów na rzecz
łatwo przyswajalnych opowieści lub relacji dotyczących stylu życia, koncentracja na rozrywce,
a nie na informacji, oparcie na sensacji zamiast prezentowania wyważonych sądów, tryumf
trywialności, lekceważenie polityki międzynarodowej na rzecz krajowych informacji
kryminalnych.

119

Szpunar zwraca też uwagę, że w polskich programach informacyjnych bardzo dużo
miejsca poświęca się celebrytom, a także, więcej niż na Zachodzie - tematyce zdrowotnej
i religijnej. Wiele lat wcześniej o tym samym mówił już w wykładzie „O telewizji.
Panowanie dziennikarstwa” Pierre Bourdieu: Wcześniej usuwane i pomijane z powodu
troski o poważanie narzuconej przez wzorzec poważnej prasy, teraz dzięki panowaniu
telemetrii zostały wyniesione na pierwsze strony gazet i na czołówki serwisów
informacyjnych. Ale te faits divers (sensacje), dostarczając rozrywki, jednocześnie
odwracają uwagę. Podstawowy trik iluzjonisty polega na odwróceniu uwagi widza od
tego, co naprawdę robi. (…) Sensacje to właśnie ten rodzaj podstawowego produktu
żywnościowego, rodzaj informacji, który jest bardzo ważny, ponieważ interesuje
wszystkich, nie niosąc zarazem żadnych konsekwencji. Sensacje zabierają czas, który
119
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mógłby być wykorzystany, by powiedzieć coś innego. Otóż czas jest w telewizji dobrem
niezwykle cennym. I jeśli wykorzystuje się te cenne minuty, by mówić rzeczy tak błahe, to
znaczy, że owe błahe rzeczy są w istocie bardzo ważne, gdyż ukrywają rzeczy cenne.120
Kiedy jednak przez media zbyt szybko i bez poświęcenia mu należytej uwagi przelatuje
istotny z punktu widzenia zaangażowanych odbiorców polityki news, do akcji wkraczają
internetowi komentatorzy i analitycy.
z

Często znajdując przy okazji, korzystając

powszechnie dostępnych dokumentów, nowe szczegóły istotne dla sprawy.

Niejednokrotnie wygaszony w agendzie medialnej news nadal jest podtrzymywany
w agendzie publicznej, która zaczyna interesować się danym tematem, konfrontuje własne
przemyślenia z innymi czy sposób relacjonowania tematu przez media.121 - pisze Szpunar,
przykłady zaś tego procesu na blogach przywołane zostają w dalszej części tekstu.
„Świat, z którym mamy do czynienia pod względem politycznym, leży poza naszym
zasięgiem, poza naszym polem widzenia, poza granicami naszego umysłu. Trzeba go
najpierw zbadać, opisać i sobie wyobrazić. Człowiek nie jest arystotelesowskim Bogiem,
który obejmuje pełnie istnienia. Jest stworzeniem na takim poziomie rozwoju, że jest
w stanie uchwycić kawałek rzeczywistości, który wystarcza, aby zapewnić sobie życie
i wyciągnąć dla siebie to, co na szali wagi czasu oznacza tylko kilka chwil poznania
i szczęścia. Jednak to samo stworzenie odkryło metody, dzięki którym może widzieć to,
czego nie można zobaczyć gołym okiem, i słyszeć to, czego nie dosłyszy żadne ucho (...)
Człowiek uczy się widzieć we wyobraźni ogromne części świata, których nigdy przedtem
nie mógłby zobaczyć, dotknąć, powąchać, zapamiętać. Stopniowo stwarza w swojej głowie,
zgodnie z własnym smakiem, obraz świata poza swoim zasięgiem.” Lippmann każe
zastanowić się czytelnikowi, jak niewielki jest udział bezpośrednio poczynionych
spostrzeżeń wobec tych, które przekazują media. „Nie jesteśmy tak wyposażeni, byśmy
mogli przyjąć je z całą subtelnością i różnorodnością, ze wszystkimi zmianami
i kombinacjami. Zmuszeni do działania w tym otoczeniu, musimy najpierw zrekonstruować
je w prostszym modelu, zanim będziemy umieli z nimi postępować.” – pisze Elizabeth
Noelle-Neumann.122
Media dokonują wyboru dla swoich odbiorców, obok świata rzeczywistości
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powstaje świat wykreowany przez media, istniejącą poza nami rzeczywistość zastępuje
pseudorzeczywistość. Jeśli spojrzeć na to zjawisko życzliwiej, nazwiemy je światem
zapośredniczonym, jak czyni to Giddens. Człowiek z jednej strony nie jest wstanie ogarnąć
całego świata, z drugiej traci dotychczasowe, tradycyjne punkty oparcia. Ulega
wykorzenieniu.123
Z jednej strony wzmacnia to rolę (i odpowiedzialność) mediów, z drugiej znaczenie
systemów eksperckich. Media decydują zarówno o wyborze informacji, jak i ekspertów.
Media wreszcie odpowiadają za proces tematyzacji, czyli kreowania tematów
i zainteresowań opinii publicznej.124 Dopóki media funkcjonują według doktryny liberalnej
lub doktryny odpowiedzialności społecznej, sytuację taką uznać można jedynie za
nieuniknioną. Jeśli jednak media działają według doktryny autorytarnej, lub tak są
odbierane przez dużą grupę odbiorców, sytuacja może wymagać, jeżeli jest to możliwe,
korekty. W sytuacji, w której media dla większości odbiorców, będących równocześnie
twórcami i/lub czytelnikami blogów stają się niewiarygodne, działalność blogosfery uznać
należy za oddolną próbę korekty sytuacji. W przypadku, kiedy grupa odbiorców czuje się
wypchnięta poza medialny obieg, a równocześnie jednak wciąż pozostaje zbyt liczna, by
w całości poddać się „spirali milczenia”, blogosfera wypełnia funkcję artykulacyjną, stając
się tym samym częścią społeczeństwa obywatelskiego.
Coraz częściej blogerzy nie tylko przedłużają pozostawanie wiadomości w debacie
publicznej, lecz sami dostarczają nowych informacji, choć wciąż raczej dla węższego niż
TV, czy nawet prasa, kręgu odbiorców. Blogerzy piszą więc własne sprawozdania
z demonstracji czy spotkań, coraz częściej przeprowadzają też wywiady z politykami.
Wielu czytelników potwierdza, że wielokrotnie o pewnych wydarzeniach dowiadywali się
dopiero z blogów, nie natrafiając wcześniej na informacje w innych mediach. Blogerzy,
pytani przeze mnie o przykłady takich informacji najczęściej wskazywali na takie
wydarzenia, jak różne fakty związane z katastrofą smoleńską i obchodami kolejnych jej
mięsięcznic i rocznic. Wskazywano też na blogerskie relacje z przebiegu Marszu
Niepodległości w 2011 roku, opisy skali powodzi w roku 2010 czy wreszcie materiały
dotyczące historii najnowszej Polski.
Charakterystyczny jest tu wpis, który ukazał się w Salonie24 w Boże Narodzenie
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Anthony Giddens, op.cit., str. 202
Elizabeth Noelle-Neumann, ibidem, str. 172
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2007 roku. Komentarz autora, używającego pseudonimu ~kismet jest odpowiedzią na
rozpisany przez Igora Janke konkurs na współczesną opowieść wigilijną.
Odwiedza wszystkich panstwa trzy duchy panie redaktorze

Najpierw bedzie Duch Poprzednich Swiat, ktory przypomni jak bylo - milczenie polskich
dziennikarzy, kiedy oligarchowie rozkradali Polske, zabijali ludzi (nielicznych), licznych za to
sprowadzali na dno nedzy i rozpaczy, demontowali system konstytucyjnej wladzy... Przypomni
ten duch wam, co pisaliscie i mowiliscie a przede - czego nie pisaliscie i nie mowiliscie.

Nastepnie przyjdzie Duch Obecnych swiat i pokaze dzialanie ministra Cwiakalskiego i pani
Pitery, zaprowadzi na szpitalna sale, gdzie lezy nieinteresujacy was Ernest Bejda, (wice-szef
CBA za czasów Mariusza Kamińskiego - K.K.) zaprosi na wycieczko po sparalizowanej
stolicy. Przypomni wam „10 obietnic wyborczy” milosciwie nam rzadzacej partii i byc moze
nawet pokaze, gdzie te obietnice pan premier ma dzisiaj. I przypomni wklad polskiego
dziennikarstwa w wynik wyborow.

A potem przyjdzie Duch Przyszlych Swiat. Dziennikarstwo to nie zawod ale powolanie - jak
ksiadz, jak lekarz, jak zolnierz... Zolnierz nie ma prawa opuscic posterunku, nawet jesli uzna,
ze moe odpowiadaja mu warunki pracy. Dziennikarz ma obowiazek sluzyc Prawdzie, calej
Prawdzie i tylko Prawdzie, bez wzgledu na to czego zyczy sobie wlasciciel rozglosni radiowej.
Jaka kara czeka ksiedza, ktory odstapil Boga? Jaka kara czeka dziennikarza, ktory odstapil
Prawde?
„Czyj to grob? - Twoj Ebenezerze Scrooge!”
Ze szczerego serca zycze Wesolych Swiat Narodzenia Panskiego! 125

3.6 Spirala milczenia i przemoc symboliczna
Stosunek Polaków do mediów jest wypadkową co najmniej dwóch tendencji.
Z jednej strony wszystkie badania opinii publicznej wykazują wysoki stopień zaufania do
mediów publicznych i prywatnych, z drugiej - znacząca grupa odbiorców, najczęściej
o poglądach prawicowych, czuje się zmarginalizowana. Równocześnie często słyszy się po
tej stronie sceny politycznej głosy o zawłaszczeniu mediów przez środowiska, które - po
stronie opozycyjnej i partyjnej - brały udział w obradach okrągłego stołu. W pracach
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~kismet (2007) komentarz usunięty z Salonu24, wraz z kontem autora, pierwotnie dostępny pod adresem
http://jankepost.salon24.pl/178,piszmy-opowiesci-wigilijne (ost. wizyta 30 01 08). Zachowano oryginalną
pisownię tekstu.
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i publikacjach konserwatywnych politologów, socjologów czy filozofów takich, jak
Zdzisław Krasnodębski czy Rafał Matyja, często pojawia się motyw zdominowania
dyskursu przez te środowiska. Teza ta znajduje odbicie w poglądach wielu użytkowników
polskiej blogosfery, pojawia się również jako wytłumaczenie jej fenomenu, przywołane już
we wstępie do tej pracy. Zarówno w tekstach konserwatywnych publicystów, jak blogerów,
pojawiają się w tym kontekście odniesienia do teorii spirali milczenia Elisabeth NoelleNeumann, rzadziej – do Pierre’a Bourdieu i przemocy symbolicznej. Noelle-Neumann
swoje badania rozpoczęła od analiz zachowań niemieckiej opinii publicznej w latach 60tych i 70-tych i kontynuowała je również w kolejnych dekadach. Większość blogerów
i czytelników blogów zgadza się z poglądem, że media przemilczają, bądź ośmieszają
niektóre

przekonania,

nie

reprezentując

równomiernie

wszystkich

poglądów

reprezentowanych w sposób znaczący w społeczeństwie.
Noelle-Neumann zjawisko spirali milczenia odkrywała podczas obserwacji
społecznych nastrojów związanych z kampaniami wyborczymi i innymi kwestiami
politycznymi, takimi, jak polityka wschodnia RFN. Ci (..), którzy odrzucali nową politykę
wschodnią, czuli sie wyobcowani, wycofywali się, popadali w milczenie. Takie właśnie
zachowanie powodowało, że ci pierwsi wydawali się silniejsi, niż byli w rzeczywistości,
a drudzy wydawali się słabsi. Te spostrzeżenia we własnym otoczeniu skłaniały znowu
innych do głośnych wyznań lub przemilczania swoich poglądów, aż wreszcie na zasadzie
spirali jedni całkowicie opanowali życie publiczne, a drudzy zupełnie zniknęli z
publicznego widoku i stali się „niemi”. Jest to proces, który można nazwać „spiralą
milczenia”.126 Efektem wytworzenia się opinii publicznej staje się lęk przed izolacją wśród
osób, czujących się w tej opinii mniejszością. W obawie przed wykluczeniem osoby te
niechętnie zabierają głos publicznie, co potęguje wrażenie dominacji popularniejszego
poglądu, a w efekcie również niechęć przedstawicieli poglądu mniejszościowego do
deklarowania go. Jak zauważa James Medison umysł człowieka, człowiek w ogóle, jest
lękliwy i ostrożny, gdy czuje się osamotniony, natomiast staje się silniejszy i bardziej
pewny siebie, gdy jest przekonany, że wielu myśli tak, jak on.127

Zjawisko spirali milczenia opiera się na czterech zasadach:
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Elizabeth Noelle-Neumann, op.cit., str. 25
Alexis de Tocquille, Autoritat und Freiheit, Zurich/Leipzig 1935, str. 57
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1. Wobec odróżniających się jednostek społeczeństwo posługuje się groźbą izolacji;
2. Jednostki stale odczuwają lęk przed izolacją;
3. Z lęku przed izolacją jednostki ciągle próbują oceniać klimat opinii;
4. Wynik tej oceny wpływa na ich zachowanie przede wszystkim na forum publicznym,
zwłaszcza w formie okazywania lub ukrywania opinii, na przykład przez wypowiedź lub
milczenie.128
Jak pisze Noelle-Neumann, po wyborach do Bundestagu, które odbyły się w roku
1976, w Niemczech rozgorzała debata, czy telewizja może wpływać na kampanię
wyborczą. Pojawiły się zarzuty o brak obiektywnego przedstawienia obu stron
niemieckiego dyskursu politycznego, dla których głównym argumentem były badania
wykazujące, że większość dziennikarzy sympatyzowała z SDP. Nieufności wyborców
innych, niż Platforma Obywatelska, partii wobec mediów, niewątpliwie sprzyjało
ujawnienie badań preferencji politycznych polskich dziennikarzy, które wskazało na
miażdżącą przewagę zwolenników PO w tym środowisku. Przykładowo w roku 2007 w
wyborach parlamentarnych na tę partię głosowało 80% dziennikarzy, którzy wzięli udział
w ankiecie, opublikowanej przez branżowe pismo „Press”. Wcześniej podobny sondaż
ukazał się na łamach „Wprost”. Można potraktować to jako część szerszej tendencji –
w której mieści się poparcie większości dziennikarzy w Polsce dla Platformy
Obywatelskiej, dla SDP w Niemczech, czy dla Demokratów w USA.
W

raporcie,

opublikowanym

przez

Fundację

Batorego

po

wyborach

parlamentarnych w 2011, możemy przeczytać, iż w czasie kampanii wyborczej premier
Donald Tusk był zarówno najczęściej pokazywanym w telewizyjnych programach
informacyjnych

politykiem,

jak

również

politykiem

najczęściej

ukazywanym

w pozytywnym świetle.129 Wszystkie te fakty korespondują z poczuciem medialnego
wykluczenia, które w mniejszym lub większym stopniu podziela większość piszących
i czytających blogi, którzy zechcieli wypowiedzieć się w ankiecie lub rozmowach
prowadzonych na użytek moich badań. Raz jeszcze oddajmy głos Noelle-Neumann:

Komunikację można podzielić na jednostronną i dwustronną, rozmowa jest komunikacją
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Elizabeth Noelle-Neumann, op.cit. str. 227
PAP, Media faworyzują Tuska, Napieralski w ogniu krytyki, Dziennik Gazeta Prawna, 5. 10. 2011
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dwustronną; pośrednią i bezpośrednią, rozmowa jest komunikacją bezpośrednią; publiczną
i prywatną, rozmowa jest zazwyczaj prywatna. Środki masowego przekazu oferują
komunikację jednostronną, pośrednią, publiczną i na trzy sposoby przeciwstawiają się
najbardziej naturalnej komunikacji międzyludzkiej - rozmowie. Właśnie to sprawia, że
jednostka wobec mediów czuje się bezsilna; w każdym sondażu z pytaniem, kto ma za dużo
władzy, środki masowego przekazu znajdują się w czołówce. Po pierwsze, gdy trzeba w myśl
teorii Luhmanna zwrócić publiczną uwagę na jakąś osobę, ideę, informację lub perspektywę,
której środki masowego przekazu nie dopuszczają, posługując się selekcją. (...) Po drugie,
bezsilność budzą środki masowego przekazu w roli pręgierza. Jednostka negatywnie
przedstawiona w mediach czuje się wydana na pastwę nieprzeliczonej, pozbawionej twarzy
publiczności. (...) Ktoś, kto godzi się na wywiad w telewizji, nie należąc do wewnętrznego
kręgu dziennikarskich strażników, wkłada głowę w paszczę lwa” 130

Blogosferę potraktować możemy jako próbę oddolnego, zorganizowanego oporu
przeciw działaniu mechanizmu spirali milczenia. Oto bowiem grupa osób, która czuje się
wypchniętą z medialnego dyskursu ofiarą sympatii dziennikarzy i medialnej selekcji,
odnajduje możliwość głoszenia własnych poglądów, własnej wizji świata, a zarazem
zakomunikowania swojego istnienia. Może wreszcie stać się grupą wzajemnego wsparcia,
walcząc z realnym bądź wyimaginowanym wykluczeniem. Wreszcie mogąca realizować
funkcję integracji ludzi wokół poglądów, idei, czy konkretnych spraw, stając się zarazem
instytucją społeczeństwa obywatelskiego, jak kontynuatorką pierwotnej misji prasy,
porzuconej później przez kolejne media, a opisywanej przez De Tocqueville'a.
Przypomnijmy, że misja ta polegała na organizowaniu wokół prasy wspólnoty osób
wyznających dany pogląd, lub chcących zrealizować konkretny jakiś cel 131. Prasa dawała
poczucie udziału w pewnej wspólnocie i likwidowała poczucie osamotnienia, pokazując
innych o podobnych poglądach lub celach. Dziś taka rola prasy jest już rzadkością, choć
zdarzają się próby organizowania czytelników lub słuchaczy w kluby czy stowarzyszenia.
Co charakterystyczne, również ta sfera jest domeną środowisk raczej konserwatywnych,
niż liberalnych, raczej prawicowych, niż lewicowych - podobnie, jak ma to miejsce
w przypadku blogosfery.
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Elizabeth Noelle-Neumann, op.cit., str. 174
Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 2005, str. 337
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4. Blogosfera jako część nowych mediów

4.1 Nowe tendencje na rynku medialnym
Za nowe media uznaje się te techniki przekazu, które powstały później, niż
telewizja. Są więc one związane z upowszechnieniem się komputerów i cyfrowych form
zapisu danych. Początki technik zaliczanych do nowych mediów datują się na lata
osiemdziesiąte ubiegłego wieku (telewizja satelitarna, wideo), jednak ich pełen rozkwit
wiąże się z ekspansją internetu. Dzięki zapisowi cyfrowemu nowe media każdego typu
odczytywać można na jednej maszynie – komputerze. Za pomocą komputera można też
tworzyć i przesyłać własną zawartość. Nowe media to w większości stare media,
przepisane na nowo - za pomocą zapisu cyfrowego. Do najważniejszych cech nowych
mediów

należy

zaliczyć

interaktywność,

indywidualizację,

multimedialność

i asynchroniczność. Nowe media dają użytkownikowi większy wpływ na swą zawartość
i możliwość natychmiastowej jej oceny i komentarza, dają mu o wiele silniejsze, niż media
tradycyjne poczucie uczestnictwa; dają mu wreszcie możliwość stania się w każdej chwili
nadawcą. Wraz z ich rozwojem odbiorca poszerza możliwości nadawania różnego rodzaju
komunikatów - od pisanych (listy dyskusyjne, fora internetowe, komentowanie zawartości,
blogi) i prostych obrazkowych (możliwość publikowania i dzielenia się zdjęciami) do
w pełni multimedialnych (podcasty - dystrybuowane przez sieć audycje radiowe, filmy
i telewizje internetowe). Możliwości te, chętnie wykorzystywane przez blogerów, opisuję
w dalszej części tego rozdziału.
Interaktywność,

podobnie

zresztą

jak

indywidualizacja,

jest

zjawiskiem

postępującym w miarę rozwoju nowych mediów. Telewizja satelitarna poszerzała jedynie
możliwość wyboru. Pojawienie się kaset wideo uniezależniało widza od konieczności
oglądania wybranej pozycji programu TV w czasie narzuconym przez nadawcę. Kamera
umożliwiła stworzenie własnego materiału filmowego, nie zapewniała jednak możliwości
masowej

dystrybucji. Tę

stworzył

dopiero

internet

i

pojawienie

się

witryn,

umożliwiających zamieszczanie własnych materiałów wideo, z których najważniejszą
okazał się serwis youtube.
Blogosfera, oparta na swobodzie publikacji i komentowania, jest strukturą wysoce
interaktywną. Co więcej, interaktywność ta jest jedną z podstawowych i kształtujących jej
124

charakter cech. Blogosfera, jak zresztą większość przekazów internetowych, oparta na
hipertekście (tekście, w którym umieszczone są odnośniki do innych stron i treści),
pozwala na płynne przechodzenie pomiędzy rozmaitymi komunikatami i typami
komunikatów. Hipertekst zapewnia odbiorcy „swobodę poruszania się”, zmienia sposób
odbioru z linearnego na nielinearny.
W ostatnich dekadach zaobserwować można zjawisko odejścia od traktowania
mediów, jako środka masowego przekazu na rzecz kierowania oferty do odbiorcy
indywidualnego. Przykładem tego procesu jest rynek telewizyjny, w którym wielkie,
ogólno-tematyczne stacje tracą rynek na rzecz stacji tematycznych, nastawionych na
konkretnego, zainteresowanego wybraną tematyką, widza. Proces ten może być skutkiem
pojawienia się nowych mediów, gdyż możliwy jest on dzięki przejściu od sygnału
analogowego do cyfrowego. Na rynku prasy spadają nakłady dużych dzienników, rośnie
rola tytułów regionalnych bądź niszowych (jak choćby kwartalniki społeczno-kulturalne).
Oczywiście nie musi iść za tym zmiana struktury własnościowej, co pokazuje przykład
nadawców

telewizyjnych,

decydujących

się

na

uruchamianie

kolejnych

stacji

tematycznych. Blogi można uznać za inną stronę tego samego zjawiska, są one bowiem
medium indywidualnym, często niszowym, kierowanym na ogół do zainteresowanego
konkretną (polityczną, hobbistyczną, artystyczną) tematyką.
Blogosfera jest polem działania konwergencji, kolejnego z bardzo istotnych
procesów uniwersum nowych mediów. Konwergencja w świecie mediów oznacza
upodobnianie się i przenikanie różnych form przekazu. Blog, zawierający elementy tekstu,
grafiki, audio

i wideo jest modelowym przykładem tego zjawiska, którego działanie

obserwować możemy także na przykładzie popularnych programów telewizyjnych,
publikujących obok tradycyjnego obrazu coraz więcej elementów tekstowych - pasków
z informacjami, sms-ów czy e-maili od widzów; portali, na których łączy się przekaz
wideo z tekstem. Konwergencja w tym rozumieniu byłaby niemożliwa bez powszechnego
dostępu do szerokopasmowego internetu. Z kolei według definicji Henry'ego Jenkinsa
konwergencja jest zmianą kulturową, polegającą na zachęcaniu konsumentów do
wyszukiwania nowych informacji i tworzenia połączeń między treściami rozproszonymi
w różnych środkach przekazu.132
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Henry Jenkins, op.cit. str. 9
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4.2. Web 2.0 a blogosfera
Pojęcie blogosfery nierozłącznie związane jest z terminem Web 2.0. Web 2.0 to
zbiór rozwiązań, służących interaktywnemu udziałowi użytkowników w sieci, takich jak
portale społecznościowe, serwisy video i portale, służące publikowaniu danych
przesłanych przez użytkowników (jak choćby strony pozwalające na publikację zdjęć,
obrazów i innych plików) lub oparte na dostarczanej przez nich zawartości (np. wikipedia).
Do tych ostatnich zaliczyć możemy także portale blogowe. Drugą, oprócz oparcia
serwisów na treści dostarczanej przez użytkowników, nowością niesioną przez Web 2.0
jest powstanie społeczności, tworzącej się poprzez interakcję w ramach interaktywnych
portali.
Pojęcie Web 2.0 dość długo nie doczekało się swojej definicji. W roku 2005
w pracy „What is web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of
Software” Tim O’Reilly zdefiniował Web 2.0 jako „rewolucję biznesową w świecie
komputerowym, spowodowaną ruchem w stronę Internetu jako platformy, oraz próbą
zrozumienia reguł zwycięstwa na tej platformie. Główną zasadą jest: Twórz aplikacje,
które lepiej okiełznają Sieć, by więcej ludzi ich używało.”
Sieć web2.0, wraz ze swoim rozwojem otworzyła przez blogerami szereg nowych
możliwości, z jednej strony - pozwalających na uatrakcyjnianie blogów, poprzez
dodawanie do nich multimediów, z drugiej - ułatwiając promocję blogów, zdobywanie
informacji czy też tworzenie sieci kontaktów.
4.2.1 Wzbogacanie zawartości
Dzisiejsze blogi, obok pozostającego na ogół ich główną zawartością hipertekstu,
zawierają ilustracje, materiały audio i filmy wideo. Warunkiem umieszczenia na blogu
obrazka lub filmu wideo widocznego dla czytelników jest obecnosć tego materiału na
zewnętrznym (wobec komputera użytkownika) serwerze i posiadanie przez materiał
własnego adresu internetowego, koniecznego do umieszczenia w kodzie HTML, lub
innym, w którym pisane są strony internetowe. Blogerzy bardzo często korzystają
z materiałów znajdujących się już w sieci, część autorów jednak publikuje własne zdjęcia
126

czy autorskie grafiki, które dopiero trzeba umieścić na serwerze. Większość portali
blogowych nie posiada w swojej ofercie możliwości umieszczania tego typu materiałów na
własnych serwerach, potrzebne jest więc do tego wykorzystanie możliwości, jakie
stwarzają blogerowi serwisy zewnętrzne.
Na potrzeby tego badania przeprowadziłem mini-ankietę wśród użytkowników portali
Salon24.pl i niepoprawni.pl, w której pytałem o korzystanie w tworzeniu i promocji bloga
z zewnętrznych portali web 2.0. W tej ankiecie wzięło udział 90 respondentów.
W początkowym okresie działania polskiej blogosfery nie istniały jeszcze specjalistyczne
serwery, pozwalające na umieszczanie w nich własnych zdjęć, w celu dalszego
wykorzystania ich w sieci. Pierwsi polscy blogerzy w celu podzielenia się grafiką
z czytelnikami wykorzystywali skromne możliwości, jakie dawały im polskie portale,
umożliwiające tworzenie darmowych stron www, takie jak Republika (własność portalu
Onet), czy Webpark (Wirtualna Polska). Bez ponoszenia kosztów internauta mógł stworzyć
w takim serwisie własną stronę www., zaś korzystając z udostępnionego mu na serwerze
portalu miejsca, umieścić tam swoje zdjęcia. To zaś pozwalało na uzyskanie internetowego
adresu do obrazka, koniecznego do umieszczenia go w tekście.
W roku 2003 w Stanach Zjednoczonych powstał portal Imageshack, umożliwiający
każdemu umieszczenie na darmowym serwerze pliku graficznego z rozszerzeniem .jpg lub
.gif. Według statystyk moniturującej ruch na stronach internetowych firmy Alexa, każdego
dnia z serwisu imageshack korzysta ok. 0,3% światowych użytkowników Internetu 133. Co
ciekawe, z innych statystyk Alexy (Imageshack.us’s Worldwide Traffic Rank) wynika
również, że Polska znajduje się (wg danych z września 2010) na szóstym miejscu jeśli
chodzi o popularność strony wśród użytkowników w różnych krajach i na pierwszym, jeśli
chodzi o kraje Unii Europejskiej. Imageshack.us znajduje się na 33 miejscu pod względem
liczby odwiedzin ze wszystkich stron, z jakimi łączą się polscy użytkownicy Internetu134.
Korzystanie z imageshack.us jako pomocy

przy tworzeniu blogów zadeklarowała

1/4 respondentów w przeprowadzonej na potrzeby tego badania ankiecie.

133
134

http://www.alexa.com/siteinfo/imageshack.us (stan z dnia 28 09 2010)
http://www.alexa.com/topsites/countries;0/PL (stan z dnia 28 09 2010)
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Innym serwisem, stwarzającym podobne do imageshack możliwości jest
photobucket.com. Według statystyk Alexy strona ta w Polsce cieszy się zdecydowanie
mniejszą popularnością, zajmując w statystykach stron odwiedzanych z Polski pozycję
224135. Potwierdzają to wyniki ankiety, w której korzystanie z tego serwisu zadeklarował
jedynie 1%. Oprócz wymienionych już serwisów działają też inne, o podobnym zakresie
usług, które również sporadycznie wykorzystywane są przez osoby tworzące polskie blogi
polityczne. Jest to polski serwis fotosik.pl (2% respondentów, 127 miejsce w statystykach
Alexy badających polski rynek136), amerykański, powiązany z internetową wyszukiwarką
Yahoo flickr.com (1%, 109 miejsce w Polsce, 36 na świecie137), wreszcie tynypic.com (2%,
203 pozycja w Polsce i 187 na świecie138). Z danych tych wynika jednoznacznie, że
największym zaufaniem polskich blogerów z narzędzi do publikacji plików graficznych
cieszy się imageshack, zaś jego pozycja wydaje się być niezagrożona. Jest to o tyle
ciekawe, że rozmija się z sytuacją ogólnoświatową, gdzie liderem w tym segmencie usług
internetowych jest marginalny w przypadku polskiego rynku fickr.com (37 miejsce
w rankingu Alexy "The top 500 sites on the web "; dla porównania - imageshack.us
zajmuje na tej liście pozycję 84139). Korzystanie z serwisów umożliwiających publikację
plików graficznych łącznie zadeklarowało 32% respondentów.
Zarówno autorzy, jak i komentatorzy oprócz grafik umieszczają na blogach również
pliki audio i wideo. W przypadku plików audio polscy użytkownicy korzystają głównie
z dwóch serwisów działających na odmiennych zasadach - wrzuta.pl i box.net. Wrzuta.pl
to polski portal, działający od 2006 roku, należący do spółki Free4Fresh. Obecnie jest to
jedna z najpopularniejszych polskich stron internetowych, w statystykach Alexa.com
obejmujących zainteresowanie krajowych użytkowników sieci zajmuje 18 pozycję.
Korzystanie z serwisu zadeklarowało 12% respondentów. Użytkownicy mogą umieszczać
pliki multimedialne (audio, wideo, pliki graficzne), następnie zaś dzielić się nimi za
pomocą linka, kierującej do pliku grafiki (banera), lub, umieszczając na swojej stronie kod
playera - odtwarzacza pliku o standardowym wyglądzie, generowanym przez portal.
Osadzanie playera na innej stronie nazywane jest embedowaniem od rozpoczynającej taki
kod komendy HTML "embed". Podobnie do wrzuta.pl działa używany przez niektórych
135
136
137
138
139
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http://www.alexa.com/siteinfo/photobucket.com (stan z dnia 28 09 2010)
http://www.alexa.com/siteinfo/fotosik.pl (stan z dnia 28 09 2010)
http://www.alexa.com/siteinfo/flickr.com (stan z dnia 28 09 2010)
http://www.alexa.com/siteinfo/tinypic.com (stan z dnia 28 09 2010)
http://www.alexa.com/topsites/global;1 (stan z dnia 28 09 2010)

blogerów portal box.net. Jest on jednak znacznie mniej popularny i o ile korzysta z niego
2% ankietowanych, o tyle jego udział w puli odwiedzin sieci z Polski jest tak niewielki, że
nie jest on uwzględniany w statystykach Alexy.
Najczęściej używanymi na blogach politycznych multimediami są pliki wideo,
umieszczane na stronach za pomocą embedowania. Korzystanie z plików wideo deklaruje
39% uczestników ankiety. Część portali blogowych początkowo nie dawała użytkownikom
takiej możliwości, zaś wstawienie filmu wymagało sporo pracy i pewnej wiedzy z zakresu
kodu HTML i edytorów tekstu, udostępnianych przez portale. Według instrukcji, którą
w lipcu 2007 opublikował w Salonie24 bloger ~follow, by umieścić film z portalu youtube,
trzeba było wykonać 9 dość złożonych czynności. Użytkownicy bardziej zaawansowani
mogli zaś za pomocą dodatku do przeglądarki internetowej wyłączyć podstawowy edytor
tekstu, który blokował kod embedowania.140 Od roku 2009 wprowadzono w Salonie24
zmiany techniczne, które pozwoliły na łatwe i wymagające wpisania jedynie jednej
krótkiej komendy umieszczanie klipów wideo.
66% respondentów deklarowało korzystanie z najpopularniejszego serwisu
umożliwiającego umieszczanie i wykorzystywanie plików wideo youtube.com. Youtube to
serwis stworzony w 2005 roku przez Chada Hurleya, Steve'a Chena i Jaweda Karima,
który w następnych latach błyskawicznie zyskał ogromną popularność, gromadząc
równocześnie coraz większe fundusze na swoją działalność. W październiku 2006 roku
ogłoszono, że portal może zostać kupiony przez Google za 1,65 miliarda dolarów. Umowa
sfinalizowana została 13 listopada tego samego roku.141 We wrześniu 2010 youtube.com
było trzecią pod względem liczby odwiedzin stroną zarówno na świecie, jak i w Polsce142.
4.2.2 Źródło informacji i narzędzie promocji
W pierwszej części tego rozdziału omówiłem możliwości, jakie stwarza sieć
web2.0 w dziedzinie uatrakcyjniania i uzupełniania przekazywanych treści o multimedia,

140

141
142

~Follow (2007) Pożeracz youtuba, czyli jak wstawiać filmy w Salonie24 (na)
http://follow.salon24.pl/49978, pozeracz-youtuba-czyli-jak-wstawiac-filmy-w-salonie24 (ost. wizyta 15
11 2011)
http://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com (stan z dnia 28 09 2010)
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w tej zaś zajmę się popularnymi portalami tej generacji - Facebookiem i Twitterem - jako
źródłem informacji i narzędziem promocji blogów.
Facebook.com

został

założony w

Stanach

Zjednoczonych

przez

Marka

Zuckenberga w styczniu 2004 roku. Początkowo był to zamknięty portal dla studentów
Harvardu, później stopniowo udostępniany studentom innych ośrodków akademickich. Do
połowy 2006 roku, wciąż będąc projektem otwartym wyłącznie dla studentów Facebook
zyskuje na wartości i w styczniu 2006 wyceniony zostaje na 100 milionów. dolarów, a już
w marcu tego samego roku - na 525 milionów. Gdy zostaje udostępniony dla wszystkich
użytkowników, firma Yahoo składa ofertę kupna serwisu za milard dolarów, która zostaje
jednak odrzucona przez twórców. W roku 2007 Microsoft kupuje 1,6% udziałów za 240
milionów dolarów, zaś portal wyceniany jest już na 15 milardów USD. Jego roczny
dochód w roku 2007 wyniósł 15 milionów dolarów, w roku 2009 - już 800 milionów143.
Obok funkcji społecznościowych, o których poniżej, Facebook oferuje swoich
użytkownikom wciąż rosnącą liczbę dodatkowych aplikacji (gry, quizy itp.) i możliwość
tworzenia

i dodawania własnych. Wg zestawienia opublikowanego przez portal hoga.pl

we wrześniu 2009 Facebook posiada m.in.:
- 1 milion nowych użytkowników tygodniowo;
- 250 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo;
- 120 milionów użytkowników logujących się dziennie;
- 150 operatorów pośród 50 krajów;
- 1 miliard użytkowników ładuje zdjęcia miesięcznie;
- 10+ milionów użytkowników ładuje filmy miesięcznie;
- 1 miliard linków, tagów umieszczanych jest miesięcznie;
- 2.5+ miliona imprez ogłaszanych jest miesięcznie;
- 50 wersji językowych;
- 70% użytkowników wywodzących z poza USA;
- 350 tys. aplikacji na Facebooku;
- 200+ aplikacji posiadających ponad milion aktywnych użytkowników;
- 15 tys. stron ma wbudowane widgety (elementy graficzne - przyp. K. K.) Facebooka. 144

143

144

Alexei Oreskovic, Facebook '09 revenue neared $800 million, Reuters, 18 6 2010. Warto dodać, że długo
oczekiwany giełdowy debiut FB w roku 2012 nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.
http://wiedza.hoga.pl/Wiadomosc.aspx?id=760 (ost. wizyta 15 11 2011)
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W lipcu 2010 liczba aktywnych użytkowników serwisu przekroczyła półtora miliarda
osób.
Niezależnie od wszystkich opisanych wyżej atrakcji, Facebook to również portal
społecznościowy, umożliwiający przede wszystkim tworzenie sieci kontaktów poprzez
opcję "dodaj znajomego" oraz informowanie znajomych o wszelkich przejawach naszej
aktywności. Każdy użytkownik umieszcza wpisy na tak zwanej "tablicy", równolegle zaś
pojawiają się one w strumieniu informacji ("ścianie") u wszystkich jej znajomych. W ten
sposób za pomocą kilku kliknięć myszy możemy podzielić się z nieskończoną liczbą osób
swoim najnowszym zdjęciem bądź dowolnym komunikatem, możemy też, co ważne
z punktu widzenia blogosfery, polecić wszystkim tym osobom tekst lub przekazać
informację umieszczając na swojej tablicy link do dowolnego miejsca w sieci. Facebook
może być więc świetnym narzędziem do powiadamiania znajomych o nowych wpisach
w blogu.
Blogerzy podchodzą jednak do Facebooka wciąż nieufnie, czym zresztą nie
wyróżniają się wśród innych Polaków. Choć udział serwisu w polskim rynku rośnie, wciąż
jednak jest on nieznacznie mniejszy, niż w statystykach ogólnoświatowych. W Stanach
Zjednoczonych, skąd wywodzi się portal, jest on obecnie drugą co do liczby odsłon stroną
internetową, ustępującą jedynie wyszukiwarce google. Tak samo wygląda statystyka
ogólnoświatowa, w Polsce zaś facebook jak na razie zajmuje 8 pozycję, wciąż jeszcze
(wrzesień 2010) nie mogąc przegonić powstałego w Polsce portalu społecznościowego
Nasza Klasa, przekształconego później w nk.pl (pozycja 5). Trend wzrostowy jest jednak
zauważalny. Od lutego 2009 do lipca 2010 Facebook zwiększył liczbę polskich
użytkowników z ok. półtora miliona do ok. siedmiu milionów.145 W tym samym czasie
Nasza Klasa nie zwiększyła w znaczący sposób liczby swoich użytkowników, oscylującej
ok. 12 milionów użytkowników.
Korzystanie z Facebooka zadeklarowało 31% respondentów. Spośród osób, które
zadeklarowały równocześnie prowadzenie bloga i korzystanie z Facebooka, portalu do
promocji swojego bloga używa zaledwie 25%. Teksty innych autorów promuje 35%
respondentów, korzystających z Facebooka. Dla 40% portal jest źródłem informacji
o nowych tekstach obserwowanych blogerów. 21% respondentów przynajmniej raz
145

(2010) Facebook vs Nasza Klasa... (na) http://www.internetstats.pl/index.php/2010/09/facebook-vsnasza-klasa-czy-to-wam-cos-przypomina/ (ost. wizyta 15 11 2011)
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napisała tekst na blogu bądź komentarz na blogu pod wpływem treści znalezionych na
Facebooku. ~Kataryna: Korzystam z FB i twittera właściwie z lenistwa, dzięki nim mam
szybki przegląd tego co się dzieje w mediach i nie muszę sama się przekopywać. Zawsze
ktoś wrzuci link do tego co warto czytać. To wielka "polecanka", co się oczywiście może
przydać w blogowaniu, ale nie z myślą o tym tu jestem. Raczej po szybką wymianę
komentarzy na temat bieżączki. No i wrzucam też swoje teksty. 30% blogerów
korzystających z Facebooka zadeklarowało, że w gronie "znajomych" ma osoby, z którymi
kontakt miało jedynie za pośrednictwem blogów.
Facebook może również stać się jednak źródłem drobnych kłopotów dla blogerów,
posługujących

się

pseudonimami

i

chcących,

również

w

ramach

portalu

społecznościowego, zachować anonimowość, do czego powrócę jeszcze w poświęconym
temu zagadnieniu fragmencie pracy. Brak anonimowości bywa czynnikiem decydującym
o rezygnacji z korzystania z Facebooka (bloger ~Mufti Turbanator: Jak zobaczyłem ile
Fejsbuk o mnie "wie", tj. ilu znajomych i jak celnie podpowiada, trzymam się od tego
serwisu z daleka.)
Za pośrednictwem Facebooka promuje się większość głównych platform
blogowych, takich jak Salon24, niepoprawni.pl czy Nowy Ekran. Na tablicy
administratorzy umieszczają informacje o najważniejszych tekstach. Często również tutaj
przenosi się dyskusja w komentarzach.
Ostatnim serwisem, który chciałbym omówić w tej części jest wspomniany już
wczesniej Twitter - działający od 2006 roku portal umożliwiający użytkownikom
wysyłanie i odczytywanie krótkich wiadomości, zwanych tweetam. Tweet to wiadomość
nie przekraczająca 140 znaków, która widoczna jest dla jej autora oraz osób obserwujących
jego profil. Usługa ta nazywana jest również miniblogiem, w związku z czym Twittera
uznać należy za hybrydę portalu blogowego i społecznościowego, na ogół jednak zaliczaną
do tego drugiego gatunku. Cieszy się on, zwłaszcza w najgorętszych dla polityki okresach,
sporym

zainteresowaniem

polityków

i

dziennikarzy,

gdyż

stwarza

możliwość

błyskawicznego przekazania informacji bądź krótkiej refleksji na dowolny temat. Wielkim
orędownikiem wykorzystywania Twittera w kampaniach politycznych jest znany
specjalista od public relations, Eryk Mistewicz. W artykule poświęconym kampanii przed
wyborami samorządowymi 2010 na portalu wpolityce.pl czytamy:
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Twitter i inne serwisy społecznościowe to doskonała platforma przekazywania informacji do
dziennikarzy zainteresowanych lokalną polityką, mobilizowania swoich zwolenników
w okręgu wyborczym, wreszcie prowadzenia prac sztabowych w sposób umożliwiający
szersze uczestnictwo wyborców w tym, jak w "sztabowej kuchni" przygotowywane jest dla
nich danie. Tak przynajmniej twierdzi Papa-Twitter czyli Eryk Mistewicz, polski
popularyzator tego serwisu mikroblogowego, który w ciągu ostatniego półtora roku namówił
do założenia tam konta znaczną część elity politycznej, medialnej, eksperckiej i blogerskiej
kraju. Obok @katarynaaa są inni najbardziej aktywni polscy blogerzy. Ale też myliłby się ten,
kto widziałby w tej platformie tylko miejsce kolejne do popularnych agregatorów informacji
z blogów wielu autorów.
Twitter w Polsce stał się miejscem poważnym, w odróżnieniu od serwisów
zdominowanych przez lżejszą tematykę. Na Twitterze jest dziś większość polskich liderów
opinii. Udało się tu zaprosić znanych dziennikarzy i polityków wszystkich właściwie partii Twitter równoważy jak żadne chyba inne medium swpływy prawicy i lewicy, sympatyków PiS
i PO, z dużą aktywnością zwolenników SLD, SdRP, PSL, LPR, UPR i Zielonych. Są posłowie
i senatorowie, ministrowie rządu Donalda Tuska i ministrowie kancelarii Bronisława
Komorowskiego, są posłowie Prawa i Sprawiedliwości i SLD. Są marszałkowie województw
i prezydenci

miast. Jest spora grupa,

polskich europarlamentarzystów rezydujących

w Strasburgu i Brukseli i stamtąd "twittująca" o tym, co dzieje się ciekawego dla Polski
w polityce europejskiej. (...)146

Kombinacja

błyskawicznego

umieszczania

wiadomosći

z

przymusowym

ograniczeniem jej długości powoduje, że kanały na Twitterze to zbiory rzucanych na
szybko haseł i komunikatów, trudno więc uznać je za pełnowartościowe blogi. Korzystanie
z Twittera zadeklarowało 28% respondentów, z których jednak tylko 5% używa serwisu do
promocji własnych blogów a 6% dowiaduje się z niego o nowościach na blogach innych
autorów. Informacja umieszczona na Twitterze do napisania tekstu bądź komentarza na
blogu zainspirowała co dziesiątego użytkownika.
Ponieważ oba dominujące zagraniczne portale społecznościowe wciąż pozostają na
polskim rynku nowością, założyć należy, że ich popularność, również wśród blogerów,
będzie w najbliższym czasie wzrastać.

146

wpolityce.pl (2011), Papa twitter znowu wkracza do akcji... (na)
http://wpolityce.pl/view/2369/Papa_twitter_znowu_w_akcji__Samorzadowcy_wchodza_do_sieci.html
(ost. wizyta 15 11 2011)
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Rys.2 tablica Salonu24 na Facebooku (30 IV 2011)
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Rys. 3. Wykorzystanie treści umieszczonych na portalach youtube.com i wrzuta.pl - strona główna portalu
Blogpress.pl (30 IV 2011)
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5. Blogosfera a katastrofa smoleńska
10 kwietnia 2010 roku, jedno z najważniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń
w historii Polski, odbił się w blogosferze bardzo szerokim echcem. W pewnych swoich
aspektach szerszym o wiele, niż w mediach tradycyjnych. Opis tego zjawiska podzieliłem
na dwie części. Pierwsza pokaże pierwsze, gorące reakcje z 10 kwietnia 2010. Będziemy
mogli prześledzić narodziony trendów, które ukształtują późniejszy dyskurs lub może
raczej - dyskursy, trudno tu bowiem mówić o punktach wspólnych między blogerami,
którzy w blogosferze również w tym przypadku odtwarzają znane z polskiej sceny
politycznej podziały. Temu też zjawisku poświęcona będzie część druga, opisująca to, co
działo się w blogosferze od katastrofy smoleńskiej do jej pierwszej rocznicy.

5.1 10 kwietnia 2010
10 kwietnia blogi były pierwszym miejscem, w którym ludzie wyrażali swoje
uczucia po tragedii, były też pierwszą (obok forów internetowych, działających jednak na
innych zasadach) trybuną dla osób, nie chcących uczestniczyć w powszechnej - zwłaszcza
w pierwszych dniach - żałobie. Podczas gdy w późniejszych dniach blogi stały się
głównym miejscem prowadzenia rozważań na temat rozmaitych, czasem poważnie
brzmiących i podbudowanych naukowo, czasem zaś całkowicie abstrakcyjnuie brzmiących
hipotez, o tyle w pierwszych godzinach blogi były pierwszym miejscem, w którym
pojawiły się wątki rzekomego nacisku na pilotów czy też rozmowy Jarosława
Kaczyńskiego z bratem. Pierwszy, historyczny wpis pochodzi z godziny 9:28, a jego
autorką jest ~Ufka: Boże!!!!!!! Samolot prezydencki się rozbił!
Emocje chwili najlepiej oddaje zacytowanie tytułów pierwszych wpisów, które ukazały się
po dotarciu do Polski pierwszych informacji o tragedii:
Boże!!!!!!! Samolot prezydencki się rozbił!
Boże...
Najważniejsze są skutki Katynia
Brak słów
podano, że 87 osób zginęło
Lechu - musisz przeżyć!
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Co się stało na lotnisku w Smoleńsku ????
Rozkaz 00350
...
Tragedia

Rys. 4 Wpis blogowy ~Ufki z 10 kwietnia 2010, pierwsza blogowa reakcja na katastrofę smoleńską.
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40 wpisów pojawiło się w godzinę od pierwszych informacji, większość
emocjonalna, często ograniczonych do modlitwy, bądź samych znaków przestankowych kropek i wielokropków. Zarówno zwolennicy, jak przeciwnicy prezydenta Kaczyńskiego
stopniowo zaczynają wyrażać swoje obawy co do dalszych losow polskiej polityki lub
Polski jako takiej. ~Ezekiel na swoim blogu pyta:
Wydaje mi się że katastrofa na taką skalę to precedensem w historii naszej strefy
cywilizacyjnej. Szok podobny do tego, który towarzyszył wydarzeniom 9/11. (...) Zginęła
spora część polskiej klasy politycznej. Banał – nie wiadomo, co właściwie można w takiej
sytuacji powiedzieć.

Tak jak 9/11 zmieniło mentalność amerykanów, tak 10 kwietnia 2010 zmieni mentalność
Polaków. 9/11 miało swoich talibów. Aby choć trochę zminimalizować falę antyrosyjskiej fobii
śledztwo powinno być przeprowadzane przez międzynarodowe komisje.

Najważniejszym pytaniem jest nie to, co będzie się działo z państwem przez pierwsze
tygodnie, tylko przez kolejne miesiące, a być może i lata. Jakie siły polityczne i jakie echa
będą towarzyszyć tej tragedii? WTC miało dwie wojny, Guantanamo i Zeitgeista. Co będzie się
działo z Polską teraz?147

Zmianę nastrojów wśród osób nieprzychylnych prezydentowi Kaczyńskiemu
bardzo wyraźnie pokazuje wpis autorstwa Wiktora Jedocha. W swoim pierwotnym
brzmieniu (z 10 kwietnia, godz. 10.59) wpis pod tytułem "Smutek" zawiera jedynie
symbol żałoby - ilustrację z czarną wstążką. Trzy dni później autor dokonuje edycji wpisu
i do pierwotnie zamieszczonej grafiki dodaje słowa:
... miała być żałoba a jest "WAWEL" i polityczne mitologizowanie :(( 13.04.10
/ 9h00148

Obawy zwolenników Lecha Kaczyńskiego dość trafnie oddaje wpis ~złego wilka
z godziny 11:59:
To przypadek, że na śmierci Prezydenta Kaczyńskiego najwiecej zyskują Niemcy i Rosja. Nie
będzie przeszkód z gazociagiem Nordstream, kończy się polska polityka jagiellońska
(wspieranie Gruzji i Ukrainy).

147
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~ezekiel (2010) Co teraz będzie z Polską? (na) http://ponowoczesny.salon24.pl/168614,co-teraz-bedziez-polska (ost. wizyta 15 11 2011)
Wiktor Jedoch (2010) Smutek (na) http://wiktor.jedoch.salon24.pl/168616,smutek (ost. wizyta 15 11
2011)

138

To przypadek, że marszałek sejmu Komorowski zostanie teraz p.o. prezydenta. Będzie mógł
rozwiązać Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, będzie mógł wreszcie mieć dostęp do aneksu
do raportu o likwidacji WSI (który tak bardzo chciał kupić).
To przypadek, że zginęli szefowie ostatnich, niezależnych instytucji państwowych: Sławomir
Skrzypek, prezes NBP i Janusz Kurtyka, prezes IPN. Teraz Komorowski będzie mógł
mianować swoich ludzi. Nikt nie zawetuje nowej ustawy o IPN, pozwalającej ubekom na
dostęp do swoich akt.
To przypadek, że w samolocie nie było Tuska, Komorowskiego, czy Jaruzelskiego.
To przypadek, że miejsce katastrofy zabezpieczyła rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa,
rekwirując świadkom i zachodnim dziennikarzom notatki i zdjęcia. Przypadkowo nie wysłano
tam żadnej polskiej ekipy.
To przypadek, że samolot przed kilkoma dniami był remontowany w Rosji.
To przypadek, że posty tego rodzaju jak ten są usuwane z Salonu24. 149

Z tych kilku cytatów zobaczyć można, że już w pierwszych godzinach po
katastrofie wyodrębnić można pewne tendencje, które zdominują później praktycznie cały
dyskurs poświęcony katastrofie, nie tylko w blogosferze. Tymczasem na liście
opublikowanych 10 kwietnia wpisów blogerów coraz częściej pojawiają się informacje
o mszach św. za ofiary tragedii (od Warszawy i Krakowa po Dublin), a także pierwsze
wezwania do oddania hołdu poprzez zapalenie zniczy przed pałacem prezydenckim.
O modlitwach w warszawskiej synagodze informuje na blogu organizacyjnym Forum
Żydów Polskich, zamieszczając równocześnie kondolencje przesłane przez władze
Izraela.150 Po trzech godzinach pojawia się w Salonie24 pierwszy wpis, nie
korespondujący z odczuciami większości blogerów, którego autorem jest ~panbond,
zatytułowany "Żadna tragedia".
Zgineli ludzie.
Ale przede wszystkim zgineli politycy. Bardziej mi żal Marii Kaczyńskiej niz Lecha.
"To chwila, która nas Polaków powinna zjednoczyć!"
"Bądźmy razem"
"Czy ten dzień nas otrzeźwi?"
"Biada Polsce"
149
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~Zły Wilk (2010) Ta śmierć to przypadek (na)http://zly-wilk.salon24.pl/168683,ta-smierc-to-przypadek
(ost. wizyta 15 11 2011)
Forum Żydów Polskich (2010) Barcuch Dajan HaEmet (na) http://fzp.salon24.pl/168822,baruch-dajanhaemet (ost. wizyta 15 11 2011)
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itp.
Nonsens i ślepy lament. Łojej, łojej tragedia.
Ale chwile, chwile.
Przypomne więc że zgineli ludzie, którzy do tej pory nie wachali sie używać innych tragedii do
swoich gierek. Prędzej nazwe to sprawiedliwością niz tragedią.
Pojawiają sie hasła "To chwila, która Nas Polaków powinn zjednoczyć". Do czego? Do
płakania nad politykiem? Litości. Jeżeli mielibyśmy teraz pokazać analogicznie jak cierpia
politycy w takich sytuacjach to powinnismy otworzyć sklep z pamiatkami w postaci kawałków
blachy z TU - 154. Oczywiście pod płaszczykiem że zdobyte środki przeznaczymy na
biednych itd.
Polityka to zimna kalkulacja w której nie doszukujmy sie uczuć wyższych. Na codzień to
rozumiemy ale dziś wezmą góre emocje. Ckliwe melodie do reportaży telewizyjnych.
Uśmiechnieci politycy na czarno-białych zdjeciach. Próba przekonania Nas że to byli
normalni ludzie - zwykły Kowalski. Bzdura. Reszta tych hien już analizuje jak to
rozegrać aby ugrać najwięcej.

Zginął Lech Kaczyński nie Jan Paweł II.151

Od pierwszych chwil po katastrofie blogerzy zaczynają się zastanawiać nad
możliwymi przyczynami katastrofy. W kolejnych dniach te rozważania zdominują
blogowy dyskurs, pojawią się też blogi i autorzy, którzy całą swoją energię skupią na mniej
lub bardziej merytorycznych próbach wyjaśnienia, co lub kto przyczynił się do wydarzenia
z 10 kwietnia. Jednak już 10 kwietnia sporo wpisów, w których pojawiają się wątki, które
później zdominują debatę publiczną. Z jednej strony kwestionowanie autentyczności mgły,
która pojawiła się nad smoleńskim lotniskiem. Pierwszy raz temat ten pojawił się na blogu
krytyka teatralnego, publicysty i animatora życia kulturalnego Andrzeja Tadeusza
Kijowskiego, który o godz. 12:10 zamieszcza na swoim blogu wpis "Sztuczna mgła?",
składający się ze zdania "Dla Michaela Jacksona można było coś rozpylić i usunąć
chmury znad Moskwy."152 W późniejszych tygodniach i miesiącach Kijowski uzupełniał
ten wpis linkami do publikacji, w których przywoływano tę tezę. Pod tym wpisem, choć
nie wywołał zbyt wielu komentarzy, doskonale widać emocje, jakie budził ten temat.

151

152

~panbond (2010) Żadna tragedia! (na) http://james.salon24.pl/168787,zadna-tragedia (ost. wizyta 15 11
2011)
A. Kijowski (2010) Sztuczna mgła (na) http://kijowski.salon24.pl/168698,sztuczna-mgla(ost. wizyta 15
11 2011)
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Nieliczni dyskutanci oskarżają się bądź o brak ludzkich uczuć i szerzenie nienawiści do
Rosjan, bądź o bycie rosyjskimi agentami wpływu. To również prognostyk dla polskiej
debaty publicznej na kolejne miesiące. Inną popularną później narrację w Salonie24
inauguruje bloger ~Waldburg, który o 15:45 pisze:
"Samolot prezydenta ląduje, gdzie mu się podoba..." - Takie były ostatnie słowa z cockpitu
prezydenckiego Tupolewa zarejestrowane w wieży kontrolnej lotniska w Smoleńsku. Ekspert
lotniczy Mick Locher zacytował je właśnie w niemieckiej telewizji N-24. Według jego
informacji kontrolerzy kilkakrotnie nakłaniali samolot z prezydentem Kaczyńskim do
lądowania na lotnisku w Mińsku ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Na
godzinę przed katastrofą nie zezwolili z tego samego powodu na lądowanie samolotu z
Moskwy, który musiał wrócić tam, skąd przyleciał.
W przypadku Tupolewa z Warszawy wszystko odbyło się inaczej. Kontrolerzy lotu nie mieli
uprawnień, aby odesłać go na inne lotnisko. Decyzja zapadła w cockpicie. To, czy argument, że
"prezydencki samolot ląduje tam, gdzie mu się podoba", padł rzeczywiście, potwierdzi
zdaniem niemieckiego eksperta czarna skrzynka, która już jest odnaleziona. 153

W tej samej chwili ukazuje się blogowy komentarz polityka Ligi Polskich Rodzin,
Wojciecha Wierzejskiego, inaugurujący w Salonie24 kolejny spór, tym razem o miejsce
pochówku pary prezydenckiej. Spór ten toczył się jednak już w innych miejscach, bowiem
Wierzejski bardzo szybko zastąpił swój wpis (bez żadnej informacji, że dokonuje zamiany
treści) Nowenną z Dzienniczka siostry Faustyny. Oryginalna treść wpisu pojawiła się
jednak w wielu miejscach internetu, zarchiwizowana przez licznych, zbulwersowanych
nim użytkowników.
Oto faktycznie (nie oficjalnie) nastąpiło zakończenie żałoby narodowej i tak głośno
deklarowanej zgody społecznej.
Jarosław K. nie wytrzymał ciśnienia. Megalomania, jakiej nie brakuje przecież wielu
współczesnym politykom, wybrzmiała u niego w całej okazałości i na skalę, która niejednemu
zmroziła krew w żyłach.
Brata i bratową na Wawel! Obok królów i wieszczów narodowych! Żeby pokazać, że nazwisko
Kaczyński znaczy o wiele więcej niż nazwiska wszystkich razem wziętych prezydentów II i III
RP. Żeby zbić parę dodatkowych punktów w zbliżającej się kampanii wyborczej. Żeby mocniej
i śmielej pograć na emocjach narodu. Żeby pokazać, że teraz k... my!

153

~Waldburg (2010) "samolot prezydencki ląduje, gdzie mu się podoba..." (na)
http://waldburg.salon24.pl/168876,samolot-prezydenta-laduje-gdzie-mu-sie-podoba (ost. wizyta 15 11
2011)
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Jakim trzeba być człowiekiem, żeby zabiegać, żądać, domagać się czegoś takiego? Bez
skrupułów, bez żenady, bez wstydu, bez oglądania się na głosy sprzeciwu, bez uszanowania
pamięci tragicznie zmarłych. Z pełną premedytacją wykorzystując narodowy dramat. W imię
własnej, brutalnej wizji władzy i dominacji. Po trupach do celu… Dosłownie.
Szanuję pamięć zmarłego prezydenta. Ale czy na pewno szanuje ją jego brat?

Wieczorem coraz więcej relacji ze spotkań, które tego dnia odbyły się
spontanicznie w wielu miejscach w Polsce. Coraz więcej też spekulacji na temat przyczyn
a także politycznych planów Prawa i Sprawiedliwości (np. Marek Mojsiewicz - "Czy PiS
wystawi Mariusza Kamińskiego na prezydenta"154). Ogółem samego tylko 10 kwietnia w
Salonie 24 ukazało się ponad 400 tekstów poświęconych różnym aspektom katastrofy
smoleńskiej, zaś od jej ogłoszenia jedynie jeden wpis nie był jej poświęcony. Warto też
dodać, że w dni poprzedzające 10 kwietnia liczna wpisów w Salonie24 oscylowała wokół
130 - 140 dziennie. Blogerskie publikacje z tego dnia podzielić można na kilka kategorii:
- wpisy emocjonalne, dotyczące samej katastrofy (np. cytowany już pierwszy wpis jej
poświęcony, autorstwa ~Ufki);
- wpisy emocjonalne, odnoszące się do krytyków i przeciwników politycznych ofiar,
głównie - Lecha Kaczyńskiego, np. wpis Natalii Julii Nowak "Nienawidziliście go, a teraz
rozpaczacie! Obłuda...":
W związku z tym, co się dzisiaj wydarzyło, odwiedziłam kilkanaście polskich i zagranicznych
serwisów internetowych. I muszę przyznać, że jestem wstrząśnięta ludzką obłudą... Kiedy Lech
Kaczyński żył, tysiące ludzi wieszało na nim psy i obrzucało go mięsem. Teraz, po katastrofie
rządowego samolotu, wszyscy są zrozpaczeni, załamują ręce i tęsknią za swoim "ukochanym
Prezydentem". Szczyt hipokryzji! Tak samo było po śmierci Michaela Jacksona!
Uważam, że jeśli ktoś nienawidził Lecha Kaczyńskiego i życzył mu źle, to teraz nie ma prawa
po nim rozpaczać. Po prostu nie ma prawa. Zwłaszcza, że krokodyle łzy i tak już mu nie
pomogą...
Nie bądźmy hipokrytami.155;
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Marek Mojsiewicz (2010) Czy PiS wystawi Mariusza Kamińskiego na prezydenta?
(na)http://mojsiewicz.salon24.pl/168997,czy-pis-wystawi-mariusza-kaminskiego-na-prezydenta (ost.
wizyta 15 11 2011)
Natalia Nowak (2010) Nienawidziliście go, a teraz rozpaczacie obłudą (na)
http://njnowak.salon24.pl/168674,nienawidziliscie-go-a-teraz-rozpaczacie-obluda (ost. wizyta 15 11
2011)
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- wpisy wspomnieniowe, często pisane przez licznych blogerów, którzy zetknęli się
z którąś z ofiar, najwięcej wpisów tego dnia poświęcono, co oczywiste prezydentowi
Lechowi Kaczyńskiemu, a także Annie Walentynowicz i Januszowi Kochanowskiemu;
- wpisy refleksyjne, odwołująe się do religii lub historii;
- wpisy, które trudno przypisać do którejś z poprzednich kategorii, łączące ich elementy,
pisane z różnych pozycji. Jako reprezentatywne wybrałem wpisy ~Infidela "Lech
Kaczyński 1949 - 2010" i ~Kataryny "Odszedł mój prezydent":
Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem 10.04.2010r.
Odszedł prezydent Lech Kaczyński, a z nim kwiat polskiej inteligencji, podobnie jak to się
stało na rosyjskiej ziemi 70 lat temu. Nie był moim prezydentem, bo nim nie chciał być,
jednakże jestem przepełniony smutkiem z powodu śmierci człowieka, a z nim prawie 90
innych osób, z których kilka znałem osobiście, w tym jedną bardzo dobrze. Nie tak sobie
wyobrażałem odejście prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdyż pomino mojej niechęci do niego
jako prezydenta, źle mu nie życzyłem, jako człowiekowi.
Wraz z tą tragedią nasuwają się trzy pytania:
- Jak to możliwe, że Polska dysponuje przestarzałymi ponad 30 letnimi samolotami w służbie
prezydenta i premiera?
- Jak to możliwe, że procedury zezwoliły, aby w jednym samolocie znajdowało się tak wiele
najważniejszych

osób

w

państwie,

w

tym

dowódcy

wszystkich

rodzajów

wojsk,

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu?
- jak to możliwe, że pilot dokonywał czterech prób lądowania w Smoleńsku z powodu trudnych
warunków, zamiast lecieć do Mińska?
Msza by poczekała, bo sytuacja była wyjątkowa.
Jest powiedzenie: jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Oby to powiedzenie nie było
przyczyną katastrofy.
Katastrofa prezydenckiego Tupoleva niech nie będzie przyczyną przepychanek, wypominania,
połajanek, kłotni i sporów. Niech złe emocje opadną.
Bądźmy wszyscy razem w obliczu tej tragedii
Jestem wierzący, toteż zakończę: Panie świeć nad Ich duszami! 156;

156

~Infidel (2010) Lech Kaczyński 1949 - 2010 (na) http://infidel.salon24.pl/168793,lech-kaczynski-19492010 (ost. wizyta 15 11 2011)
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***
Przez 20 lat III RP tylko raz miałam swojego prezydenta, a i to nie przez całą, tak tragicznie
dzisiaj zakończoną kadencję. Jaruzelski, to oczywiste, nie był moim prezydentem. W 1990
roku głosowałam na Mazowieckiego, żeby przez kolejnych 5 lat męczyć się z Wałęsą. Po
5 latach koszmarnej prezydentury Wałęsy, 10 lat upokarzającej prezydentury kłamczucha
i cwaniaka, który był co prawda sprawny i nawet po ludzku sympatyczny, ale przecież nie tego
się szuka u prezydenta. Tego czego ja szukałam, u Kwaśniewskiego nigdy nie znalazłam.
Swoją radość z wyboru Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku pamiętam do dzisiaj. Zazwyczaj
polityka nie jest dla mnie źródłem jakichś specjalnych emocji, ale wtedy wyjątkowo była,
chyba jeden jedyny raz wyzwoliła we mnie tak żywe emocje. Naprawdę się cieszyłam, dla
mnie - osoby emocjonalnie spóźnionej na inne ważne wydarzenia w naszej historii, właśnie
tamten dzień był, jak to się mówi, wiekopomną chwilą. I choć sama prezydentura tę
wiekopomność mocno odarła z uroku, to to tak właśnie wtedy czułam, i był to jedyny raz przez
całe moje politycznie dorosłe życie. Nigdy wcześniej ani później nic podobnego mi się nie
zdarzyło, i zważywszy na okoliczności, raczej nie zdarzy. Wtedy miałam poczucie, że stało się
coś bardzo ważnego i fajnego, że nareszcie na czele mojego państwa stanie ktoś wystarczająco
godny, kogo jestem w stanie nie tylko lubić, ale także szanować i ufać. Nawet jeśli nieduży.
Jako urodzona prowincjuszka nigdy nie umiałam zrozumieć dlaczego postura prezydenta ma
być dla mnie powodem do wstydu, nie umiałam też dostrzec kompromitacji w "irasiad" czy
foliowej reklamówce wnoszonej na pokład prezydenckiego samolotu przez uroczą
prezydencką małżonkę. A potem przez ponad cztery lata prezydentura Kaczyńskiego coraz
bardziej mnie męczyła, a z czasem nawet irytowała, aż to wkur...zenia. Nie czas teraz na
wypominanie tego co mnie raziło, dość powiedzieć, że zazwyczaj nie było to to, co na okrągło
podnosili liczni, coraz liczniejsi, krytycy prezydenta. Jego wzrost nadal mi nie przeszkadzał.
Przeszkadzało mi to, że stopniowo ale konsekwentnie pozbawia tamtą moją radość z 2005 roku
uzasadnienia. I chyba za to byłam najbardziej zła na prezydenta, chociaż to przecież nie jego
wina, że tamtego wyborczego wieczoru tak naiwnie się podjarałam. Żyję tu wystarczająco
długo, żeby rozumieć, że to się nie miało prawa udać. I się nie udało, w każdym razie nie do
końca, a winę za to trzeba podzielić, spora jej część spada na samego prezydenta, ale przecież
nie cała, bo to od początku była chyba mission impossible. Ale choć coraz częściej zarzekałam
się, że na wybory już nie pójdę, to pewnie znowu bym poszła i zagłosowała tak, jak nie dane
mi było zagłosować w 2005 roku. Na Kaczyńskiego. Bo przy wszystkich swoich wadach, to
był mój prezydent. Jedyny jakiego przez te 20 lat miałam. I kto wie, czy nie jedyny, jakiego
mieć będę.
I gdy dzisiaj go opłakuję, metaforycznie i całkiem dosłownie, z dala od mediów, gdzie pewnie
trwa parada kolejnych polityków i publicystów, którzy przez ostatnie 5 lat zajmowali się
w dużej mierze opluwaniem prezydenta, za wszystko co zrobił, powiedział, pomyślał, lub
144

ewentualnie hipotetycznie mógłby mieć zamiar pomyśleć w niedającej się przewidzieć
przyszłości, a dzisiaj czują ogromną potrzebę połączenia się w żalu, na pocieszenie po stracie
wspaniałego człowieka myślę sobie, że teraz z Nieba może przynajmniej posłuchać o sobie
trochę ciepłych słów, których tmu tak szczędzono przez większość jego politycznego życia,
w kraju, w którym dla takich jak on nie ma w polityce miejsca. W najbliższych dniach
nareszcie padną pod jego adresem słowa, na które bardziej zasłużył, niż na to czego przez lata
słuchał. Pozostaje mieć nadzieję, że i te usłyszy. 157 ;

- obojętne (jak cytowany wyżej wpis użytkownika ~panbond);
- wpisy, zapowiadające późniejsze hipotezy o przyczynach katastrofy, które również
zostały opisane powyżej.
Do maja 2011 w Salonie24 ukazało się łącznie 5800 tekstów, które autorzy
oznaczyli tagiem "Smoleńsk", a także 2000 oznaczonych tagiem "katastrofa smoleńska".
Obie zaś liczby nie wyczerpują pełnej liczby poświęconych temu tematowi wpisów, które
nieraz opisane są innymi słowami kluczowymi.

5.2 Blogosfera po 10 kwietnia 2010
5.2.1 Śledztwa blogerów
Aktywność blogosfery związaną z katastrofą smoleńską podzielić możemy na
śledczą (używam tego określenia wyłącznie w charakterze opisowym, bez elementów
oceny samego, bardzo złożonego, zjawiska) i służącą upamiętnieniu ofiar katastrofy.
Pojawiły się również gorące dyskusje wokół kontrowersyjnych tematów powstałych
w wyniku konsekwencji katastrofy – pochowania pary prezydenckiej na Wawelu oraz
wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu, które miały miejsce latem 2010 roku i później.
Dyskusja na temat pochówku pary prezydenckiej nie odbiegała od tej, która toczyła się
w polskich mediach, choć nie zabrakło głosow barwnych i ekscentrycznych, takich, jak
wpis Renaty Rudeckiej-Kalinowskiej w Salonie 24 dotyczący konsekwencji decyzji
kardynała Stanisława Dziwisza dla polskiego kościoła.

157

~Kataryna (2010) Odszedł mój prezydent (na) http://kataryna.salon24.pl/168684,odszedl-moj-prezydent
(ost. wizyta 15 11 2011)
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Korzyścią niewątpliwą będzie zniknięcie podziału na „kościół łagiewnicki” i „kościół
toruński” i częściowe przynajmniej wyciszenie o.Rydzyka. Bo to ten wyśmiewany przez
środowiska pisowskie „kapciowy Ojca Świętego”, ten papieski lokaj, ten księżulo bez
wykształcenia, który kapelusz kardynalski zawdzięcza jedynie swojej bliskości u boku Jana
Pawła II, ten organizator fałszywych rekolekcji dla fałszywych polityków Platformy
Obywatelskiej – dzisiaj stał się dla swoich wczorajszych paszkwilantów człowiekiem godnym
szacunku.

Jednak w dłuższej perspektywie – ta pochopna decyzja, być może pod presją, być może na
skutek emocji, być może dla bliżej nieznanych nam celów – odbije się niekorzystnie na
Kościele.
Nasuwa się stare powiedzenie: Kogo Pan Bóg chce ukarać – odbiera mu rozum.
I wulkan wybucha. I chmurę pyłu siła nieznana niesie na Polskę, tak, jakby utrudniając
komunikację lotniczą, wywołując ludzkie reakcje, decyzje, dając czas do zastanowienia się Bóg mówił: NIE!158

Skoncentrować chciałbym się jednak na dwóch pierwszych zagadnieniach, jako
najbardziej charakterystycznych.
Jak wspomniałem wyżej, już 10 kwietnia wśród blogowych tekstów pojawiły się
pierwsze zapowiedzi popularnych później wątków, przez swoich przeciwników
i większość mediów określanych jako teorie spiskowe. Wzajemna nieufność między dużą
grupą użytkowników nowych mediów, a pracownikami mediów tradycyjnych po 10
kwietnia zaowocowała według wielu blogerów wzrostem samodzielności i znaczenia
blogosfery, dla niektórych, bardziej radykalnych w ocenach komentatorów wręcz
monopolem na uczciwe poszukiwania prawdy. Użytkownicy portali bliższych w poglądach
Prawu i Sprawiedliwiości, a więc deklarujący większą nieufność zarówno wobec
oficjalnego śledztwa, jak i przekazów medialnych jemu poświęconych są bardzo surowi
w ocenach roli mediów po 10 kwietnia, jednocześnie bardzo wysoko oceniają aktywność
blogosfery. Wygląda mi na to, że bez nich (blogerów - K.K.) w ogóle nic by się nie ruszyło
w kwestii obiegu informacji na temat zamachu smoleńskiego - mówi ~sigma, użytkownik
portalu niepoprawni.pl. Inny, chcący zachować anonimowość komentator tego samego
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Renata Rudecka-Kalinowska (2010) Wawelski pył (na) http://renata.rudeckakalinowska.salon24.pl/171665,wawelski-pyl (ost. wizyta 15 11 2011)
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portalu pisze: Blogosfera stała się miejscem szybkiego przekazywania różnych informacji –
czyli rola bardzo znacząca, pozytywna. Moje informacje pochodziły m. in. z forów
lotniczych i tam np. pojawiły się wstawiane przez Białorusinów zdjęcia radiolatarni. Te
informacje natychmiast pokonywały granice, wyprzedzając często media oficjalne. Dzięki
blogom trafiały do polskiego czytelnika bez pośrednictwa mediów. Zdaje mi się, że nasze
gazety tabloidowe też z tego źródła korzystały. ~AdamDee wskazuje na przewagę
informacji umieszczanych na blogach: 24 - 48 godzinne opóźnienie newsów w stosunku do
internetu jest właściwie normą. Nierzadko trafiałem na 3 - 4 dniowe, lub nawet większe
przesunięcie w czasie, w przypadku wielu bardzo nawet istotnych informacji. Nie
przypominam sobie jednego przypadku, w którym telewizja przyniosłaby mi interesującą
informację wcześniej niż codzienny surfing.
Blogerskie "śledztwa", czasami stawiające tezy, nie pojawiające się praktycznie
nigdzie indziej, czasem zaś pisane w oparciu o wiedzę naukową i techniczną autorów,
uważane są wśród swoich czytelników za cenne, choć zdają sobie oni sprawę z rozmaitych
ograniczeń autorów. ~Mysz Drobnicowiec: Uważam je (inicjatywy blogerów zmierzające
do wyjaśnienia przyczyn katastrofy – przyp. K. K.) za cenne. Nawet, jeśli poruszamy się
w obrębie danych szczątkowych i zmanipulowanych. Za szczególnie istotne uważam
podjęte przez blogerów skrupulatne badania specjalistyczne. Nawet jeśli nie doprowadzają
do wyjaśnienia takiego czy innego wątku, przynajmniej nie pozwalają na utrwalenie się
kłamstw, służą wytykaniu władzy jej oszustw. Sądzę też, że wyniki tych prac mogą być
przydatne w przyszłości, gdy powstanie oficjalna, narodowa komisja badająca nie tylko
zdarzenie smoleńskie, ale i polityczną i techniczną stronę zarówno przygotowań do
wyjazdu, jak i prowadzenia śledztwa.
Wszystkie hipotezy i teorie na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej, jakie
pojawiły się w polskiej debacie publicznej staną się na pewno tematem niejednej pracy
naukowej z pogranicza socjologii i politologii. W tym miejscu ograniczę się do
przedstawienia kilku najbardziej żywotnych, najczęściej cytowanych i najmocniej
zapamiętanych przez otwartych na tego typu konstrukcje myślowe blogerów. Do bardziej
oryginalnych tez, jakie pojawiają się na blogach, zaliczyć należy hipotezę maskirowki,
którą przedstawia bloger ~Free Your Mind. Autor przywołuje cytaty z Wiktora Suworowa,
opisujące założenia akcji terrorystycznych przeprowadzanych przez radziecki Specnaz, po
czym przykłada je do wydarzeń z 10 kwietnia.
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Działania małych grup starannie przygotowanych sportowców mogłyby być tak zamaskowane,
że nawet akty dywersji i sabotażu wykonywane przez niestwarzałyby u przeciwnika
przekonanie, że w danym przypadku zdarzenie ma charakter losowy albo nie ma związku
z działaniami bojowymi sowieckiego wywiadu czy w ogóle z terroryzmem. Dla takich grup
pozostałą działalność Specnazu miała stanowić swego rodzaju przykrycie. Przeciwnik
koncentrowałby swoją uwagę na zasadniczych, zapasowych i fałszywych rejonach działań
Specnazu. A to właśnie uderzenia grup zawodowych sportowców miały być najbardziej
bolesne”(„Specnaz”, (rozdział: „Specnaz i maskirowka”) Warszawa 1999, s. 298-299, por. też
s. 16 i n. na temat niszczenia „mózgu” wrogiego - z punktu widzenia sowietów – państwa;
podkr. F.Y.M.).
Krótko mówiąc – jeśli ma to być zamach na jakąś delegację prezydencką – musi on
wyglądać jak wyjątkowo nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Do tego, by zamach
z wykorzystaniem samolotu wroga wyglądał jak wypadek, niezbędne jest uprzednio
wykorzystanie szerokiej wiedzy na temat katastrof lotniczych i zaaranżowanie miejsca
zdarzenia tak, by wyglądało jak powypadkowe. Katastrofy tego typu bowiem zdarzają się
najczęściej przy startach lub lądowaniach statków powietrznych. (...)

2.
We wrześniu 2009 r. Rosja wraz z Białorusią przeprowadziła antypolskie manewry, o których
śp. W. Stasiak mówił tak: „nawiązujące nazwą w ogóle do ćwiczeń Układu Warszawskiego.
Wtedy też używano nazwy „Zapad”. To taka pewnie analogia zamierzona jest. (…) Scenariusz
natomiast jest niepokojący także ze względów symbolicznych. No, wiadomo, że oficjalne
ogłaszanie czegoś takiego ma wywołać wrażenie jakiegoś zamieszania i jakiegoś zagrożenia. I
w tym sensie jest to zły znak, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To zły sygnał.Te
ćwiczenia były przygotowywane od dawna, od długiego czasu, właśnie ogłaszane z taką
formułą, więc nawet ostatnie miesiące, tygodnie nie miały wpływu na te intencje, bo jak
powiadam, stało się to znacznie dawniej.”
(http://www.polskieradio.pl/jedynka/sygnalydnia/artykul20143.html) (podkr. F.Y.M.).
Było to niedługo po słynnym przemówieniu śp. Prezydenta L. Kaczyńskiego na Westerplatte,
podczas słuchania którego W. Putin nie krył swego poirytowania. Warto wspomnieć też o tym,
że z kolei prezes PiS-u pytał wtedy w mediach po co właściwie zaproszono na rocznicowe
uroczystości premiera Rosji, skoro ten ma taki a nie inny stosunek i do Polski, i do prawdy
historycznej o II wojnie światowej, jej wybuchu i skutkach (http://wyborcza.pl/
1,75478,6995462, PiS_atakuje_Tuska_za_Putina.html). Putin na pewno zapamiętał sobie to
pytanie, tak jak i wypowiedź LK z Tbilisi podczas wojny w Gruzji.
(...)
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Pisałem na początku o aranżowaniu zamachu na wypadek. Problem tylko w tym, że to, co
uchodzi w rosyjskich i polskojęzycznych mediach za miejsce katastrofy, nie za bardzo wygląda
tak, jakby zaszedł tam zwykły lotniczy wypadek. Oczywiście, specjaliści zadbali o to, by nieco
przyciąć drzew i porozrzucać części samolotowe tu i tam, ale wiemy, że nie doszło do
wielkiego pożaru, jaki jest typowy dla lotniczych katastrof w rejonach leśnych czy górskich.
Nie było też wielkiej eksplozji zbiorników z paliwem, a samolot nie rozleciał się wysoko
w powietrzu nad „jarem”, nim spadł w kawałkach.
Samolot miałby natomiast niewłaściwie przyziemić z powodu piekielnej mgły i miałyby
z niego pozostać szczątki wyglądające na jakieś 20% całej masy. To bardzo niewiele, jak na
zwykły nieszczęśliwy wypadek. Bardziej prawdopodobne wydaje się strącenie samolotu za
pomocą jakiejś maszyny (jeden oddział specsłużb), a następne wysadzenie go (drugi oddział),
tak, że faktycznie pozostało te 20% wszystkiego (trzeci oddział zabezpiecza transport
z pobojowiska najcenniejszych łupów z kokpitem włącznie). Czwarty oddział zajął się
sprzątaniem po operacji i to zapewne on jest uchwycony na filmiku Koli. (...) 159

W kolejnych wpisach ~Free Your Mind analizuje szczegółowo wywiady ze
świadkami zdarzenia, dostępne zdjęcia i nagrania, wreszcie okoliczności innych katastrof
lotniczych. Swoje hipotezy formułuje coraz ostrzej, pisze o zamachu i dobijaniu rannych,
by wreszcie dojść do wniosku, że tak naprawdę 10 kwietnia w Smoleńsku pojawiły się
dwa tupolewy, z których jeden - prawdziwy, został zaatakowany i zniszczony, drugi zaś
posłużył później do upozorowania wypadku. W marcu 2011 ~FYM pyta:
Czy to możliwe, żeby w przypadku tak wielkiej tragedii, nikogo w ciągu paru minut nie było
na miejscu, by zrobił parę ujęć kamerą i puścił w świat? Jeśli nawet tragedia zdarzyłaby się
o 8.56 (a wiemy, że to kłamstwo), to koło 9.10-9.15 pierwsze migawki zrobione na żywca np.
z helikoptera, powinny być gotowe i przekazane telewizjom – są zaś dopiero wyemitowane
ponad 1 godz. później; dlaczego tam nie ma żadnego helikoptera ruskiej TV – takiego jak nad
pożarami w Rosji, który by dokonał oblotu i pokazał skalę tragedii? Przecież nie musiałby
robić jakichś zbliżeń i ukazywać detali, wystarczy, by pokazał, co się stało. Dlaczego go nie
było? Nie ma w Smoleńsku żadnego ratunkowego helikoptera „na chodzie” czy raczej na
Siewiernym nie było wtedy żadnej katastrofy? 160

Przez kolejne miesiące, w tekstach, składających się z drobiazgowych zestawień
faktów, wypowiedzi, a przede wszystkim z nieścisłości i rozbieżności między wersjami
róźnych osób wypowiadających się na temat tragedii, ~Free Your Mind stara się
159

160

~Free Your Mind (2010) Operacja Smoleńsk (na) http://freeyourmind.salon24.pl/222688,operacjasmolensk (ost. wizyta 15 11 2011)
~Free Your Mind (2010) Między jakiem a tupolewem (na)
http://freeyourmind.salon24.pl/285328,miedzy-jakiem-a-tupolewem (ost. wizyta 15 11 2011)
149

uwiarygodnić swoją, znajdującą zarówno grono zwoleników, jak przeciwników - również
wśród czytelników o poglądach zbliżonych do PiS, tezę. Jak zauważają blogerzy, jest to
prawdopodobnie jedyna z tzw. teorii spiskowych, która w żaden sposób nie została
przywołana przez media.
Inną drogę wybrał kolejny bloger, zajmujący się katastrofą smoleńską, piszący pod
pseudonimem ~Pluszak.

Choć jego podstawowa strona, www.pluszaczek.com,

prowadzona od kwietnia 2008 roku (oprócz niej umieszcza swoje wpisy na innych
blogowiskach, m.in. na Niepoprawni.pl, Nowym Ekranie i w Salonie24) reklamuje się
słowami "Wielotematyczna mieszanka iluzji i rzeczywistości"161 sam autor mówi W całej
mojej rocznej pracy starałem się pomijać wszelkie teorie, a między innymi publikować
zestawienia faktów które podawali "profesjonalni dziennikarze". ~Pluszak tak opisuje
swoją działalność: Tematem tym (katastrofą smoleńską - K. K.) zajmuję się od 10 kwietnia,
opublikowałem na ten temat wiele różnych wpisów. Pierwszy wpis był 10 kwietnia o 10.17,
była to lista ofiar katastrofy http://www.pluszaczek.com/2010/04/10/lista-pasaz... –
zadziwiająca łatwość z jaka dotarłem do listy ofiar skłoniła mnie do dalszego
poszukiwania

różnych

ciekawostek.

Spis

treści

jest

dostępny

tu:

http://www.pluszaczek.com/site-map/. Wiele informacji wysłałem do A. Macierewicza,
A. Gargas, niestety nie doczekałem się odpowiedzi. Temat katastrofy jest szalenie
interesujący. Na moich www gościli Sergey Amelin, Serge Serebro, B. Biel - współautorka
reportażu o W. Safonience. Pisałem na temat zabezpieczenia danych, fałszowanych
fotografiach, dotarłem do zdjęcia sat z 11 kwietnia 2010 ( płk Rzepa mówił kiedyś że nie
mają takiej fotki ). Niektóre wpisy są wynikiem współpracy kilku osób, tłumacza, genetyka.
Przedstawiłem także wiele informacji które się wzajemnie wykluczały. Nie czuję się wcale
jakimś omnibusem, wszystko to miało na celu załączenie myślenia u osób które w ciemno
przyjmują to co podsyłają im publiczne media.

161

początkowo strona nie miała charakteru bloga politycznego, pierwsze teksty opisują osobiste przeżycia i
refleksje autora: Gdy zaczynałem pisać bloga wcale nie myślałem o pisaniu o polityce. Generalnie nie
wcinam się w tematy polityczne. Katastrofa Tupolewa spowodowała to że że trzeba było z przymusu
zahaczyć o politykę. Ale pisząc jakiś wpis w którym pojawia się coś z polityki staram się być neutralny,
nie wdawać się ani nie prowokować kłótni, ani nie utożsamiać się z jakąś Partią Polityczną. Nie widzę
sensu zmieniania nazwy, ta "moja marka" stała się trochę rozpoznawalna, wiele moich wpisów gościło w
tak zwanych "przyklejonych" (teksty promowane na portalach - K. K.) co motywuje do pracy :). A czy się
nazywam tak, czy siak, jakie to ma znaczenie... W sumie to mi sie nawet spodobało to rosyjskie
tłumaczenie pluschacek :) - jakoś takoś.
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Blog ~Pluszaka cieszy się sporą popularnością, wpisy poświęcone katastrofie
notują średnio od 600 do ponad tysiąca odwiedzin. Znaleźć możemy komentarze
internautów, głównie piszących po polsku, lecz czasem również rosyjskojęzycznych.
Internauci często nadsyłają też materiały i analizy, umieszczane później na stronie. Razem
znajdziemy tam (stan z 5 maja 2011) 424 wpisy oznaczone tagiem Smoleńsk/Katyń.
Oprócz ~Free Your Mind i ~Pluszaka w historii blogerskich analiz i teorii zapisał
się również, uzyskując wręcz status kultowego, tekst ~Łażącego Łazarza zatytułowany
"Gruppenfuhrer KAT"162. Tytuł wpisu nawiązuje do złowrogiej postaci gruppenfuhrera
Wolfa z serialu "Stawka mniejsza niż życie". Autor swoje oskarżenie rozpoczyna od
przyjęcia hipotezy o zamachu na polską głowę państwa.
W poprzednim tekście „Głowa Zdrajcy” prowadziłem wraz z moimi komentatorami
rozważania dotyczące osoby lub osób, które można uznać za bezpośrednio odpowiedzialne za
śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku.
Podstawą naszej dyskusji stało się następujące spostrzeżenie:
Jeżeli to był zamach, to musiał on być od dawna przygotowywany. Przygotowania musiały być
trojakiego rodzaju: techniczne przygotowanie sposobu dokonania zamachu, przygotowanie
ukrycia (zatuszowania) faktu zamachu oraz „wystawienie” ofiary. Polem naszych rozważań nie
były techniczne sprawy ani sprawy tuszowania, skoncentrowaliśmy się za to na kwestii
najważniejszej i najłatwiejszej do zbadania. Kto „wystawił” Lecha Kaczyńskiego i jego
otoczenie zamachowcom? Mając bowiem wewnętrzne przekonanie, iż do katastrofy doszło
w wyniku zamachu wydało się nam (osobom zaangażowanym w dyskusję) logiczne, że
kombinacja operacyjna polegająca na doprowadzeniu do wylotu określonym czasie do Katynia
samolotu z Lechem Kaczyńskim ortaz ludźmi niewygodnymi Moskwie na pokładzie musiała
zostać dokonana z pomocą osoby, zdrajcy, będącym rosyjskim agentem.
Podczas naszej dyskusji i przeglądu jawnej dzisiaj korespondencji naszym oczom ukazała
się następująca prowokacja przeciwko Prezydentowi RP, opozycji i porządkowi
konstytucyjnemu Państwa Polskiego. Przy tym prowokacja zawierająca wyraźny podpis
kata, który doprowadził do śmierci 96 osób i zagroził suwerenności Polski. Nazwijmy tego
zdrajcę: Gruppenführer Kat.
Jest rok 2009, jak co roku, na wysokości grudnia rozpoczęły się przygotowania Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa do organizacji uroczystości w Katyniu w kwietniu przyszłego
roku. Ze względu na wyjątkowy charakter planowanych obchodów, w związku z 70 rocznicą
ludobójstwa, o wszczętych przygotowaniach Andrzej Przewoźnik informował (wpierw
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~Łażący Łazarz (2010) Gruppenfuhrer Kat (na) http://niepoprawni.pl/blog/164/gruppenfuehrer-kat (ost.
wizyta 15 11 2011)
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nieoficjalnie) Kancelarię Prezydenta, Kancelarię Premiera oraz szereg instytucji i organizacji
pozarządowych.
Prezydent RP Lech Kaczyński był sprawą żywo zainteresowany, świadczą o tym pisma
informacyjne o podobnej treści jakie Kancelaria Prezydenta skierowała w dniu 27 stycznia
2010 roku do Andrzeja Przewoźnika, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do
Ambasadora Federacji Rosyjskiej (...)

W tekście tym, opublikowanym 4 czerwca 2010 roku, bloger analizuje rolę
współpracownika premiera Tuska, Tomasza Arabskiego w przygotowaniach do wizyt
polskiego premiera i polskiego prezydenta w Katyniu, w kwietniu 2010 roku. Zestawiając
oficjalne pisma, wypowiedzi, ogólnodostępne fakty i własne interpretacje ~Łażący Łazarz
dochodzi do bardzo poważnych zarzutów. I choć nie kończy oskarżeniem sformułowanym
wprost, a pytaniem "Czy rozszyfrowaliście już kim może być nasz polski Gruppenführer
KAT? ", wpis jest na tyle mocny, że zostaje usunięty przez administrację Salonu24, po
czym zyskuje status kultowego. Na portalu niepoprawni.pl notuje ponad 90 tys. odsłon,
pojawia się również w wielu innych miejscach polskiego prawicowego internetu. W wersji
skróconej ukazuje się w "Gazecie Polskiej" z 4 lipca 2010, pod zmienionym tytułem
"Polowanie z nagonką".
Lista blogerów zajmujących się przyczynami katastrofy smoleńskiej jest bardzo
długa. Dużo miejsca tej tematyce poświęca Aleksander Ścios (prawdopodobnie
pseudonim), autor, który wcześniej bardzo dużo uwagi poświęcał działaniom służb
specjalnych, prowadził także własne śledztwo w sprawie zabójstwa Bogdana Olewnika.
Teksty poświęcone tej drugiej sprawie zostały również upublicznione w formie książki,
udostępnionej do ściągniecia w internecie. W 2011 nakładem wydawnictwa "Antyk"
ukazała się książka Aleksandra Ściosa "Zbrodnia smoleńska - anatomia dezinformacji".
Kończąc ten krótki przegląd należy wspomnieć o blogu znajdującym się
w opozycji do stron wcześniej zaprezentowanych. Strona "Dlaczego nie napalm?"
(http://dlaczegonienapalm.wordpress.com/) składa się ze stworzonych według jednego
wzoru wpisów. Każdy z nich zawiera ironiczny tytuł, ilustrację, będącą stop-klatką
z filmów grupy satyrycznej Monty Pythona oraz wypowiedź przedstawiciela zwolenników
którejś z teorii dotyczących zamachu, wpisaną w obrazek w postaci komiksowego dymka.
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Wpisy uzupełniane są informacją o autorze cytatu i linkiem do źródła wypowiedzi.
Autorem strony jest artysta-fotograf Jarosław Kubicki.

Rys. 5 Przykładowa zawartość strony "Dlaczego nie napalm"

W 2011 roku z niektórymi z blogerów, zajmujących się analizowaniem katastrofy
z pozycji bardziej naukowych, nawiązął współpracę parlamentarny zespół ds. wyjaśnienia
katastrofy smoleńskiej złożony z posłów PiS. Jeden z blogerów, ~KaNo, występując już
oficjalnie jako dr Kazimierz Nowaczyk stał się jednym z głównych analityków,
współpracujących z komisją.
5.2.2 Upamiętnienie ofiar
Największą i najbardziej złożoną inicjatywą mającą na celu upamiętnienie ofiar
katastrofy smoleńskiej, która wyszła z blogosfery, jest - opisany w rozdziale "Akcje
i inicjatywy blogerskie" - Las Smoleński. Oprócz tego cyklicznego wydarzenia zaistniało
również kilka innych, mniejszych inicjatyw, takich jak np. złożenie przez blogerów
kwiatów na grobie kpt. Arkadiusza Protasiuka w lutym 2011.
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Dzięki przeprowadzonej podczas styczniowej edycji akcji "Ob Ciach" (opisanej
w rozdziale "Akcje i inicjatywy blogerskie") pomysłodawca, bloger ~Rossonero zebrał
prawie 600 zł, za które zamówiony został wieniec dla kpt. Protasiuka. Ponieważ grób
Protasiuka znajduje się poza Warszawą, złożenie kwiatów wymagało poważnych
przygotowań logistycznych. Grupa blogerów liczyła ok. 30 osób z Warszawy oraz kilku
podwarszawskich miejscowości. Na blogu ~Rossonero przeczytać możemy zarówno
relacje z przygotowań (łącznie z rozliczeniem finansowym), jak z samej wyprawy na grób
kapitana Protasiuka. Możemy też obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia. 163 Ta sama grupa
planuje w maju złożyc wieniec na grobie gen. Andrzeja Błasika.164
Inną formą upamiętnienia ofiar jest, zaprojektowany przez artystkę – grafika,
współpracującą z portalem Niepoprawni.pl o pseudonimie ~ma znak "krzyżyka
smoleńskiego", który jako symbol graficzny umieszczany jest przez wielu użytkowników
na swoich blogach, a który jest również rozprowadzany w formie przypinek i wisiorków za
pośrednictwem portalu Niepoprawni oraz podczas rozmaitych imprez i spotkań
okolicznościowych. Od listopada 2010 do maja 2011 portal rozprowadził ok. kilku tysięcy
krzyżyków, które dostępne są jako cegiełki, z których dochód przeznaczony ma zostać na
wybraną przez redakcję inicjatywę upamiętniającą ofiary tragedii.

Rys. 6 "Krzyżyk smoleński" (źródło: niepoprawni.pl)
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~Rossonero (2011) Wieniec dla generała - fotoreportaż (na) http://rossonero.salon24.pl/280294,wieniecdla-kapitana-fotoreportaz (ost. wizyta 15 11 2011)
~Rossonero (2011) Wieniec dla generała I (na) http://rossonero.salon24.pl/298001,wieniec-dla-generalaI
(ost. wizyta 15 11 2011)
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6. Akcje i inicjatywy blogerów
Wśród blogerów Salonu24 pojawiło się wiele inicjatyw, które wymagają od
zainteresowanych blogerów podjęcia wspólnych działań i w których udział biorą duże
grupy osób, skupiające się wokół pomysłodawców i najsprawniejszych organizatorów,
stających się nieformalnymi liderami. W przypadku akcji, które ograniczają się do
blogosfery jest to najczęściej umieszczanie na blogach jednolitych tekstów czy elementów
graficznych lub zbieranie podpisów pod petycjami na jednym lub kilku wybranych
blogach. Gdy zaplanowane jest wyjście z pomysłem do tzw. realu konieczne jest
zaangażowanie większych środków.

6.1 Spotkania blogosfery
Co najmniej od początków istnienia Salonu24 pojawiały się próby przełożenia,
ponad politycznymi podziałami, znajomości wirtualnych na realne. Użytkownicy portali
o bardziej jednoznacznie określonej orientacji politycznej spotykają się z reguły przy
okazji działań, mających mniej lub badziej polityczny charakter. Przykłady takich działań
opisuję w kolejnych częściach tego rozdziału, tutaj zaś chciałbym skupić się na
spotkaniach o charakterze towarzyskim.
Prawdopodobnie pierwsze spotkanie blogerów Salonu24 zorganizował w maju
2007 roku znany z radykalnej, prawicowej retoryki bloger Artur M. Nicpoń,
przedstawiający się na blogu jako rentier, wlasciciel stadniny koni arabskich LESIENIEC,
który się fiskusowi nie kłania a na widok urzędnika państwowego spluwa
z obrzydzeniem.W spotkaniu u Nicponia wzięli udział liczni blogerzy, w tym - Igor Janke
z żoną, Bogną. Główną atrakcją imprezy był pieczony baran, zabawa była zaś na tyle
udana, że trudno było znaleźć chętnych do pisania relacji na gorąco w Salonie24. Blog
gospodarza spotkania został w późniejszym okresie usunięty z portalu, zachowała się
jednak kopia sprawozdania z imprezy.

14:06 Jest juz Rybitzky.
Zaczynamy spuszczać wino w butelki.
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14.32 Tu Rybitzky. Artur pozwolił mi lajfować bo zajał się czynnościami kulinarnymi.
Lesieniec bardzo ladny. Pogoda zagadkowa. Mamy nadzieje, ze nie bedzie padac. Czekamy na
reszte ekipy. Przybywajcie!
15.05 Przenosimy się powoli na ognisko. Z barana chyba będą szaszłyki. Nie wiem, Artur tu
rządzi;)

W każdym razie wpisy będą trochę rzadziej. Pozdrowienia dla wszytskich autorów

S24, Jestesmy z Wami duchem!
15.13 Freeman i Kasia oraz Basia z wPiSz już są! Freeman jest kibicem Liverpoolu. You never
walk alone!
15.23 Właśnie wzniesliśmy toast na cześć naszego gospodarza (bo u nadal Rybitzky) cudnym
winem z mirabelek.
15.28 Jest Igła, Jarecki i Adam@Tezeusz. Impreza sie rozkreca.
16:09 gulasz bulgocze juz na ogniu, zaraz będziemy robic szaszłyki baranie.
To chyba jest ostatni komunikat z imprezy. Nie wiem, czy komus będzie się chciało
przychodzic do domu i lajfować.
Bye!
16.27 Rybitzky przyszedl po cebule i PiSze. Ale tym razem to bedzie chyba ostatni
komunikat;) Artur wlasnie kroi barana, a piwo juz sie konczy. Mowilem juz ze wino
z mirabelek jest switene? Dzieki za liczne komentarze. Bardzo nam milo...
19. 00 - pisze Zetor - wszyscy nieutuleni w żalu nieutuleni słusznie. Wbrew złorzeczeniom
Krzysztofa Leskiego pogoda super (nie będzie toastu za te złorzeczenia). Są za to obfite toasty
za wszystkich dobrze życzących. I to toasty porządne, bo piwo już skończone i leci coś
mocniejszego. Odbywa sie właśnie pojedynek słony między świeżo przybyłym z posiłkami
(dwie butelki wina) Igorem Janke a Freemanem. Szef Salonu przyznal się właśnie do brania
kasy od PO i SLD. Freeman nie ustępuje i właśnie otwieramy wódke, więc na pewno
wydobędzie sie więcej kompromitujących zeznań. O tym jednak chyba dopiero rano - powoli
wchodzi sie tu w faze socjalistycznej wspólnoty alkoholu.
P.S. Wszyscy się pewnie zastanawiają nad wyglądem siedziby reakcji. Jak na razie nie
znalazłem po kryjomu zbrojących się bojówek faszystów, ale powiewa flaga konfederacji a na
ścianach wiszą poroża jeleni - to z pewnościa zamęczeni w tutejszych lochach lewacy.
22.32 Zetor i Rybitzky meldują się na posterunku! Przepraszamy za brak komów ale ranczo
Nicponia jest naprawde wielkie i byliśmy daleko stąd;) To dlatego nie pisalismy. Alkohol nie
ma tu nic do rzeczy. Z ciekawszych wydarzen: baran zostal zjedzony, wino z mirabelek sie
skonczylo, odbyla sie epokowa rozmowa Janke z Freemanem. Jest super. Naprawde bardzo
zalujemy, ze nie wszytskich tu nie ma i gorąco pozdrawiamy. Jeszcze macie kilka godzin zeby
wpasc;)
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22.37 Cóż, wracamy imprezować dalej. Wypracowaliśmy już kilka nowych sytsemów
politycznych dla Polski. Sądzimy, że do rana rozwiążemy wszytskie problemy naszego kraju.
A jeśli nie, to i tak fajnie się było spotkac;)
00.35 I co? I nadal zyjemy! Ale juz nic wiecej nie napiszemy!
3.32 Przechodniu powiedz Sparcie, że leglismy tutaj wierni Twym zasadom...165

W lecie 2007 roku głównym animatorem spotkań blogerów Salonu24 został
Krzysztof Leski, który zorganizował w swoim mieszkaniu dwa spotkania, cieszące się dość
dużą popularnością. Uczestniczyli w nich głównie blogerzy z Warszawy, choć pojawili się
na nich również goście z innych miast, a nawet z zagranicy. Spotkania te miały wybitnie
towarzysko-biesiadny charakter, stąd późniejsze z nich relacje to na ogół zbiór lekkich
informacji o tym, kto z kim rozmawiał lub porozmawiać nie zdążył, kto z kim tańczył i kto
okazał się być sympatyczniejszy przy spotkaniu, niż w sieci. Pierwsza relacja z drugiego
ze spotkań ukaząła się już w jego trakcie na blogu gospodarza, następnie zaś była
uzupełniana na bieżąco w komentarzach.
Imprezuję od godziny, impreza trwa zaś dwie. I wiecie co? Wciąż jeszcze jest miejsce!
Dokładniej - jest miejsce na LUDZI. NIE MA już miejsca na TRUNKI i PRZEGRYZKI. Co
dalej? Czytaj niżej w komentarzach!
Więc zapraszamy. Trwają próby skypołączenia z Kaską Pyzol, ale ona nas nie ma na liście
kontaktów, a ustawiła się w tryb akceptowania połączeń tylko od znajomych.
Na oko jest nas ponad 50, ale mniej niż 60 osób. Atmosfera wydaje się niezła, choć na
moment przygasła, gdy w imprezę brutalnie wkradła się polityka. Otóż niejaki Gniewko
określał sposób swego głosowania w nadchodzących wyborach.
Uczynił to za pomocą monety, na środku kółka, któe powstało na środku imprezy. Zasady
określiła Ufka: orzeł - PiS, reszka - PO, na sztorc - LiD. Wynik ogłosiła światu Bogna Janke:
otóż Gniewko zagłosuje na Platformę.
Moneta była podobno uczciwa, ale nikt już jej potem nie widział. Widywany jest za to kot G.
Choć u nas dopiero od dwóch dób, czuje się jak w domu i zamiast schować się gdzieś - pcha
się stale tam, gdzie najwięcej ludzi. Poglądów politycznych nie zdradza.166

W późniejszym okresie, gdy pojawiły się rozmaite więzi towarzyskie, spotkania
blogerów ograniczały się już raczej do organizowanych we własnym gronie. Blogerka
~Ufka latem zaprasza blogerów na swoje ranczo w okolicach Węgorzewa. ~Ufka tak
165
166

oryginalnie pod adresem http://crusader.salon24.pl/13846,index.html
Krzysztof Leski (2007, Jest jeszcze miejsce (na) http://krzysztofleski.salon24.pl/1402,jeszcze-jestmiejsce-relacja-live (ost. wizyta 30 04 2012)
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opowiada o organizowanych przez siebie spotkaniach: Co roku przyjeżdżają do mnie
ludzie. Tyle, że wtedy było to takie przypadkowe - to znaczy przyjechał kto chciał. Później
był wiekszy spęd już taki świadomy - czyli była cześć z tego pierwszego - Koteusz, Stef
z żoną, Sosenka,Kairos, Follow z Jull i Zośką, jeszce jacyś kilkugodzinni. Teraz raczej
niektórzy zatrzymują się na dłużej jak Sosenka czy Koteusz a inni dojeżdżają tylko na
weekend. Skąd pomysł? Nie każdy mógł być na rocznicy, stwierdziłam,że mogą wpaść
chętni bo lato to więcej czasu i większa mobilność. Jak oceniam? W realu wszyscy
(niektórych wcześniej nie znałam) jeszcze lepsi poza jednym niechlubnym wyjątkiem. Po
Fromborku przyjechali do mnie stali goście i jeden wcześniej nieznany pijak.Nie podam
nicka, jakoś się go pozbyliśmy. No i prawie nie gadamy o polityce:)) Najlepszy numer był
z Followem. Ja mam dom 200 metrów od granicy. Follow jedzie z Jull i Zośka, straz
graniczna go haltuje. On mówi, że jedzie...no własnie, do kogo jedzie? Przecież nie powie,
że do Ufki:)) Musiał zadzwonić, dobrze, że miał moją komórkę.
Od czasu do czasu pojawiały się takie inicjatywy, jak spacery szlakiem ukrytych
w puszczy Kampinoskiej mogił żołnierskich, które odbywają się we Wszystkich Świętych
(ponownie Krzysztof Leski), czy też wspólne grillowanie w okolicach Lesu Kabackiego.
Pierwsza z nich to kontynuacja studenckiej tradycji, wywodzącej się z lat 70-tych:
Kto idzie ze mną do Puszczy? Nocą z 31 października na 1 listopada? To umiarkowanie
wyczerpująca wycieczka po wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Trasa ok. 15 km, choć
to dane z pamięci, nie mam pod ręką mapy:
Truskaw - Mogiła Powstańców 1863 r. - Wiersze, cmentarz AK - Palmiry, cmentarz ofiar
okupacji - Pociecha, krzyż Jerzyków - Truskaw.
To tradycyjna trasa, którą co roku w ową noc pokonywał, z plecakami pełnymi zniczy,
Ekskluzywny Klub Turystyki i Sportu działający niegdyś na wydziale, na którym miałem
przyjemność studiować. Mowa o MELu (Politechnika Warszawska). W latach 70. była to
tradycja tak zakorzeniona, że nie trzeba było niczego rozgłaszać: spotykaliśmy się każdego
31 października o tej samej porze na pl. Wilsona, na pętli ówczesnego 208 (dziś 708),
jechaliśmy do Truskawia. Około trzeciej nad ranem, po przejściu niemal całej trasy, robiliśmy
w Pociesze mały biwak z pieczeniem kiełbasek, by na piątą być znów w Truskawiu i złapać
pierwszy 208 do miasta.
Tym razem wstępnie planuję powtórkę podobnego scenariusza, ale jeśli chętni będą się
upierać, możemy zastąpić autobus dojazdem jednym czy dwoma samochodami. Choż wyznam,
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że niezbyt chętnie zostawiałbym w Truskawiu wóz na noc. Wpisujcie się, mailujcie, pogadamy,
pogłówkujemy i zdecydujemy. Jeśli będą chętni :)167

Po wydarzeniu ukazała się na blogu Leskiego krótka relacja:
Przed chwilą dotarłem do domu. Było nas ośmioro - znakomity skład, przeszliśmy całą
planowaną trasę mniej więcej w zaplanowanym czasie i zapaliliśmy wszystkie świeczki, które
zapalić planowaliśmy, tym, którym chcieliśmy je zapalić. Jeszcze płoną.
Nie kryję: trochę bolą mnie nogi. Zdaje się zresztą, że nie tylko mnie. Teraz położę się spać
i wiem, że gdy wstanę, będzie znacznie gorzej. Ale ufam, że zdołam się dowlec do kompa, by
napisać coś więcej i wrzucić parę zdjęć... 168

Wyprawy były kontynuowane również w kolejnych latach. W kwietniu 2009 roku
w Gdańsku odbyło się spotkanie ponad 40 użytkowników Salonu24, zorganizowane przez
~Futrzaka oraz grupę trójmiejskich blogerów, co istotne - reprezentujących różne opcje
polityczne. Prawie połowę uczestników stanowiły osoby przyjezdne. Jak wspomina
~Koteusz, który zajmował się przygotowaniem identyfikatorów na tę imprezę, była ona na
tyle udana, że już w jej trakcie pojawił się pomysł na następne spotkanie. (...)w którymś
momencie rzuciłem hasło, że „Może następnym razem spotkamy się we Fromborku?”
Rzuciłem to niezobowiązująco, ale pomysł bardzo się spodobał, więc nie pozostało mi nic
innego jak zrealizować ten pomysł. (śmiech) Niewątpliwie zgłoszenie przeze mnie tego
pomysłu wiązało się także z corocznymi spotkaniami, które u siebie (pod Węgorzewem)
prywatnie organizowała od 2008 roku Ufka. Do niej przyjeżdżało, i nadal przyjeżdża
latem, nieco mniej liczne grono (do kilkunastu osób), ale to chyba tylko dlatego, że na
przyjęcie większej grupy Ufka nie ma warunków (noclegi, wyżywienie). Od czasów, gdy
chodziłem do szkoły podstawowej, tak jakoś się składało, że aktywnie uczestniczyłem
w przygotowywaniu wielu, różnego rodzaju, imprez, a w ciągu swojego żywota
zorganizowałem lub współuczestniczyłem w organizacji tylu imprez, że trudno jest mi je
zliczyć. Dodatkowo od 2006 roku pracuję we fromborskim Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury przez co moje doświadczenie w organizacji imprez jeszcze się pogłębiło. Gdy
w 2009 roku blogerzy zaczęli się dopytywać o spotkanie we Fromborku, mając poparcie
dla tego pomysłu u dyrektora M-GOK, postanowiłem zrealizować moją zapowiedź.
167
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Krzysztof Leski (2007), Salon24 ku chwale Ojczyzny (na) http://krzysztofleski.salon24.pl/1591,salon24ku-chwale-ojczyzny (ost. wizyta 30 04 2012)
Krzysztof Leski (2007), Przetrwaliśmy ku chwale Ojczyzny (na)
http://krzysztofleski.salon24.pl/1613,przetrwalismy-ku-chwale-ojczyzny (ost. wizyta 30 04 2012)
159

Choć impreza okazała się być skromniejsza niż było to zaplanowane, okaząła się
być chyba największym przedsięwzięciem logistycznym. Na początku marca na
większości liczących się portali blogowych pojawiło się "oficjalne zaproszenie":
Miejsce imprezy oraz noclegi: kemping we Fromborku (60 miejsc w domkach oraz 60+ na
polu namiotowym, wyżywienie). W razie zapotrzebowania mogę zarezerwować dodatkowe
miejsca w kwaterach prywatnych i hotelach.
Cel: spotkanie blogerów, debata z udziałem polityków, integracja, panel dyskusyjny dotyczący
aktywności obywatelskiej oraz panel dyskusyjny dotyczący spraw samorządowych.
Udział w kosztach imprezy:
• noclegi, wyżywienie, drobne atrakcje – blogerzy
• pozostałe atrakcje – sponsorzy
• pozostałe wydatki, w tym poczęstunek dla polityków – gospodarze imprezy
Organizatorzy: samorząd Fromborka, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury, Fromborskie Centrum Aktywności „Pod
gwiazdami”.
W tym roku gród Kopernika obchodzi 700–lecie nadania praw miejskich; przy okazji w tym
czasie będzie trwała oczywiście kampania wyborcza – jest więc szansa, że oprócz blogerów
pojawi się całkiem spora gromada polityków.
W tej chwili potwierdzam, że posiadam osobiste zapewnienie przybycia od wicepremiera
Waldemara Pawlaka (PSL) oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego (PiS). W obu przypadkach
panowie zapowiedzieli, że tylko niespodziewane sprawy wielkiej wagi mogą ich odciągnąć od
przyjazdu do Fromborka.
Do najwyższych reprezentantów PO oraz SLD przetarłem szlaki, ale nie mam jeszcze
potwierdzenia

przyjęcia

zaproszenia.

Do

SLD

poszło

zaproszenie

do

Grzegorza

Napieralskiego, jak również do Wojciecha Olejniczak i Marka Borowskiego. Pomoc w dotarciu
do wielu polityków Platformy zaoferowała mi Voit, za co niezmiernie jej dziękuję i liczę na jej
aktywną pomoc.
Zaproszenia otrzymają także posłowie do Sejmu RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego
oraz senatorowie wybrani w okręgu elbląskim i olsztyńskim m.in.: Zbigniew Babalski, Leon
Krasulski, Witold Gintowt–Dziewałtowski, Zbigniew Naguszewski, Krzysztof Lisek, Tadeusz
Iwiński, Stanisław Żelichowski, Andrzej Orzechowski, Sławomir Rybicki, Miron Sycz, Adam
Żyliński, Adam Krzyśków, Jerzy Gosiewski, Wojciech Kossakowski, Janusz Cichoń, Jerzy
Gosiewski, Iwona Arendt, Beata Bublewicz, Lidia Staroń, Jacek Kurski, Sławomir Sadowski,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka i Ryszard Górecki.
Oficjalne

zaproszenia

do

polityków zostaną

wysłane

w drugiej

połowie

marca.

Zaproszenie to umieszczę także na innych portalach m.in. Blogmedia24, Blogpress, Blogger,

160

Wordpress. Nie ukrywam, że byłoby mi niezmiernie miło, gdyby uczestnicy tutejszej
„Piwnicy” oraz blogerzy Salonu24 jako pierwsi skorzystali z zaproszenia. 169

Kolejne miesiące mocno zweryfikowały pierwotne plany a impreza okazała się być
o wiele skromniejsza, choć, według opinii jej uczestników bardzo udana. Ok. dwudziestu
osób z całej Polski przez trzy dni prowadziło na zarezerwowanym polu kempingowym
gorące dyskusje przy piwie i czasem mocniejszych trunkach. Co ciekawe, impreza, mimo
prób nawiązania współpracy, nie spotkała się z przychylnością redakcji Salonu24, choć
jego blogerzy byli jej głównym adresatem. Wbrew początkowym planom nie udało się
zaprosić na spotkanie polityków szczebla krajowego i ostatecznie jedynym gościem
blogerów był elbląski poseł SLD. Jak relacjonuje ~1maud:
Z lekkim opóźnieniem, (wynikającym z trudności obiektywnych) uprzejmie donoszę:
spotkanie blogerów we Fromborku zakończono, co nie oznacza, że wszyscy powrócili do
swoich domów. Dyskusje były tak gorące, ze część blogerów postanowiła kontynuować je na
rancho u Ufki.
Rotacja obecności była dość spora, niektórzy odjeżdżali (jak Witek i ja) i dojeżdżali
z powrotem, inni wpadali choćby na chwilę (jak Mark D) .Jeszcze inni wpadali na dobę,
głównie sobotnia, jak Roko czy Giz3miasto.Brylował w dyskusjach Krzysztofjaw , ale tylko
lekko wyprzedzał dwóch uroczych towarzyszy biesiadnych , rekomendujących się jako TW
.Brak plakietek identyfikacyjnych (popraw się na przyszłość Koteuszu) powoduje, że na pełną
listę Nicków musicie poczekać na szefa spotkania. A Follow uzupełni ją pamiątkowymi
zdjęciami.
Podczas przerw w dyskusji biesiadnej, blogerzy zamieniali się w turystów ,zwiedzających
Katedrę i okolice portu, gdzie trwał całodzienny piknik z okazji regat, o których wspominałam
w pocztówce z Fromborka. Pogoda była kapryśna, było ciepło, ale w sobotę co i rusz skrapiał
nas

deszcz,

powodując

zamieszanie

w

wędrówkach

między

campingiem

(gdzie

rezydowaliśmy) a portem nad Zalewem.
Z zapowiadanych przez Koteusza polityków , w paszczę lwów salonowych , trafił tylko jeden
poseł ziemi warmińsko-mazurskiej, z SLD czyli Witold Gintowt Dziewiałtowski. (...)170

Zaproszeni na spotkanie z blogerami politycy (w tym m.in. Jarosław Kaczyński
i Donald Tusk) wymówili się innymi obowiązkami. W roku 2011, mimo pojawienia się
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~Koteusz (2010) Blogerzy latem we Fromborku - zaproszenie oficjalne (na)
http://koteusz.salon24.pl/161484,blogerzy-latem-we-fromborku-zaproszenie-oficjalne (ost. wizyta 30 04
2012)
~1maud (2010), Halo, tu Frombork (na) http://1maud.salon24.pl/211775,halo-tu-frombork (ost. wizyta
30 04 2012)
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wstępnej propozycji spotkania, nie doszło do powtórzenia imprezy, jednak główny
organizator zapowiada, że są szanse na kolejne edycje.
Latem 2009 roku odbył się, jedyny jak dotąd, zjazd blogerów portalu
Niepoprawni.pl. Gospodarzami spotkania byli posłanka PiS Anna Sikora oraz jej mąż, bard
związany z dawną Ligą Republikańską oraz użytkownik portalu Niepoprawni, Tadeusz
Sikora, którzy na jego potrzeby udostępnili swoją podwarszawską rezydencję. W spotkaniu
wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Polski, w tym redaktorzy Niepoprawnych.pl
i Niepoprawnego Radia, całość zaś otworzył koncert Sikory i innego artysty z tego
środowiska, Pawła Piekarczyka. Po wszystkim na portalu ukaząła się relacja autorstwa
~Gawriona.
Wszystko co przyjemne mija bardzo szybko. Ledwo się obejrzeliśmy, a tu już szary, pracowity
poniedziałek. W tym wpisie chciałbym przedstawić relację z sobotniego zlotu dla osób, które
z różnych przyczyn nie przybyły. Mają czego żałować.
Do Warszawy przybyliśmy w godzinach południowych. Po drodze na miejsce zlotu zabraliśmy
Spitfire'a i już w samochodzie czerpaliśmy przyjemność z poznania "na żywo" - rozpoczęły się
ciekawe dyskusje. Powolutku, za cenną radą GPSa, dojechaliśmy do celu. Mimo że sam byłem
współorganizatorem zlotu, w Józefowie byłem pierwszy raz. Miejsce zlotu - posiadłość
Państwa Sikorów - od razu bardzo mi się spodobała. Piękny dom, położony pośród iglastego
lasu. Wszystko na uboczu Józefowa i w warunkach spokoju i ciszy, pozwalających
zlotowiczom skupić się tylko na sobie. Brak sąsiedztwa, które mogłoby krępować, i którego
ciszę wieczorną i nocną moglibyśmy zakłócać, czyniło to miejsce idealnym. Gospodarze - Pani
Ania i Tadeusz Sikorowie - którzy bardzo ciepło nas przywitali w swoich progach, z pewnością
cenią sobie wolność.
Gdy przybyliśmy, na miejscu trwało już rozstawianie i ustawianie sprzętu nagłaśniającego.
Czekał już na nas MarkD. Po krótkim przywitaniu i rozmowie udaliśmy się razem - Mała Mi,
MarkD, Spitfire i ja - po zakupy do Warszawy. W kilku sklepach wyposażyliśmy się we
wszystkie potrzebne rzeczy - wszystko czego dusza, żołądek i zmysły (głównie powonienia
i smaku) zapragnąć by chciały ;) Po powrocie ze sklepów zegarek wskazywał godzinę 15.
Znów kilka minut na rozładowanie zakupów, wstawienie piwka do chłodziarki, krótkie
rozmowy, przywiezienie rozkładanych krzesełek i trzeba było jechać po Budynia do Warszawy.
Znów nieoceniony okazał się GPS. Bez niego podróż po Warszawie, dla osoby kompletnie jej
nieznającej, byłaby bardzo ciężka. 20 minut w jedną, 20 w drugą i znów byliśmy na miejscu.
W międzyczasie, w drodze powrotnej, zostaliśmy zreflektowani przez Spitfire'a, że pani Ania
Sikora ma imieniny - w małej kwiaciarni w Józefowie kupiliśmy bukiet kwiatów. Po powrocie,
koło godziny 16:30, złożyliśmy gospodyni życzenia i pozostało nam już tylko oczekiwać
pierwszych gości i rozpocząć degustację.
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Na pierwszy ogień poszedł przywieziony przez nas smalec i jednodniowe ogóreczki małosolne
- wiedziałem, że to będzie strzał w 10 ;)
Zaczęliśmy także sprawdzać, czy włożone wcześniej do chłodni piwko, ma odpowiednią do
spożycia temperaturę.
Na miejsce zaczęli przybywać pierwsi niepoprawni goście. Na samym początku przybył
Gadający Grzyb, Pani Jadwiga Chmielowska, która rozdała nam zeszyty SW opisujące
działania Wydziału Wschodniego SW. W dalszej kolejności przybył Krzysztof Wojtas ze
swoim cytryńcem, Kles z rodzinką i namiotem, Paweł Piekarczyk (niepoprawny bard,
współautor "Śpiewnika oszołoma"), Jerzy Zalewski (rezyser, aktor i dziennikarz) i inne
niepoprawne osoby. Po pierwszych rozmowach, krótkiej degustacji i zapoznaniu się gości,
rozpoczął się koncert Tadeusza Sikory oraz Pawła Piekarczyka - artyści zaprezentowali nam
bardzo niepoprawne, często wzruszające i budzące patriotycznego ducha piosenki.
W międzyczasie przybył do nas Piotr Wójcicki (bloger; jest jeszcze jazzman, który miał być
ale nie dotarł) oraz Antoni Macierewicz, którego przedstawiać nikomu nie muszę. Po koncercie
wszyscy zabrali się do jedzenia wyśmienitej karkóweczki, kiełbasek i innych smakołyków.
Z kulinariów nie mogę także nie wspomnieć o wyśmienitym cieście Pani Ani Sikory,
rewelacyjnym smalcu MarkaD (z jabłuszkiem i śliwką), smakowitych podgrzybkach
Gadającego Grzyba, mocnym cytryńcu o pięciu smakach K.J. Wojtasa, pysznej sałatce Klesa .
Wznieśliśmy razem toast szampanem z okazji zlotu i pierwszej rocznicy powstania serwisu
niepoprawni.pl, bez którego nie byłoby spotkania. Rozpoczęły się dyskusje, żarty, rozmowy
przeplatane wykonywaniem przez naszych artystów piosenek na gitarze. Wszystko działo się
bardzo intensywnie, przyjemnie i w konsekwencji szybko. (...)
Następnego dnia, wraz z osobami, które zdecydowały się spędzić na zlocie noc, zjedliśmy
śniadanko, podyskutowaliśmy jeszcze chwilę, podsumowaliśmy bardzo pozytywnie zlot
i rozjechaliśmy się do domów.
Sobotni zlot niepoprawnych zakończył się stuprocentowym sukcesem. Szczerze pisząc - było
dużo lepiej niż się spodziewałem. Wśród niepoprawnych czułem się jak u siebie.
Dziękuję wszystkim osobom, które zechciały sie pojawić - wszystkim niepoprawnym.
Dziękuje

współorganizatorom

i

wszystkim

osobom,

ktore

aktywnie

pomagały

w zorganizowaniu imprezy. Dziękuję Państwu Sikorom za wspaniałą gościnę. Do zobaczenia
w przyszlym roku ;) 171

W późniejszych latach nie udało się powtórzyć takiego spotkania, ograniczając się
do wspólnego udziału w rozmaitych wiecach i demonstracjach. Kilkoro użytkowników
Niepoprawnych.pl spotkało się na opisanej wyżej imprezie we Fromborku.
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~Gawrion (2009), Zlot, zlot i po zlocie (na) http://niepoprawni.pl/content/zlot-zlot-i-po-zlocie (ost.
wizyta 30 04 2012)
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6.1.1. "Urodziny" Salonu 24
Regularnie, od 2007 roku, w październiku w Warszawie odbywają się huczbnie
obchodzone urodziny Salonu24. Od 2008 roku ich stałym miejscem jest warszawska "Cafe
Rozdroże". Kolejne spotkania odbywają się według jednego scenariusza. Na kilka tygodni
przed wydarzeniem na blogu Igora Janke ruszają zapisy na listę gości, z reguły liczącą
ostatecznie grubo ponad 100 blogerów/komentatorów, często z osobami towarzyszącymi.
Pojawiają się również informacje na temat zaproszonych gości, którzy rekrutują się
spośród krajowych polityków. Samo spotkanie rozbite jest z reguły na dwie części podczas pierwszej odbywa się debata blogerów z politykiem lub politykami,

druga,

towarzyska, służy integracji samych blogerów. Podczas pierwszych urodzin Salonu
integracji blogerów miała służyć także obecność DJ-a, okazało się być to jednak
nieporozumieniem. Większość gości wolała rozmawiać, niż tańczyć, zaś głośna muzyka
bardzo to utrudniała. Podczas kolejnych spotkań nie powtarzano już tego błędu. Większość
relacji, jakie pojawiły się po pierwszych urodzinach podkreślało symapatyczny, według
niektórych wręcz rodzinny, klimat imprezy. Stałym punktem programu stał się tort, którym
obdziela się wszystkich uczestników, a także - serwowana nieoficjalnie przez jednego
z blogerów gronu wtajemniczonych – śliwowica.
~Galopujący Major tak relacjonował pierwsze urodziny Salonu24:
Salonową imprezę rozpocząłem szukając z moją kochaną małżonką klubu Societe. Oczywiście
zapomniałem numeru, więc pierwszy raz klub minęliśmy, ale za to pozwiedzaliśmy niemal
„łódzkie klimaty” Starego Mokotowa.
(...) widzę Jankesów i śmiało wchodzę do Societe okupowanego przez Salon. Klub całkiem
fajny, w kremowo-wenge-bordowym stylu, duże przestrzenie, elegancki bar, słowem lepiej niż
standard (no i mają podobno sushi, więc może trzeba dać cynk Dornowi). Odkładam płaszcz
w samobsługowej szatni i ruszam na prawicowy Mordor.
Pierwszy Azrael już wali browca, myślę sobie będzie ciekawie, Jacek Ka ziom z salonu, potem
kejow (od paliw), a za nim jest Marian Zmyślony. Marian, Marian, Marian mój stały polemista
dusza salonu, no i kibic piłkarski słowem ktoś, kto ma respekt z obu stron salonu, co w salonie
świadczy o szacunku największym. Gadka szmatka, kurcze cieszę się jak dziecko gdy
zobaczyłem Mariana, do baru po napój ( ja wodę), potem do stolika. Marian jak zaczął
opowiadać o swoich wyjazdach z Polonią, to żel mi się na głowie zjeżył i tym bardziej widzę,
że w razie jakiejkolwiek rozróby chciałbym mieć ten posąg salonowej kultury tuż przy swoim
boku. Marian zwinął się po meczu, choć zatrzymywałem, ale przyjdzie jeszcze czas aby przy
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dobrej wódeczce w Bielsko Białej mógł przekonać mnie do potrzeby lustracji. No i Marian
jakimś cudem miał mój numer telefonu, ponoć od mojej żony, co jest dziwne, ale cóż, życie
bywa pełne niespodzianek.
Potem zjawił się Jan Rokita wychłeptał kilka litrów wody z sokiem (bałem się, że dla mnie nie
starczy) i zaczął przemawiać. Mówił ciekawie choć momentami trochę nie kapowałem,
zwłaszcza jak Ziggi zadawał pytanie przez bagatela 3 minuty, to trudno było zapamiętać o co
chodzi. Sam też zadałem pytanie (czy możliwy jest powrót do III RP- odpowiedź nie, na
pewno nie jest), ale najpierw dzielnie o mikrofon walczyła Ufka. Z takimi kobietami Naród
nasz wielki i wszechpotężny nie ma prawa zginąć. No i zamieniłem kilka słów z desteratem,
który mimo iż Gdynia się rozbudowuje, przybył i pogadaliśmy o Barcelonie. Generalnie
rozmowa z Rokitą ciekawa, choć Azrael coś tam przerywał (wiadomo pijana lewica nie zna
świętości).
Tuż przed meczem witam się z Bazakiem i Lubelskim, ustronną i Rybitzkim no i Krzysiem
Leskiem krzycząc cześć Krzysiu. Ten zaś wytrzeszcza oczy. Myślę sobie co jest i wrzeszczę
nie poznajesz, a ten jak to nie poznaje, jak poznaje i jeszcze z oczu mu taka bije do mnie
pretensja, że aż się skurczyłem i pobladłem. No nie załatwił mnie jak profesorre Sadurski, ale
Krzysztofa po prostu chyba zbyt głośno zaatakowałem moim, co by tu dużo nie mówić,
prawdziwym barytonem (zobaczysz red. Leski, jak na karaoke śpiewam Stachurskiego
i Laskowskiego to wtedy nie ma przebacz)
No i zaczął się mecz, podczas meczu rozkminianie rynku prawniczego z Washko (pzdr dla
przeziębionej żony) i z Piotrem, którego miałem nie pamiętać, a pamiętałem, co mile nas obu
chyba zaskoczyło. Tymczasem nasi dostają pierwszą bramkę w plecy, a my kibice (kibicowały
też Panie i z czerwonych: Janek Pospieszalski) w szoku. W przerwie woda z Marianem (choć
Marian wody raczej nie pił), poznałem też Aleksandra Siemszako, dellilah (następnym razem
musimy dłużej pogadać, może na karaoke?), jackmala (respect), kriskula i jego bardzo ładną
drugą połowę (też musimy pogadać dłużej). A także Eumenesa i jego drugą połowę równie
ładną, która chciała osobiście mnie poznać, za co z miejsca zdobyła u mnie mega plusa. No
i jest prawniczką a jak wiadomo ja prawników i prawniczki (żona chyba tego nie czyta)
zawsze bardzo lubiłem.
Potem mały myk po sali, tu się całuje jakaś para (heteroseksualna) , tu głośne śmiechy, tu
Azrael pije piwko i nie on jeden, tu Rokita oblężeniu, a ustronna zdjęła już buty, tylko ten
Gniewomir siedzi przy kompie (ale widać miał dyżur na SG). Był też Budyń z koszulką Armii,
Paweł Bravo i Krzysztof Kłopotowski.
Obok Pana Krzysztofa stoi elegancka jak zawsze Joanna Lichocka, która mnie nawet pamięta,
bo jej się wpisałem, że jest moją ulubioną prawicową publicystką. Pan Kłopotowski się ulotnił,
choć najpierw solidnie podjadał coś tam z tacy, no i ja mogłem sobie spocząć i pogadać
o Rzepie, Korwinie, Smeczu (mój ulubiony) i paru innych moich pomysłach na rozwój Rzepy,
które mam nadzieje przesympatyczna Pani Joanna przekaże swojemu szefowi.. Przerwa się
przedłużała a ja udałem się na rozmowę z dystyngowanym Francuzem, Panem Tomaszem
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Siemieńskim do którego mówiłem Panie Piotrze, Panie Piotrze, bo ja zawsze wszystko
przekręcam. Ale potem pogrzebałem się już całkowicie mówiąc o tym, że kadencja Sarkozego
to 7 lat i w końcu zamilknąłem, bo myślę po co dalej robić z siebie idiotę. Ale pod koniec
imprezy Panu Piotrowi wyjaśniłem związki między masturbacją a historią angielskiej piłki
nożnej, więc może na swój sposób błysnąłem.
Poznałem Steffa i Annę Mieszczanek, która również chciała mnie poznać, po czym w drodze
do WC minął mnie martinez, który stwierdził, że może i jestem sympatyczny, ale po moich
postach tego nie widać. Zresztą później martinez spytał ile mam lat, a ja że 26 na co, że on 33
i pamięta kolejki. Myślę sobie chyba nie chodzi o roller coster tylko co ja mam z tym
wspólnego? No to krzyczę, że ja nie jestem komunistą, na co on , że nie wierzy no i w sumie
na takie dictum to nie wiem co miałem powiedzieć. Ostatnią bramkę Ebiego na żywo
widziałem, a po meczu gdy sposobiłem się wreszcie aby nacieszyć się ustronną i Rybitzkim
Janek

Pospieszalski

zadedykował

mi

piosenkę,

więc

poderwałem

swoje

kopyta

i pogalopowałem do Janka.
Pan Jan na żywo świetny, widać świetny showmen, uścisnąłem mu grabie, ale nie pogadaliśmy
a szkoda, bo chęć miałem dużą, tak jak z Kłopotowskim . Tymczasem dopycham się do Jana
Rokity i tłumaczę, że obniżenie czynnego prawa wyborczego do lat 16 musi (powinno?)
pociągać za sobą analogiczne obniżenie pełnej zdolności do czynności prawnych, na co Pan
Jan po głębokim namyśle powiedział: „Ma Pan rację”. Podłechtany tym komplementem, na
skrzydłach idę do ustronnej po czym zaczyna się długa rozmowa na trzy głosy: ja, ustronna
i Rybitzky a ja wyrywam od ustronnej przyrzeczenie, że nie da się do końca omamić
wrocławskiemu szpiegowi z PiSu i wytrwa przy czerowono różowych barwach. Przechodząca
obok Marta Wawrzyn gdy zobaczyła czerwone obcasy ustronnej krzyknęła: śliczne, na co ja
znów się zasępiłem i stwierdziłem, że jednak nie rozumiem kobiet.
Do stolika przysiadł się qatryk, którego pomyliłem z queerpolityk i pytałem czy to ten świetny
gejowski blog na co qatryk, że anarchokapitalistyczny, więc chyba i tak w dechę. Qatrykzajebisty koleś pośmieliśmy się i poważnie daliśmy do zrozumienia Azraelowi, że ma wytrwać
w blogu walczącym i sierpem i młotem urywać kacze kupry. No i na koniec qatryk objaśnił mi
na czym polega miłość do idei wolności i takie tam, w sumie miał duży dar przekonywania.
W każdym razie liczę na wypad na miasto już wkrótce, to się dalej pogadamy dlaczego
dyktatura watykańska ma swe dobre strony.
Z Ufką i niecnym Romanem pogadaliśmy na poważne tematy służby zdrowia i doświadczenia
życiowego. Trzymaj się Roman i bądź silny na pewno wszystko będzie dobrze i pamiętaj
o mojej radzie. Sosenka z kolei uścisk ma niesamowity i niesamowicie jest sympatyczna. No i
po tym jak ustaliliśmy z Bachą, kochaną Ka i Krzysztofem Leskim karaoke, wpadłem (na
własne życzenie) w sidła Sławka Sierakowskiego i jego wyzwolonego stolika Krytyki
Politycznej.
Sławek S. już dziś legenda, przekonywał mnie o swoje armii (terakotowej) i o tym jak
zawojuje Polskę i przekonywał żebym wpadł w środę na Żakowskiego to dostanę prezent (sic!)
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Poszedł nawet mały zakładzik, jego rozstrzygnięcia za 5 lat, no i ja przekonywałem, że
Żiżkiem się nie zawojuje polskiej duszy, ale Olafem Palme i Skandynawią owszem.
Sierakowski przedstawił się jako socjaldemokrata, co mnie bardzo cieszy, ale czy mu się uda?
W każdym razie mnie model Skandynawski nie mierzi wiec po trochu, ostrożnie, warunkowo,
ale jednak mu kibicuję.
Skoro byłem u Krytyki to poszedłem do Artura Bazaka i Jakuba Lubelskiego. Świetnie mi się
rozmawiało z Arturem, pogadaliśmy dość długo o Krytyce, Polskapresee, Michalskim,
Wyborczej, prawicy, lewicy, kulturze. Dołączył się tez Jewropejczyk (wcześniej dałem mu
ksywę Roman) i była to jedna z najciekawszych rozmów wieczoru. Mam nadzieję, że ten ich
kwartalnik wypali, bo dobrej publicystyki nigdy za mało.
Powoli zbierałem się do wyjścia jeszcze tylko krótka pogawędka Łysakowskim, z Mikim,
Igorem Janke, Ufką i Parakaleinem, któremu dziękuje, że mnie wtajemniczył w prezentowy
projekt i który potrafi rozbawić towarzystwo. Do domu wróciłem taxą byłem po 3 i uważam,
że zdecydowanie imprezy salonowe to coś wyjątkowego.
Tylko nie mogę sobie przypomnieć nicku salonowicza, który ubrany był w kraciastą koszulę
i zamawiał piwko (dał zeta napiwku barmanowi) gdy ja rozmawiałem z Markiem D
o sondażach. Tak czy inaczej jego i Marka D gorąco pozdrawiam. 172

Kolejne spotkania odbywały się już w innym miejscu, częściowo - w innym
składzie173, jednak w podobnej atmosferze.
Gośćmi kolejnych urodzin Salonu24 byli politycy Jan Maria Rokita (2007), Ludwik
Dorn, Paweł Kowal, Sławomir Sierakowski (2008), Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński
(2009), Bartosz Arłukowicz, Czesław Bielecki i Marek Migalski (2010), Paweł Zalewski
i Zbigniew Ziobro (2011). Część z nich po spotkaniu z blogerami decydowała się na
założenie własnych blogów na portalu Igora Janke. Oprócz spotkań z politykami pojawiaja
się też atrakcje z blogerami w roli głównej, takie jak promocja książki napisanej przez
dwie blogerki Salonu24, ~Panią Łyżeczkę i ~sosenkę, wydaną zaś przez kolejnego
blogera, ~Kairosa, czy też rozwiązanie ogłoszonego wcześniej konkursu na wpis
poświęcony Warszawie. Nagrodami w konkursach najczęściej są nagrody książkowe.
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~Galopujący Major (2007), Salonowe urodziny (na) http://galopujacymajor.salon24.pl/28650,salonoweurodziny (ost. wizyta 30 04 2012)
Po trzecich urodzinach Salonu24 ~Budyń78 pisał: (...)muszę stwierdzić, że zastanawia mnie dość duża
rotacja gości, podobna zresztą do rotacji samych piszących w Salonie. Wczoraj nie spotkałem nikogo
chyba, oprócz Stefa i Parakaleina, z kim rozmawiałem dłużej na drugich urodzinach, o pierwszych nawet
nie wspominając. Sporo za to osób nowych lub też nienapotkanych poprzednio.
http://budyn78.salon24.pl/132487,trzecie-urodziny-s24
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Zauważyć trzeba, że nie wszyscy użytkownicy portalu są zwolennikami takiej
integracji. Renata Rudecka-Kalinowska obawia się, że spoufalenie się z osobami o innych
poglądach zakłócić może przyszły odbiór ich tekstów:
(...)czy wśród ludzi, których mogę spotkać na dzisiejszym spotkaniu są tacy, których
chciałabym poznać osobiście?
Tak, są.
Ale zaledwie kilkoro.
Myślę więc, że jeśli oni lub ja wyrazilibyśmy chęć prywatnego spotkania, to mamy po temu
różne inne okazje – niekoniecznie dzisiejsze obchody III rocznicy istnienia Salonu 24.
Reszta interesuje mnie wyłącznie poprzez pryzmat bloga.
Nie chcę wiedzieć ani kim są ani jacy są.
Ale przede wszystkim nie chcę by oni mogli uznać na przykład, że ta RRK to całkiem
sympatyczna osoba. Nie chcę swoją obecnością, możliwością rozmowy ze mną, w pewnym
stopniu zaspokojenia swojej ciekawości co do mnie, czego wyraz znajduję w komentarzach,
takiego imprezowego spoufalenia i poznania mnie prywatnie – wpływać na ich stosunek do
moich tekstów i tego co piszę.
Nie chcę by okazało się, że mają do czynienia z osobą całkiem miłą, zupełnie niekłótliwą,
dobrze wychowaną i grzeczną czasem do przesady, ale istotnie przekonaną co do swoich racji,
bo mającą solidne podstawy do takiego przekonania.
Nie chcę by mnie polubili.
Być może sama zorganizuję spotkanie ale w zupełnie innej formule. Nie powszechnej
fraternizacji, ale w kontrze. Takie: blogerzy kontra RRK. Tylko taka formula nie zacierałaby
różnic między nami i nie pozbawiała ich ostrości. A ta ostrość różnic między nami jest właśnie
najwyższą wartością prowadzenia bloga. Dla mnie osobiście niezwykle cenną. 174

6.2 Akcja „Bojkot mediów”
Pomysł na akcję pod hasłem „bojkotu mediów” pojawił się na początku kwietnia
2008 na blogu blogerki ~Aspiryny, piszącej bloga pod tytułem „Tabletką w imperium
zła”175. Autorka nie zamieszcza na blogu żadnych informacji o sobie, z treści bloga
wynika, że jest ona zwolenniczką Prawa i Sprawiedliwości. Przed rozpoczęciem akcji nie
była osobą zbyt aktywną, publikowała ok. 2 – 3 tekstów miesięcznie.
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Renata Rudecka-Kalinowska (2009), Dlaczego nie (na) http://renata.rudeckakalinowska.salon24.pl/132320,dlaczego-nie (ost. wizyta 30 04 2012)
http://aspiryna.salon24.pl/index.html (ost. wizyta 15 11 2011)
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2 kwietnia 2008 ~Aspiryna opublikowała na swoim blogu tekst, będący
wezwaniem do stworzenia inicjatywy ustawodawczej która w wersji maksymalistycznej
delegalizowałaby, jak to określa, „polskojęzyczne przekaziory” (jako przykłady autorka
wymienia „Gazetę Wyborczą” i telewizję TVN), w wersji minimalistycznej zaś
nakazywałaby im publikowanie w widocznym miejscu informacji o strukturze kapitałowej
właściciela danego medium. Pomysłodawczyni przedstawiła plan działania wg którego na
początku miał pojawić się apel autorstwa blogera, posługującego się pseudonimem
~MacGregor, pod którym podpiszą się zainteresowani blogerzy, następnie zostanie on
rozpropagowany na innych blogach, wreszcie zaś przekształci się w akcję zbierania
podpisów pod projektem ustawy. Autorka zaznacza jednak, że głównym celem jej planu
jest nagłośnienie sytuacji, którą uważa za problem, nie zaś postulaty nakreślone
w najradykalniejszej wersji proponowanego projektu. Apel stopniowo zaczyna budzić
zainteresowanie czytelników, rozwija się pod nim dyskusja, w której stopniowo zaczynają
pojawiać się konkretne pomysły i bardziej realistyczne plany. Dwa dni później pojawia się
pierwsza propozycja tekstu apelu, później poddana dyskusji i kilku zmianom.

Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares, sed omnes omnium caritates patria una
complexa est, pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profuturus? Quo est
detestabilior istorum immanitas, qui lacerarunt omni scelere patriam et in ea funditus delenda
occupati et sunt et fuerunt.
Cicero De officiis 1.57

Jestem Polakiem,wiec mam obowiazki polskie. Ale mam tez i prawa, w tym prawo do
podmiotowosci jako Polak w suwerennej Polsce. Nosimy Polske w naszych sercach.
Chcemy ja lepiej poznawac, jej sluzyc, budowac, ulepszac.
Potrzebujemy i mamy prawo do rzetelnej informacji o Polsce i o swiecie.
Tymczasem dzien w dzien poddawani jestesmy tresurze i dezinformacji przez zawlaszczajace
polska przestrzen medialna antypolskie molochy typu TVN, niemiecki der Dziennik dla
folksdojczow czy wybijajaca sie w klamstwie i manipulacji G.W.
Jestesmy caly czas obrazani i wyzywani w niewybredny sposob za sam fakt bycia Polakiem, za
przywiazanie do wlasnej historii, tradycji, religii.
Najwyzszy juz czas upomniec sie o wlasna godnosc i przyrodzone nam prawa, o dorobek
i dziedzictwo naszych przodkow, ktorzy czesto nie szczedzili wlasnego zycia, bysmy my mogli
zyc wolni.
Pamietajmy, ze zycie jest nam dane, ale i zadane.
Zyc godnie i zapewnic godne zycie naszym dzieciom jest nasza swieta powinnoscia.
Badzmy ludzmi i zyjmy po ludzku, madrze i odpowiedzialnie.
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Nic nie usprawiedliwi grzechu zaniedbania i zaniechania, jesli nadal pozwolimy sie wiesc na
manowce klamcom, uzurpatorom i faszywym autorytetom.
Byc moze wygodnie jest zyc z mentalnoscia niewolnika, dreptac na krotkiej smyczy i wyreczac
sie w mysleniu michnikowszczyzna.
Ale kto chce byc wolnym, musi podjac wyzwanie, trud i odpowiedzialnosc za losy wlasne,
swojej rodziny i Ojczyzny.

Zbladzic moze kazdy, ale po tylu latach niezliczonych klamstw i manipulacji, kupowac
Wyborcza, reklamowac sie w GW czy kupowac reklamowane w niej towary moze tylko glupi.176

Rozpoczynają się prace redakcyjne i dyskusja nad niektórymi sformułowaniami,
jednocześnie pojawia się data zamieszczenia apelu – 12 kwietnia 2008. Redagowanie apelu
i „burza mózgów” trwa równocześnie w kilku miejscach. Na blogu Aspiryny, na
powołanym specjalnie do tego blogu „Aspiracje”, a także na stronie www.blog.media.pl,
będącej równocześnie forum dyskusyjnym i agregatem prawicowych blogów. Główne
kontrowersje dotyczą niektórych sformułowań, takich jak „Der Dziennik” i samego
określenia mediów, o których mowa w tekście. Pojawiają się propozycje określeń
„antypolskich” oraz „obcych”, jednak nie są one w stanie zadowolić wszystkich
potencjalnych sygnatariuszy. Nie wiadomo też, jak ma wyglądać preambuła apelu.
Początkowo autorzy chcą, by rozpoczynała się od słów „My, blogerzy Salonu 24...”,
jednak protestuje przeciw temu Igor Janke, zwracając uwagę, że stwarzałoby to mylne
wrażenie,

iż

chodzi

o

ogół

blogerów,

nie

będących

przecież

politycznym

i światopoglądowym monolitem. Określenie „obce media” jest kontrowersyjne, ponieważ
sugeruje powiązania wszystkich mediów wymienionych w apelu z zagranicznym
kapitałem, co jest niezgodne z prawdą, gdyż dotyczy tylko części rynkowych graczy,
których sygnatariusze mieli na myśli. Kompromisowo apel zostaje podpisany przez „grupę
blogerów piszących w Salonie24” zaś media zostają określone jako obce osobom do apelu
się przyłączającym. Ostateczna jego wersja brzmi więc tak:
My, grupa blogerów piszących na S24 ogłaszamy bojkot obcym nam mediów.
Mamy prawo do rzetelnej informacji o Polsce i świecie.
Tymczasem dzień w dzień poddawani jesteśmy swoistej tresurze i dezinformacji przez
zawłaszczające przestrzeń medialną antypolskie molochy typu TVN, niemiecki „Dziennik”, czy
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http://aspiryna.salon24.pl/68505,index.html#comment_1004613 pisownia oryginalna, bez polskich
znaków
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wybijąca się w kłamstwie i manipulacji „Gazeta Wyborcza”. Zbłądzić może każdy, ale po tylu
latach niezliczonych kłamstw i manipulacji – kupować np. „Wyborczą”, reklamować się w niej,
czy też kupować towary reklamowane w niej – może ktoś, kto chce wspierać wrogą Nam
machinę medialną.Nie musisz... Nie kupuj, nie oglądaj. Przyłącz się do nas

Rys. 7 Ulotka - graficzny element akcji

Apel pojawił się w wersji graficznej, jednak pomysłodawcy nie mieli nic
przeciwko indywidualnym modyfikacjom jego treści, pod warunkiem, że nie zmieniały
ogólnego przesłania. Niektórzy rezygnowali więc z kontrowersyjnych określeń, zwłaszcza
odwołujących się do narodowości. Inni, wręcz przeciwnie, dodawali od siebie dodatkowe
komentarze, nieraz radykalizując treść apelu. Pojawiały się też proponowane wcześniej
motta i informacje o pomysłodawcach. Kilka osób prowadziło statystyki, wg których apel
w samym Salonie 24 poparło ok. 80 osób. Przez pierwsze 12 godzin od oficjalnego
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rozpoczęcia akcji na 46 tekstów, które opublikowano w Salonie24, 36 zawierało apel.
12 kwietnia ukazało się też 16 tekstów na temat bojkotu, zarówno krytycznych, jak
i próbujących podsumować jeden dzień trwania akcji. Wśród głosów krytycznych można
wyodrębnić uwagi merytoryczne i obraźliwe. Tu skupię się na tych pierwszych. Część
osób zarzucała zwracała uwagę autorom apelu, że dobrowolnie odcinają się od źródeł
informacji, część zaś uważała, że akcja ta nie ma szans na powodzenie, w związku z czym
jest pozbawiona sensu. Niektórzy zaś uznali pomysł bojkotu za zamach na wolność słowa
i odmówienie mediom o poglądach innych niż sygnatariusze prawa do istnienia.
~Popisowiec na swoim blogu pisze:
(...)bojkot, o którym piszę, ukazuje jeden z najważniejszych problemów naszej polityki, która
przecież w dużej części polega na rozmowie. Jest nim dążenie do wykluczenia z rozmowy
tych, którzy są wykluczającemu z jakichś powodów niewygodni. Na paradoks zakrawa fakt, że
przez długie lata ci, którzy tym apelem starają się na własną miarę zaszkodzić nielubianym
mediom, sami czuli się wykluczani czy też narzekali na wykluczanie z dyskusji swoich
wybrańców. Przecież także i dziś lamentuje się nad zastępującym dyskusję kwitowaniem
A. Macierewicza etykietą niemalże pomyleńca. Nawoływanie do bojkotu takich czy innych
mediów jest nawoływaniem do ignorowania problemów przez nie podnoszonych, czyli do
rugowania z dyskusji tego, co niewygodne. Czy to może nas przybliżyć do prawdy, o którą
w końcu w tym wszystkim chodzi? Chyba nie muszę odpowiadać.
Wielką naiwność okazują ludzie dzielący sobie żurnalistów na tych, którzy są na stałe
depozytariuszami prawdy i tych, którzy codziennie i przez całe życie kłamią. Przecież każdy
dziennikarz pisze o rzeczywistości przez pryzmat swoich poglądów i przekonań i stąd nieraz tak
różne teksty na ten sam temat. Każdy dziennikarz, przekazując informacje, dokonuje ich
wyboru spośród setek, tysięcy innych i opatruje je własnym subiektywnym komentarzem.
I pewnie każdy czy prawie każdy czasem manipuluje, by dowieść jakiejś swojej tezy. Zwyczajnie
niemożliwe jest, by którykolwiek miał monopol na prawdę. W tej sytuacji ogłaszanie bojkotu
wybranych redakcji jest oszukiwaniem samego siebie/innych/siebie i innych.177

Bojkotem zajął się też na swoim blogu publicysta „Faktu” Łukasz Warzecha.
W tekście pt. „Zabawny bojkocik” Warzecha pisze m.in.:
Waham się, czy warto tej inicjatywie w ogóle poświęcać miejsce, bo rzut oka na listę
uczestniczących w bojkocie wystarczył, aby się przekonać, że w większości (powtarzam: w
większości, bo nie wszyscy) jego uczestnikami są członkowie Zakonu Czcicieli JarKacza,
miejscowi hunwejbini i pałkarze. Już samo to wydatnie obniża rangę przedsięwzięcia. Łatwo
można sobie bowiem odtworzyć mechanizm myślowy, jaki legł u jego podstaw: wszystkie media
są z definicji złe poza tymi, które jako dobre wymienia Jarosław Kaczyński. Do tego
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blog usunięty z Salonu24, tekst pierwotnie pod adresem http://popisowiec.salon24.pl/69917,index.html

arcyprostego i zwalniającego od myślenia schematu dobudowuje się jakieś proste uzasadnienie
i oto mamy „bojkot".
Bojkot ma sens wtedy, kiedy wywiera jakiś wpływ na bojkotowanych. Ten „bojkot" ma wpływ
mniej więcej taki, jakby się towarzystwo umówiło, że wykonując synchroniczne skoki wytrąci
Ziemię z jej orbity. 50 blogerów z S24 (na ilu?)178 postanowiło, że „nie będzie finansować
złych mediów". „Złe media" już trzęsą się w posadach ze zgrozy. W Agorze, Axlu, ITI i gzie
tam bądź jeszcze trwa gorączkowe przeliczanie strat.
Jednak warto się nad tym czczym gestem przez moment pochylić, bo rzecz jest
charakterystyczna. Po pierwsze - doskonale obrazuje sposób uczestniczenia bojkotujących w
jakiejkolwiek dyskusji i debacie, opisany zresztą przeze mnie swego czasu w tekście o ZCJK 179.
W skrócie chodzi o to, że uczestniczyć w debacie nie warto, skoro już się wszystko wie. Warto
natomiast przedstawiać mających odmienne zdanie jako wrogów, z którymi nie ma sensu
rozmawiać.180

Dla pełnego obrazu warto przytoczyć jeden z tekstów bedących podsumowaniem
akcji i polemiką z jej krytykami, napisany przez autora podpisującego się jako ~Pogromca
Smoków, będącego uczestnikiem akcji spoza grona jej bezpośrednich pomysłodawców.
Ogłoszony przez kilkunastu blogerów s24 bojkot obcych mediów (obcych nie tyle
światopoglądowo, co ideowo- to znaczy manipulujących, notorycznie mijających się z prawdą
i aspirujących do roli ośrodków politycznych), który zresztą poparłem, okazał się sukcesem.
Nie chodzi tylko o to, że pomimo obcięcia go na SG dowiedzieli się o nim praktycznie wszyscy
Użytkownicy s24 (zresztą małej roli SG i co za tym idzie- administracji s24 dowiódł swego
czasu Nicpoń). Przede wszystkim istotne są reakcje, jakie spowodował.
Reakcje, trzeba od razu przyznać, chociaż liczne, nie były zaskakujące; wręcz modelowo
odpowiadały

temu,

czego

można

spodziewać

się

po

poszczególnych

blogerach.

Scharakteryzuję zjawisko krótko na podstawie trzech głosów.
Popisowiec. Czytam Jego blog raz na jakiś czas i w tej chwili trudno mi przypomnieć sobie,
żeby zamieścił na nim coś kontrowersyjnego- a nawet jeśli, to w nader wyważonym tonie
blogera obiektywnego. Popisowiec obrywa za to z prawa i z lewa. Bardziej z lewa, bo perfidnie
(zaliczenie przez lewicowców do grona "najsensowniejszych prawicowych blogerów" to
potężne poderwanie jego wiarygodności po stronie prawej).
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Porównanie liczby sygnatariuszy z liczbą blogerów S24 nie wypada zbyt imponująco, gdyż
zarejestrowanych jest ok. 3 tysięcy blogów. Jednak gdy pod uwagę brać blogerów aktywnych, wymowa
statystyk zmienia się dość wyraźnie, co pokazują przytoczone przeze mnie dane
Używane przez autora pojęcie „Zakon czcicieli JarKacza” czyli Jarosława Kaczyńskiego
Łukasz Warzecha (2008), Zabawny bojkocik (na) http://lukaszwarzecha.salon24.pl/ 69996, index.html
(ost. wizyta 30 04 2012)
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Także reakcja popisowca na bojkot jest wyważona; popisowiec z bojkotem się nie zgadza, ale
spokojnie, rzeczowo swoją niezgodę argumentuje. Problem w tym, że argumentuje zupełnie
niepolemicznie- pisze np. o tym, że problemy podnoszone w bojkotowanych mediach są
niewygodne i właśnie to jest bojkotu powodem. Stwierdzenie to jest nieprawdą, w tej chwili nie
ma bowiem polemiki pomiędzy środowiskiem "GW" czy "Dziennika" a środowiskiem "GaPola"
i "NP", że o "Najwyższym Czasie" nie wspomnę. Nie ma ideowego sporu pomiędzy "Polityką"
czy "Trybuną" a "Radiem Maryja" i resztą koncernu o. Rydzyka. Niewygodne treści
zamieszczane w takich mediach, jak "GW", "Dziennik" czy TVN nie obejmują kwestii spornych
ideowo, ale zależą od tego, że media te używają dla dowodzenia swoich racji chwytów
niedozwolonych- niepodważalnych autorytetów, szufladkowania adwersarzy jako faszystów
tudzież psychopatów i, przede wszystkim, podawania informacji nieprawdziwych bądź
zmanipulowanych. Nie będzie polemiki, dopóki te media nie będą uczciwe- nawet fakt
popierania przez nie określonej opcji politycznej nie usprawiedliwia używania wszelkich
środków do zwalczania przeciwników.
(...)
Przyłączyłem się do bojkotu i choć dostrzegam pewne jego słabości, uważam, że taka akcja jest
potrzebna. Nie przyczyni się co prawda do spadku czytelności bojkotowanych tytułów, jednak
może pozytywnie wpłynąć na odbiór prezentowanych w nich treści; uważane są one przez wiele
osób za "obiektywne" lub "wyrażające poglądy autorów", w rzeczywistości zaś wyrażają
poglądy ludzi umacniających swą pozycję polityczną lub biznesową (niekoniecznie osobiście je
piszących). Warto zwracać na to uwagę.181

Większość pomysłodawców akcji uznała ją, podobnie jak ~Pogromca Smoków za
sukces. Tłumaczyć to należy w ten sposób, że nikt z autorów nie spodziewał się
natychmiastowego skutku w postaci spektakularnych spadków nakładów i bankructw, jak
próbował przedstawić sprawę Warzecha. Chodziło raczej o „policzenie szabel”,
zaakcentowanie obecności w internecie grupy osób o pewnych poglądach, a zarazem
zmobilizowanie jej do jakiegokolwiek, choćby tylko wirtualnego, działania. I uznać należy,
że taki cel udało się autorom osiągnąć, gdyż niewątpliwie zwrócili na siebie uwagę. Doszło
też do pewnej konsolidacji blogerów wokół akcji, pojawiło się kilka nowych inicjatyw,
planów utworzenia nowych kanałów komunikacji w internecie (dwa fora dyskusyjne),
a nawet plan wydawania internetowej gazety, udostępnianej w pliku .pdf i gotowej do
wydrukowania i rozdawania każdemu, kto byłby taką działalnością zainteresowany.
Po trzech latach trudno jednoznacznie ocenić, czy akcja odniosła jakieś skutki
oprócz wspomnianego już efektu "policzenia szabel". Sama inicjatorka ocenia, że Akcja
181

~Pogromca Smoków (2008), Bojkot - refleksje (na) http://pogromcasmokow.salon24.pl/46917,bojkotrefleksje (ost. wizyta 30 04 2012)
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wtedy pomogła nam się "policzyć", zidentyfikować, poczuć we wspólnocie - bardzo
zagrożonej, ale jednak i tym bardziej!, zaś jej głównym skutkiem długofalowym było
stworzenie pewnego wzorca działania w celu wykorzystania siły blogerów Salonu24 jako
grupy nacisku: Po trzech latach widać chyba, że takie wspólne wyrażanie opinii stało się
pewnym zwyczajem w Salonie. Rezygnuje się na ogół ze zbierania podpisów, czyli nicków
pod jakimś jednym tekstem na jednym blogu, ale za to np. pojawiają się masowo notki
podobnej treści opatrzone często jednym graficznym emblematem. Pozostała więc łatwość
wspólnego wypowiadania się.
Co ciekawe, inicjatorka akcji nie podpisywała się pod częścią wymienionych
wyżej pomysłów, jakie narodziły się w głowach uczestników. Przeciwna była tworzeniu
nowych stron internetowych, uznając Salon24 za podstawową płaszczyznę działania,
krytyczna była również wobec planów wydawniczych: Pamiętam, że zaznaczałam wtedy,
że akcja nie ma wychodzić dosłownie na zewnątrz, "na ulice", że nie musimy podawać
swoich nazwisk i adresów ani się realnie spotykać żeby móc oddziaływać istotnie na opinię
publiczną. Chciałam żeby S24 stał się ośrodkiem kształtowania opinii publicznej bez
tego.Nawet mała awantura na tym tle mi wyszła, bo znalazło się wielu, którzy zechcieli
piec własne pieczenie na tym ogniu a nawet namawiać do powrotu do czasów sprzed
internetu, tzn. do czasów powielacza i ulotek roznoszonych po osiedlu.

W krótkim czasie faktycznie pojawiły się dwie inicjatywy prasowe - publikowany
w internecie miesięcznik społeczno-kulturalny "Polis - Miasto Pana Cogito" redagowany
przez blogera ~Free Your Mind, oraz "Biuletyn" portalu Niepoprawni.pl - kilkustronicowy
plik przygotowany do druku i rozpowszechniania w formie tradycyjnej, złożony
z wybranych tekstów publikowanych na portalu. Jednak zarówno ~Free Your Mind, jak
twórcy "Biuletynu" nie poczuwają się do związku z akcją Aspiryny.

6.3 Polis. Miasto Pana Cogito

"Polis. Miasto Pana Cogito", zwane również skrótowo "Polis MPC" to miesięcznik
społeczno –kulturalny ukazujący się w internecie od grudnia 2008, oparty na tekstach
i zdjęciach zaproszonych przez redakcję blogerów. Założycielem i redaktorem naczelnym
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pisma jest bloger ~Free Your Mind, który tak wspomina początki "Polis MPC"182: Idea, co
do pisma tworzonego głównie przez blogerów, pojawiła się na moim blogu, aczkolwiek
jeszcze zanim zacząłem blogować, chciałem tworzyć "własne" pismo o podobnym
charakterze. Ideę rzuconą na blogu podchwyciło wiele osób, jednakże, jak to zwykle bywa
z inicjatywami w Sieci, inicjatywa ta w niedługim czasie stała się mniej masowa, a bardziej
kameralna (śmiech).Przygotowania trwały miesiąc, o ile pamiętam. Poszło to piorunem :)
Od razu znaleźli się informatycy, publicyści, graficy itd. Nie sądziłem, że to okaże się takie
proste. Pismo z założenia prezentuje teksty ambitniejsze i bardziej uniwersalne, niż
pojawiające się w codziennej blogowej twórczości. Zawiera rozbudowany dział kulturalny,
na łamach pojawiają się artystyczne zdjęcia, obrazy, opowiadania i poezja. "Polis" ukazuje
się w formie .pdf, do wakacji 2010 regularnie, choć coraz częściej były to numery łączone.
W 2011 roku ukazały się jedynie dwa wydania pisma, zaś łącznie (do końca 2011 roku) 20. Współpracownicy rekrutowali się głównie z blogerów Salonu24. Stałą redakcję tworzy
kilkanaście osób, oprócz nich istnieje spora grupa publikująca teksty sporadycznie.
W ocenie ~Free Your Mind projekt okazał się sukcesem: Miasto powstawało w oczach
i z czasem się ciekawie rozrosło, przygarniając nawet takiego wybitnego artystę jak
Przemo Gintrowski. Plany mamy takie, by wystartować któregoś dnia z edycją drukowaną,
nawet jeśli miałby być to z początku almanach czy rocznik (znowu podążając za sugestiami
osób odwiedzających Miasto, które uważają, że byt wirtualny to za mało, jak na jakiś
kulturowy twór). POLIS MPC zmniejszyło ostatnio częstotliwość odsłon głównie ze
względów technicznych - potrzebujemy po prostu informatyków do obsługi strony, a muszą
to być osoby zaufane. Przez te wszystkie lata POLIS MPC rozwija się całkowicie "free",
a więc bez jakichkolwiek honorariów. Być może z czasem nastąpi swego rodzaju
profesjonalizacja i stabilizacja, czasy jednak są takie, że wolę, by pismo miało charakter
zupełnie offowy i podziemny niż "oficjalny".

6.4 Niepoprawne Radio
Niepoprawne Radio to pierwsze radio internetowe, stworzone przez blogerów
skupionych wokół pomysłodawcy projektu, blogera ~Marka D. Radio nadaje powtarzane
kilkukrotnie bloki audycji, przygotowane przez blogerów i ilustrowane muzyką. Nowe
audycje początkowo pojawiały się raz na tydzień, później częstotliwość uległa zwiększeniu
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http://www.polis2008.nazwa.pl/

do dwóch audycji tygodniowo (premiery w czwartek i niedzielę), stopniowo wydłużał się
program radia, wzrastała też jego słuchalność. W roku 2011 radio nadawało już
ośmiogodzinne bloki audycji. Na program radia składają się czytane, najczęściej przez
autorów, teksty z blogów, materiały własne, teksty innych autorów, audycje
retransmitowane z Radia Maryja oraz muzyka.
Początkowo Radio działało jako część portalu Niepoprawni.pl, w prace
zaangażowało się również środowisko osób związanych z dawną Solidarnością Walczącą.
W związku z niemożnością pogodzenia równoczesnego prowadzenia portalu i radia
nastąpiło rozdzielenie portalu Niepoprawni.pl i Niepoprawnego Radia, nadal jednak blisko
ze

sobą

współpracujących.

Radia

można

słuchać

przez

stronę

internetową

www.niepoprawneradio.pl, poszczególne audycje są również cały czas dostępne w formie
gotowych do ściągnięcia plików. Informacje o kolejnych audycjach ukazują się na
większości portali blogowych i forach internetowych.
Pierwsza audycja, nadana w marcu 2009 roku, składała się z dwugodzinnego
programu:
1. Wywiad Marka Natusiewicza z Grzegorzem Braunem
2. Łażący Łazarz – Rzecz o Trabantach gotowy
3. Józef Mackiewicz – Zwycięstwo prowokacji. fragm. 1
4. Kuchnia Dixi – Ni pies ni wydra
5. Łukaszek cz1.
6. Wywiad Marka Natusiewicza z prof. Tadeuszem Marczakiem na temat
geopolityki
7. Jaku – Znów musimy prosić Moskwę
8. Łukaszek cz2.
9. Gadający Grzyb – Rzecz o fundacji
10. DoktorNo – Sierakowski

Program audycji z 20 października 2011 wygląda już o wiele bardziej imponująco:
19:04 Poezja:czyta Katarzyna – Karol Wotyła „Myśląc ojczyzna”
19:09 Kazanie:bł. ks. Jerzy Popiełuszko – Ostatnie kazanie – Bydgoszcz 19.X.1984
19:28 Blog:Aleksander Ścios (czyta MarkD) – Zbrodnia założycielska III RP
19:51 Inter wencja: Młody – Czy tylko z pozycji widza
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19:53 Interwencja:Janusz Gajewski – Udaremniona próba profanacji figury Chrystusa sprzed
Kościoła św. Krzyża w Warszawie
20:04 Blog:Gadający Grzyb – Krajobraz powyborczy
20:15 Artykuł:Roy Tov (czyta Maria Blake) – Prowokacja antywatykańska
20:34 Audiobook:czyta Marcusso – Wyzwolenie, ale czy wolność?
20:56 Czytanka: czyta Katarzyna – „Nowe kłamstwa w miejsce starych” Anatolija Golicyna
21:09 Audycja muzyczna:ks.prof.Artur Katolo – Roberto Vecchioni
21:30 Spotkanie:Wojciech Sumliński – „Z mocy bezprawia” – promocja książki 5.10.2011
23:18 Blog:Seawolf (czyta Gadający Grzyb) – Palikot jako Gruba Berta
23:27 BLOG:Smok Gorynycz (czyta:JaWa) – Opowiem wam, kto ukręcił sznur
23:36 Czytanka:czyta MarkD – Krzątanina wokół niezłomnego starca – „Watykan w cieniu
Czerwonej Gwiazdy” – Józefa Mackiewicza
23:49 Artykuł:czyta Katrzyna – Artur Katolo „Związki nieformalne – niektóre aspekty prawne
i moralne”
24:03 Rozmowy pod Namiotem Solidarnych2010:Janusz Gajewski – Cała Europa nas
podziwia
24:04 Rozmowy pod Namiotem Solidarnych-2010:Janusz Gajewski – Nie popadajmy
w paranoję – jakie fakty
24:24 Rozmowy pod namiotem S-2010:Janusz Gajewski – Polska traci suwerenność? Nasze
zdanie jest inne
24:32 Rozmowy pod namiotem Solidarnych 2010:Janusz Gajewski – Opinia sympatyka
Solidarnych2010
24:40 Artykuł:Ziemkiewicz (czyta:JaWa) – Platforma wygrywa, demokracja przegrywa
24:57 Artykuł:Wiesław Serwach – Polskie złoto cz.2
01:15 Historia:Godziemba (czyta Gadający Grzyb) – Studencki Komitet Solidarności
01:29 BLOG:Andrzej.A (czyta:JaWA) – Co jest groźnego w Polsce?
01:39 Wyklad:Red. Piotr Gaglik – Sytuacja Polakow w Czechach cz2 Niepoprawne RADIO
PL
02:46 Żołnierze Wyklęci:czyta MarkD – Obwód „Jezioro”- kolejna część opracowania
Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego
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Spis treści każdej audycji uzupełniony jest o linki do pisanej wersji tekstów, ich
źródeł oraz plików do pobrania. Według statystyk, udostępnionych przez Niepoprawne
Radio, stronę odwiedza obecnie 500-600 osób dziennie, w tym (średnio 20%) słuchacze
odbierający radio z zagranicy. Liczba słuchaczy gwałtownie wzrosła po katastrofie
smoleńskiej. O ile przed 10 kwietnia 2010 stronę odwiedzało każdego dnia ok. 50 osób,
pod koniec 2011 roku liczba gości wynosiła 500-600 osób na dzień. W prace radia na stałe
zaangażowana jest grupa 10 osób, pracujących charytatywnie. Koszty serwerów i sprzętu
pokrywane są z darowizn członków redakcji oraz darczyńców zewnętrznych. Na stronie
radia znajdziemy zakładkę, z której możemy dowiedzieć się, że, nie licząc wpłat od
redaktorów serwisu, na jego prowadzenie wpłaty przekazano kilkadziesiąt razy, zaś kwoty
darowizm wahają się od 20 do 500 zł. Znajdziemy tam również informacje dla osób, które
chcą nagrać własną audycję.

6.5 Inicjatywy blogerskie po 10 kwietnia 2010

Po 10 kwietnia 2010 roku pojawiło się kilka inicjatyw blogerskich różnej natury.
Obok rozmaitych pomysłów na wydawnictwa, które mogłyby stać się zapisem blogerskich
śledztw i analiz katastrofy prezydenckiego samolotu, które opisane zostaną oddzielnie
narodziły się dwie inicjatywy organizacji spotkań uczestników blogosfery, w dużym
stopniu powiązane personalnie. Ponieważ rodziły się one na tych samych blogach, podczas
tych samych dyskusji i wynikały z siebie nawzajem, trudno opisać je w całkowitym
oderwaniu od siebie. Są to akcje przeprowadzane pod hasłami "Kocham obciach!"
i "Smoleński las/Światła pamięci". Poniżej przedstawiam opis narodzin i przebiegu tych
akcji w okresie od sierpnia 2010 do lutego 2011, oparty na analizie treści (zawartość
blogów: teksty i komentarze), wywiadach bezpośrednich, wymianie korespondencji
i obserwacji uczestniczącej.

6.5.1 "Kocham obciach!"
Opisywana wcześniej akcja "Bojkotu mediów" może być określona jako inicjatywa
o charakterze negacji. Jedna z powstałych wśród blogerów Salonu24 (a także
blogmedia24.pl i niepoprawni.pl) inicjatyw "Kocham obciach!" (nazwa później zmieniona
na "Ob-ciach!", funkcjonują również nazwy "Kochamy czytać Obciachowe Gazety"
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i, sezonowo, "Czytelnia na wolnym powietrzu") może zostać zakwalifikowana jako
pozytywna, afirmacyjna. Tym razem blogerzy nie ograniczają się do umieszczania na
blogach deklaracji, decydują się na wyjście

(w sensie dosłownym) "do ludzi", by

zaprezentować się razem z godnymi - według własnej opinii - zaufania tytułami
prasowymi w ręku. Jak możemy przeczytać w jednym z wpisów blogowych powstałych
już po wykrystalizowaniu się formuły akcji "(...)jest to inicjatywa osób nie
utożsamiających się z żadną partią polityczną. Chodzi nam głównie o pokazanie problemu
narzucania złych trendów i pustych stereotypów na niektóre z gazet. Oczywiście co się
z tym wiąże także na ich czytelników."183
Pomysł na akcję narodził się między 18 a 20 sierpnia 2010 w dyskusji na blogu
~gaudiego, a za pierwszy impuls potraktować należy dwa komentarze, które nadały
kierunek całemu przedsięwzięciu. Ich autorzy odegrają zresztą kluczową rolę w dalszych
działaniach. Tematem dyskusji jest możliwość wpłynięcia na zmianę poglądów osób,
nastawionych sceptycznie wobec poglądów konserwatywnych, prawicy czy też
Kościoła.184

~Carcajou pisze:
"Może znajdziemy wspólny motyw? Może znajdziemy sposób na szybsze mądrzenie?"
Najważniejsze jest to by pojawiło się Wątpienie. Wątpienie może pojawić się samoistnie jako
wynik pewnych zdarzeń (z reguły traumatycznych) które się dzieją może też zostać wywołane
sztucznie.
Z działań praktycznych w terenie polecam Metodę Blogerki „Delilah” Dysonansu
Poznawczego. Skuteczność metody zapewne rośnie wraz liczbą prowokatorów.
„Jakiś czas temu wpadłam na pomysł przeprowadzenia prywatnego eksperymentu
i performace'u w jednym.
Przygotowałam się starannie: elegancki kostium, buty na wysokich obcasach, makijaż,
manikiur itp.
Do tego "Nasz Dziennik" w wymanikiurzonych dłoniach.
Jadąc metrem do pracy w widowiskowy sposób udawałam osobę całkowicie pochłoniętą
lekturą, w rzeczywistości obserwowałam reakcję otoczenia.
Większość współpasażerów swoim zwyczajem nie zwracała uwagi na to co dzieje się obok, ale
na kilka osób sprowadziłam ogromny dysonans poznawczy:)
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~Slomka (2010), Całkiem fajny obciach http://lubczasopismo.salon24.pl/intuicja/post/222911,calkiemfajny-ob-ciach (ost. wizyta 15 11 2011)
~Stefan Gaudi (2010) Przemiany wewnętrzne (na) http://stefangaudi.salon24.pl/220127,przemianywewnetrzne (ost. wizyta 15 11 2011)
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Kobitka siedząca naprzeciw mnie była tego najlepszym przykładem. Raz po raz spoglądała a to
na mnie, a to na gazetę, którą trzymałam w rękach. Jej mina świadczyła o zupełnym
pogubieniu i zdezorientowaniu.
Całe lata była żyła w przeświadczeniu, że po "Nasz Dziennik" nie sięga nikt poniżej 60 roku
życia, a tu taki zonk!
Podobnie zachowywał się siedzący obok młody chłopak i jeszcze 2-3 osoby.” 185

Myśl kontynuuje ~intuicja:
Nawet nie wiedziałam, że od pewnego czasu stosuję tę metodę:)
Robię dokładnie to samo: czytam

NDz

jadąc metrem. Wygląd "miastowy";) a tu

"obciachowa" gazeta w rękach.
Początkowo zwracałam uwagę na innych, trochę mi nawet było głupio. Autentycznie się
wstydziłam, ale zauważyłam nieskromnie, że swoją osobą "dowartościowuję" ten tytuł. Teraz
rozkładam płachty i czytam.
Wydaje mi się, że nie budzę większego zainteresowania. A może nigdy aż takiego nie było?
Może to była zwykła autosugestia i moje skrępowanie?

Nie wiem.

~intuicja bardzo szybko przedstawia

pierwszy pomysł przeprowadzenia,

wspólnymi siłami, heppeningu, który wywoływałby podobny efekt.
A co powiecie moi Państwo na taki iwencik?
- wybieramy np. pierwszą sobotę jakiegoś ciepłego miesiąca, może być czerwiec (w maju długi
weekend)
- określamy godzinę np. "w samo południe"
- zbieramy się na najbardziej uczęszczanych ulicach (chodnikach dla jasności) miast, a więc
u nas Nowy Świat, Krakowskie
- siadamy w ulicznych kawiarenkach, na schodkach przy Kolumnie lub po prostu spacerujemy
- w rękach mamy GP ("Gazetę Polską" - K.K..)/ NDz ("Nasz Dziennik" - K.K.) itp.
- oraz przeciwsłoneczne okulary
- jesteśmy uśmiechnięci i zrelaksowani, czytając gazety pijemy kawkę, soczki lub piwko
(co,kto woli)
- organizujemy akcję poprzez internet oczywiście, ale nie tylko: pocztą pantoflową, a także
przy pomocy koordynatorów PiS-u (nieoficjalnie) w dzielnicach W-wy i innych miast
- skupiamy się na dużych miastach
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określenie ze slangu miejskiego, w tym przypadku oznaczające zdziwienie, konfuzję.
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- akcja musi mieć swoją nazwę, coś w rodzaju "Czytamy tylko "obciachowe" gazety",
"Kochamy "obciachowy" świat", "Cóż jest warte życie bez "obciachu"?". Jednym słowem coś,
co dowartościuje wmawiany nam przez lata "obciach".
- pierwszą próbną akcję organizujemy we wrześniu, obszar ograniczamy do Krakowskiego
Przedmieścia od Pałacu do Zamku (żeby nas było widać)
Wszelkie uwagi (niezłośliwe) mile widziane:)))

I pytanie podstawowe: kto to zorganizuje???????

Z kolejnych głosów w dyskusji wynika, że autorka powyższej propozycji trafiła
dość dobrze w oczekiwania swoich rozmówców, z którymi stworzyła grupę organizującą
całe przedsięwzięcie.
Finalna, przedstawiana na blogach deklaracja działania niewiele odbiegała od
pierwszej, roboczej propozycji.
"ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI "KOCHAMY
CZYTAĆ "OBCIACHOWE" GAZETY"

DATA - 11.09 (SOBOTA)
POCZĄTEK GODZ. 12.OO (W SAMO POŁUDNIE)
MIEJSCE - KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (ODCINEK OD PAŁACU DO ZAMKU)
PRZEBIEG - KAŻDY PRZYNOSI ZE SOBĄ GAZETĘ POLSKA, NASZ DZIENNIK ITP,
UBRANY W PRZECIWSŁONECZNE OKULARY SPACERUJE, SIEDZI W KAWIARNI
(PRZY KAWIE, SOCZKU, PIWKU, DOBRYM WINIE - DO WYBORU), NA
SCHODKACH PRZY KOLUMNIE I OSTENTACYJNIE CZYTA "OBCIACHOWE"
GAZETY.
WSZYSCY UŚMIECHNIĘCI, ZRELAKSOWANI

CEL - ODCZAROWANIE SCHEMATU
"OBCIACHOWE" GAZETY - "OBCIACHOWY CZYTELNIK""186

Pomysł spotkał się z dużym odzewem, dyskusja toczyła się na kilku blogach
równolegle. Aby ją uporządkować pomysłodawczyni stworzyła lubczasopismo zbierające
wpisy poświęcone tej sprawie.
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~Intuicja (2010) Zbliża się godzina W (na) http://lubczasopismo.salon24.pl/intuicja/post/227784,zblizasie-godzina-w (ost. wizyta 15 11 2011)
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Zgodnie z pierwotnym założeniem happening miał ograniczyć się do Warszawy,
jednak zainteresowanie okazało się być większe, niż pierwsze oczekiwania i pojawiły się
osoby, chcące zorganizować u siebie odpowiednik spotkania warszawskiego. Poniżej lista
miejsc, w których spotkania ( w grupach od kilku do kilkudziesięciu osób) odbyły się
w listopadzie 2010 i zostały powtórzone w kolejnych miesiącach.
WARSZAWA - Złote Tarasy (fontanna na I piętrze i Green Coffee - obok niej)
POZNAŃ - Stary Browar ( przy wejściu od ul. Półwiejskiej)
ŁÓDŹ - GALERIA ŁÓDZKA (przy żabach)
WROCŁAW - GALERIE: DOMINIKAŃSKA I ARKADY WROCŁAWSKIE (zbiórka pod
Pręgierzem)
CHORZÓW - GALERIA PLUS (zbiórka Poczta Główna ul.Wolności)
LUBLIN - CH Plaza (przed wejściem głównym)
SOSNOWIEC - CH Plaza
RADOM - M1 (kawiarenka/lodziarnia pomiędzy Orsay'em a Mojito)
KRAKÓW - GALERIA KRAKOWSKA ( w Galerii - w Starbucksie)
PUŁAWY - GALERIA ZIELONA(????miejsce zbiórki)
GORZÓW WLKP - ASKANA
FRANKFURT NAD MENEM - KONDITOREI CAFFE CAPRI (na Wiener Strasse)
BIAŁYSTOK - GALERIA ALFA (kawiarnia na parterze przy Produktach Benedyktyńskich)
JELENIA GÓRA - cukiernia BRISTOLKA, ul. 1 - go maja - sprawdzić, czy czynna
TORUŃ - STARY RYNEK - DOM TOWAROWY
GRODZISK MAZOWIECKI - DOM KULTURY, ul. Spółdzielcza 8 (kawiarenka)
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - GALERIA FOKUS MALL (wejście od skrzyżowania
Kostromska/Słowackiego)
OPOLE - PLAC WOLNOŚCI (CH "Karolinka" w holu głównym przy fontannie)
KROSNO - RYNEK - PRZY STUDNI (potem=> kawiarnia "Siedem Róż)
SZCZECIN - GALAXY (poziom 0, przy fontannie) 187

Z relacji i zdjęć wynika, że w spotkaniach bierze udział od ponad stu (Warszawa),
poprzez kilkadziesiąt (Lublin, Wrocław), do kilku (Białystok, Frankfurt nad Menem) osób.
187

~Intuicja (2011) Tylko dwie, ale ważne sprawy (na) http://intuicja.salon24.pl/265090,tylko-dwie-alebardzo-wazne-sprawy-zajrzyjcie-krotko-ina-te (ost. wizyta 15 11 2011)
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Pierwsze wydanie imprezy w Warszawie częściowo miało charakter plenerowy –
uczestnicy – z których większość nie znała się wcześniej poza internetem - spacerowali
Traktem Królewskim, po czym część z nich spotkała się w kawiarni "Telimena".
W miesiącach zimowych postanowiono przenieść się do galerii handlowych, jako miejsc
najbardziej tętniących życiem, jednak, co widać choćby z listy i tak koncentrują się wokół
zlokalizowanych na ich terenie kawiarenek. Najważniejsza okazuje się więc możliwość
poznania osób o zbliżonych poglądach, spotkania, rozmowy. ~krisp, uczestnik
styczniowego spotkania w Białymstoku pisze na portalu niepoprawni.pl:
Najważniejszą rzeczą jest to, że nareszcie jest nas białostockich OB-CIACHOWCÓW więcej.
W kategoriach: listopad do stycznia, poprawiliśmy wynik o 800% (cudnie PR-owo
brzmi,prawda). Taki wspaniały wynik łatwo było osiągnąć. W listopadzie na OB-CIACHU
bylem sam, a dzisiaj było nas 8 osób: czytelnicy "GP", "Naszego Dziennika", "Najwyższego
Czasu" i lokalnej "Jutrzenki Białostockiej". Żaden tam podlaski, niewykształcony ciemnogród,
ale ludzie z dobrym uniwersyteckim czy politechnicznym wykształceniem zakochani w Polsce,
z lokalnego Klubu GP, Klubu Konserwatystów, narodowcy, KIK-owcy i ja, jeszcze nigdzie
formalnie nie przypisany, lecz prawicowo przegięty.
Z jednej strony, można by ponarzekać, dlaczego tak mało, ale z drugiej, jak wynikło to
z naszych wspólnych rozmów przy herbacie z cytryną i lekturze niepoprawnych politycznie
gazet i czasopism, nie ważna ilość lecz jakość i choćby lemingów było wielu, to zawsze
znajdzie się przynajmniej 10-15% ludzi w różnym wieku, również młodych i bardzo młodych,
mających serce "po prawej stronie", o zdolnościach i możliwościach przywódczych (to nie od
słowa "wódka" lecz "wódz", jakby kto nie wiedział i miał wątpliwości), chcących poświęcić
swój czas dla wspólnej polskiej sprawy. 188

Oprócz motywu towarzyskiego ważna jest też świadomość działania, wyjścia ze
świata wirtualnego do realnego. Uczestnik, przedstawiający się jako ~shortcut: Daje mi to
poczucie, że robię coś więcej, niż bicie piany za pomocą klawiszy. Jestem silnie
zorientowany na przekonanie niezdecydowanych i sądzę, że biorąc udział w akcjach
"realowych" (Ob-Ciach, LS) mam większe szanse na przekonanie kogokolwiek do tego,
w co wierzę. Po za tym spędzam calutki dzień roboczy przy klawiaturze i wyjście do żywych
ludzi świetnie mi robi. (...)Dzięki akcjom poznałem mnóstwo przesympatycznych ludzi,
którzy myślą podobnie, jak ja; co więcej, są skłonni COŚ KONKRETNEGO w tej sprawie
zrobić.
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~krisp (2011) Ob-ciach w Białymstoku (na) http://niepoprawni.pl/blog/803/ob-ciach-w-bialymstoku-8stycznia (ost. wizyta 15 11 2011)
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Tam, gdzie w styczniu spotkały się liczniejsze grupy, w Warszawie i we Wrocławiu,
wspólnie odśpiewano kolędę "Bóg się rodzi". W Warszawie część uczestników spotkała się
dzień przed zaplanowanym spotkaniem, by odbyć próbę, reszta dołączyła się
spontanicznie. Inspiracją do wspólnego kolędowania w galerii handlowej była podobna
akcja,

przeprowadzona

w

Stanach

Zjednoczonych,

rozpowszechnianym na portalu youtube.com

189

uwieczniona

na

nagraniu

.

Wspomniany wyżej walor integracyjny spotkań jest bardzo ważny, a być może
nawet - zwłaszcza na początkowym etapie - najważniejszy, o czym mówi sama
pomysłodawczyni, ~intuicja. Trafiliśmy w zapotrzebowanie, ludzie są rozproszeni,
niepewni siebie, niepewni swoich poglądów. Czują się osamotnieni. Potrzebny był impuls,
żeby się spotkać, wzmocnić ich, żeby zobaczyli, że są ludzie którzy myślą podobnie i nie
wyglądają jak "obciachy". Są to sensowni ludzie. Nie można dać się wtłoczyć w schemat.
Spotkania w ramach akcji stają się platformą wymiany poglądów i pomysłów, to wreszcie
tu powstają i docierają się kolejne inicjatywy.
W lutym podczas spotkania w Warszawie pojawia się nowy element happeningu TV Ob-ciach, próba nawiązania kontaktu z przypadkowymi osobami, klientami "Złotych
Tarasów", poprzez rozmowy prowadzone i nagrywane kamerą przez parę, ubraną
w modnym stylu młodzieżowych reporterów. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.
Oprócz Warszawy blogerzy spotkali się również w Lublinie, we Wrocławiu, w Łodzi
i Poznaniu. Kilkuosobowa grupa spotkała się też w Londynie. W spotkaniach udział biorą
osoby z bardzo różnych grup wiekowych, są to więc zarówno osoby zaangażowane
w działalność opozycyjną w latach 80-tych, jak i młodsze, choć często odwołujące się do
ideałów "Solidarności" pokolenie. Są też wreszcie osoby dopiero wkraczające w dorosłość,
niekiedy - dzieci starszych uczestników.
W Salonie24 przeczytać można relacje i obejrzeć zdjęcia, z których wynika, że
edycja lutowa nie wszędzie cieszyła się powodzeniem. Ciekawy jest przypadek Lublina,
w którym uczestnicy spotkania styczniowego spotkali się z nieprzyjazną reakcja ochrony
galerii handlowej. Zdaniem blogerki ~Mariquity to mogło być przyczyną absencji części
osób miesiąc później190.
189
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film dostępny pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE (ost. wizyta 15 11 2011)
~Maryquita (2011) Ob-ciach po lubelsku (na) http://postepowy.salon24.pl/278171,ob-ciach-po-lubelskufoto-relacja(ost. wizyta 15 11 2011)
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6.5.2 "Las Smoleński"
Pierwszą inicjatywą, która doszła już do skutku, a której istotne elementy rodziły
się podczas spotkań blogerów i czytelników blogów jest akcja "Las Smoleński", która
odbywa się 10 dnia każdego miesiąca pod pałacem prezydenckim, której celem jest
z jednej strony uczczenie pamięci ofiar katastrofy 10 kwietnia 2010 roku, z drugiej
wyrażenie oczekiwania

ujawnienia wszystkich towarzyszących jej

okoliczności.

W pierwszych dniach października na blogu ~intuicji czytamy wpis blogera ~C.v.I.:
Zbliża się 10.10.10, czyli pełne 6 miesięcy od wydarzeń nazwanych katastrofą pod
Smoleńskiem.
To magiczna data.
Proszę, byśmy spróbowali się zebrać w tym dniu, na Krakowskim Przedmieściu, i przynieśli ze
sobą małe drzewko w doniczce lub balonik wypełniony helem (białe i czerwone baloniki), po
to by wypuścić je w odpowiednim momencie w powietrze.
Z drzewek (w doniczkach) - symbolizujących las pod lotniskiem smoleńskim - ułożymy
krzyż/pomnik. Ten którego się nam odmawia. Sami.
Pozdrawiam
Proszę o pomoc w propagowaniu tej akcji. Pomysłodawcą jest ŁŁ191.
Proponuję czas akcji od godziny 16-tej. Przed pałacem prezydenckim.192

W odróżnieniu od pierwszej opisywanej akcji, "Las Smoleński" jest wielkim
przedsięwzięciem organizacyjnym i finansowym (przykładowo edycja grudniowa
kosztowała ponad 5 tys. zł, które w całości zostały zebrane z dobrowolnych wpłat
blogerów).

Całość

działań

prześledzić

możemy

dzięki

przyjętej

przez

osobę

odpowiedzialną za koordynację, blogera ~carcajou, poza blogosferą - socjologa
z Warszawy, pracującego "na swoim", zasadzie całkowitej jawności.
Najważniejszym momentem happeningu jest równoczesne wypuszczenie nad
pałacem prezydenckim olbrzymiej liczby białych i czerwonych balonów. W lutym było ich
ok. 900.
191
192

bloger Łażący Łazarz
~Intuicja (2010) 10.10.10. Projekt "Las Smoleński" (na) http://intuicja.salon24.pl/236554,10-10-10projekt-las-smolenski (ost. wizyta 15 11 2011)
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W dniach poprzedzających kolejną edycję "Lasu Smoleńskiego" możemy poznać
"od kuchni" kolejne etapy przygotowań, zaś po wszystkim - z bardzo obfitą dokumentację
zdjęciową i rozliczenie finansowe. Pojawiają się również filmy, kręcone przez uczestników
akcji i umieszczane w serwisie youtube. Przygotowania obejmują przygotowanie, druk
i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych (ulotki, wlepki), zakup i przygotowanie
elementów akcji - balonów i dodatków do nich. Do każdego balonika dołączony jest
przymocowany do sznurka wydruk: mała szachownica lotnicza na awersie i obrazek,
nawiązujący do zbliżonych datą wydarzeń z historii Polski na rewersie. W styczniu Powstanie Styczniowe, w lutym - zaślubiny Polski z morzem. Oprócz szachownic, od
drugiej edycji imprezy balony zaopatrzone są w świecące diody, co wzmacnia walor
widowiskowy wydarzenia.
Uczestnicy biorący dział w organizacji happeningu porozumiewają się za pomocą
kilku kanałów informacji: wpisów i komentarzy na blogu ~carcajou (również
w komentarzach na blogach innych uczestników, jednak jest to wobec dyskusji u ~carcajou
zjawisko poboczne i drugorzędne), mailowej grupy dyskusyjnej oraz telekonferencji.
Część decyzji zapada na spotkaniach organizacyjnych, a część podejmowana jest
autorytatywnie przez głównego organizatora. W dniach poprzedzających wydarzenie
pojawiają się ogłoszenia o poszukiwaniu osób do pomocy i już zadeklarowanym
uczestnictwie. Przykładowe ogłoszenie wygląda tak:

Skład na LAS SMOLEŃSKI - ODDAJ HOŁD:
LUTOWANIE 09.02., 16.00
POZYCJA 1 (OK !!)
4 osoby do lutowania:
1. Mąż Walisie od 18
2. Shortcut
3. kolega Shorcuta
4. :)))

POZYCJA 2 (OK !!)
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8 osób do odginania nóżek, itp. czynności:
1. Ela
2. Dorota
3.Walisie od 16
4. Maryjanka od 18
5. Epidemia od 18
6. Mysz drobnicowiec
7. Igor Czajka od 18.30
8. :))))

POMPOWANIE 10.02., 13.00
POZYCJA 3 (NIE OK !!)
8 osób do pompowania
1. Maryjanka od 14
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.

POZYCJA 4 (NIE OK !!)
4 osoby pakujące diody
1. Walisie od 15.30
2. Grażyna D. 13.30
3.
4.
POZYCJA 5 (NIE OK !!)
4 osoby do umieszczania diód w balonach
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1. Szukam
2. Mysz Drobnicowiec
3. Carcajou
4.

POZYCJA 6
4 osoby - wiązanie balonów, dziurkowanie
(...)

POZYCJA 7
SPRZĄTANIE PO AKCJI - 4 osoby (by nie było smutno :) - 11.02, GODZ.
19.00
1. Walisie
2. Maryjanka
3.
4.

Czyli leży 10.02. !!
Zgłaszajcie się na blogu do robocizny. I tak jak ktoś napisze pozycja 6, od
15.00 to znaczy, że będzie wiązał balony, czy dziurkował od godziny 15.00
Notka

główna:

carcajou.salon24.pl/273554,10-02-2011-r-v-edycja-lasu193

smolenskiego-plus-kody

193

~Carcajou (2011) Las Smoleński - oddaj hołd (na) http://carcajou.nowyekran.pl/post/1369,10-02-11-lassmolenski-oddaj-hold (ost. wizyta 15 11 2011)
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Rys. 8, 9 - Przygotowania do kolejnej edycji Lasu Smoleńskiego (źródło: carcajou.salon24.pl)
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W kolejnych czynnościach bierze udział od kilku do kilkunastu osób. Najłatwiej
jest zmobilizować ludzi do uczestnictwa w głównym happeningu i przygotowaniach,
najtrudniej - do sprzątania, które odbywa się już po głównej akcji. W pierwszych
miesiącach bazą dla uczestników była hala na peryferiach warszawskiej Pragi o bardzo
niskim standardzie (pozbawiona nawet toalety), jednak w miarę popularyzacji akcji
poprawiła się również jej sytuacja lokalowa. Do organizacji włączyły się bowiem
działające oficjalnie podmioty takie jak zajmujące się prawami ojców Porozumienie
Rawskie, Stowarzyszenie KoLiber, a także warszawski oddział Unii Polityki Realnej, który
udostępnia uczestnikom "Lasu" swoje pomieszczenia, ulokowane tym razem w samym
centrum Warszawy.
10 października, gdy odbyła się pierwsza edycja "Lasu" na blogu ~intuicji ukazała
się krótka relacja z przebiegu wydarzenia.

Ci z nas, którzy przed Pałacem pozostali do 18.00 odeszli stamtąd szczęśliwi.
A na początku nic tego nie zapowiadało. O 16.00 było nas niewielu. Mała grupka zebrana po
drugiej stronie ulicy – naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Doniczki z iglakami ustawiliśmy
wzdłuż krawężnika.
Hanka przyniosła karteczki z nazwiskami wszystkich, którzy zginęli.
Yuhma przygotował fragmenty z MAKBETA, które rozdawalismy przechodniom (dodałam ten
fragment - Yuhmo wybacz, że dopiero teraz).
Czekaliśmy.
Pomimo tego, że byliśmy naprawdę mało liczną grupką – straż miejska od razu zainteresowała
się właśnie nami. Musieliśmy więc przejść na drugą stronę – pod pomnik ks. Poniatowskiego.
Nasz Las Smoleński zbliżył się do Pałacu…
Wątły jeszcze, ale stało się.
W ROCZNICĘ TRAGEDII TEN LAS MUSI BYĆ WIĘKSZY.
I BĘDZIE. JESTEM TEGO PEWNA.
Ale mimo wszystko mogliśmy odczuwać niedosyt, że nie wyszło tak jak chcieliśmy…
I byłoby tak, gdyby nie CARCAJOU: jego aktywność, zainwestowanie w ciemno własnych
pieniędzy, wyobraźnia, rozmach. Załatwił wszystko : butle z helem, baloniki, chłopaków,
którzy je sprawnie przygotowali. Przyczepialiśmy do nich karteczki z nazwiskami nieżyjących
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(nie do wszystkich - zbyt dużo czasu to zajmowało). Przynosiliśmy je pod Pałac
i rozdawaliśmy zgromadzonym tam ludziom. Rozchodziły się jak przysłowiowe „bułeczki
z masłem”. Widok tłumu ludzi z białymi i czerwonymi balonami był bajkowy, lekki, piękny. O
godz. 18.00 wypuściliśmy je w powietrze. Nie wiem ile. Około tysiąca.

I wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, gdy dwa z nich: biały i czerwony w kształcie serca
zaplątały się o przewieszony na wysokości kilku metrów kabel i zostały z nami.
Para…
Co tu dodać.
Ludzie byli zachwycenie i wzruszeni. Robili zdjęcia.
Odeszliśmy stamtąd szczęśliwi, a nic tego na początku nie zapowiadało.194

Kolejne edycje ściągają, mimo niesprzyjającej pogody, rosnącą liczbę uczestników,
10 lutego jest to już 200 - 250 osób, na co wpływ ma zapewne również zauważenie akcji
przez portal informacyjny wpolityce.pl, a także intensywna promocja wydarzenia na
blogach w Salonie24 i na Nowym Ekranie. Relacja wideo ze spotkania ukazuje się także
na portalu niezależna.pl. Zdjęcia z puszczania balonów pojawiają się też w ramach
większego fotoreportarzu pokazującego obchody kolejnej miesięcznicy 10 kwietnia na
łamach "Gazety Polskiej". Akcję zauważa również telewizja Polsat News.
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~Intuicja (2010) Odeszliśmy spod pałacu szczęśliwi (choć) http://intuicja.salon24.pl/237612,odeszlismyspod-palacu-szczesliwi-choc (ost. wizyta 15 11 2011)
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Rys. 10,11 Akcja Las Smoleński przed pałacem prezydenckim, styczeń 2011 (źródło: carcajou.salon24.pl i
wpolityce.pl)
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6.5.3 Podsumowanie
Kilkumiesięczna (od października 2009 do lutego 2011) obserwacja obu akcji
pozwala na sformułowanie kilku wniosków. Obie opisane akcje stają się wydarzeniami
cyklicznymi, o stałej lub rosnącej liczbie uczestników. Obie - choć w różnym znaczeniu mają zasięg ogólnopolski. Pierwsza odbywa się w rosnącej liczbie miejscowości, co ma
duże znaczenie dla uczestników nawet jeśli ich liczba pozostaje niewielka. Sprzyja
bowiem tworzeniu poczucia wspólnoty i potwierdzeniu słuszności własnych przekonań.
Druga akcja, choć odbywa się w Warszawie, przyciąga również rosnącą liczbę
uczestników z innych miejscowości. Nie zaryzykowałbym jednak twierdzenia, że jest to
zasługa samej tej inicjatywy, gdyż w przypadku większości uczestników spoza Warszawy
należy rozpatrywać ich obecność również w kontekście pozostałych cyklicznych wydarzeń
związanych z pamięcią po katastrofie smoleńskiej, jakie odbywają się tego dnia.
Z kolejnymi edycjami wpisuje się jednak w kalendarz comiesięcznych obchodów, stając
się ich stałym punktem. Niekiedy jednak zostaje mylnie przypisana organizatorom
pozostałych obchodów. Tak stało się w rocznicę katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia, gdy
wypuszczenie biało-czerwonych balonów portal gazeta.pl przypisał klubom "Gazety
Polskiej"195.
Obie akcje, początkowo powiązane ze sobą w miarę upływu czasu usamodzielniły
sięwzględem siebie. Choć prawdopodobnie pozostaną powiązane faktem równoległego
uczestnictwa w obu wydarzeniach zarówno zwykłych uczestników, jak i liderów, stają się
wobec siebie autonomiczne i wypracowują autonomiczne mechanizmy decyzyjne. Być
może, w ramach coraz lepszego poznania się uczestników i wykorzystania innych środków
komunikacji, tradycyjnych, jak spotkania i rozmowy telefoniczne, czy elektronicznych, jak
listy mailingowe i fora dyskusyjne zmniejszy się rola blogosfery dla sfery organizacyjnej
obu akcji. Na pewno pozostanie jednak dla nich zarówno tablicą ogłoszeniową, jak
najważniejszym medium umożliwiającym pokazanie ich przebiegu.
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http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/51,106884,9406821.html?i=24 (ost. wizyta 15 11 2011)
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7.Blogosfera lewicowa

7.1 Lewicowcy w blogosferze
Od wielu lat obserwatorzy zarówno polskiej, jak światowej polityki zwracają
uwagę na fakt, że pojęcia lewica i prawica tracą swoje dawne znaczenie. Ponieważ moja
praca ma jednak charakter socjologiczny, nie zaś politologiczny, postanowiłem
w przypadku wyboru blogów lewicowych

i lewicujących kierować się najczęściej

kryterium identyfikacji samych autorów.

Przez

pierwsze

lata

istnienia

polskiej

blogosfery

politycznej

przewaga

zwolenników poglądów konserwatywnych i prawicowych nad osobami o światopoglądzie
lewicowym i/lub liberalnym była bardzo wyraźna. Choć i po lewej stronie blogosfery
pojawiały się osoby rozpoznawalne, to jednak żadna z nich długo nie dorobiła się pozycji
takiej, jaką zdobyła ~kataryna. Lewicowy bloger, ~Azrael, wspominał, że jednym
z pierwszych miejsc, do których został zaproszony jako komentator, był portal prawica.net.
"Zaproszono mnie, a że to inteligentni ludzie i toczy się tam kulturalna dyskusja, to
skorzystałem" - mówił w 2007 tygodnikowi "Wprost".
~Azrael na portalu prawica.net publikował od października 2006 roku, do listopada
2010,

w tym czasie umieszczając tam 122 teksty. Z reguły notowały one między pół

tysiąca a tysiącem odsłon. Należy jednak wspomnieć, że dwa wpisy - "PiS - nowa lewica
w sejmie"196 i "Pożegnanie Bronisława Geremka"197, spotkały się z o wiele większym
zainteresowaniem - odpowiednio ponad trzy i ponad cztery tysiące odsłon - i wywołały
gorącą dyskusję użytkowników strony, w której jednak sam autor nie wziął udziału.
Ciekawsza i bardziej burzliwa była kariera ~Azraela w Salonie24. Bloger
publikował w nim niemal od początku, stając się jedną z bardziej kontrowersyjnych
postaci portalu. Autor z jednej strony dość mocno promowany był (jako jeden z niewielu
konsekwentnie publikujących w początkach strony blogerów nieprawicowych) przez
administrację Salonu, co odbicie znalazło w plotce, że dysponuje on przyznanym przez

196
197

~Azrael (2007), PiS - nowa lewica w sejmie (na) http://prawica.net/node/8926 (ost. wizyta 30 04 2012)
~Azrael (2008), Pożegnanie Bronisława Geremka (na) http://prawica.net/node/12903 (ost. wizyta 30 04
2012)
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redakcję specjalnym kodem, pozwalającym mu umieszczać

każdy nowy tekst na

uprzywilejowanej pozycji na stronie głównej portalu. Azrael kilkukrotnie ogłaszał
rezygnację z pisania w Salonie24, co w pewnym momencie stało się jego cechą
charakterystyczną i przyczyną licznych docinków jego adwersarzy. Po kolejnym
zadeklarowanym odejściu zaczął publikować jako ~Cień Azraela, ostatecznie jednak
zrezygnował

z pisania na portalu, równocześnie usuwając całą zawartość swojego bloga.

Ponieważ jednak większość tekstów ukazywała się rówocześnie w innych miejscach sieci,
można się z nimi zapoznać. W samym zaś Salonie 24 znajdujemy liczne echa działalności
blogera we wpisach innych użytkowników (np. "Azrael. Księga wyjścia"198). ~Azrael
podjął współpracę z portalem Studio Opinii, który aspiruje do roli internetowego pisma kontynuatora tradycji takich tytułów jak "Po Prostu" i "Doświadczenie i Przyszłość".
Ze stroną tą współpracują między innymi Stefan Bratkowski i Waldemar Kuczyński.
~Azrael często zapraszany jest również jako komentator bieżących wydarzeń do telewizji
"Superstacja".
7.1.1 Specyfika lewicowych blogerów wg ~Galopującego Majora
Jedną z przyczyn słabszej obecności poglądów lewicowych w blogosferze jest fakt,
że spora część blogerów lewicowych rzadziej od prawicowców czyni politykę głównym
obiektem swego zainteresowania. Centrolewicowy bloger, ~Galopujący Major tak mówi
o tym zjawisku: W przypadku mediów i polityków nie-prawicowych (lewica, centrum,
nihiliści itd.) o znacznym wpływie nie może być mowy, jako że nie-prawicowcy blogują z
nieco innych powodów niż prawica i mają o wiele bardziej zróżnicowane hobby. W skrócie
prawica bloguje dla „sprawy”, nie-prawica głównie dla zabawy. Stąd wpływ nie-prawicy
jest o wiele mniejszy, inny jest dobór tematów (polityka to tylko temat jeden z wielu, wcale
nie najważniejszy), inna wobec tego być musi siła rażenia. Przykładowo trudno na nieprawicy znaleźć epitety o „zdradzie, zaprzaństwie” (bardzo powszechne na prawicy), bo za
bardzo nie ma czego i kogo „zdradzać”. Zupełnie inaczej przeżywano smoleńską
katastrofę (dla nie-prawicy to po prostu jeden z wypadków lotniczych, coś jak zawalnie się
hali targowej)(...) Można nawet zaryzykować tezę, że jest to odzwierciedlenie podziałów
w mejnstrimie. Istnieje multum prawicowych publicystów politycznych, którzy piszą tylko
o polityce, jako że nie mają żadnej konkretnej specjalności i to jest temat, który budzi
198

Piwnica24 (2009), Azrael. Księga wyjścia (na) http://piwnica24.salon24.pl/145446,azrael-ksiega-wyjscia
(ost. wizyta 30 04 2012)
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u nich emocje. I cała masa nie-prawicowych publicystów, którzy wola pisać o muzyce,
kinie, gospodarce, nauce czy technologii, a o polityce przy okazji, czasami na blogach,
które zresztą zazwyczaj po jakimś czasie porzucają (kazus wielu dziennikarzy GW).
Dobrym przykładem na ilustrację tez ~Galopującego Majora może być tu blog
publicysty i pisarza Wojciecha Orlińskiego, który część tekstów poświęca bardzo
radykalnej polemice z prawicą, jednak bardzo dużo miejsca zajmuje w nich tematyka
kultury popularnej czy nowych mediów. Orliński, lewicujący liberał, Salon24 ochrzcił
mianem "Psychiatryka24", z satysfakcją opisywał też różne kłopoty tego portalu,
równocześnie dziwiąc się, że publikować chcą w nim osoby związane z "Krytyką
Polityczną". Autor ten jest prawdopodobnie również prekursorem traktowania internetowej
twórczości szeroko pojętej prawicy jako "lolkontentu", czyli treści służącej wyłącznie
rozbawieniu czytelnika. Taka postawa jest dość popularna, o czym świadczy istnienie na
Facebooku grupy "Czytam prawicową publicystykę dla beki", liczącą ponad dwa i pół
tysiąca fanów.
Orliński swojego bloga "Ekskursje w dyskursie" prowadzi od 1 sierpnia 2006 roku.
W początkach Salonu 24 piszący tam bloga Robert Leszczyński również Orlińskiego
namawiał do podjęcia współpracy z nowym portalem. Rok później Orliński pisze:
Jakiś rok temu zadzwonił do mnie Robert Leszczyński, by mnie namowić do założenia bloga
na Salonie24, niezależnym forum publicystów. Że ach jak tam będzie fajnie, w szalenie
demokratyczny sposób publicyści zawodowi będą się tam bratać z internetowym hoi polloi,
a wszystko będzie bardzo oddolne i demokratyczne.
Blogerem byłem wtedy początkującym, prowadziłem swojego bloga dopiero parę miesięcy, ale
w sieci jestem już od dosyć dawna, od początku więc ten pomysł uznałem za amatorszczyznę.
Wiedziałem czym to się kończy, jak w interencie coś jest oddolne, demokratyczne
i niemoderowane.
Nie podobało mi się też to, że szefem tego interesu miał być Igor Janke, prawicowy publicysta.
Prawicowych publicystów nie lubię przede wszystkim za to, że ilekroć prawica się dorwie do
koryta, irytująco często muszę ich utrzymywać ze swoich podatków lub abonamentu RTV (jak
np. redaktora Janke, gdy w ramach partyjnej czystki za rządów AWS został naczelnym w PAP).
Zastrzeżenie pierwsze - brak sensownego systemu moderacji - groziło zdominowaniem
Salonu24 przez psycholi. Prawicowy przechył kierownictwa projektu gwarantował dodatkowo,
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że będą to psychole prawicowi. Nie miałem ochoty na zabawę w coś takiego, więc uprzejmie
acz stanowczo Robertowi odmówiłem. Miałem rację (...)199

W dalszej części wpisu publicysta stwierdza, że czas potwierdził wszystkie jego
obawy, zarzucając Salonowi 24 z jednej strony dominację poglądów prawicowych, z
drugiej - niejasne i subiektywne kryteria moderacji. Trzy miesiące później komentuje na
swoim blogu opublikowany przez Igora Janke apel o ograniczenie agresji w Salonie 24:
Jak już pisałem o tym tutaj parokrotnie, prawicową platformę blogową Salon24 obserwuję bez
sympatii - bo ja zresztą w ogóle bez szczególnej sympatii spoglądam na wszystko, co
prawicowe. Stąd Schadenfreude, z jakim przeczytałem apel założyciela tego interesu, który
skarży się na „nadmiar agresji”.
Och, doprawdy? Wysłałeś apel „kaczyści wszystkich oddziałów szpitalnych, łączcie się”
i dziwisz się, że odpowiedzią było chóralne „spieprzaj dziadu”? No faktycznie, zaskakujące.
Zdanie „Salon24 powstał, by jako jedyne takie miejsce w polskiej sieci, mogły spotkać się
wszystkie strony politycznego sporu” jest kuriozalne nie tylko ze względów gramatycznych
(znaczy, te strony są tym jedynym miejscem, będącym skądinąd salonem?). Jeśli rzeczywiście
kolega Janke obmyślił sobie Salon jako „miejsce spotkania różnych stron”, to niezbyt mądrym
posunięciem było powierzenie administrowania platformą ludziom sytuującym się na
politycznym spektrum wyłącznie na prawo od centrum - co wyszło na jaw zresztą dopiero
stosunkowo niedawno.
(...) Nie rozumiem, czego tam szukają ludzie na lewo od centrum. Szanuję oczywiście tych,
którzy są tam po prostu dla jaj, ale nie pojmuję tych, którzy do Psychiatryka idą z intencją
„poważnej dyskusji z prawicą”. (...)200

Orliński dużą część bloga poświęca sprawom popkultury, inny popularny bloger
kojarzony z lewicą, Bart201, zajmuje się tropieniem teorii spiskowych w nauce, a zwłaszcza
w medycynie. I choć pisze też często np. o środowisku związanym z katolickim
kwartalnikiem Fronda lub o inicjatywach blogerów Salonu24, to treści związane ściśle
z polityką zajmują niewielką część jego bloga. Blog odwiedzany jest z jednej strony przez
duże grupy oponentów autora, związanych z portalami, którym akurat poświęca uwagę
(od wspomnianej już Frondy do zwolenników różnych diet i porad zdrowotnych), z drugiej
- przez grono stałych czytelników, prowadzących ze sobą dość swobodną dyskusję w
komentarzach. W efekcie pod kolejnymi tekstami pojawiają się imponujące liczby
komentarzy, nieraz przekraczające nawet 2000.
199
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Wojciech Orliński (2007), Salon24 po roku (na) http://wo.blox.pl/2007/10/Salon24-po-roku.html (ost.
wizyta 30 04 2012)
ibidem
http://blogdebart.pl/
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Bart bloga prowadzi od kwietnia 2006 roku, początkowo dzieląc swoje
zainteresowania między opisy życia rodzinnego i opisywanie zjawisk, określanych przez
niego jako "kurioza religijne". W notce inaugurującej blog pisze:
Jestem człowiekiem o wielkiej skromności i dlatego wydaje mi się, że moje życie jest szare i
nieciekawe. Jednak gdy zastanawiałem się nad potencjalną zawartością mojego bloga, wyszło
mi, że tak naprawdę powinienem tych blogów założyć kilka:


Blog Ojca



Blog Muzyka i Słuchacza



Blog Oglądacza



Blog Czytacza



Blog Udziałowca, Szefa, Pana i Władcy



Blog Wewnętrznego Emigranta i Kanapowego Opozycjonisty



(w przyszłości) Blog Właściciela Ziemskiego i Developera
(...)
Ciągle jednak nie byłem pewien, czy będę miał o czym pisać. (...) Piszę nieskładnie i szybko
się niecierpliwię. A ścinki z mojego życia zapisuję zazwyczaj na forum

swojego zespołu.

Dzisiaj jednak Hania próbowała zjeść szklankę (Wypluj to! O kurwa! Wypluj!).
Kiedy twoje dziecko odgryza kawałek szkła z naczynia, niekoniecznie musisz się dzielić
swoimi przeżyciami ze znajomymi na forum. To raczej podpada pod kategorię “zapisz to w
blogu”. No i macie. Impuls końcowy. 202

Szybko jednak - już od drugiego wpisu - pojawia się tematyka działalności
środowisk katolickich, wobec której autor ma nad wyraz stosowny stosunek. W swojej
drugiej notce, poświęconej ulotkom, rozprowadzanym przez Stowarzyszenie Kultury
Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi, pisze:
Homoseksualiści jedzą fekalia — taka teza znalazła się w materiale edukacyjnym rozsyłanym
do szkół przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi. Bart poleca SKCiPS
całym sercem. Nasz Dziennik jest dla gówniarzy, SKCiPS to jest dopiero hardkor.
Poszperałem troszku na ich stronie i znalazłem ów materiał. Autor to doktor medycyny John R.
Diggs, Jr, a pierwsze zdanie jego oficjalnej biografii brzmi: Dr John R. Diggs, Jr. to internista,
który poświęcił 15 lat swojej praktyki medycznej obronie świętości ludzkiego życia i
udowodnionych korzyści płynących z samokontroli seksualnej. Znaczy, obiektywny naukowiec.
(...)

202

~Bart (2006), Pan zjada kupę z panem (na) http://blogdebart.pl/2006/04/page/4/ (ost. wizyta 30 04 2012)
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Konsekwencje aktywności homoseksualnej dokonały znacznej zmiany w świadczeniu opieki
medycznej wobec ogółu populacji. Wraz ze wzrostem występowania w nieoczekiwanych
częściach ciała organizmów powodujących ch.p.d.p. [chorób przenoszonych drogą płciową],
prosty ból gardła już nie jest taki prosty. Obecnie lekarze muszą zadawać swoim pacjentom
daleko idące pytania, żeby nie popaść w ryzyko błędnej diagnozy. Celem zdiagnozowania bólu
gardła należy teraz zadawać pytania dotyczące uprawiania seksu oralnego i analnego.
Polecam resztę tekstu. Dużo o waginozie, seksie oralno-analnym i innych fajnych i ciekawych
schorzeniach i zajęciach. Plus teza, że to przez gejów upada nasza cywilizacja.
W świetle powyższego uważam, że Kazia Szczuka nie powinna była przepraszać Madzi
Buczek. Trwa wojna. Na wojnie się nie przeprasza.203

Kolejne teksty oscylują wobec tematów, zapowiedzianych w pierwszym wpisie,
jednak przez pierwsze lata bardzo wyraźnie zaznaczają się wątki z pogranicza religii,
moralności i polityki. Jeszcze w roku 2008 teksty zyskują około kilkudziesięciu
komentarzy, jednak w roku 2009 ich liczba rośnie dziesięciokrotnie. Po

starcie

w konkursie na Blog Roku 2008 wokół bloga tworzy się żyjąca własnym życiem
społeczność. Sam Bart tak opisuje swoje przygody z walką o tytuł:
I choć mój blogasek zdążył wspiąć się na trzecie miejsce w rankingu swojej kategorii,
przyszedł Korwin (Janusz Korwin - Mikke i opracowany przez niego system wspierania
blogów konserwatywno-liberalnych przez swoich zwolenników - K.K.) i strzepnął mnie
jak pyłek. Nie narzekałem jednak, bo start w konkursie zbiegł się w czasie z powstaniem
społeczności Blog de Bart, żyjącej dziś własnym życiem i znanej pod kryptonimem #ttdkn.
Pod notkami z 2008 r. gromadziło się średnio kilkadziesiąt komentarzy; pokonkursowe notki
z 2009 r. zbierały ich kilkaset. Tak mnie to cieszyło, że wybaczyłem Korwinowi i ze spokojem
znosiłem docinki Wojtka Orlińskiego, który naśmiewał się, że dla głupiego skutera (nagrody
w kategorii „Polityka”) zrobiłem z siebie szmatę żebrzącą u czytelników o SMS-y.
Rok później postanowiłem wystartować w kategorii „Moje zainteresowania i pasje”. Owszem,
chciałem w ten sposób uniknąć ponownego zderzenia z korwinowskim walcem. Ale zmiana
wynikała również z faktu, że Blog de Bart przeszedł ewolucję: straciłem zainteresowanie
polityką, zacząłem się zagłębiać w Otchłań medycyny alternatywnej i teorii spiskowych.
Wydawać się mogło, że temat bezpieczniejszy, kategoria w konkursie również mniej
kontrowersyjna. No cóż, jeśli to prawda, najwyraźniej miałem pecha. 204
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ibidem
~Bart (2011), Blog roku 2010 (na) http://blogdebart.pl/2011/01/11/blog-roku-2010/ (ost. wizyta 30 04
2012)
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7.1.2 Lewicowcy w Salonie24
Pomimo krytycznego lub kpiącego stosunku części lewicowych blogerów
i publicystów do Salonu24, stał się on ważnym miejscem również dla autorów
o przekonaniach bliskich różnym nurtom polskiej lewicy. Początkowo wśród autorów
zaproszonych przez Igora Janke do prowadzenia blogów znalazło się kilkoro publicystów
kojarzonych z lewą stroną - m.in. Kazimiera Szczuka czy Ewa Wanat, także - jeśli nie
lewicowych, to na pewno na lewo od Salonowej średniej - dziennikarzy "Gazety
Wyborczej". Większość jednak z pierwszej ekipy publicystów-blogerów Salonu24
zaprzestała pisania blogów, czego przyczyny próbuję wyjaśnić w rozdziale poświęconym
historii tego portalu.
Pojawili się jednak w Salonie24 blogerzy lewicowi, niezwiązani z mediami, którzy
zdobyli sobie rozpoznawalność. Oprócz wspomnianego już Azraela, wspomnieć należy
o ~Galopującym Majorze, ~Eumenesie (początkowo piszącym jako ~roblyn), ~pandadzie,
znanym także z forów gazeta.pl, ~Grzesiu, ~mr,offie czy ~Docencie Stopczyku. Każda z
tych osób zyskała sobie stałe grono czytelników i symptatyków, w czym pomagało częste
przekonanie, że w społeczności Salonu 24 jako lewicowcy znajdują się w mniejszości.
Niekiedy pojawiał się pogląd o ewolucji Salonu 24 w kierunku strony prawicowej (co
ciekawe wśród użytkowników prawicowych rozpowszechniony jest pogląd przeciwny).
~Mr.Off we wpisie, w którym żegnał się z portalem Igora Janke pisał:
(...)Salon24 to dzis juz tylko tabloid polityczno-religijny dla nawiedzonych wyznawcow
J.Kaczynskiego i J.Ratzingera tudziez wszelkiej masci psycholi

(...) Smierc Salonu24

przyspieszyla sekwencja kilku skondensowanych w czasie dramatycznych wydarzen: brutalna
napasc na panstwo prawa i demokracji liberalnej przez katolickich religijnych ekstremistow
pod wodza watykanskich politrukow w sukienkach (sprawa 14 letniej Agaty w ciazy),
haniebne przesladowania Pani Alicji Tysiac przez watykanskich dilerow nienawisci z "Goscia
niedzielnego", brutalna napasc na Pana Prezydenta Lecha Walese przez polityczny motloch
nakrecany przez braci Kaczynskich (czyli takze urzedujacego Prezydenta RP, prawnika, ktory
podwazyl publicznie prawomocny, a wiec obowiazujacy, wyrok sadu) wykorzystujacych do
tego celu m.in lowcow (politycznych) skor z IPN i ich SBecka falszywke nt. L.Walesy. Gdy sie
dolozy szkodzace polskiej racji stanu postepowanie Prezydenta RP w sprawie Traktatu
Lizbonskiego i negocjacji z USA w sprawie "tarczy" oraz erupcje barbarzynstwa , nienawisci
i podlosci katolickiego i kaczystowskiego motlochu przy okazji smierci Pana Bronislawa
Geremka oraz zalganie i oglupiajace zacietrzewienie w zwiazku ze sprawa W. Sumlinskiego,
obraz bedzie w miare pelny.
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Wszystkie te akty haniebnej nikczemnosci, zawstydzajacego moralnego upadku i politycznego
surrealizmu mialy swoje potezne echo w Salonie24 pokazujac czym on sie stal: miejscem, w
ktorym polski patologiczny katolicyzm i polska patologiczna prawica spod znaku PiS
urzadzaja sobie orgie religijnej nienawisci i politycznej glupoty.
To spowodowalo odejscie blogerow kierujacych sie standardami etycznymi i moralnymi
oraz wartosciami cywilizacji zachodniej. Salon24 zdominowalo zdziczale polactwo
pomiedzy ktorym przemykaja czasem ze swoimi postami czy komentarzami ostatni tu juz
Europejczycy.(...)205

Niektórzy lewicujący blogerzy po pewnym czasie zaczęli próbować sił na innych
blogowiskach (popularne było np. stworzone w 2007 roku "Tekstowisko") lub całkowicie
samodzielnie, jak uczynił to ~Galopujący Major.
~Galopujący

Major,

przedstawiający

się

jako

uparty

centrolewicowiec,

niedogmatyczny liberał i gospodarczy i obyczajowy, skłaniający się raczej ku
agnostycyzmowi, fan F.C. Barcelony swego bloga w Salonie24 prowadził od lutego 2007
do września 2009. W tym czasie opublikował 1280 tekstów i ponad 9 tys. komentarzy. Od
września 2009 do kwietnia następnego roku prowadził bloga w serwisie blox, zaś od
kwietnia 2010 przeniósł się pod adres galopujacymajor.wordpress.com. Wycofanie się
z Salonu 24 bloger uważa za korzystne: Poza salonem mam większą średnią dzienną liczbę
odwiedzin unikalnych użytkowników (dobija do tysiąca) niż miałem w salonie, a piszę
rzadziej. I mam gości, którzy mi nie robią chlewu na blogu.
Od 2006 roku w Salonie 24 bloga "Racjonalizm i humanizm"206 publikuje Łukasz
Foltyn, informatyk i twórca internetowego komunikatora gadu-gadu, nie kryjący swoich
lewicowych przekonań. Blog Foltyna powstał w czasie kampanii wyborczej, w której
kandydował on, bez powodzenia, do sejmu z list PSL. Wbrew podejrzeniom części
komentatorów, Foltyn pozostał w Salonie 24 również po wyborach i swojego bloga
prowadzi do dziś.
W roku 2007 w Salonie 24 pojawiły się kolejne osoby, które - jako istotne dla lewej
strony - wskazuje Krzysztof Wołodźko: ~Chevalier (w grudniu) i ~Ezekiel (w lutym).
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~Mr.Off (2008) PS. (na) http://mr.off.salon24.pl/17759,ps (ost. wizyta 15 10 2011)
http://lukaszfoltyn.salon24.pl/

Drugi z blogerów jako motyw rozpoczęcia pisania wskazuje pośrednio na dominację
prawicy w blogosferze:
Nie za bardzo znam społeczność intenetową, ale to co rzuca się w oczy, to przewaga prawicy
w web 2.0. Kataryny i Galby wiodą prym (mogę się mylić, bo jak wpowiedziałem słabo znam
społeczność internetową). Trzeba troszkę odciążyć prawą stronę bo sobie polska blogosfera
zrobi odleżyny. A po co? Będzie brzydka i niesymetryczna.
I ja chyba należę do tego frontu antyodleżynowego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. 207

Obu autorów łączy, obok pogladów, systematyczność i wytrwałość w publikowaniu
kolejnych wpisów w niewielkich odstępach czasu.

Najczęściej czytane teksty Ezekiela,

poświęcone były sprawom związanym

z kościołem katolickim i katolickiemu pojmowaniu moralności, przy czym dwa z nich Radiu Maryja, jeden - polemice z tekstem Jana Pospieszalskiego na temat obecności
homoseksualistów w sferze publicznej. Na okładce niezłomny Jan Pospieszalski na tle
tęczowej flagi. I można byłoby pomyśleć, że to jego comming outu, gdyby nie znak drogowy
ślepej uliczki stojący między flagą a nim. Aha, homoseksualizm, jak już zdobędzie wszystkie
przywileje, o które walczy, przyczyni się po prostu do upadku cywilizacji życia. Bo, jak w
tekście zaznacza autor, geje, ni lesbijki, sami/same z siebie nie mogą wydać na świat
potomstwa. A stąd już tylko krok do demograficznego kolapsu. Natura nie znosi próżni
i w miejsce zdrowej, płodnej rodziny, wejdą muzułmanie, co przewidział korzystając
z jasności umysłu, poseł Jarosław Gowin.208- ironizuje autor, zaś dyskusja zwolenników
i przeciwników tez Pospieszalskiego trwa przez prawie dobę i generuje 142 komentarze.
Piątkę najpopularniejszych tekstów autora (wszystkie pochodzą z 2011 roku) dopełniają
dwa zupełnie różne teksty - jeden poświęcony polskiemu cwaniactwu na przykładzie
udziału Ezekiela w rajdzie

z wykorzystaniem archaicznych aut z bloku wschodniego,

drugi będący refleksją po masakrze, dokonanej w Norwegii przez Andersa Breivika. Ten
ostatni tekst jest socjologiczną refleksją na temat postnowoczesności jako życia w ciągłym,
nieprzewidywalnym zagrożeniu.
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~Ezekiel (2007) No i założyłem bloga... (na) http://ponowoczesny.salon24.pl/54535,no-i-zalozylembloga-moze-tym-razem-przetrwa-dluzej-niz-miesiac (ost. wizyta 30 04 2012)
~Ezekiel (2011), Polemika z Janem Pospieszalskim (na)
http://ponowoczesny.salon24.pl/317732,polemika-z-janem-pospieszalskim (ost. wizyta 30 04 2012)
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Najłatwiej byłoby oskarżyć o to co stało się w Norwegii fundamentalistów islamskich. Takie
też, wydaje się, były pierwsze reakcje. Kiedy okazało się, że za masakrą na wyspie Utoya
i w Oslo najprawdopodobniej stoi prawicowy ekstremista, fundamentalista chrześcijański,
islamofob obraz się nieco skomplikował. Okazuje, że znika łatwość identyfikacji Swój vs.
Obcy. Wydaje się że Anders Behring Breivik nie był również człowiekiem ze społecznego
marginesu. Nie ma tutaj łatwego wyjaśnienia. Sytuacja nie pasuje chyba do żadnej kliszy
rozpowszechnionej w mainstreamie.
Polityka tutaj jest na jakimś dalekim planie, choć wielu tego wydaje się nie rozumieć.
Podobnie jak w przypadku zabójstwa Marka Rosiaka (..) W społeczeństwach, w których
uciekanie się do przemocy jako aktu politycznego jest aberracją, jest zupełnie poza
ogólnodostępnym dyskursem, ludzie doń się uciekający to osoby w jakiś sposób zaburzone.
Wyjęte poza obszar „normalności”, a przez to i „przewidywalności”. „Spodziewaj się
niespodziewanego” pisał po atakach 11 września Andre Glucksmann. O ile Ryszard C.
i Breivik mają coś wspólnego, to właśnie to, że byli statystyczną wariacją w społeczeństwie,
które daje możliwość materializacji ich chorych fantazji.Ceną jaką płacimy za nowoczesność
(ponowoczesność), za wolność dostępu do środków i informacji jest bezustannie czyhające
nieprzewidywalne zagrożenie. Nic nie da się z nim zrobić. Jedyne co pozostaje, to jego
akceptacja przy jednoczesnym – paradoksalnie - zdaniu sobie sprawy z jego znikomego
prawdopodobieństwa. Zamachy w Norwegii są tragedią, jednak należy zauważyć, że są
„tragedią zapośredniczoną”. Zapośredniczoną przez media, tworzące osnowę „cywilizacji
paniki”. Dla porównania w Polsce na drogach ginie przez trzy weekendy więcej osób niż w
ostatnich zamachach w Norwegii. (...) Ten rodzaj „nienormalności” (Ryszard C., Breivik) jest
zaraźliwy. Media są tutaj kanałami, którymi podróżuje ów groźny wirus, mem szaleństwa.
Konto Breivika na Facebooku już nie istnieje. Po wpisaniu w wyszukiwarkę jego nazwiska
Facebook pojawia się jako pierwsze sugestia. Liczba rezultatów sięga 100 tys. Z całą
pewnością mnóstwo osób chciało dodać zamachowca do znajomych. Część dla żartu. Inni
poczuli się uskrzydleni jego chorą odwag ą. W necie zapewne ożywają teraz dyskusje, które
zazwyczaj są uśpione. Skrajne opinie pojawiają się w ustach ludzi, którzy na co dzień trzymają
nerwy na wodzy. Poza więc akceptacją „możliwości” tragedii należy również zaakceptować
zaraźliwość nienormalności i przygotować się na kolejne „niespodziewane”. 209

Wszystkie te teksty otwierane były po ponad 3000 tysiące razy. Co ciekawe,
najgorętsze dyskusje wzbudziły te z nich, które zanotowały trochę mniejszą (poniżej trzech
tysięcy) liczbę odsłon, równocześnie jednak generując po ponad 180 komentarzy. Jednym
z takich wpisów jest notka "List kilku kumpli w obronie swoich poglądów" z 9 lutego
2011.
209

~Ezekiel (2011), Spodziewaj się niespodziewanego (na)
http://ponowoczesny.salon24.pl/326764,spodziewaj-sie-niespodziewanego (ost. wizyta 30 04 2012)
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W Rzeczpospolitej ukazał się „W obronie Prawdy - list pracowników naukowych UW”
podpisany głównie przez fizyków i chemików UW. Ich osiągnięcia w dziedzinie nauk
społecznych, do których w pewnym stopniu nawiązuje tekst są raczej mało znane poza gronem
koleżeńskim. Wśród sygnatariuszy nie ma naukowca związanego w żaden sposób z naukami
społecznymi. Nie ma prawnika, ekonomisty, psychologa, socjologa, medioznawcy. Ich status
jako „pracowników naukowych” jest więc delikatną manipulacją. Ma mieć on następujący
wydźwięk: Oto burzą się nawet naukowcy. Zgadza się, tylko, że burzą się w dziedzinie,
w której nie są specjalistami. Żeby była jasność: nie odmawiam im prawa do manifestowania
swoich poglądów (bo przecież o nie chodzi a nie o jakąś tam „Prawdę”). Stwierdzam tylko, że
jest to list kilku kumpli, zapewne zacnych uczonych i ekspertów w swoich dziedzinach.
List nosi znamiona symptomatycznej narracji dla środowisk prawicowych. Najlepiej jest się
w takim przypadku posłużyć jakąś Wyższą Wartością – „Prawda” pasuje tutaj idealnie – żeby
prześlizgnąć się jakoś nad zagadnieniem, o którym na niby ma traktować tekst, do swoich
sympatii i antypatii.
„List w obronie prawdy” przypomina nieco „Apel w obronie wolności badań naukowych”
podpisany w większości przez luminarzy prawicy. Apel dotyczył wolności badań naukowych
Gontarczyka i Cenckiewicza. Idea słuszna, podobnie jak obrona Prawdy, jednak diabeł tkwi
w szczegółach. W apelu nie chodziło o wolność badań w ogóle, na co wskazywałby tytuł, tylko
o zostawienie w spokoju dwóch historyków. Ciekawe czy podpisujący się pod „Apelem
w obronie wolności badań naukowych” podpisaliby się również pod obroną naukowców
zajmujących się komórkami macierzystymi. Szczerze mówiąc wątpię. Podobne znamiona nosi
apel fizyków i chemików z UW. Grupa osób manifestuje swoje polityczne poglądy. Bardzo
dobrze. O to chodzi w demokracji. Ale żeby angażować w to Prawdę? I to pisanej dużą
literą?210

Ponieważ

sam

apel

znajduje

wielu

zwolenników

pośród

nastawionej

konserwatywnie większości użytkowników Salonu24, nie dziwi duża liczba jego
obrońców. Sprawa jest przecież banalnie prosta: list został napisany przez fachowcówfachowców nie tylko w dziedzinie nauk ścisłych ale także (a może nawet "przede
wszystkim") specjalistów od metod dowodzenia, od rozumowania logicznego, od
weryfikacji hipotez, od logiki stosowanej. Owych "kilku kumpli" skonstatowało rzecz
oczywistą dla każdego w miarę obiektywnego obserwatora naszej sceny politycznej, taki
mianowicie że prowadzony na niej jednostronny "dyskurs" nie ma nic wspólnego
z regułami rzetelności czy obiektywizmu. Że odbywa się z pogwałceniem elementarnych
210

~Ezekiel (2010). List kilku kumpli w obronie swych poglądów (na)
http://ponowoczesny.salon24.pl/277026,list-kilku-kumpli-w-obronie-swoich-pogladow (ost. wizyta 30 04
2012)
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praw tzw "drugiej strony" do dyskusji na argumenty zamiast obelg, socjotechnicznych
sztuczek i tzw. "palikocenia". - odpowiada autorowi ~Kloss. Nie wszystkie komentarze
utrzymane są jednak w równie wyważonym tonie. Nie brak odniesień do słów Na co dzień
jestem idiotą. Ale pożytecznym. - którymi przedstawia sie autor bloga. Cała polemika
zamyka się w liczbie 190 komentarzy.

We wcześniejszym okresie największe zainteresowanie wzbudzały teksty,
w których bloger zajmował się krytyką kapitalizmu, dokładniej zaś jego polskiej odmiany,
refleksjom po wizycie w polskim supermarkecie, czy też po wypadku busa, wiązącego
w fatalnych warunkach zatrudnionych na czarno mieszkańców "Polski B". To ostatnie
zdarzenie jest dla Ezekiela tragedią kapitalizmu i polskiej mentalności.
Polskość pozwala nie dbać o procedury, o bezpieczeństwo, w imię idiotycznej zasady „jakoś to
będzie”.

Ta

pogarda

wobec

prawa,

wypracowanych

procedur

bezpieczeństwa,

cwaniakowatość, strukturalna głupota jest źródłem uczucia bezradności i zwykłej złości.
Paradygmat kapitalistyczny (przecież muszę jakoś zarobić) przedkłada nad bezpieczeństwo
zysk. Oszczędność w imię zysku można dokonać na wszystkim i tak się też robi. Na
produktach, na sprzęcie i na ludziach. 211

Najpoczytniejszym (2686 odsłon do 14 września 2011) tekstem Chevaliera na
blogu "Satyra republikańska" była polemika z publicystami "Rzeczpospolitej" i "Uważam
Rze" Markiem Magierowskim i Piotrem Zychowiczem na temat przyczyn zamieszek, jakie
miały miejsce w Londynie latem 2011. Co interesujące, tak popularny tekst nie budzi
w zasadzie kontrowersji w komentarzach, będących w doskonałej większości
rozwinięciem myśli lub pochwałą stylu autora. Ten zaś najlepiej streszcza ironiczny tytuł
"Od seksu do grabieży prosta droga".212
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~Ezekiel (2010), Dzisiejszy wypadek - tragedia kapitalizmu i polskiej mentalności (na)
http://ponowoczesny.salon24.pl/238107,dzisiejszy-wypadek-tragedia-kapitalizmu-i-polskiej-mentalnosci
(ost. wizyta 30 04 2012)
~Chevalier (2011), Od seksu do grabieży prosta droga (na)
http://satyra.republikanska.salon24.pl/333284,od-seksu-do-grabiezy-prosta-droga (ost. wizyta 30 04
2012)
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7.2 Blogi lewicowych czasopism i środowisk politycznych

Na prawicowym, według potocznej opinii, Salonie 24, znajduje się wiele blogów
prowadzonych przez czasopisma lub środowiska lewicowe i liberalne. Swoje blogi
prowadzą redakcje czasopism Krytyka Polityczna i Nowy Obywatel. a także
stowarzyszenie Młodzi Socjaliści i poznański, lewicowy, choć współpracujący
w niektórych akcjach z prawicową "Naszością" Lepszy Świat.

7.2.1 Blog Krytyki Politycznej

Krytyka Polityczna to lewicowy kwartalnik społeczno-polityczny, ukazujący się od
2002 roku. Pismo za swoje zadanie uznawało od początku tworzenie w Polsce nowego
środowiska lewicowego, aktywnie działając również w sferze kultury. Na blogu Krytyki
Politycznej ukazało się do 30 października 2011 226 publikacji, na ogół przedruków
tekstów prasowych, tekstów, pisanych dla portalu KP a także oświadczeń wydającego
czasopismo i grupującego jego współpracowników Stowarzyszenia im. Stanisława
Brzozowskiego. Czytelnicy Salonu 24 mogli zapoznać się z artykułami m. in. Sławomira
Sierakowskiego, Agaty Bielik-Robson, Macieja Gduli, Jasia Kapeli, Tomasza Piątka
i Stefana Sutowskiego. Pierwszy wpis nosi datę 18 września 2007 roku. Nie jest on jednak
typowym powitaniem, a krytycznym opisem procedury rejestracji w Salonie 24 jako
dyskryminacyjnej. Krzysztof Tomasik pisze w notce "Selekcja na dzień dobry":
Zanim człowiek na dobre zainstaluje się w nowym miejscu, na przykład w takim Salonie 24,
chce się zorientować, z czym będzie mieć do czynienia, wcześniej więc odwiedza, czyta,
ocenia. Zastanawia się choćby, skąd wśród blogów taka przewaga facetów. Tyle tu panów,
którzy przy każdej okazji zapewniają o swoim uwielbieniu dla tradycyjnej kobiecości, ale
kiedy przyjdzie co do czego, pragną mieć obok siebie mężczyznę? A może to Bogna i Igor
Janke stosują kryterium płci? Dbają, by przypadkiem nie obniżył się poziom testosteronu? I już
na poziomie rejestracji mamy do czynienia jedynie z rodzajem męskim, jest więc “właściciel
bloga” i “użytkownik”, który zaświadcza, że się “zapoznał” i będzie “przestrzegał”. Potem
jeszcze tylko zaakceptowanie stwierdzenia: “Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem
serwisu”. Jak widać miejsca dla kobiet tu po prostu nie przewidziano, słowa “właścicielka”
i “użytkowniczka” nie istnieją. I wszystko jasne.
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A może niedoceniamy tu kogoś? Może w taki zmyślny sposób postanowiono zaserwować
w praktyce trening genderowy, tak bardzo w Polsce potrzebny. Ale dlaczego tylko kobietom,
w końcu facetom przydał by się chyba nawet bardziej. Ciekawe, który z oburzonych
publicystów pierwszy słałby maile, domagając się wprowadzenia męskich form. Zaczynamy
obstawianie! 213

Takie powitanie spotkało się z dość chłodną reakcją, zaś autorowi wyliczono, że
wśród wymienionych na blogu współautorów również wyraźna jest przewaga mężczyzn.
Prawdziwe kontrowersje zaczęły się jednak wraz z kolejnymi wpisami i tematami.
Pierwszym, który wywołał dyskusję na 100 komentarzy, był tekst Kingi Dunin o filmie
"Katyń" Andrzeja Wajdy. Autorce brakowało w nim odniesień do innych zbrodni
przeciwko ludzkości, mających przyczyny w prawicowej a nie lewicowej ideologii, przez
co sam film wpisywać by się miał w politykę historyczną Prawa i Sprawiedliwości.
Koncepcja ta nie zyskała uznania zarówno wśród prawicowych, jak lewicowych blogerów.
~Grześ w komentarzu pisze:
Eh, dotychczas nie komentowałem
ale już 6 tektst pod szyldem ,,KP", a ja stwierdzam, że coraz większy bełkot tu powstaje.
Żadnego tekstu dobrego, żadnego, który można by zapamiętać, żadnego, który rozbawić by
mógł czy poruszyć, takie pisanie. Ani to prowokacyjne ani mądre. Okej, rozumiem, że może
nie waro się starać, bo za sam szyld dostaniecie zjebkę od ,,prawaków", ale własciwie, co pani
chciała powiedzieć tym tekstem? Kurde, Wajdy film jest jego głosem, jego wizją, nie jakimś
propagandowym dziełkiem, z którego miałoby wynikać , że trza dokopac prawicy czy lewicy.
Wiem, że pani pisać umie( choćby w w ,,Wysokich obcasach" czesto dobre felietony),m ale jak
widzę tekst miałki pod względem treści, formalnie nieciekawy. Zdania jak w wypracowaniu
szkolnym: ,,Gdybym miała nakręcić film albo napisać powieść, zastanowiłabym się nad tym
poważnie." No niesamowite, ja też. Wajda też się pewnie zastanowił:) i wyszło mu to co
wyszło. Przed tekstami czasem nie trzeba się zastanawiać, ale jak się napisze słaby tekst, to się
go nie wrzuca. A i jeszcze jedno, po co blogować, jak się nie gada z ludźmi? (...) 214

Dużo emocji wzbudził też kolejny tekst Kingi Dunin, tym razem krytykujący
polskich intelektualistów deklarujących poparcie dla Platformy (Dostrzegam różnicę
między ohydnymi Kaczorami a estetyczniejszym, acz niesłusznym, PO, nie ma jednak
213
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Krzysztof Tomasik (2007), Selekcja na dzień dobry (na)
http://krytykapolityczna.salon24.pl/75261,selekcja-na-dzien-dobry (ost. wizyta 30 04 2012)
http://krytykapolityczna.salon24.pl/75266,katyn-o-co-chodzi#comment_1104057 (ost. wizyta 30 04
2012)
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w tych wyborach żadnej realnej alternatywy wobec nich. I dlatego bardzo się cieszę, że
wyjeżdżam w tym czasie do Wrocławia na Międzynarodowy Festiwal Opowiadania.
Inteligent jak nie wie co zrobić, zawsze może zająć się literaturą. W każdym razie wydaje
się to mniej absurdalne niż głosowanie na PO – proeuropejską partię otwartości, tolerancji
i równych szans.)215
Pod tym wpisem, którego ostatnie słowa mają charakter zdecydowanie ironiczny
postanowili wypowiedzieć się zarówno lewicowcy, podzielający zdanie autorki i wahający
się między poparciem dla Lewicy I Demokratów, a absencją wyborczą, zwolennicy PiS,
nie omieszkający poinformować (w nawiązaniu do otwierających wpis cytatów
z wypowiedzi ludzi świata kultury) np. a na PiS zagłosuje bloger Mohairhead, bo im ufa.
Pojawia się też komentarz podpisany ~Gohha (jedyny komentarz tej użytkowniczki w
Salonie24): Jestem zwykłą kobietą. Małgorzata Dunikowska, zwolenniczka IIIRP,
wykształciuch, który stoi tam gdzie kiedyś ZOMO. TEŻ ZAGŁOSUJĘ NA PO - ponieważ są
jakąś alternatywą

216

a także krytyka autorki z pozycji lewicowej autorstwa ~Niezależnej:

Pani Kinga nie wie, na kogo głosować? "I dlatego bardzo się cieszę, że wyjeżdżam w tym
czasie do Wrocławia na Międzynarodowy Festiwal Opowiadania.” A Partia Kobiet?
A lewica? Dużo pisania, a jak przychodzi co do czego, to daje się nogę?217

Reakcja na tekst Dunin pokazuje, że najwięcej zainteresowania zdają sie budzić te
teksty z bloga "Krytyki Politycznej", które dotykają sporu PiS - PO lub są krytyką tych
partii. Prawdopodobnie wynika to z tego, że na portalu na którym zwolennicy obu tych
partii (podobnie jak wśród całości Polaków zainteresowanych polityką w opisywanym
czasie) razem stanowią wyraźną większość są to sprawy bardziej zajmujące niż
wewnętrzne spory czy też rozmyślania ideowe lewicy spod znaku "KP". Praktycznie nie są
komentowane wpisy o spotkaniach czy tez dyskusjach organizowanych przez redakcję.
Więcej zainteresowania budzą manifesty ideowe, takie jak tekst Joanny Erbel i Adama
Ostolskiego, "Feminizm musi być radykalny".
Mamy wreszcie spór, jakiego nam brakowało. W ostatnich latach ruch feministyczny ulegał
ważnym zmianom. Nie tylko wyszedł - wraz z Manifą - na ulicę, ale też poszerzył zakres
swoich postulatów i zbudował nowe sojusze. Pod koniec lat 90. było już wiadomo, że lobbing
215
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Kinga Dunin (2007), Wykształciuszki głosują na PO (na)
http://krytykapolityczna.salon24.pl/75271,dunin-wyksztalciuszki-glosuja-na-po (ost. wizyta 30 04 2012)
http://krytykapolityczna.salon24.pl/75271,dunin-wyksztalciuszki-glosuja-na-po#comment_1104278
http://krytykapolityczna.salon24.pl/75271,dunin-wyksztalciuszki-glosuja-na-po#comment_1104250
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parlamentarny jako podstawowa strategia walki o prawa kobiet okazał się nieskuteczny.
Uzupełniłyśmy go więc, a nawet zastąpiłyśmy budowaniem szerszego ruchu społecznego,
opartego na porozumieniu ze związkami zawodowymi (pielęgniarek i górników),
z pracownicami Biedronki i Tesco, z ruchem LGBT. Wąsaci górnicy obecni na ostatnich
Manifach dobrze obrazują tę zmianę. Feminizm stał się atrakcyjny również dla mężczyzn, i to
nie tylko na zasadzie uniwersyteckiej mody. Dostrzegli w nim ruch, który walczy także o ich
prawa - ruch o znaczeniu uniwersalnym.
Ta zmiana zaszła zbyt szybko, byśmy mogły jednocześnie przemyśleć jej konsekwencje. Nie
przegadałyśmy sobie tego, czy i w jakim zakresie pojęcia używane przez nas 10 lat temu dyskryminacja, płeć kulturowa, stereotypy - zachowują aktualność. I jakich nowych pojęć
potrzebujemy jako narzędzi do objaśniania i zmieniania rzeczywistości. (...)
Czy utrzymać i poszerzać koalicję z grupami dotkniętymi przez różne formy wykluczenia, na
tej podstawie opierając siłę i wiarygodność feminizmu jako ruchu społecznego, czy raczej
powrócić do strategii lobbingu przy wsparciu organizacji biznesowych? Czy ideałem
feminizmu jest społeczeństwo, w którym usprawiedliwione są tylko te krzywdy, które dotykają
mężczyzn i kobiet w równym stopniu, czy raczej społeczeństwo, w którym żadna krzywda nie
będzie uważana za sprawiedliwą? 218

Jednak z 46 komentarzy, jakie znajdujemy pod tym tekstem spora część ogranicza
się do wykpiwania niezręczności językowej popełnionej przez autorów - w tekście,
podpisanym przez kobietę i mężczyznę znajdujemy wiele sformułowań z użyciem żeńskiej
formy liczby mnogiej. Jak zwykle istotny dla dyskutatntów jest wątek aborcji, choć ten nie
pojawia się w samym artykule.

Jednak najwięcej emocji w historii bloga "Krytyki Politycznej" wzbudził,
opublikowany 1 sierpnia 2009, wpis Bartosza Machalicy pod prowokacyjnym tytułem
"Wybieram życie", będący krytyką Powstania Warszawskiego. Powstanie warszawskie
było

wymierzone

militarnie

przeciw

Niemcom,

politycznie

przeciw

Sowietom,

demonstracyjnie przeciw Anglosasom, faktycznie przeciw Polsce–te słowa Pawła Jasienicy
doskonale podsumowują dyskusję na temat „powstania ‘44”, jak to teraz modnie się
mawia. Dowódcy AK myśleli, że w swoim geniuszu ograją wszystkich. Nie ograli nikogo.
Doprowadzili do śmierci 200 tysięcy osób i zniszczenia jednej z największych europejskich
stolic. Hipotetycznie, może by i coś ugrali, gdyby armia, którą dowodzili była armią
218

Joanna Erbel, Adam Ostolski (2008), Feminizm musi być radykalny (na)
http://krytykapolityczna.salon24.pl/75296,erbel-ostolski-feminizm-musi-byc-radykalny (ost. wizyta 30 04
2012)
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prawdziwą, a nie tylko potencjalną219 - pisze Machalica, wpisując się w okołopowstańcze
dyskusje, jakie zawsze rozpalają polski internet w okolicach kolejnych rocznic 1 sierpnia
1944.

Kilkudziesięciu komentatorów w 146 komentarzach broni - w zależności od

poglądów - autora bądź przywódców Powstania, a dyskusja tradycyjnie zawiera zarówno
długie, merytoryczne wypowiedzi, jak argumenty ad personam.

7.2.2 Blog Nowego Obywatela

Blog redakcyjny lewicowego kwartalnika Nowy Obywatel ukazuje się w Salonie
24 od 5 czerwca 2008 roku. Inaugurując działalność strony Remigiusz Okraska i Michał
Sobczyk zadeklarowali umiejscowienie swojej grupy w poprzek podziałów, najczęściej
rozpalających emocje na linii lewica-prawica, zwracają również uwagę na balaność tych
sporów.
Dziś takie słowa, jak „lewica” czy „prawica” zupełnie się zdewaluowały, szczególnie w Polsce.
Jeśli lewicą jest SLD, to my nią nie jesteśmy. Jeśli jednak za lewicowy punkt odniesienia
przyjmiemy przedwojenny PPS, to owszem, do tej tradycji jest nam blisko, choć
z zastrzeżeniem, że czasy są zupełnie inne, więc i odpowiedzi muszą być nierzadko odmienne.
Jeśli konserwatyzm oznacza popieranie inwazji na Irak, to my z konserwatyzmem nie chcemy
mieć nic wspólnego. Ale gdy ktoś z konserwatywnych względów domaga się ochrony polskiej
przyrody lub krajobrazu, albo uważa, że nie należy zbyt pochopnie ingerować w tkankę
kulturową i społeczną, to prawdopodobnie jest nam z nim po drodze. Uważamy, że wolny
rynek nie zapewnia optymalnego rozwoju społeczeństwa i należy go poprawiać ingerencją nie
tylko państwa, ale też samorządów czy alternatywnych form gospodarczych (choćby
niesłusznie zapomniana spółdzielczość – nie ta PRL-owska, lecz autentyczna). Ale sądzimy
również, że lepszy jest niedoskonały rynek czy demokracja niż komunistyczny zamordyzm.
Uważamy, że obowiązkiem lewicy jest dbałość o materialne podstawy bytowania oraz
o równość szans, nie zaś wciąganie społeczeństwa w wojny kulturowe w obronie
rozhisteryzowanej takiej czy innej mniejszości. Ale jednocześnie sądzimy, że absurdem jest
próba wtłoczenia całego społeczeństwa w jedną, „tradycyjną” matrycę i rozliczanie z wcielania
w życie wzorca Polaka-katolika.
Oczywiście nie da się tego wszystkiego opisać w krótkim tekście. Dlatego też zapraszamy do
śledzenia naszych kolejnych wpisów, w których różne osoby współpracujące z „Obywatelem”
będą prezentowały swoje opinie na temat bieżących wydarzeń, refleksje bardziej
ponadczasowe, zapowiedzi i relacje z naszych działań itp. Chętnie przeczytamy komentarze,
219

Bartosz Machalica (2009), Wybieram życie (na) http://krytykapolityczna.salon24.pl/118118,machalicawybieram-zycie (ost. wizyta 30 04 2012)
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także te krytyczne. Lubimy ludzi, którzy się z nami nie zgadzają, pod warunkiem, że mają coś
do powiedzenia. Nie przepadamy za tymi, którzy wszystko wiedzą najlepiej i spędzają całe
dnie przed komputerem w celu zakrzyczenia swoimi racjami „reszty świata”. Lubimy ludzi
dociekliwych, ale nie tolerujemy maniaków, którzy węszą spiski i wierzą w to, że za całe zło
tego świata odpowiada Bush lub Putin, komuniści lub kapitalizm, Żydzi lub CIA itd. Jeśli jako
prawdę

objawioną

przyjmujesz

wszystko,

co

napisała

„Gazeta

Wyborcza”

lub

„Rzeczpospolita”, jeśli wierzysz w każde słowo Żakowskiego lub Rybińskiego, to źle trafiłeś.
Jeśli natomiast w tych gazetach i w tekstach obu autorów – oraz u im podobnych – czegoś Ci
brakuje, coś Ci się nie zgadza, lubisz szukać dziury w całym, to serdecznie zapraszamy. Nawet
jeśli Ty nie przekonasz nas, a my Ciebie, to być może nauczymy się czegoś nawzajem. 220

Do końca października 2011 ukazało się na blogu ponad 360 wpisów, w tym takich
autorów, jak Ryszard Bugaj, Joanna Duda-Gwiazda a także Rafał Bakalarczyk, Agata
Młodawska, Remigiusz Okraska, Andrzej Smosarski, Karol Trammer, Krzysztof
Wołodźko.Część z nich odnajdzie się później w grupie tworzącej Nowe Peryferie. Oprócz
wpisów o charakterze blogowym na stronie ukazują się również wywiady, między innymi
Józefiną

z

Hrynkiewicz

na

temat

systemu

emerytalnego221,

przewodniczącym

"Solidarności" Piotrem Dudą222 i Michałem Tyrpą. orędownikiem pamięci rtm. Witolda
Pileckiego, od lat próbującego zainteresować tą postacią polskich dzienikarzy i
polityków223.

7.2.3 Nowe Peryferie

Nowe Peryferie to jedyna jak dotąd inicjatywa lewicowa, która swój początek
wzięła z blogów. Grupa związanych z różnymi nurtami lewicy blogerów postanowiła
stworzyć własny portal internetowy o tej samej nazwie i budować wokół niego środowisko
polityczne. Na stronie Nowych Peryferii znajdziemy manifest tej grupy, który rozpoczyna
się deklaracją:
220
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Remigiusz Okraska, Michał Sobczyk (2008), Dobry początek (na)
http://obywatel.salon24.pl/93049,okraska-sobczyk-dobry-poczatek (ost. wizyta 30 04 2012)
(2008) System (emerytalny) się wali, z Józefiną Hrynkiewicz rozmawia Andrzej Zybała (na)
http://obywatel.salon24.pl/93076,prof-jozefina-hrynkiewicz-system-emerytalny-sie-wali (ost. Wizyta 30
04 2012)
(2011) Zmaksymalizować minimum, z Piotrem Dudą rozmawia Konrad Malec (na)
http://obywatel.salon24.pl/314349,piotr-duda-zmaksymalizowac-minimum (ost. wizyta 30 04 2012)
(2011) Na tropach zaginionej pamięci. Z Michałem Tyrpą rozmawia Krzysztof Wołodźko (na)
http://obywatel.salon24.pl/306038,michal-tyrpa-na-tropach-zaginionej-pamieci (ost. wizyta 30 04 2012)
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W czasach zalewu sfery publicznej przez bezproduktywne spory, gdy media stały się
narzędziem angażowania społeczeństwa w konflikty wyznaczane przez medialnych
i partyjnych bonzów, chcemy zaproponować naszym czytelnikom alternatywną hierarchię
ważności wydarzeń, alternatywne pytania i odpowiedzi. Chcemy mówić o ideach i ich
związkach z realnymi procesami społecznymi, o interesie społecznym i wspólnym dobru,
a także o implikacjach bieżących wydarzeń, które umykają we wszechogarniającym jazgocie
gadających głów. Naszym celem jest pokazanie ograniczoności i fasadowości sporów
dominujących w debacie publicznej oraz ich redefinicja. Nie mamy zamiaru udawać
„bezstronnych obserwatorów” – mamy swoje poglądy i silne poczucie braku ich reprezentacji.
Mamy nadzieję, że uczciwe objaśnianie naszych przekonań stworzy pole do wymiany myśli na
naszych łamach oraz do dialogu z czytelnikami wszelkich opcji światopoglądowych.

224

Po przedstawieniu swoich poglądów na podstawowe problemy społeczne,
polityczne i obyczajowe grupa zapowiada rozpoczęcie działalności formacyjnej:
Naszą główną misją jest próba zmiany świadomości społecznej, która przeorana latami
propagandy komunistycznej, a później naiwnie liberalnej, nieodmiennie pozostaje obciążona
przeświadczeniem o polskim zapóźnieniu i nieuchronności imitacji obcych wzorów. Bez
zmiany w myśleniu i przełamania tworzonych medialnie schematów niemożliwa jest zmiana
rzeczywistości. 225

Manifest pierwotnie ukazał się 15 kwietnia 2010 roku jako "Manifest inicjatywy
blogerskiej Nowe Peryferie", sygnowany przez szóstkę blogerów Salonu24. Po miesiącu
od ogłoszenia manifestu grupa założyła własną stronę internetową, po jakimś czasie
rezygnując z regularnego prowadzenia lubczasopisma w Salonie24, w którym jednak
wciąż udzielają się jej uczestnicy. Marceli Sommer, jeden z założycieli grupy, mówi:
Zaczęliśmy od blogów, tam się poznaliśmy i rozwinęliśmy, ale od początku była to dla nas
jakoś tam formuła zastępcza wobec bardziej tradycyjnego sposobu uprawiania
publicystyki. W moim środowisku bardzo silna jest inklinacja do myślenia o swoim piśmie
jako o najwyższej formie działalności i myślę, że może w tym być coś z szerszego zjawiska
na lewicy. Co – znowu – wynika z tej potrzeby dyskusji formacyjnej i ideowej pracy
organicznej.
7.2.4 Młodzi Socjaliści
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http://nowe-peryferie.pl/index.php/manifest/ (ost. wizyta 30 04 2012)
ibidem
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Reklamujące się hasłem "Bez nosicieli teczek i postkomunistycznych patronów"
stowarzyszenie Młodzi Socjaliści publikuje swojego bloga w Salonie 24 od października
2010 roku. Pomimo dość częstego pojawiania się nowych wpisów i podejmowania
kontrowersyjnych, zwłaszcza dla konserwatywnych blogerów, tematów, blog nie cieszy się
specjalnym zainteresowaniem. Sami autorzy bloga nie biorą zresztą udziału w nielicznych
dyskusjach na swojej stronie: Na ok. 120 wpisów przypada jedynie 19 odpowiedzi na
komentarze. Najwięcej zainteresowania budzą teksty związane z corocznymi obchodami
11 listopada, podczas których dochodzi do konfrontacji środowisk narodowych
i lewicowych. Najgorętszą dyskusję na blogu Młodych Socjalistów znajdziemy pod
wpisem z 13 listopada 2010. "No pasaran! Antyfaszystowski 11 listopada":
Kilka tysięcy ludzi zebrało się 11 listopada w Warszawie, na Placu Zamkowym i Krakowskim
Przedmieściu, by zablokować tzw. "Marsz Niepodległości", organizowany przez faszyzującą,
szowinistyczną skrajną prawicę. Były to osoby i organizacje skupione w Porozumieniu 11
Listopada oraz mieszkańcy i mieszkanki Warszawy.
Główna blokada rozpoczęła się już o 13.30, pod kościołem św. Anny. Kolejne, z udziałem
grupy samby, zostały zorganizowana kilkadziesiąt metrów dalej, przy zbiegu ulic Senatorskiej
i Miodowej oraz na Podwalu. Blokującym udało się opóźnić i zmienić trasę przemarszu
nacjonalistów, którzy skierowani zostali na wąskie schodki prowadzące nad Wisłę. Kolejna,
skuteczna blokada złożona z ok. 200 osób i grupy samby została ustawiona przy zbiegu ulic
Browarnej i Oboźnej, zatrzymując tzw. "Marsz Niepodległości" na ok. 40 minut, po których
policja skierowała zwolenników skrajnej prawicy inną trasą. Dzięki temu narodowcy doszli do
pomnika Dmowskiego.
W poszczególnych blokadach: na Krakowskim Przedmieściu, u zbiegu ulic Senatorskiej
i Miodowej czy Browarnej i Oboźnej uczestniczyli także Młodzi Socjaliści i Młode Socjalistki
z całej Polski. Była z nami również Danuta Kuroń, działaczka opozycji demokratycznej
i wspólzałożycielka Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.
Dziękujemy wszystkim organizacjom z koalicji Porozumienie 11 Listopada oraz mieszkańcom
i mieszkankom Warszawy, że mogliśmy wczoraj wspólnie wyrazić sprzeciw wobec faszyzmu,
nacjonalizmu, rasizmu i wszelkich innych form dyskryminacji i autorytaryzmu. No pasaran! 226

W 71 komentarzach, oprócz wpisów zdecydowanie obraźliwych wobec całej
lewicy, pojawia się dużo merytorycznych na temat metod, przyjętych przez to środowisko.
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Młodzi Socjaliści (2011), No pasaran! Antyfaszystowski 11 listopada (na)
http://mlodzisocjalisci.salon24.pl/249431,no-pasaran-antyfaszystowski-11-listopada (ost. wizyta 30 04
2012)

214

Pojawiają się również, zadawane przez osoby będące na blogu po raz pierwszy, pytania
o program stowarzyszenia i stosunek do konkretnych spraw. Wszystkie pozostają jednak
bez odpowiedzi.
7.3 Lewicowa blogosfera a wybory prezydenckie 2010 i wybory parlamentarne 2011
Ciekawym zagadnieniem jest stanowisko autorów lewicowych wobec wyborów
prezydenckich 2010. Pomimo bardzo krytycznego stosunku zarówno do PiS, jak i jego
prezesa, gdy wybór między Jarosławem Kaczyńskim a Bronisławem Komorowskim
rozpatrywano pod kątem starcia lewica-prawica, część lewicowców gotowa była rozważać
kandydaturę Kaczyńskiego jako "mniejsze zło". W tekście "Lewica nie może głosować na
Komorowskiego" Ezekiel pisał:
(...)Utożsamianie lewicy z elitą showbizu jest nieco na wyrost, podobnie jak teza, że lewica jest
w jakiś sposób zmuszona do głosowania na Bronisława Komorowskiego. Właściwie lewica
„nie może” zagłosować na kandydata PO. Komorowski jako tradycjonalista niemalże z samej
definicji jest anetyegalitarystą. Jego poglądy na tematy społeczne nie pozwalają na
rozróżnienie go od Jarosława Kaczyńskiego. Komorowski jest właściwie personalizacją
obyczajowego konserwatyzmu. Poglądu ekonomiczne wyraża za Komorowskiego partia,
ponieważ ten, jak się wydaje nie ma własnych. Marszałek zdobywszy urząd prezydenta byłby
właściwie przedłużeniem Platformy Obywatelskiej, ugrupowania, które w sposób mniej lub
bardziej skryty sympatyzuje z amerykańskimi neokonserwatystami – jak najwięcej
ekonomicznej wolności i obyczajowy rygoryzm. Zarówno jeden jak i drugi postulat są dalekie
od lewicowości. Bronisław Komorowski jest antytezą lewicowego kandydata.

Czy bliżej jest lewicy do Jarosława Kaczyńskiego? Polscy wolnościowcy,
postrzegający świat społeczny jako funkcję ekonomii uważają, że Jarosław Kaczyński jest
kandydatem lewicowym. Sytuacja nie jest jednak taka prosta, ponieważ to, za klasykiem, jakie
koło zataczają ich tępe oczy, nie jest miarą wszechrzeczy. Przynależność do obozu
politycznego nie może być i nie jest oparta tylko i wyłącznie na jednym, arbitralnie wybranym
kryterium. Deklaratywny solidaryzm Kaczyńskiego, z którego zresztą się ostatnio chyłkiem
wycofuje, nie umiejscawia go bynajmniej pośród kandydatów, którzy mogą zainteresować
lewicę. Jego solidaryzm to solidaryzm narodowy. Zamknięty, duszny, skierowany na jakąś
nieistniejącą „zdrową tkankę”. W istocie jest to ideologia wykluczenia.

Wybór Kaczyńskiego może być wyborem mniejszego zła. Jednak wydaje się, że
opozycja dżumy i cholery nie daje wielkiego pola manewru. Lewicy w tych wyborach
pozostaje więc albo kierowanie się kryterium większego spokoju (Komorowski), zapory, nawet
niewielkiej, na drodze do deregulacji (Kaczyński), albo wewnętrzna emigracja: pozostanie
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w domu, wrzucenie pustej karty bądź dopisanie kogoś. Bo co innego? Napieralski? Ten
reprezentuje głównie samego siebie.(...)227

Dyskutanci zastanawiają się w podobnym tonie, pojawiają się wątki aktualności
pojęć "lewica" i "prawica", choć pojawia się również wpis Ezekiel, na litość boską...... Co
zrobisz, gdy zostaną ci do wyboru dwaj panowie K? Przeciez nie głosujesz na partię, tylko
na osobę.Myślisz, że życie z Kaczyńskim jako prezydentem będzie dla lewicy łatwe? Po
tych wszystkich antylewicowych działaniach? Nie wierzę własnym oczom.(~Zuzanna).
Zaskakująco ciepło o Jarosławie Kaczyńskim pisał wówczas również ~Chevalier:
Zacznjmy od tego, że Jarosław Kaczyński już wygrał wybory. Nawet jeśli 4 lipca nie zostanie
wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. Jarosław Kaczyński wygra i wtedy, gdy przegra po
wyrównanej walce, stosunkowo niewielką różnicą głosów. Prawdziwa przegrana Kaczyńskiego
byłaby tylko wtedy, gdyby Bronisław Komorowski uzyskał w elekcji przewagę miażdżącą.
A na to się nie zanosi. Kaczyński przestawił PiS z defensywy, marazmu i narożnika do
ofensywy. To przeciwnicy są w narożniku - Kaczyński zdezaktualizował dotychczasową
antykaczystowską narrację. Przeciwnicy uparcie się jej trzymają, nie widząc jej
dezaktualizacji. Nie potrafią odpowiedzieć skuteczną i adekwatną kontrnarracją wobec
Kaczyńskiego przemienionego. Prawda, że to crescendo PiSu nie byłoby możliwe bez 10
kwietnia. Ale też Kaczyński umiał nadać obywatelskiemu przebudzeniu polityczną dynamikę,
i przede wszystkim - co nie było łatwą sztuką - pożądany przez siebie, i jak się okazuje, trafny
kierunek. Dodajmy, że kierunek dość różny od rozpędzonego i rozgrzanego po 10 kwietnia
radykalizmu proPiSowców typu Jana Pospieszalskiego i redaktorów "Gazety Polskiej". (...)
Jarosław Kaczyński czy Joanna Kluzik-Rostkowska nie są oczywiście "socjalistami" - ich
społeczny program mieści się zupełnie w formule chrześcijańskiej demokracji. To tylko w
Polsce, poważni, zdawałoby się, ludzie, mogą na serio mówić o socpopuliźmie, socjaliźmie itd.
Kaczyńskiego. Czeka nas los Grecji - już widzę takie leady po wetach prezydenta
Kaczyńskiego lub inicjatywach ustawodawczych rządu premiera Kaczyńskiego. Nawet 14procentowy wynik Grzegorza Napieralskiego redaktor Wojciech Maziarski skwitował
ostrzeżeniem przed losem Grecji...Dziennikarski mainstream, jak widać, cierpi na dość
ograniczoną inwencję. Czemu tylko Grecją straszyć? A Argentyna? A prawda, tam bankructwo
nastąpiło po rządach pieszczoszka neoliberałów Carlosa Menema, Argentyną straszyć nie
będziemy. Sukces Jarosława Kaczyńskiego, i względny sukces Grzegorza Napieralskiego
pokazują - miejmy nadzieję - że wyborcy coraz mniej dają się nabierać na ten język jedynie
słusznej drogi w gospodarce, ten język TINA, gdzie każda krytyka, choćby proponowała
rozwiązania powszechnie przyjęte w Europie Zachodniej, jest przedstawiana jako etatyzm,
227

~Ezekiel (2010), Lewica nie może głosować na Komorowskiego (na)
http://ponowoczesny.salon24.pl/191900,lewica-nie-moze-glosowac-na-komorowskiego
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populizm i demagogia - przez tych samych publicystów, którzy mają się za "proeuropejskich".
Czego wszystkim lewakom, a także tym którzy są po trosze lewicą, serdecznie życzę.228

W analizach wyborow parlamentarnych, które odbyły się rok później, blogerów
lewicowych interesowały głównie kwestie niskiego poparcia dla Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i niespodziewanie dobrego wyniku partii Janusza Palikota. Tej ostatniej
część blogerów przyglądała się z nieufnością, zarzucając jej koncentrację wyłącznie na
sferze obyczajowej przy całkowitym porzuceniu postulatów lewicy w kwestiach
ekonomicznych. Nie zabrakło oczywiście również sympatyków Janusza Palikota,
z których jeden, ~szybszy900, w trakcie kampanii wyborczej przybliżył czytelnikom
Salonu24 sylwetki "jedynek" Ruchu Poparcia we wszystkich okręgach wyborczych.
Pierwszą tendencję, połączoną z częstą wśród lewicowych blogerów krytyką Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, przedstawia na swoim blogu, na portalu lewica.pl, Tymoteusz
Kochan:
Odrębnością pośród tej menażerii jest partia Palikota, która stanowi doskonałą
alternatywę dla niewierzących bogatych. Doskonały wynik tej frakcji to efekt dezorientacji,
głupkowatości i lekkomyślności elektoratu oraz zmyślności samego lidera tego ugrupowania.
"Lewica" w rękach Palikota ma przeistoczyć się w chorągiewkę niezgody w kwestiach
obyczajowych - od dziś lewicowcami będą liberalni ateiści, obrońcy narkotyków i każdy
działacz LGBT. Ludowcy zebrali swoje stałe żniwo, PSL znów zebrał swój żelazny elektorat,
który

utrzymuje

partię

w

zamian

za

męczeńską

obronę

bytności

KRUS-u.

Największą klęskę poniosło SLD. Młodzi, nieokreśleni i chaotyczni ludzie Napieralskiego oraz on sam - ponieśli zasłużoną klęskę. Najgorsza kampania w historii SLD dała owoce.
Romans z ultraliberalnym Business Centre Club, czysta żądza stołków i pragnienie koalicji
z PO, brak krytycznych haseł i wyrazistych postaci, a także dodatki w postaci rozbieranych
spotów czy fakt posługiwania się kompletnie nieskuteczną nowomową są przyczyną
spektakularnej klęski tego ugrupowania. Millerowsko - Kwaśniewska, liberalna perspektywa,
która na chwilę obecną wydaje się jedyną alternatywą dla tejże formacji może jedynie wbić
ostatni gwóźdź do trumny parlamentarnej lewicy (choćby była ona nią tylko z nazwy).

228
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229

~Chevalier (2010), Po trosze lewica (na) http://satyra.republikanska.salon24.pl/198483,po-trosze-lewica
(ost. wizyta 30 04 2012)
Tymoteusz Kochan, Cała lewica dla nas (2011) http://lewica.pl/blog/kochan/25341/ (ost. wizyta 30 04
2012)
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7.4 Blogi na portalach lewicowych
Choć środowiska lewicowe nie wykreowały własnego blogowiska (choć
w pewnym sensie za takie można próbować uznać - wbrew intencjom twórców strony,
Studio Opinii), portale lewicowe mają w swojej ofercie blogi na podobnych zasadach, jak
te kojarzone z mediami tradycyjnymi czy innymi środowiskami politycznymi. Na stronie
lewica.pl znajdujemy kilkanaście aktywnych blogów, prowadzonych między innymi przez
Piotra Ciszewskiego z Lewicowej Alternatywy, Łukasza Pałuckiego z SdPL czy
publikującego również w Salonie24 i wspomnianego wyżej Łukasza Foltyna, twórcę
komunikatora Gadu-Gadu. Znajdziemy też blogi polityka Piotra Ikonowicza, a także
radykalnej feministki - Anny Zawadzkiej, publikującej m.in. treści przygotowane przez
grupę Boyówki Feministyczne. Portal prowadzi politykę słabego wyeksponowania
komentarzy, co powoduje wrażenie bezruchu - nie pojawiają się one bezpośrednio pod
tekstem, sygnalizowane są jedynie linkiem, z którego nie sposób wywnioskować, czy ktoś
już skomentował czytaną treść. Mimo tego niektóre teksty budzą ożywioną dyskusję,
nieraz równie burzliwą czy wręcz agresywną jak w Salonie 24. Przykładem może być
dyskusja pod wpisem Piotra Ciszewskiego230, będącym ostrą krytyką przeprosin, jakie do
redakcji "Gazety Wyborczej" wysłał redaktor naczelny "Krytyki Politycznej". W tekście
Ciszewskiego pojawia się niejaki Świerakowski, właściciel pisma "Krytyka Kawiorowa"
i klubu " Nowy Wspaniały Kawior" ("Krytyka Polityczna" prowadzi w Warszawie klub
"Nowy Wspaniały Świat"). W komentarzach pod notką pojawiają się takie określenia, jak
"burak" czy "prawicowy burek", a także "eseldowski pies Pawłowa". Z kolei "Nowy
Obywatel" nie oferuje czytelnikom blogów swoich autorów, jednak dział "Opinie" działa
na zbliżonych do bloga redakcyjnego zasadach. Podobnie funkjonuje też dział "Felietony"
portalu "Krytyki Politycznej", który również wizualnie nie odbiega od typowych
szablonów blogowych.
7.5 Przyczyny niskiej aktywności blogosfery lewicowej poza światem wirtualnym
W odróżnieniu od blogerów prawicowych, blogerzy lewicowi w zasadzie nie
podejmują zorganizowanych działań poza internetem. Jeśli zaś już do tego dochodzi, to
robią to nie jako blogosfera, a z udziałem działających poza nią struktur i organizacji. Dla
230

Piotr Ciszewski (2011), Krytyka kawiorowa, czyli ta zuchwałość wymaga przeprosin (na)
http://lewica.pl/blog/ciszewski/24839/ (ost. wizyta 30 04 2012)
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lewicowców częściej, niż dla prawicy medium służącym do mobilizacji do konkretnych
działań są portale społecznościowe, takie, jak Facebook. Tak mówi o tym ~Galopujący
Major: (...)zupełnie inaczej nie-prawica się organizuje w realu ( jeśli już to przede
wszystkim po znajomych na fejsie, a nie na własnych blogowiskach, których nie ma). Choć
de facto w realu organizuje się bardzo rzadko. (paradoksalnie, to prawica, a nie lewica jest
w necie bardziej kolektywistyczna). Dla kogoś, kto bloguje dla zabawy i przyjemności
bieganie z pochodniami, apele, okupowanie jakiś budynków, tudzież bojkoty mediów to
zwyczajne pieniactwo i oszołomstwo. Innymi słowy, skala politycznych emocji jest dużo,
dużo mniejsza, toteż mniejsza ewentualna interakacja.
Inne przyczyny wskazuje publicysta związany z pismami "Obywatel" i "Nowy
Obywatel",

a także bloger Salonu 24 Krzysztof Wołodźko - Consolamentum: Co do

związku między blogami

a realem: blogowiska nie pełnią tak silnej roli integrującej,

ponieważ zwykle stanowią rzecz oboczną: na salon24.pl lewica jest jednak w mniejszości
(Młodzi Socjaliści promowali także w s24 akcję Bank nie Mikołaj, bez specjalnego odzewu,
co zrozumiałe, skoro większość publiki to prawica), zaś blogi na lewica.pl to dodatek do
portalu, a nie jego główna część. Poza tym aktywiści lewicowi mają już zwykle
wypracowane inne formuły kontaktu i aktywności, niż blogosfera, częściej już bliżej
„reala”, mają już swoje struktury jak Młodzi Socjaliści, czy Demokratyczne Zrzeszenie
Studentów (http://www.demokratyczne.pl/), które niedawno, pod wodzą Maćka Łapskiego
(http://socjalista.salon24.pl) zainaugurowało dość głośną w mediach akcję przeciw
bankowi Millenium. Wiele akcji lewicy promowanych jest także na fejsbuku, albo za
pośrednictwem

portali

OBYWATELA,

lewica.pl,

KryPol,

Centrum

Informacji

Anarchistycznej. W tej sytuacji blogi nie są aż tak konieczne.
Marceli Sommer potwierdza fakt dominacji prawej strony w blogosferze, zaś
przyczyn słabości lewicy - również w działaniach poza internetem - upatruje w kwestiach
wewnętrznego konfliktu ideowego: Nie mam złudzeń co do siły lewicy w blogosferze.
Źródła naszej słabości blogowej są zresztą w dużej mierze odzwierciedleniem słabości
w realu. To jest przede wszystkim problem z tożsamością. Z jednej strony mamy ludzi,
którzy utożsamiają się z lewicą, ale ideowo nie mają z nią nic wspólnego. Z drugiej, mamy
sporą grupę ludzi, którzy mają realnie prospołeczne poglądy, ale słuszna kontestacja
lewicy establishmentowej skończyła się odrzuceniem przez nich tej identyfikacji. Pośrodku
jest bardzo niewielka grupka osób, których lewicowa autodefinicja idzie w parze
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z lewicowymi poglądami. Z tymi ostatnimi jest z kolei taki problem, że są ostro
skonfliktowani wewnętrznie i zarazem w dużej mierze pozbawieni sensownych koncepcji
wyjścia z kryzysu. Konflikt opiera się przede wszystkim na tym, czy oprzeć rozwój lewicy
na ludziach, którzy myślą, że lewicowość to europejskie trendy, wstyd za Polske
i dystynkcja wobec "ciemnogrodu" plus ewentualnie jakies elementy kulturowego
liberalizmu, ale za to nie odrzuca ich od samego pojęcia lewicy (inaczej mówiąc jest to
strategia nawracania elektoratu wielkomiejskiego na społeczną lewicowość), czy
przeprowadzić dużo poważniejszy zabieg odbudowy lewicowego myślenia i przywrócenia
pojęciom właściwych znaczeń (tu z kolei działanie oparte jest na przekonaniu, że w Polsce
brak lewicy jest brakiem siły broniącej interesów szerokich grup społecznych i brakiem
odpowiedzi na zapotrzebowanie na obronę społeczeństwa przed ideologią i praktyką
neoliberalizmu).

Sommer

w

przyszłość

lewicowej

blogosfery

patrzy

jednak

z optymizmem, zauważa też ruch w tym środowisku ideowym: Najciekawsze moim
zdaniem rzeczy dzieją się teraz w formacie „między blogiem a portalem”, czyli tam, gdzie
uprawia się dość tradycyjne dziennikarstwo i publicystykę, ale z wykorzystaniem szans,
jakie daje Internet. Do nich należą Nowe Peryferie, ale też choćby Nowy Obywatel online
czy Zielone Wiadomości. Drugi najpopularniejszy ostatnio sposób funkcjonowania lewicy
w

Internecie

jest

instrumentalno-pragmatyczny:

tworzenie

stron

tematycznych,

porządkujących wiedzę na dany, istotny z lewicowego punktu widzenia temat, albo
promujący jakąś sprawę (np. lokatorzy.pl, 8godzinpracy.pl, pokolenienazlecenie.pl).
Podejrzewam, że czas lewicowej blogosfery jeszcze nadejdzie, kiedy zostanie rozwiązany
jakoś problem tożsamościowy, natomiast to chyba będzie już jakaś „kolejna generacja”
lewicowców (niekoniecznie w sensie pokoleniowym).
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8. Polska blogosfera polityczna a dylematy etyczne
Odkąd w Polsce pojawiły się i zyskały popularność blogi polityczne można
zaobserwować, że emocje dyskutantów rozpalają tematy, uznawane niezmiennie za
podstawowe dylematy moralne naszych czasów, takie jak kara śmierci, eutanazja i, przede
wszystkim, aborcja. Dochodzą do nich, budząc równie wielkie emocje spory inspirowane
bieżącymi wydarzeniami, na temat obecności krzyża w przestrzeni publicznej czy też
prawnych rozwiązań dotyczących problemu przemocy w rodzinie. W tym tekście rozdziale
zajmę się przedstawieniem reakcji blogosfery na dwie sprawy – kwestię aborcji oraz
problemu parytetów na listach wyborczach. Oba zagadnienia cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem mediów, blogosfera zaś naprawdę gorąco debatowała tylko nad
pierwszym z nich.
Jakie emocje wywołują sprawy, związane z szeroko pojętymi dylematami
moralnymi pokazuje przykład chyba najbardziej dziś znanej blogerki politycznej,
posługującej się pseudonimem ~kataryna.

Gdy w 2004 ~kataryna zaczęła prowadzić

swojego bloga, jej wpisy zdobywały rosnącą liczbę komentarzy. Początkowo jednak,
nawet przy podejmowaniu ważnych bieżących tematów, takich jak praca tzw. komisji
orlenowskiej, liczba ta wahała się od kilku do maksymalnie 25 odpowiedzi. Gdy jednak
blogerka odniosła się do wypowiedzi Magdaleny Środy na temat religijnego podłoża
przemocy wobec kobiet w Polsce. I choć sama ~kataryna swój tekst zaczyna od
stwierdzenia, że szum wokół tej wypowiedzi jest całkowicie niepotrzebny, jest to jej
pierwszy tekst, który wywołuje dyskusję na 60 komentarzy, a więc ponad dwukrotnie
więcej od wcześniejszych najbardziej dyskutowanych wpisów 231.

8.1 Aborcja
Wyszukiwarka największego serwisu poświęconego blogom o tematyce politycznej
i społecznej, Salonu 24, po wpisaniu słowa kluczowego „aborcja” znajduje 828 wpisów
powstałych od października 2006, czyli początków istnienia strony, do kwietnia 2010.
Autorami tych wpisów są zarówno zwyczajni blogerzy, jak i piszący blogi znani publicyści
oraz redakcje (w Salonie 24 istnieje specjalna kategoria blogów redakcyjnych, w ramach
231

~Kataryna (2004) Ciszej nad tą Środą (na) http://kataryna.blox.pl/2004/12/Ciszej-nad-taSroda.html#ListaKomentarzy (ost. wizyta 15 11 2011)
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której teksty publikują redakcje wielu rozmaitych pism, zróżnicowanych zarówno pod
kątek częstotliwości ukazywania się, jak i opcji ideowej).
Aborcja jest tematem bardzo ostrych sporów, narastającym gwałtownie w
momentach związanych z tym zagadnieniem wydarzeń. W ostatnim roku głównym
impulsem do dyskusji była najpierw wygrana Alicji Tysiąc, której polscy lekarze odmówili
wykonania aborcji z przyczyn zdrowotnych, w procesie wytoczonym w Strasburgu
państwu polskiemu, później zaś kolejny proces, jaki Alicja Tysiąc wytoczyła redakcji
„Gościa Niedzielnego”.
Główne wątki, które pojawiają się we wpisach przeciwników aborcji wywołanych
pierwszą sprawą Alicji Tysiąc, to potępienie aborcji jako takiej, obawa przed możliwym
wykorzystaniem tej sprawy jako pretekstu do zmian przepisów antyaborcyjnych, a także –
już bardziej szczegółowo – dylemat moralny: jak zareaguje dziecko Alicji Tysiąc, gdy
dowie się, że jego matka otrzymała odszkodowanie za jego urodzenie. Pisze o tym m.in.
Grzegorz Stawarz:
Najbardziej w tym ucierpi jej córka, które prędzej, czy później trafi na artykuły o mamie,
która- w zależności od medium, w którym to przeczyta- chciała ją zabic, dopuścic się aborcji,
czy zdecydowac o tym, co zrobi ze swoim brzuchem.
Czy zada swojej mamie pytanie "Dlaczego", "Czy miało mnie tu mamo nie byc"? 232

Obrońcy Alicji Tysiąc zwracali na ogół uwagę na fakt, że domagała się ona
realizacji aborcji, którą, w związku z jej stanem zdrowia, gwarantowały jej przepisy.
~Walpurg pisze w maju 2008 roku:
Łukasz Warzecha, czołowy „intelektualista” dziennika „Fakt”, mówi właśnie w TOK FM, że
Alicja Tysiąc sama wystawia się na ataki (np. prymasa Glempa kpiącego z jej okularów) skoro
stała się „rzeczniczką skrajnych grup domagających się skrajnych rozwiązań”.

W Polsce „skrajnym rozwiązaniem” jest już zatem domaganie się realizacji obowiązującego
prawa, jeśli tylko nie podoba się ono biskupom i konserwatystom.
Podobno obowiązujące prawo dotyczące aborcji to kompromis. Jakim więc cudem poruszanie
się w jego obrębie jest skrajnością?
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G. Stawarz (2009) Najbardziej ucierpi córka Alicji Tysiąc (na) http://staw.salon24.pl/124612,najbardziejucierpi-corka-alicji-tysiac (ost. wizyta 15 11 2011)
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Cóż, to najlepszy dowód na to, że ów „kompromis” to jedynie figura retoryczna mająca
znieczulić ludzi opowiadających się za prawem kobiety do decydowania w pewnych
okolicznościach o aborcji.233

Gdy w wyszukiwarkę Salonu 24 wpiszemy "Alicja Tysiąc" znajdziemy 227
wyników. Już same tytuły niektórych z tekstów pokazują jak wielkie emocje wywołuje
sprawa. Autorzy nie zawsze panują nad językiem. "Bydle widziało na tyle, by ściągnąć
majtki" tytułuje wpis Siedem, jeden z autorów bloga "wPiS(z).234 Oczywiście takie
postawienie sprawy powoduje sprzeciw części komentatorów, piszących: "Obrzydliwy
post, obrzydliwy wpis" (~Grześ), "Skandaliczny post" (~ja_szczomb), pojawia się
wreszcie interwencja administracji portalu: "Proszę o nie używanie wulgarnego
i obraźliwego języka we wpisach, jak w tekście powyżej. Salon24 to miejsce rzeczowej
dyskusji, w którym nie ma miejsca na taki knajacki język. " (Bogna Janke). W innych
tekstach przeciwników aborcji pod adresem Tysiąc możemy znaleźć między innymi
określenia "wyrodna matka"235, czy też "morderczyni"236. Autor tego ostatniego określenia
w jednym z komentarzy nazwany zostaje "zwykłym skurwielem" (~pandada), co ciekawe
jednak rozpoczyna to dość ciekawą dyskusję filozoficzną na temat pojęć moralności
i wolności. Oczywiście obok wpisów emocjonalnych, a więc najbardziej widowiskowych,
pojawia się wiele bardziej wyważonych. ~Michał Kot pisze we wrześniu 2009:
Szanowna Pani,
Właśnie zapadł korzystny wyrok w Pani sprawie w sądzie okręgowym w Katowicach. "Gość
Niedzielny" ma przeprosić Panią i wypłacić 30 tys. zł zadośćuczynienia za sformułowania
zawarte w serii artykułów na Pani temat. Wielokrotnie mówiła Pani, że w sądzie, najbardziej
uraziły sformułowania, że otrzymała Pani odszkodowanie za to, że nie pozwolono jej zabić
własnego dziecka. Uważa Pani, że "Gość Niedzielny"bezprawnie ingerował w życie prywatne,
sugerując, że nie chciała dziecka. Nie jestem fundamentalistą, choć uważam aborcję za
morderstwo na nienarodzonym dziecku.
Nie rozumiem jednak Pani argumentacji, jakoby gazeta ingerowała w Pani życie prywatne.
Czy inne gazety opisujące Pani przypadek i wystąpienie w Stasburgu tego nie robiły? Owszem
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~Walpurg (2008) 726.Czy korzystanie z obowiązującego prawa to skrajność? (na)
http://walpurg.blog.onet.pl/726-Czy-korzystanie-z-obowiazu,2,ID315625191,n (ost. wizyta 15 11 2011)
~Siedem (2008) Bydlę widziało na tyle, by ściągnąć majtki (na) http://wpisz.salon24.pl/8545,bydlewidzialo-na-tyle-by-sciagnac-majtki (ost. wizyta 15 11 2011)
Jan Lotowski (2008) Agata Mróz kontra Alicja Tysiąc (na) http://lotowski.salon24.pl/73448,agata-mrozkontra-alicja-tysiac (ost. wizyta 15 11 2011)
~Slaughterhouse5 (2008) Morderczyni Alicja Tysiąc..
http://slaughterhouse5.salon24.pl/161531,morderczyni-alicja-tysiac-liberalne-slowo-glupca-czyli-moje
(ost. wizyta 15 11 2011)
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może z mniejszym zacitrzewieniem i zacięciem ale jednak. Z tym zastrzeżeniem, że cześć
pracy lewicowo-liberalnej była po Pani stronie.
Jak długo musi być w człowieku złość za niemożność dokonania aborcji na urodzonym
dziecku? Jak wielka to musi być to złość?
Moim skromnym zdaniem, sugestia " Gościa Niedzielnego" że nie chciała Pani dziecka jest
dopuszczalna w debacie. Jestem skłonny nawet przyznać rację gazecie. Czy w takim razie i ja
podlegam pod sprawę sądową? Nikt nie powinień mieć kneblowanych ust wyrokami
sądowymi. Poglądy mogą się mi nie podobać, ale jestem gotowym umrzeć - jak powiedział
Wolter - aby inni mogli je głosić.237

W podobnym tonie pisze na swoim blogu Cezary Krysztopa:
Załóżmy, że Alicja Tysiąc nie rozumie niewłaściwości postawienia własnego zdrowia ponad
życiem dziecka.
Lub załóżmy, że kieruje się dopuszczalnym prawem systemem wartości, który taka postawę
dopuszcza.
Załóżmy, że konserwatywny system wartości, domnujący w naszym kraju uciska kobiety.
I załóżmy, że eufemizmy o "prawie wyboru" nie kryją krwawej istoty rzeczy.
Załóżmy, że Alicja Tysiąc walczy tylko o prawo do życia zgodnie z wymienionym wyżej
systemem wartości.
Dlaczego w takim razie odmawia innym prawa do ekspresji innych, może przstarzałych
ale przecież nie mniej uprawnionych systemów wartości?
Załóżmy, że Alicja Tysiąc jest poczciwą kobietą pragnącą tylko dobra swoich dzieci i
świętego spokoju.
Skąd więc w niej triumfalizm po zamknięciu ust krytykom?238

Wpis Krysztopy owocuje prawie setką komentarzy, w dużym stopniu krytycznych
wobec Alicji Tysiąc, pojawiają się również głosy jej przychylne. ~Korrosia przywołuje
argument prawa wyboru w sytuacji zagrożenia zdrowia i pisze:
Załóżmy, że Alicja Tysiąc nie rozumie niewłaściwości postawienia własnego zdrowia ponad
życiem dziecka.
hmm
A ja nie rozumiem dlaczego miała by tego nie zrobić?
237
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Michał Kot (2009) Szanowna Pani Alicja Tysiąc (na) http://lewo.prawo.salon24.pl/126729,szanownapani-alicja-tysiac (ost. wizyta 15 11 2011)
Cezary Krysztopa (2009) Załóżmy, że Alicja Tysiąc (na) http://bozeuchowaj.salon24.pl/126910,zalozmyze-alicja-tysiac(ost. wizyta 15 11 2011)
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Nieważne, czy matka oślepnie, będzie miała paraliż czy inne komplikacje - kobieta nie
możliwości wyboru? Jak rozumiem od momentu zapłodnienia kobieta dla Autora staje sie
tylko inkubatorem i z własną żoną się rozwiedzie, kijem pogoni i z błotem zmiesza, jeżeli mu
sie sprzeciwi w takim przypadku a jezeli mąż postawi na swoim to jeszcze dziękować będzie
Najwyższemu że tylko ślepa została - czego Mu absolutnie nie życzę, tylko chcę Mu
uświadomić jak łatwo jest ferować nieomylne wyroki w stosunku do innych. Bo założę się, że
będzie miał poważne wątpliwości w stosunku do siebie i swoich bliskich.
A załóżmy, że jestem w ciąży i mam do wyboru urodzić dziecko i oślepnąć, lub nie urodzić
i opiekować się pozostałymi dziećmi? Chciałbym widzieć autora postawionego przed takim
wyborem. Zapewne otrzymam odpowiedź ze nie ma co sie zastanawiać - ślepnę i już. Dobrzy
ludzie mi pomogą, państwo mi pomoże wychować resztę dzieci (i nie mowie tu konretnie o p.
Alicji). Albo, że przecież nie bylo wiadomo czy oślepnie czy nie. W takim razie zapraszamy na
pole minowe, tam też wybuchnie albo nie...
Jak rozumiem autor jest za prawem naturalnym itp. na które powołują sie wszyscy obrońcy
życia napoczętego.
Prawo naturalne eliminuje ślepe matki i ich potomstwo, a kiedy matka ma naturalny wybór - to
zjada swoje młode, żeby ocalić siebie i wydać nowe potomstwo. (O, słyszę teraz, że ludzie to
nie zwierzęta - to może zdecydyjmy sie w końcu których przykazań będziemy przstrzegać)
Zgodnie z prawem katolickim każda kobieta powinna być skazana za aborcję. Zapłodnione
komórki nie zawsze zagnieżdzają się w macicy, i zostaja wydalone podczas miesiączki
(stosunkowo często). Skazać więc należy kobiety za wyrzucanie życia poczętego do kosza
i wprowadzić nakaz sprawdzania podpasek przed wyrzuceniem.
Poniższy tekst nie ma na celu jakiejkolwiek intencji życzeniowej, absolutnie nie chę by Autor
(ani jakakolwiek bliska mu osoba) był postawiony w takiej sytuacji.
Autorze, biorąc pod uwagę jednoznaczny osąd sytuacji - proszę mi z ręką na sercu
odpowiedzieć na pytanie: Co Pan zrobi, jeżeli pańska żona bedzie miała do wyboru:
a)odklejenie siatkówki i ślepotę do końca życia (nawet jeżeli lekarze orzekną pól na pół)
b)aborcję (w dozwolonych obecnie prawem ramach czasowych i sytuacyjnych)i szansę na
zachowanie zdrowia i możliwości wychowania i posiadania następnych dzieci?
I proszę sobie darować odpowiedź, że niewidoma kobieta też może mieć dzieci. A poza tym w
sumi pytanie też jest chybione - dlaczego pytam Pana a nie pańską małożonkę? Chyba nie
odmawia jej pan decydowania o własnym zdrowiu?

W ostatnim tygodniu września 2009 roku, w którym ogłoszono wyrok w sprawie
przeciwko "Gościowi Niedzielnemu", w Salonie 24 ukazały się 44 teksty opisane słowem
kluczowym „aborcja”. Oczywiście, obok tekstów odnoszących się do konkretnej sprawy,
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pojawiają się i bardziej ogólnie traktujące problem. Michał Wiśniewski pisze o braku
tradycji ochrony płodu w kulturze europejskiej:
Historia cywilizacji europejskiej wskazuje jasno, że ochrona płodu nie jest w żaden sposób
związana z dziedzictwem naszej kultury. Była dopuszczalna w starożytnym Rzymie. Tak samo
jak generalnie w Grecji. Więcej - zarówno w Grecji jak i w Rzymie można bylo - w różnych
okresach oczywiście i z różną dowolnością - zabić nawet urodzone dziecko (nie chodziło tylko
o władze ojca rodziny, ale takze np

o przypadek, kiedy dziecko urodziło się kalekie).

Co więcej - bezwzględny zakaz aborcji nie jest własciwy w naszym kręgu kulturowym nawet
religii katolickiej - w różnych okresach różnie Kościół podchodził do tej sprawy. Obecne
stanowisko KK jest datowane od końca.... XIX wieku (!!!). Bezwzględne potępienie aborcji w
KK liczy sobie więc zaledwie około 150 lat.
To tyle z historii i faktów drogie panie i panowie.239

Inną sprawą, która wywołała wśród blogerów ożywioną dyskusję na temat aborcji,
była tzw. "sprawa Agaty". W czerwcu 2008 portal gazeta.pl pisał:
14-letnia Agata z Lublina przyjechała do warszawskiego szpitala, by usunąć ciążę. Pomimo że
miała zaświadczenie z prokuratury, że "zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że ciąża jest
wynikiem czynu zabronionego - obcowania płciowego z osobą poniżej 15 lat", w Lublinie nie
udało się znaleźć szpitala, który wykonałby zabieg. Zgodnie z prawem takie zaświadczenie
dopuszcza aborcję. Za dziewczyną do Warszawy przyjechał ksiądz i działaczki z organizacji
obrońców życia. Pod szpitalem doszło do awantury. Małoletnia wylądowała w pogotowiu
opiekuńczym w Lublinie na czas zakończenia sprawy o pozbawienie matki władzy
rodzicielskiej. Jest w 11. tygodniu ciąży, a prawo zezwala na zabieg do 12. tygodnia 240

W sprawę zaangażowała się bezpośrednio minister zdrowia Ewa Kopacz, która
pomogła w znalezieniu ośrodka do przerwania ciąży, zaś w mediach i blogosferze
rozgorzała bardzo ostra dyskusja na temat całej sprawy. Po wpisaniu słów kluczowych
"Salon 24" i "Sprawa Agaty", wyszukiwarka Google znajduje 240 wyników. Ważną
postacią w tej dyskusji jest związany z Frondą i innymi mediami katolickimi Tomasz
Terlikowski, równocześnie będący jednym z aktywniejszych blogerów Salonu24.
Terlikowski był jedną z osób zaangażowanych w sprawę Agaty ze strony działaczy prolife, w związku z tym jego blog stał się wyjątkowym miejscem wymiany poglądów
z udziałem jednego z bohaterów całej historii. Wszystkie wpisy tego autora, opublikowane
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Michał Wiśniewski (2009) Aborcja, zabójstwo i inne - kilka słów dla ideologów (na)
http://latolemingow.salon24.pl/126874,aborcja-zabojstwo-i-inne-slow-kilka-dla-ideologow (ost. wizyta
15 11 2011)
http://wyborcza.pl/0,91026.html (ost. wizyta 15 11 2011)
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w najgorętszym dla sprawy okresie - czerwcu 2008 - i jej poświęcone zdobyły po ponad
100 komentarzy. Rekordowe zainteresowanie wzbudził wpis poświęcony inicjatywie
użytkowników forum pisma Fronda, chcących doprowadzić do ekskomuniki minister Ewy
Kopacz, jako osoby, która umożliwiła przeprowadzenie aborcji 241. Pod wpisem rozgorzała
dyskusja nad tym, czy dla urzędnika państwowego ważniejsze winny być obowiązujące
przepisy prawne, czy stanowisko kościoła, do którego deklaruje (jak minister Kopacz)
przynależność. Pojawiły się również rozważania nad interpretacją kodeksu kanonicznego.
Teksty, nie dotyczące wprost aktualnych sporów i pisane w związku z tym
spokojniejszym

językiem

budzą

mniej

emocji,

lecz

też

wzbudzają

mniejsze

zainteresowanie. Pokazuje to przykład bloga "Feministki za życiem", założonego w marcu
2010 przez grupę działającą pod tą samą nazwą. W swoim credo uczestniczki inicjatywy
piszą o sobie:
Sprzeciwiamy się, by organizacje pro-choice rościły sobie prawa do „reprezentowania
interesów kobiet”. Uważamy, że opowiadanie się za aborcją oznacza, że nie umiemy wyjść na
spotkanie naprzeciw kobiecym potrzebom. Nie chcemy przedstawiać aborcji jako konfliktu
matki i jej własnego dziecka. Sądzimy, że interesy obu idą ze sobą w parze. Jesteśmy
inicjatywą świecką, jednak zapraszamy również osoby religijne. Postaramy się w miarę
możliwości niekiedy dotknąć i tych aspektów debaty o aborcji. Celami naszej działalności są:
szerzenie wiadomości na temat aborcji, zarówno na polu medycznym, jak i społecznym
przedstawianie oraz propagowanie alternatywnych rozwiązań zamiast aborcji pomoc kobietom,
które zaszły w nieplanowaną ciążę Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby - kobiety i
mężczyzn, osoby religijne jak i niereligijne. Pokażmy, że bycie przeciwko aborcji to nie
„ciemnogród”

242

Wpisy autorek z reguły uzupełniane są przez ok. 30 - 40 komentarzy, podczas gdy
najżywiej dyskutowane teksty dotyczące wspominanych wyżej spraw prowokowały z
reguły ok. 100 komentarzy czytelników i odpowiedzi autorów.

8.2 Parytety

Kwestia parytetów, czyli gwarancji obecności określonej liczby kobiet bądź to na
konkretnych stanowiskach, bądź też na listach wyborczych, to zjawisko wzbudzające
241
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Tomasz Terlikowski (2008) Konsekwencje bycia katolikiem (na)
http://terlikowski.salon24.pl/50069,konsekwencje-bycia-katolikiem (ost. wizyta 15 11 2011)
http://feministki.za.zyciem.salon24.pl/ (ost. wizyta 15 11 2011)
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mniej emocji (odpada tu w zasadzie istotny w sprawie aborcji czynnik religijny), niemniej
w Salonie 24 znajdziemy 318 tekstów, opisanych słowem kluczowym "parytety". Część
wpisów okazuje się być jednak poświęcona zupełnie innym kwestiom - np. podziałowi
stanowisk w strukturach Unii Europejskiej, tak więc liczba wpisów poświęconych
interesującemu nas zjawisku jest o wiele mniejsza.

Najstarszy wpis w Salonie 24 poświęcony tej tematyce to satyryczny tekst
prawicowego publicysty Adama Wielomskiego, postulujący powołanie Partii Mężczyzn
i wprowadzenie odpowiednich parytetów243. Tekst ten nie wzbudza w zasadzie żadnego
zainteresowania, nawet nieliczni krytycy koncentrują się głównie na tym, że nie jest to
oryginalny wpis, a przeróbka starego tekstu z "Najwyższego Czasu". Zapowiada on jednak
pewien nurt pisania o tym problemie - kpiący, mocno ironiczny.

Poważna rozmowa o parytetach rozpoczyna się w lipcu 2009, mamy do czynienia
wręcz z wysypem tekstów na ten temat. Warto jednak wspomnieć, że zainteresowanie się
blogerów tematem, nie idzie w parze z zainteresowaniem się nim komentatorów ich
blogów. Z wyjątkiem poświęconemu tematowi wpisowi ~kataryny (89 komentarzy), teksty
o parytetach uzupełniane są z reguły przez zaledwie kilka uwag czytelników. ~kataryna
w tekście zatytułowanym "Parytety" pisze:
Jeśli Partia Kobiet jeszcze istnieje, to właśnie ona powinna się najbardziej obawiać planów
wprowadzenia obowiązkowego parytetu na partyjnych listach wyborczych. O ile bowiem PO,
PiS czy SLD nie będą miały problemu ze znalezieniem figurantek gotowych dać się dla picu
wpisać na listy wyborcze aby uczynić zadość biurokratycznym wymogom, o tyle jakoś trudno
mi sobie wyobrazić, że Partii Kobiet uda się znaleźć mężczyzn chętnych do zapełnienia
obowiązkowego co drugiego miejsca na liście partii kobiecej już z nazwy. I w ten oto sposób
Kongres Kobiet Polskich chcąc zwiększyć udział kobiet w polityce niechcący zamorduje
jedyną w pełni kobiecą inicjatywę polityczną. Tak to jest z uszczęśliwianiem innych na siłę.

Nawiasem mówiąc wyborcze wyniki Partii Kobiet, a także niewielki procent wyborczych
głosów jaki zbierają niedoreprezentowane na listach wyborczych kobiety startujące z list
innych partii, są dużo bardziej wiarygodną informacją na temat naszego stosunku do kobiet
w polityce, niż jakikolwiek sondaż. Jeśli nie głosujemy na kobiety nawet wiedząc, że te, które
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AdamWielomski (2007) Partia mężczyzn (na) http://adamwielomski.salon24.pl/64686,partia-mezczyzn
(ost. wizyta 15 11 2011)
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mamy do wyboru na liście wyborczej, znalazły się tam naprawdę z własnej i partyjnych
kolegów woli, to jaka jest szansa, że to się zmieni jeśli tych kobiet będziemy mieć co prawda
do wyboru więcej, ale za to przy każdej z nich zasadne wątpliwości czy jest tam na poważnie
czy tylko dlatego, że trzeba było spełnić ustawowe wymogi i kandydujący z tej samej partii
szwagier ją uprosił, żeby się dała wpisać? Po wprowadzeniu parytetów zagłosowanie na
kobietę będzie się wiązało z dużym ryzykiem, że się głosuje na figurantkę. A kobieta, której
jakaś partia zaproponuje kandydowanie nigdy nie będzie mieć pewności czy to dowód uznania
dla jej osiągnięć i aspiracji, czy tylko upokarzające zaproszenie do robienia za "parytetówkę".
Żeby partii listę zarejestrowali albo dali więcej kasy. Bo Marek Borowski już zgłosił pomysł
aby - w razie gdyby obowiązkowe parytety okazały się niekonstytucyjne - nagradzać większą
dotacją te partie, które z własnej woli wprowadzą parytety. To jest dopiero upokarzające,
kobiety za kasę. Tymczasem w takich sprawach nie ma łatwych rozwiązań, wymuszenie
łatwiejszego dostępu na listy wyborcze wcale nie musi się przełożyć na większy udział
w polityce, przeciwnie, może go utrudnić.
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Większość komentarzy jest krytyczna wobec idei parytetów, wśród nielicznych
głosów "za", głównym argumentem jest kulturotwórcza rola prawa, pojawia się też
stwierdzenie, że przyczyną słabych wyników wyborczych kobiet są niskie pozycje na
listach wyborczych. Jeden z polemistów, ~ezekiel, decyduje się na napisanie własnego
tekstu, pokazującego jego punkt widzenia na sprawę.
Naczytałem się ostatnio, że ewentualne parytety na listach wyborczych uderzają w kobiety w
różnoraki sposób. Kobieta, bowiem nie jest wcale gorszą i jeśli tylko chce, to dostanie się na
listę i do rady nadzorczej, a niektórzy znają nawet takie związki, w których to kobiety noszą
spodnie. Nie jest, więc tak, że bez parytetu białogłowa sobie nie poradzi. A zakładanie, że
kobietom potrzebna jest jakaś kwota trąci wobec nich pogardą i uderza w ich godność.
Socjalistyczny, ponury żart można powiedzieć.
Kobieta, więc która wskoczyłaby na listę z parytetu nie dostałaby się tam przez wzgląd
na swoje kompetencje tylko byłaby, za przeproszeniem, zwykłą parytetówką. Kawałkiem
mięsa ku biurokratycznemu „odwalcie się od naszej partii”. Takie rozwiązanie nie służy płci
pięknej. Nawet jej szkodzi. Ewentualny parytet obniżyłby poziom na listach wyborczych, bo
jak wiadomo pomysły egalitarystyczne zawsze powodują równanie w dół. I tak w sejmie RP
nie znalazłoby się - tak jak jest to dzisiaj - grono znamienitych naukowców, wybitnych
prawników, ludzi zasłużonych i prawych, tylko parytetówki; nędzne, mierne biurowy, które
wskoczą na listę, bo im stary w domu każe.
Parytet jest formą wyznania prawodawcy, że kobieta nie posiada w sobie woli mocy.
Wszystko, bowiem jest kwestią hartu ducha. I na Biegun Północny można iść bez ręki i bez
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nogi, czego dowiódł Jan Mela. Bez parytetu szedł. Podjazdy dla wózków inwalidzkich przy
urzędach i autobusy niskopodłogowe w świetle dokonania Meli wydają się jakimś
socjalistycznym żartem. I Krystyna Mokrosińska również wie, że jeśli kobieta w zapała wolą
mocy to może zostać prezesem. Wtórują jej pani profesorowie różnej maści, które podpisały
się pod apelem przeciwko wprowadzaniu parytetów.
Panie profesorowie - sygnatariusze uczą studentów na najzacniejszych placówkach
naukowych w kraju. Dziennych studentów uczą między innymi. A ci swoją edukacyjną ścieżka
udowadniają również, że wystarczy wola mocy, aby się na kierunki najlepsze zgłębiać i
ustawionym być na rynku pracy. Bo po ukończonym prawie na UW dostanie się więcej u
pracodawcy pieniążków na starcie, niż po ukończeniu Wyższej Szkoły Tego i Tamtego w
Olecku. Dziwna tylko korelacja istnieje między wolą mocy studentów a grubością portfeli ich
rodziców. Ostatnio w Polityce był opisany przypadek Jana Kolano. Poszedł za młodu za kraty,
a tam z nudów nauczył się fizyki tak starannie, że teraz go po seminaryjach profesura ciąga. I
bez parytetu dał rady. Resocjalizacja to jakiś ponury, socjalistyczny żart.
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Czy to wina ironicznej formuły (blogerzy nie zawsze rozumieją ironię, co jednak
jest tematem na oddzielny tekst), czy braku zainteresowania tematem, trudno stwierdzić,
w każdym razie powyższy tekst nie doczekał się ani jednego komentarza. Podobnie, jak
opublikowany na blogu "Krytyki Politycznej" artykuł Kingi Dunin i Magdaleny Środy
"Jak bronić parytetów"246.
Jedyny moment, w którym parytety wzbudziły trochę większe zainteresowanie, to
kampania prezydencka, dokładniej zaś moment pojawienia się tego wątku w kampanii
Bronisława Komorowskiego. Znów najwięcej emocji wywołał, tym razem króciutki, tekst
~kataryny, będący prostym zestawieniem dwóch wypowiedzi kandydata na prezydenta:
Wrzesień 2009
Więc ja mówię, uważam, że parytety nie są konieczne. Powiem po prostu wprost uważam, że
raczej to jest pomysł na polityczne zaistnienie niż na rozwiązanie problemu (...) Więc ja
uważam, że tego rodzaju sprawy, bo to są bardzo ważne sprawy, jak zwiększanie aktywności
poszczególnych grup społecznych, czy płci także w demokracji no nie powinny być rozwiązane
pod kątem przypodobania się wyborcom przed wyborami, a takie ryzyko istnieje. Oczywiście
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~Ezekiel (2009) Parytetówki (na) http://ponowoczesny.salon24.pl/115300,parytetowki (ost. wizyta 15 11
2011)
Kinga Dunin, Magdalena Środa (2009) Jak bronić parytetów? (na)
http://krytykapolityczna.salon24.pl/114974,dunin-sroda-jak-bronic-parytetow (ost. wizyta 15 11 2011)
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ma pani rację, no to jest tak prosty mechanizm, że każdy by chciał po to sięgnąć. Tylko pytanie
czy z tego będzie korzyść dla kobiet i korzyść dla Polski.

Luty 2010
Nie mogę zrozumieć, po co wam kobiety
Jakieś nowomodne, płciowe parytety
Skoro w Polsce zawsze nie my kobietami
Rządzimy na co dzień – lecz kobiety nami
Ale jeśli chcecie władzy, to ją bierzcie
Zdobądźcie Sejm polski wyzwolone wreszcie…
Wypędźcie stąd mężczyzn bez prawa do łaski
Pozbawcie Marszałka władzy oraz laski
Niech tu laska rządzi, bądź co bądź kobieta
Wyrwana z rąk męskich wskutek paryteta
Czerwiec 2010
Namawiam swoje własne środowisko, aby przyjąć parytet 35-procentowy na listach
wyborczych. Ale jeśli Sejm uchwali 50 procent, to też podpiszę tę ustawę. 247

Komentarze pod tekstem są poświęcone jednak walce przedwyborczej, nie zaś
samej idei parytetów, tak więc i ten przypadek trudno uznać za dowód zainteresowania się
tym postulatem.
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~Kataryna (2010) Komorowski jest stały w poglądach (na) http://kataryna.salon24.pl/201135,tiakomorowski-jest-staly-w-pogladach (ost. wizyta 15 11 2011)
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9. Problemy blogosfery

9.1 Agresja
Agresję uznać należy za jeden z największych, a prawdopodobnie największy
problem polskiej blogosfery politycznej. Sprzyja jej temperatura sporów politycznych,
sprzyja (choć dyskusje polityczne czy ideowe na portalach społecznościowych, gdzie
większość osób ujawnia swoje dane osobowe pokazują, że nie jest warunkiem
koniecznym) anonimowość. Jest to stały problem większości blogowisk. choć oczywiście
jego nasilenie zwiększa sie proporcjonalnie odwrotnie do ich hermetyczności.
Poszukiwanie rozwiązania tego problemu jest stałym zmartwieniem szefa Salonu24, Igora
Janke, który mówi, że jednym z kluczowych momentów w dziejach jego portalu było
uświadomienie sobie konieczności wprowadzenia ograniczeń w dyskusji. Dopiero po
sześciu latach problem wydaje się być częściowo przynajmniej opanowany: (...)Moment
następny, bardzo trudny dla nas, z czym do dzisiaj ciągle się szamoczemy, gdy już
zaczęliśmy być coraz większym portalem i zaczęło wybuchać coraz więcej awantur
w Salonie. Z jednej strony - ok, chcemy to rozwijać, z drugiej strony zaczynają się walki pomijam trolli, takich klasycznych, zaczęli nas szantażować rozmaici trolle, z lewa
i z prawa. Był taki moment, w którym wybuchało sporo awantur i kończyło się to, że salon
dostawał metkę, której w życiu nie chcieliśmy - miejsce wariatów, którzy się naparzają, że
tu są jakieś awantury Wiedzieliśmy, że musimy nad tym zapanować i to dosyć szybko.
A robliśmy to wolno bardzo i dzisiaj uważam, że to był nasz największy błąd, że trzeba było
szybcko i stanowczo zareagować, bo być może byłby to o wiele jaśniejszy komunikat.
A myśmy się wahali: "Nasi użytkownicy, to tak głupio tutaj..." Było to trochę
niekonsekwentne. Jednak od pewnego momentu postanowiliśmy być o wiele bardziej
konsekwentni, dzięki czemu straciliśmy iluś tam blogerów, z których jednych ceniliśmy,
innych nie ceniliśmy, to nie ma znaczenia, my nie jesteśmy od tego, żeby lubić, albo nie
lubić, zgadzać się, albo się nie zgadzać. Jesteśmy dużym miejscem, w którym spotykają się
różni ludzie, to zgadzać mogę się tylko ja prywatnie z jakąś tam częścią. Od początku
założyliśmy, że nie budujemy miejsca, które jest bardzo wąskie ideologicznie, bliskie moim
albo jakimkolwiek innym poglądom. Będziemy budować jak najszersze miejsce. Dlatego to,
że się prywatnie nie zgadzam z bardzo wieloma ludźmi na Salonie to nie jest problem.
Problemem było, że robił się burdel i nad tym burdelem próbowaliśmy zapanować.
I wiadomo było, że nie może się to spotkać z dobrym przyjęciem. I tak też było, był moment,

232

w którym sporo osób zaczęło odchodzić. Nie chcę myśleć, czy było dobre wyjście z tej
sytuacji, moim zdaniem nie było. Bo albo byśmy to zostawili i ten projekt by się zabił po
chwili sam, podzielił się sam na jakiś wiele małych tych; albo próbujemy nad tym
zapanować, część ludzi odeszła, ale to cena, którą musieliśmy zapłacić. Być może pewne
rzeczy można było zrobić bardziej stanowczo, inne bardziej delikatnie, postępować
mądrzej, głupiej, ale jakąś cenę za trwanie trzeba płacić. Za to, że jesteśmy coraz więksi.
I im bardziej będziemy więksi, w co wierzę, takie problemy ciągle będą. Ale musimy
zbalansować, by nie być takim medium, jak, nie chcę porównywać, medium, w którym
obowiązują rozmaite poprawności polityczne, które jest takie, jak większość mediów i nie
być medium, które jest traktowane jako zbiór wariatów, którzy się między sobą naparzają,
szukają wrogów do odstrzelenia. I taką politykę próbujemy realizować. Zawsze mogą nas
spotkać oskarżenia - nie ma wyjścia, mówiąc szczerze, już się na to uodporniłem,
przeczytałem na swój temat wszystko. Pytasz o ważne momenty - to nie był jeden moment,
to się toczyło i to było ważne. Traumatyczne doświadczenie, bo czytać to, co ja o sobie
czytałem (dalej czytam, ale mnie to już nie rusza) jest ciekawym doświadczeniem. Bo jaki
był problem? Zauważyliśmy w pewnym momencie, że część poważnych ludzi nie chce
przyjść do salonu. Salon był już wtedy postrzegany jako prawicowy, rozmawiałem
z wieloma ludźmi, nie będę podawał nazwisk, bo to były prywatne rozmowy, w każdym
razie chodzi o poważnych konserwatystów, którzy, wiem, byliby tu dobrze przyjęci i oni
mówili "Wie pan, nie przyjdę, bo nie chcę być obrzucony błotem i nie chcę czytać o sobie
takich rzeczy, jakie pan czyta". To był dla nas sygnał, że musimy zacząć nad tym panować.
Teraz mam wrażenie, że to się jakoś zaczyna układać.

Administracja wielokrotnie apelowała o ograniczenie agresywnych zachowań.
Blogerom dano do dyspozycji możliwość blokowania konkretnych użytkowników na
swoich blogach, często jednak stało się to narzędziem do wycinania - pod pretekstem walki
z chamstwem - co bardziej kłopotliwych polemistów. Wreszcie wprowadzono zasadę
ukrywania wpisów lub całych blogów konkretnych użytkowników, bez kasowania ich
zawartości. Przy takiej treści pojawia się komuniakt "zawartość ukryta", zaś odblokować ją
można po wykonaniu kilku czynności. Redakcja uważa to za rozwiązanie optymalne,
niestety jednak mocno utrudnia to poruszanie się po blogach. Kolejnym środkiem, którego
używa administracja jest blokowanie kont. Blokada może być terminowa lub
bezterminowa, zaś lista zablokowanych użytkowników jest ogólnie dostępna na stronie
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http://www.salon24.pl/locked-accounts/.

Przy

każdym

zablokowanym

znajdziemy

informację na temat złamania konkretnego punktu regulaminu Salonu24, czasem
uzupełnioną o dodatkowy komentarz. Poniżej wybrane kilka przykładów takiej
rozszerzonej informacji:
Blokada za personalne ataki na innych blogerów.
ustawiono blokadę bezterminową - kolejne wcielenie wczesniej kasowanego trolla
Obrażanie użytkowników salonu24, prowokowanie konfliktów, trollowanie.

Blogerzy Salonu24 agresję wskazują jako największy problem blogowiska. Bloger
~Mireks pisze z okazji opublikowania pięciuset wpisów w Salonie:
W czasie, kiedy powstawało tych 500 notek, zostałem wielokrotnie nazwany SBkiem (choć ze
względu na swój wiek dzięki Bogu nie miałem nawet okazji nikogo takiego poznać),
komuchem (choć gdy dojrzewała moja pełna świadomość polityczna wyprowadzano sztandar
PZPR), NKWDzistą strzelającym w tył głowy (tu bez zbędnego komentarza), konfidentem,
matołem, durniem, idiotą, w tym pożytecznym, również ch..m i skur....synem. Ktoś powie, że
w ogromnym tłumie blogerów coś takiego się musi zdarzyć. Owszem, na pewno. Statystycznie
jednak nie były to przypadki incydentalne.

Co

więcej,

jako

piszący

anonimowo,

podważono

moje

umiejętności

zawodowe,

zdeprecjonowano moją wiedzę zawodową, o której nikt nie ma najmniejszego pojęcia.
Stwierdzono, że nienawidzą mnie moi współpracownicy, a moja najbliższa rodzina nie ma
najmniejszego zamiaru mnie znać. Apogeum wykwitu nienawiści było stwierdzenie, że
rzuciłem swoją żonę i dzieci (nota bene, których nie posiadam, a moja żona jest dla mnie od
dnia kiedy powiedziałem TAK moim największym dobrem jakie mnie spotkało). Dodam
potwierdzono, bo jak napisano, rozmawiano z ww. osobiście na mój temat. Telefonowano do
mnie i dawano mi do zrozumienia (z grzeczności słów nie przytoczę), że mam zaprzestać
swojej działalności blogerskiej.
Przetrwałem jednak te 500 wpisów, pomimo prowokacji, ordynarnych słów, manipulacji,
zastanawiając się za każdym razem, czytając co powyżej napisałem, co kieruje osobą piszącą
po drugiej stronie. Osobą piszącą takie teksty. Co rodzi się w jego umyśle. Jak żyje, pisząc a
zarazem czyniąc anonimowo w stosunku do innej osoby, pełne plugastwa oszczerstwa.

Agresja jest częstym tematem wpisów, choć z reguły dostrzegana jest wyłącznie u
przeciwników politycznych. Im bardziej znany lub aktywniejszy bloger, tym częściej staje
się bohaterem wpisów innych blogerów, często niezbyt wyszukanych. Przykładowo bloger
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posługujący się pseudonimem ~Pantadek pisze poświęca tekst blogerowi Grzegorzowi
Wszołkowi - GW 1989:
Dziewicę mamy w s24! Grzesio Wszołek się nazywa i pisuje tak:
"Zawsze sądziłem, że w myśl mojej religii (z czego hierarchowie Kościoła zdają sobie
doskonale sprawę), seks z prostytutkami jest cudzołóstwem."
A skoro cudzołóstwo z profesjonalistkami tak go bulwersuje, to i pewnie żadnej innej też nie
ruszył, nie?
Jak ja ci współczuję, Wszołku :)
PS
Teraz już wiemy dlaczego
tak często pisuje na s24
:)248

Administracja Salonu24 często oskarżana jest o tolerowanie chamstwa (tu również
z reguły pojawia się kontekst polityczny). Renata Rudecka-Kalinowska pisze na swoim
blogu o treściach, znalezionych u innych autorów i zebranych w jednym miejscu:
Czytajcie lubczasopismo „Publicystyka” !
WARTO!
TAM JEST PRAWDA!
Dzisiaj dwa przykłady tekstów, których administracja nie usuwa mimo zgłoszenia.
Oba kwalifikują się do prokuratora – i jako zniewagi i jako obraza urzędu.
Oba powinny zostać przekazane do Kancelarii Prezydenta RP, jako przyklady języka
nienawiści w mediach elektronicznych
Oba, wraz z komentarzami pod nimi są dowodem chamstwa, nieopanowanych emocji,
nienawiści i plugawości.
Przeczytajcie te teksty zwolenników PiS, zobaczcie, jak życzą ludziom śmierci, jak wyją , jak
plugawym językiem mówią o Polsce i Polakach.
Niech was i waszych bliskich Pan Bóg chroni przed glosowaniem za tym, by w Polsce TACY
ludzie mieli kiedykolwiek, cokolwiek do powiedzenia.
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treść usunięta przez administrację Salonu 24, opublikowana 12 grudnia 2009 pod adresem
http://pantadek.salon24.pl/
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Teksty te usunę, jeśli tylko usunie je administracja. Ale skoro mają działać moblilizująco na
zwolenników PiS - to niech podziałają także w drugą stronę: odstręczając przyzwoitych ludzi
raz na zawsze od PiS.
Nie tylko ja zauważyłam te teksty, których jakoś nie zauważa redakcja Salonu 24.

http://piekne.salon24.pl/338393,nocny-popis-skinow-w-marynarach-i-w-leginsach
http://kajzer.salon24.pl/338388,zobaczcie-ja-zajadla-prawica-opluwa-l-walese

A teraz powstrzymajcie odruch wymiotny i PRZECZYTAJCIE to i zastanówcie się
DLACZEGO te teksty przez tyle godzin są w Salonie 24:?

http://anna.salon24.pl/338368,walesie-malo-ze-lech-kaczynski-nie-zyje
i to:
http://donaldmatole.salon24.pl/338364,rzeczy-k-a-pospolita249

Oba wspomniane teksty zostały ostatecznie ukryte przez administrację. W
pierwszym z nich, "Wałęsie mało, że Kaczyński nie żyje" ~Anna pisze:
Matko jedyna, ja nie mogę oglądać telewizji, skończyłam robotę, i sobie włączyłam tv, trafiłam
na Wałęsę u Olejnikowej. Teraz w nocnej powtórce.
Nie wiem czy ktoś miał nerw żeby to oglądać, mnie poszarpało jak starym folksvagenem.
Znaczy się tak, zdaniem Wałęsy Tusk ucina rękę temu który zawinił ( ale wcale nie zawinił) ale
nie ucina głowy. Głową jest, zdaniem Wałęsy, Lech Kaczyński. Kurwa, nie wiem jakim to
trzeba być bydlakiem?
Czy gdzieś są jakiekolwiek granice tego szamba? czy te wszystkie agenty kiedyś wyzdychają?
Jak ktoś chce to niech to sobie obejrzy, choć nie polecam, bo można się porzygać.
Są stare teksty też typu:
"po co się tam pchał?"
"Prezyden Rosji miał być na grobach" (on pewnie nawet nie wie na jakich)
"nikt go tam nie chciał"
"chciał wygrać na tym wybory"
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R. Rudecka-Kalinowska (2011) Czytajcie Publicystykę - część II (na) http://renata.rudeckakalinowska.salon24.pl/ 338431,czytajcie-publicystyke-czesc-ii (ost. wizyta 15 11 2011)
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"całe to nieszczęście było przez niego" (coś w ten deseń)
itd
Ja uważam, że wygranie przez PiS teraz wyborów będzie nieprawdopodobnie politycznie
niewygodne, bo z tego burdelu będzie ciężko wyjść obronną ręką nie mając żadnej telewizji.
Jednakże nie wiem kim trzeba być lub jak bardzo nieświadomym (bo tego nie wykluczam)
żeby zagłosować na te mendy.250

Drugi z wpisów jest ogólnodostępny, nie ma w nim, w odróżnieniu od pierwszego,
wulgaryzmów. Nie brak za to brutalnych określeń przeciwników politycznych
i dziennikarzy, których ~Pies Pawłowa określa mianem "rosyjskich agentów i usłużnych
idiotów w kontrolowanych przez Moskwę polskojęzycznych mediach "251 Z tym tekstem
możemy zapoznać się bez problemu, ukryte zostały natomiast oba teksty, których autorzy
zebrali najbardziej wulgarne i agresywne komentarze z dyskusji m.in. na blogach ~Anny i
~psa Pawłowa. Rudecka-Kalinowska tak komentuje działania administracji:
Ach te KOMUSZE OBYCZAJE.
Wszak trzeba usunąć dowody WŁASNEJ WINY, najlepiej ścinając głowę posłańcowi
przynoszącemu złe wieści. Ukrycie brutalnie chamskich tekstów i tekstów krytykujących fakt,
że przez długi czas ktoś TOLEROWAŁ mimo zgłaszania nadużycia ich dostępność dla
czytelników - to skandal!
Pytam więc administrację Salonu 24 - dlaczego ukryto teksty krytykujące fakt
bezprzykładnego chamstwa?
Czy to ZEMSTA za wskazanie zła?
Zemsta na ludziach kierujących się moralnością i pouczających administrację Salonu 24, że nie
wolno tolerować brutalnego chamstwa, łamania prawa - tylko dlatego, że ma miejsce na
blogach ZWOLENNIKOW PIS?
Co w takim razie "zwinęła" administracja Salonu 24? Przykłady złamania prawa przez
pisowskich blogerów? Czy także dowody własnej trwającej wiele godzin tolerancji dla łamania
prawa? 252

250

251

252

~Anna (2011) Wałęsie mało, że Lech Kaczyński nie żyje (na) http://anna.salon24.pl/338368,walesie-maloze-lech-kaczynski-nie-zyje (ost. wizyta 15 11 2011)
~Pies Pawłowa (2011) Rzeczy k***a pospolita (na) http://donaldmatole.salon24.pl/338364,rzeczy-k-apospolita (ost. wizyta 15 11 2011)
http://renata.rudecka-kalinowska.salon24.pl/338431,czytajcie-publicystyke-czesc-ii#comment_4917943
(ost. wizyta 15 11 2011)
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Renata Rudecka-Kalinowska w Salonie24 jest jedną zbardziej rozpoznawalnych
blogerek. Jako osoba bardzo mocno zaangażowana w politykę po jednej ze stron
politycznego sporu ma liczne grono zwolenników i - jeszcze liczniejsze - przeciwników.
Wielu z nich powtarzało w komentarzach informację, że w stanie wojennym dysponowała
jedną z trzech przyznanych przez Służbę Bezpieczeństwa koncesji na prowadzenie punktu
ksero w Krakowie. Informacja ta, przez Rudecką-Kalinowską okreslana mianem
"esbeckiej plotki", była przez nią wiele razy dementowana. Pod jednym z wielu - tym
razem neutralnym - wpisów poświęconych swojej osobie pisze:
Oświadczam już po raz setny, że nigdy nie prowadziłam żadnego punktu ksero ani innego
punktu "małej poligrafii"
Osoby, które uporczywie rozprowadzają nieprawdziwe informacje na mój temat czynią to
w wyłącznym zamiarze naruszenia moich dóbr osobistych.
13 października tego roku przekazałam informację administracji Salonu 24, że przygotowuję
pozew przeciw oszczercom.
Aktualnie trwa przygotowywanie materiałów do pozwu.
Ze względu na fakt, iż niektórzy oszczercy mieszkają poza granicami RP - ustalenie ich danych
osobowych na podstawie IP prowadzić będzie prokuratura, ponieważ za poradą moich
prawników proces będzie mieć charakter karny. 253

W roku 2008 blogerka Isztar, w tekście, którego dziś nie znajdziemy w archiwum
Salonu24, zarzuciła Renacie Rudeckiej-Kalinowskiej nierówne standardy w piętnowaniu
oznak zajadłości i braku kultury u Salonowych dyskutantów.
Zachęcam wszystkich, z całego serca, do zaglądania na słynny w Salonie blog radnej
powiatowej PO i fanatycznej wielbicielki tejże partii, pani Renaty Rudeckiej-Kalinowskiej.
Jest to unikatowe miejsce, gdzie szlochający z zachwytu nad Donaldem pełowcy jednocześnie
wytykają pisowcom ślepą miłość do ich wodza, oraz nazywają ich swołoczą i śmieciem,
jednocześnie ubolewając, że kultura w Salonie "schodzi na onet", jak to głosi opis jednego z
tych blogerów, którzy się do "onetyzacji" Salonu własnoręcznie przykładają.
Każdy stały bywalec Salonu wie doskonale, jaki bezmiar miłosierdzia potrafi okazać RRK
parszywym pisowcom i innej prawicowej swołoczy oraz motłochowi. Ciepło jej komentarzy na
253

http://mesko.salon24.pl/134960,3-fundamentalne-pytania-do-renaty-rudeckiejkalinowskiej#comment_1859777 (ost. wizyta 15 11 2011)
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temat Jarosława Kaczyńskiego jest już szeroko znane zarówno ww. swołoczy, jak i klice
wielbicieli RRK, dostających orgazmu przy czytaniu nawet najbardziej idiotycznych
i niewyszukanych bluzgów pod adresem tej pazernej miernoty, co to chce tylko pociągać za
sznurki (?), nawet nie trzymając się władzy, jak utrzymuje RRK.
Ponadto, czytając posty i komentarze autorstwa Radnej Powiatowej, można odnieść wrażenie,
iż większość czasu spędza ona na nerwowym obgryzaniu paznokci w oczekiwaniu, aż
najmilszy jej sercu Donuś rozliczy wreszcie ów, znienawidzony przez nią, faszystowski rząd
Kaczorów. Nawiasem mówiąc, pragnę wyrazić nadzieję, że RRK nie uderzyła się w sufit
skacząc z radości po ogłoszeniu wyników ostatnich wyborów, choć niestety wiele na to
wskazuje.
Najciekawsze jest jednak, że przy tym wszystkim RRK oraz jej hodowla, gromko skandująca
znane sobie, mocno powycierane hasła plemienne (np. "wytępić pisowską hołotę!" lub
"dekaczyzować!", czy też inne sprowadzające się do skrótu "na pal z Ziobrą") na łonie jej
bloga, wykazują skłonność do obserwowania świata sposobem, jak to się ładnie przyjęło
nazywać, Kalego. Ładnie nam to obrazuje przedstawiony poniżej zestaw komentarzy, które
wszystkie razem mają zadatek na publikację w jakimś nawet prestiżowym czasopiśmie
w dziale "Humor".
Mianowicie, na stwierdzenie Agawy, że RRK przypisuje agresję i głupotę tylko jednej partii,
pada taka oto odpowiedź autorki:
Nikt tak jak PiS i jego wyznawcy nie osiągnął szczytów agresywnej głupoty. Zwłaszcza tu,
w Salonie 24.
Tak, zwłaszcza... Zaś pod spodem wpisało się żywe potwierdzenie tych słów w osobie
blumena, który napisał:
Szlam ciemnogrodu
Pani Renato, swietne !
Wracajac do sprawy trollow i piskow pisowskich obgryzajacych i obsikujacych nogawki, jest to
dla mnie fenomen,ze pieski Jarka nigdy nia maja dosc w oferowaniu chamstwa, klamstw i
prowokacji. [...] To jest tak typowo polskie, jak cos nie rozumiem, to trzeba to zniszczyc.I stad
na tym blogu mamy tabuny po prostu zwyklych idiotow i niedouczonych "inteligencikow", a
przede wszystkim tych osobnikow, ktorzy zagryza kazdego,ktory jest dla nich nieosiagalnym
idealem. [...]
- no, proszę - nie masz to, jak domieszać do tego w typowo patriotyczny sposób polskość.
Sama RRK, bojowniczka o wysoki poziom kultury w Salonie, napisała także m.in.:
Przypuszczam, że taki kompleks niższości tych agresywnie głupich PiSowców wyksztalciło w
nich realne życie i pogarda otoczenia im okazywana. Stałe uświadamianie im, niedouctwa i
braku możliwości dorównania innym. [mogłabym się tu wrednie przyczepić do czyjegoś
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"niedouctwa" objawionego np. w gramatyce i interpunkcji powyższego komentarza, ale wolę
nie szerzyć stereotypu złego pisowca]
Ech, jak dobrze, ze TO poszło sie paść we Włoszczowej przy peronie - spokojnie tam, dużo
trawy, mało ludzi, tylko jeden pociąg tam się zatrzymuje. [poetycka metafora. "TO" = rząd PiS]
Salon 24 ma wszelkie szanse dzięki sfrustrowanym wyznawcom PiS stać się miejscem w którym
nie tyle ścierają się a raczej PODCIERAJĄ SIĘ poglądy ludzi PiS.
...cóż, RRK widocznie nie wystarczy już jej własny blog, gdzie nieustannie podcierają sobie
różne walimita, blumeny, mr.offy i inni sfrustrowani wyznawcy PO, wyrażając jednocześnie
gotowość do walki z chamstwem tej, wg ich słów własnych, swołoczy, motłochu, rynsztoku,
śmieci, itd, itp...
Dla skomentowania działalności tychże, z lubością posłużę się cytatem z samej RRK:
Fajnie jest pośmiać się gdy tak sobie wzajemnie przytakują, kadzą, dowartościowują się przy
okazji histerycznie i chamsko reagując na każdy komentarz, w którym dostrzegają choćby tylko
minimalne obnażanie ich własnych słabości.

Wśród użytkowników Salonu24 rozpowszechnione jest przekonanie, że RudeckaKalinowska jest faworyzowana przez administrację.

Za zachowanie noszące znamiona ataku na konkretne osoby, o różnym stopniu
agresywności, uznać należy zakładanie kont blogowych bądź komentatorskich
parafrazujących nicki bądź nazwiska innych użytkowników. Te bardziej wulgarne szybko
znikają w wyniku interwencji administracji, pozostałe mogą spokojnie istnieć w wirtualnej
przestrzeni. Lewicowy bloger ~Azrael dorobił się bloga podpisywanego przez ~Zesraela,
prawicowy publicysta Paweł Paliwoda zainspirował swego antagonistę do stworzenia
konta ~Gaweł Waligrucha, oba te wirtualne byty nie zagrzały miejsca w Salonie24. W
2008 roku pojawił się i szybko znikł blog ~Truchtającego Izraela (nawiązanie do dwóch
lewicowych blogerów, ~Azraela i ~Galopującego Majora). Inaczej jest w przypadku osoby,
podpisującej się ~Ruda Kalina, która swoim nickiem nie łamie regulaminu.

Blogerzy, z którymi rozmawiałem, wskazują agresję jako bardzo duży problem.
Wspominają o wyzwiskach i groźbach pod swoim adresem. ~Teesa: "Obiecywali" różnie.
Najczęściej - pobicie (np. "skucie mordy"), co mnie dziwiło, bo jednak w naszej kulturze
publiczne przyznawanie się do odruchu bicia kobiet nie jest czymś zwykłym. Nawet
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dopytywałam o to i uzyskiwałam odpowiedzi w rodzaju takich, że prezentując swoje
określone poglądy przestaję być człowiekiem, nie tylko kobietą. :)Prawdziwy lęk poczułam
wtedy, gdy pewien niezwykle brutalny w wypowiedziach user napisał do mnie "od dzisiaj
zacznij się bać". (W necie występuję wprawdzie pod nickiem, ale wobec ludzi, którzy mnie
znają w realu, identyfikuje mnie on w stopniu oczywistym. Poza tym używam tego samego
nicku na portalach, gdzie podaje się adres do wysyłania zakupionych rzeczy).
Były też groźby natury bardziej ogólnej,w rodzaju "będziecie wisieć", "wyprujemy wam
flaki", "wyzdychacie", "wyp... się was z kraju" - to zwolennicy opcji, których ja nie
popieram (z jakiegoś powodu mają oni tendencje do umieszczania oponentów w sobie
wiadomej konkretnej "grupie": partii, związku wyznaniowym, narodowości, itp., absolutnie
nie mających nic wspólnego z rzeczywistością).Były też groźby nie bezpośrednie,
a zawoalowane, np.: "ale bym cię ..." + wulgaryzmy. Moje poglądy prezentuję w sposób
zdecydowany i - często - polemiczny, jednak nigdy nie używam form grubiańskich ani
odzierających innych z przynależnej im godności, więc nie ma mowy o tym, bym
prowokowała określone formy agresji.

Pod jednym ze wspomnianych wyżej tekstów możemy znaleźć ilustrację
wypowiedzi ~Teesy, do której jeden z blogerów pisze: "Spierdalaj świnio z porządnego
bloga! Łażą te peowskie i komusze prostytuty i wszędzie smrodzą" (wpis usunięty przez
administrację, zachował się jednak jako cytat w kilku innych komentarzach). Jednak nie
wszyscy blogerzy uważają chamstwo i agresję za tak poważny problem, jak cytowane
wyżej osoby. Przeczy im ~Bazak: Moja obserwacja jest taka, że chamstwo przyciąga
chamstwo. Innymi słowy - jeśli ktoś sam nie nie przebiera w słowach, to zwykle wyzwala
podobne zachowania u komentatorów. Ja, osobiście nie spotykam się

z chamstwem,

skierowanym do mnie, bo sam nikogo chamsko nie atakuję. Choć mam bardzo "radykalne"
poglądy polityczne. Co tam ja - jestem tylko anonimem. Proszę zwrócić uwagę na blog
Sowińca, który, choć pod nickiem, to nie ukrywa swojej tożsamości. Było kilka prób
chamskich ataków na niego, ale doskonale sobie z tym radził "siłą spokoju". Nie dawał się
sprowokować. Podsumowując - jeśli ktoś uważa się za ofiarę chamstwa internetowego, to
warto, aby spojrzał w lustro. ~Franz Maurer dodaje: Pare wyzwisk nie licze jako agresje.
Moze troche przesadnie opluto blogerow Kutza i Palikota. Takoz Krzysztofa Leskiego. Tezę
~Bazaka potwierdza użytkownik portalu niepoprawni.pl ~Oyster, mówiąc Zdarzało mi się
pisać spadaj na onet palancie. Zdarzało mi się używać niecenzuralnych słów. Dziś nie
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tykają mnie anonimowe obelgi pod adresem moich przedstawicieli czy to polityki czy
innych dziedzin.Spór Golf czy BMW, Jagger czy Lennon stracił walor. Po pierwszych
błędach i okrzepnięciu moim sposobem niezgody jest nieobecność , omijanie. Nawet na tym
portalu mam swoją listę piszących których odrzucam a priori -nie wchodzę , nie czytam.
Uważam że nieklikanie ma swoje znaczenie.

W Salonie24 użytkownicy mają możliwość zgłaszania łamiących regulamin treści
administracji za pomocą specjalnego formularza. Podobne mechanizmy działają na
praktycznie

wszystkich

serwisach

blogowych.

Niepoprawni.pl

posiadają

system

flagowania wiadomości. Zgłoszenia rozpatrywane są przez administrację, zaś użytkownik
łamiący regulamin może – podobnie jak to ma miejsce w Salonie24 - zostać ukarany
tymczasową lub stałą blokadą konta. ~Gawrion, jeden z administratorów Niepoprawnych
mówi na temat problemu agresji w blogosferze: Ujmę to bardzo szeroko zaczynając od
pozornego rozumienia znaczenia sformułowania agresji w blogosferze. Warto zawsze
pamiętać że w publicznym obrocie opiniotwórczym agresja w internecie, blogosferze
większości kojarzy się z bezspornie, obiektywnie negatywnymi zachowaniami. Mam tu na
myśli naruszenia dóbr osobistych - obraźliwe wyzwiska, insynuacje, rynsztokowy język,
brak szacunku do rozmówcy. Rozumiejąc to w ten sposób nie mogę znaleźć jednak
odpowiednika w blogosferze - takie zachowania kojarzą mi się bardziej z Onetem, który
jest przykładem "moderowanego rynsztoku" (ujęcie negatywne) oraz z drugiej strony
z YouTubem, który jest przykładem szerokich swobód i niemoderowanego środowiska
z brakiem działań prewencyjnych (ujęcie pozytywne). Co innego blogosfera. W blogosferze
próg przegięcia znajduje się o wiele niżej. W tym środowisku mniejsze naruszenia
spotykają się z negatywną reakcją środowiska oraz z reakcja moderatorów, którzy szybciej
i częściej reagują. Myślę że warto poczynić rozróżnienie na podmiot będący celem agresji.
Blogosfera prawicowa na skutek dość mocnej sterylności z wielką swobodą może sobie
pozwolić na wyrażanie dość radykalnych opinii o swoich politycznych przeciwnikach,
którzy niejednokrotnie nie traktowani są jako partner do dyskusji (faktycznie nie ma z kim
gadać). Z założenia także zakłąda się jako prawidzwe ich przewinienia (imho - bardzo
słusznie) i pewną niereformowalność poglądów i sumień. Tutaj często obiektywnie, ale i też
subiektywnie blogerzy pozwalają sobie na inteligentną krytykę poniżej pasa (środekim
przekazu jest ostra satyra, wiersze - te środki które "przejdą"). W celu uniknięcia
bezpośredniej odpowiedzialności stosuje się także uogólniające oceny - np "czerwone
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skurwysyny". Z całą pewnością należy stwierdzić że są to zachowania agresywne
(abstrahując od ich zasadności, szczerości, podstawności...) Zjawisko więc istnieje. Jeśli
chodzi o agresywne zachowania wobec członków własnej społeczności to tu z kolei próg
wejścia do takich zachowań jest umiejscowiony dość wysoko. Najpierw często mamy do
czynienia z bardziej czy mniej udanymi próbami merytorycznej dyskusji. Dopiero
w momencie eskalacji konfliktu może dochodzić do bardzo radykalnych posunięć najłatwiejsza agresja w takim wypadku polega na zarzuceniu agenturalności,
wykonywania kreciej roboty. W łagodniejszych przypadkach kończy się na wytknięciu złej
wiary, braku logiki w wywodach oraz manipulacji.

Chamstwo nie zawsze musi mieć swe źródło w temperaturze politycznego sporu.
Znamienny jest przypadek całkowicie apolitycznego bloga "Smakoszek" w Salonie24.
Założyciele bloga publicznie udostępnili jego hasło i login, dzięki czemu wszyscy
użytkownicy serwisu mieli możliwość dodawania zawartości - przepisów kulinarnych.
Bardzo szybko blog padł ofiarą mało wybrednego żartu - ktoś umieścił na nim rycinę ze
strony poświęconej anatomii, obrazującą budowę penisa i opatrzył całość wulgarnymi
komentarzami. Po tym incydencie blog został zabezpieczony hasłem.

9.2 Anonimowość i kwestia wiarygodności
Jednym z najczęstszych zarzutów, jakie stawiają blogosferze media tradycyjne
i wypowiadający się na ich łamach eksperci, jest brak fachowości lub przynajmniej możliwości jej weryfikacji w przypadku anonimowego blogera. W pewnym stopniu można
zastanawiać się, na ile jest to zazdrosna obrona dotychczasowego monopolu mediów
tradycyjnych na dostarczanie masowemu odbiorcy wiedzy eksperckiej - jednego z bardziej
poszukiwanych towarów społeczeństwa ponowoczesnego. Społeczeństwo ponowoczesne,
oparte jest przecież na systemach eksperckich, które zastąpiły wiele z tradycyjnych
ludzkich relacji i uwarunkowań. "Takie systemy – pisze Giddens w książce
"Nowoczesnośc i tożsamość" – przeniknęły właściwie wszystko: dotyczą tego, co jemy,
lekarstw, które zażywamy, domów, w których mieszkamy, środków transportu,
z których korzystamy i całego mnóstwa innych aspektów życia społecznego w warunkach
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nowoczesności. Systemy eksperckie nie są przy tym ograniczone do dziedzin ekspertyzy
technicznej. Obejmują swoim zasięgiem same relacje społeczne i sekrety osobowości."
Relacje społeczne, więc również - polityczne. Te zaś dotąd tłumaczyć i kształtować
starały się media tradycjne, tymczasem w blogosferze przybył im groźny konkurent.
Anonimowość, będąca dla samych blogerów kwestią dyskusyjną, o czym za chwilę, dla
osób przywiązanych do tradycyjnego modelu mediów, czy szerzej, słowa, stanowi o braku
wartości blogosfery. Na marginesie "Sprawy Kataryny" Marcin Król pisał w "Dzienniku":
Nie chciałbym nikogo obrażać, ale odnoszę wrażenie, że blog jest czymś – proszę darować to
określenie – idiotycznym. Pozwala każdemu wygłaszać opinie na tematy kompletnie dowolne.
Tymczasem wcale nie uważam, że tak być powinno. Bo jedni mają opinie, inni - wyrobione
jedynie ich zalążki, a pozostali - nie mają ich wcale. (...) W internecie można znaleźć więc
anonimowe blogi, anonimowe wypowiedzi i anonimowe komentarze, które zamieszczane są
również w internetowych wydaniach dzienników pod artykułami. Dla mnie jest to bardzo
ponure i niebezpieczne zjawisko, które w przyszłości zaowocuje negatywnymi skutkami.
Mówię to dlatego, że dotychczas cała upowszechniona kultura pisana opierała się na
możliwości skrytykowania nawet największych głupstw, najbardziej marnych książek, których
autorzy byli znani. Tymczasem w internecie opinie są anonimowe – a ich autorstwo nie niesie
za sobą żadnej odpowiedzialności. Oceniam to jako złe zwycięstwo demokracji, bo każdy
idiota ma dzięki temu takie same prawa do wygłaszania swoich sądów jak wybitni myśliciele,
publicyści, czy prawdziwi dziennikarze . Tymczasem anonimowa opinia nie pomaga
w kształtowaniu życia publicznego, a psuje je. Anonimowość pozwala ludziom na swobodę,
która bywa niebezpieczna. Niegdyś wielu filozofów politycznych uważało, że tego rodzaju
swobody powinny być ograniczone. Więcej, przez całe lata rozumni ludzie uważali, że cenzura
powinna być dopuszczalna i to nie tylko z powodów obyczajowych, ale też zgodnie z zasadą,
że „poważne pytania głupim ludziom mącą w głowie”. Nie jestem zwolennikiem tego, by
każdy mógł wyrażać swoją opinię publiczne w sposób nieograniczenie swobodny . Nawet gdy
do redakcji – i to każdej, jaką znam – przychodzą listy, ta nie decyduje się na publikację
najgłupszych z nich, a wybiera najbardziej interesujące. Dlaczego? Po prostu dlatego, że sfera
publiczna to nie śmietnik. 254

Tymczasem z punktu widzenia użytkownika blogosfery rzecz zdaje się wyglądać
inaczej. Osoba, publikując aprzez dłuższy czas pod jednym i tym samym pseudonimem
staje się rozpoznawalna, wyrabia sobie markę, a co za tym idzie - staje się dla swoich
czytelników wiarygodna. Jak pisał w internetowym miesięczniku "Polis" ~Łażący Łazarz
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Marcin Król, Internet to nie śmietnik, Dziennik, 24 maja 2009

sytuacja zmienia się i coraz bardziej odbiega od stanu początkowego, z którego zdają się
wychodzić obawy wielu krytyków blogosfery:
Bloger, jako harcownik internetowy, który odnajdywał się do niedawna w prowadzeniu
pamiętnika ogólnie-dostępnego lub prezentowaniu swoich kontrowersyjnych i często
nieprzemyślanych opinii staje się po woli najbardziej kreatywnym, dociekliwym i rzetelnym
„przekaźnikiem" opinii. Tacy ludzie jak właśnie Ty, FYM, ale i Ścios, michael, Tygrys, Maryla,
Jareccy czy Katarzyna oraz oczywiście kataryna piszą teksty wiarygodne, przemyślane,
doskonale opracowane i znakomitą polszczyzną. Przy tym ludzie Ci reagują błyskawicznie
(przy natłoku wydarzeń nawet kilka razy dziennie) oraz są przygotowani na polemiki oraz
obronę swoich racji.

W ten sposób są dla czytelnika często bardziej wiarygodni niż dziennikarze prasowi, radiowi
lub telewizyjni oraz zauważają jego obecność.255

Dyskusja na temat anonimowości toczyła się też w łonie samej blogosfery
politycznej. Kiedy w 2007 roku publikujący w Salonie24 Wojciech Sadurski pisał do
~Kataryny:
Jeśli przyjęłaś postawę Moralnego Sędziego i zabierasz się za roztrząsanie win Żywych
i Umarłych, to jednak wypada, bys odsłoniła swą tożsamość i nie ukrywała się tchórzliwie pod
pseudonimem. W blogach jest oczywiście miejsce dla anonimowych wypowiedzi – w samej
rzeczy, pewno 95 procent przestrzeni blogowej zaludnione jest przez anonimy. Ale jeśli stawia
się moralne zarzuty konkretnym osobom, to maska ukrywająca twarz dyskwalifikuje Sędziego.
Nie tylko dlatego, że w naszej cywilizacji Sędzia – państwowy lub moralny – nie może być
anonimem. Także dlatego, że nie mam pewności, szanowna kataryno, czy Twoje prawdziwe
nazwisko nie brzmi przypadkiem Bohdan Poręba, Stefan Olszowski albo np. Ryszard Gontarz.
I w związku z tym, że Twoja legitymacja do moralizatorstwa wobec Wisławy Szymborskiej
jest lichsza, niż legitymacja Wisławy Szymborskiej do podpisywania dziś takich apeli, jakie
chce.

w Salonie24 rozgorzała dyskusja. Najpierw Sadurskiemu Igor Janke odpisał :
"Mocno Pan przesadził. Nie w stawianiu pytania, czy takie teksty jak ten Kataryny są
uzasadnione. Może Pan mieć inne zdanie. Ale Kataryna ma prawo pytać, o co ma ochotę.
I ma prawo pozostać anonimowa. A porównania do Olszowskiego i innych drani są
niegodne."
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~Łażący Łazarz (2009) Rola blogosfery w polskiej rzeczywistości medialnej (na)
http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77:acy-azarz-rolablogosfery-w-polskiej-rzeczywistoci-medialnej&catid=18:rola-blogosfery-w-polskiej-rzeczywistocimedialnej&Itemid=7
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Kataryna zareagowała odejściem (chwilowym) z Salonu24, zaś sam Sadurski wycofał się
ze swoich słów pisząc na swoim blogu
Jest mi autentycznie przykro, ze kataryna odeszla. Z nia Salon24 byl bardziej pluralistyczny
i ciekawy. Gdyby byla kobieta i bym znal jej adres – wyslalbym jej kwiaty – nie dlatego, ze
czuje sie winny, ale dlatego, ze w wyniku lektury mojego wpisu poczula sie tu niedobrze. Jesli
to czyta – wzywam ja do powrotu, a za sugestie, ze moglaby byc jedna z 3 osob, ktore
wymienilem w ostatnim akapicie mojego blogu (i tylko za to) – przepraszam. Przyjmuje, ze ma
uczciwe i honorowe powody utrzymywania swej anonimowosci. WS

Na marginesie tego konfliktu ~Budyń78 pisze:
Anonimowość jest w Internecie pojęciem mocno umownym. Nie kwestionując dorobku
publicystycznego, czy wiedzy prawniczej prof. Sadurskiego (że już przy tym przykładzie
pozostanę), w momencie publikacji swojego pierwszego tekstu w S24 był on dla mnie postacią
o wiele mniej rozpoznawalną, niż Kataryna, Galba czy kilkoro innych salonowiczów
posługujących się nickami. Wiele znaczących postaci posługiwało się w publicystyce czy
pisarstwie pseudonimami, które przeszły do historii, zaś ich nazwiska są znane szeroko, ale
jednak mniejszej grupie, zaś w niektórych przypadkach nikogo, oprócz znawców i badaczy nie
interesują. Nicki są współczesnymi pseudonimami i jako takie nie są w przypadku działalności
publicystycznej równoznaczne z anonimowością. Jeżeli ktoś jednorazowo wchodzi na czat z
nickiem

„x”

jest

anonimowy całkowicie.

Jeżeli

ktoś

publikuje

kilkaset

tekstów

publicystycznych pod pseudonimem „x” nie jest wciąż tak samo anonimowy. Paweł Mazurek
(Paweł Mazurek, Anatomia internetowej anonimowości, w: Społeczna przestrzeń internetu,
red. Dominik Batorski, Mirosława Marody, Andrzej Nowak, Warszawa 2006, str. 84) wyróżnia
cztery wymiary anonimowości w internecie, składające się wg niego na cztery konteksty
interakcji w internecie. Są to:

Nieidentyfikowalność

Nieznajomość

Znajomość

1)Nieindentyfikowani nieznajomi

2)Nieidentyfikowani znajomi

Przelotne kontakty internetowe w Wirtualne wspólnoty: kanały
architekturach

komunikacyjnych IRC, czaty, listy, grupy i fora

niewymagających
osobowych

(np.

danych dyskusyjne;
czat,

dyskusyjna, MUD, cyberseks)

grupa intensywny

długotrwały,
kontakt,

lecz

ograniczony

do

cyberprzestrzeni,
cybermiłość,
pseudoanonimość
Identyfikowalność

3)Identyfikowani nieznajomi
Elektroniczny

kontakt

4)Identyfikowani znajomi
z Zdewirtualizowane wspólnoty

urzędnikami, usługi bankowe w internetowe.
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Grupy,

które

Internecie, aukcje internetowe oraz znając się offline, komunikują
inne formy handlu elektronicznego, się
wymagające

podania

ze

sobą

za

pomocą

danych Internetu.

osobowych.

Jak

widać

z

tego

zestawienia,

tylko

pierwsze

dwa

szczeble

dotyczą

osób

„nieidentyfikowanych” zaś tylko pierwszy jest tak naprawdę anonimowy. Grupa 3 nas w tym
momencie nie interesuje, zaś grupa 4 wychodzi już poza Internet i mamy w S24 zalążki takiej
sytuacji, jak majówka u Artura M. Nicponia, czy pomysł organizacji spotkań salonowiczów
bodajże we Wrocławiu.
Znajomość czyichś poglądów politycznych (większość blogów), preferencji wyborczych (jw.),
często także upodobań muzycznych (dzięki rozmaitym boxom i zestawieniom last.fm), zawodu
(opis przy nicku) czy też miejsca zamieszkania (opisy, ankiety) pozwala mi zbudować sobie
o wiele bardziej szczegółowy obraz danej osoby, niż znajomość samego imienia i nazwiska.
Zaś, gdy wszystkie te szczegóły już znam, niekoniecznie dowiem się z nich czegoś więcej.
Tak więc anonimowość w sieci w przypadku forum dyskusyjnego (a uważam Salon 24 za
specyficzną formę forum) jest niejako mitem, chyba, ze traktujemy ją tylko i wyłącznie
w znaczeniu nieznajomości czyjegoś imienia i nazwiska. Jak próbowałem wykazać wyżej, jest
to definicja niepełna i kaleka.256

Jak wskazywałem już w rozdziale o relacjach blogosfery i tradycyjnych mediów,
pojawia się w nich napięcie, a czasem również obrona swego dotychczasowego terytorium
przez dziennikarzy czy zapraszanych przez media ekspertów. Warto przypomnieć w tym
miejscu tezę Michaela Foucaulta o procedurach kontroli dyskursów, z których jedną jest
określenie warunków, na których wchodzą do gry, o narzucenie niosącym je jednostkom
pewnej liczby reguł, aby- w tym właśnie miejscu - nie pozwolić, żeby wszyscy mieli do nich
dostęp. (…)Następuje rozrzedzenie podmiotów mówiących; nikt nie wejdzie w porządek
dyskursu, jeśli nie sprosta pewnym wymaganiom lub jeśli nie jest, od początku gry,
uprawniony, by to czynić257. Chociaż Foucault swój wykład o porządku dyskursu wygłasza
w 1970 roku, zdanie to zyskuje na aktualności, jeśli zapoznać się z argumentacją na temat
braku kompetencji blogerów do zabierania głosu w debacie publicznej.
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~Budyń78 (2009) Wayback Machine - Anonimowość niejedno ma imię (na)
http://budyn78.salon24.pl/107149,wayback-machine-anonimowosc-niejedno-ma-imie (ost. wizyta 15 11
2011)
257
Michael Faucalt, Porządek dyskursu, Gdańsk 2002, str. 27
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9.2.1 "Sprawa Kataryny"
Z ~kataryną i problemem anonimowości wiąże się największy jak dotąd konflikt
między medium tradycyjnym, a większością politycznej blogosfery, znany jako "Sprawa
Kataryny". Jej pierwszym, ale jak się okazało pobocznym wątkiem, była zapowiedź
procesu, jaki blogerce wytoczyć chciał Krzysztof Czuma, syn ówczesnego ministra
sprawiedliwości, Andrzeja Czumy, w maju 2009. Tak pisał o sprawie portal tvn24.pl:
Słynna blogerka Kataryna po raz kolejny powinna zacząć obawiać się gróźb ze strony
polityków. Tym razem syn urzędującego ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy wytoczył
ciężkie działa, żądając ujawnienia tożsamości autorki ostrych słów pod adresem swojego ojca.
- Synowi ministra sprawiedliwości nie spodobały się wpisy słynnej politycznej blogerki
Kataryny. Do tego stopnia, że grozi sądem. I żąda od Salonu24.pl, na którym jest blog,
ujawnienia jej nazwiska - donosi "Dziennik".
Krzysztof Czuma rozpętał internetową burzę. A wszystko dlatego, że znana z ciętego pióra
Kataryna na swoim blogu pisała krytycznie o ministrze sprawiedliwości Andrzeju Czumie.
Kilka dni temu na jej blogu ukazał się wpis dotyczący dementi Andrzeja Czumy do informacji
"Newsweeka" o rzekomych spotkaniach ministra w USA ze stanową prokurator Lisą Madigan.
Media spekulowały, że być może chodziło o sprawę amerykańskich długów ministra.
Andrzej Czuma dementując doniesienia o spotkaniach stwierdził: "Informacja ta została
wymyślona najprawdopodobniej w celu kryptoreklamy strony www należącej do kolegi
dziennikarza Newsweeka".
Na co Kataryna napisała: "Udał nam się minister sprawiedliwości, nie ma co. Oto jak
profesjonalnie i rzeczowo urzędujący minister dementuje rzekomo nieprawdziwe informacje."

Czuma straszy
Czuma-junior zareagował błyskawicznie. Wysłał e-maile do administratorów blogów, na
których publikuje Kataryna. Czuma napisał: Uprzejmie proszę o: 1) usunięcie kłamliwego
i obraźliwego wpisu na blogu niejakiej "Kataryny". (...) 2) podanie nam danych kontaktowych
autorki w celu skierowania pozwu sądowego.

Kataryna "nie pęka"
Tymczasem Kataryna już odpowiedziała synowi ministra. Odpowiedź umieściła oczywiście na
swoim blogu.
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"Zastraszanie blogerów nie jest skuteczną metodą, jedyny efekt to utrata resztek szacunku do
człowieka, który w taki sposób korzysta ze swojej ogromnej władzy. Choć rozumiem, że jest to
dużo łatwiejsze niż sądowe udowodnienie kłamstw dziennikarzom publikującym te wszystkie
artykuły na podstawie których wyrobiłam sobie opinię o ministrze. Ale ich Czuma zdaje się nie
pozywa, ciekawe dlaczego?". (...)258

Na marginesie sprawy Paweł Wroński w

tekście "Nie ma plucia bez ognia",

opublikowanym 15 maja 2009 na łamach "Gazecie Wyborczej" odniósł się do kwestii
anonimowości.
W tej sprawie Krzysztof Czuma i pośrednio Andrzej Czuma kompromitują się z imienia
i nazwiska, z otwartą przyłbicą. Blogerka "Kataryna" pozostaje anonimowa, a jej anonimowość
jest chroniona przez administratorów Salonu24, którzy przy tej okazji twierdzą, że w ten
sposób bronią wolności słowa. W Polsce sfera internetu niestety w dużej części stała się
przystanią dla osób sfrustrowanych, pracowników partyjnych biur poselskich sterujących
dyskusjami i specjalistów od czarnego PR. Dzięki nowej technologii mogą pluć bezkarnie, bo
dawnymi czasy za pisanie świństw na murach mogli przynajmniej dostać w tyłek od dozorcy.
Jeśli szef Salonu24 Igor Janke uważa, że prawo do opluwania stoi wyżej od godności osobistą
ludzi opluwanych to jego sprawa. Ja nie mam szacunku dla zamaskowanych indywiduów,
które strzelają w plecy zza węgła. Nie wiem dlaczego mieliby to być bohaterowie walki
o wolność słowa.

Tydzień później na blogu ~Kataryny pojawia się dramatyczny wpis "Jak to się robi
w Dzienniku".
Pani Katarzyno bardzo proszę o poważne rozważenie naszej propozycji. Nie chcemy
bezpardonowo ujawniać Pani tożsamości i iść na rękę Czumom. Wolimy by zgodziła się Pani
na ten coming out na Pani warunkach włącznie z zatrudnieniem Pani jako naszej
publicystki. Ale proszę nas zrozumieć to "frustrujące wiedzieć i nie móc napisać". Wiem,
że Pani tożsamość zna Fakt a przez nich nie zostanie Pani tak dobrze potraktowana proszę tego nie traktować jako szantażu. Naprawdę nie chcemy Pani skrzywdzić.
SMSa tej treści dostałam od dziennikarki Dziennika Sylwii Czubkowskiej we wtorek o 19.05
po tym jak zadzwoniła do mnie oznajmiając, że wiedzą jak się nazywam a ja się rozłączyłam.
Przyznacie, że to uroczy sposób rekrutacji publicystów - ujawnij się u nas to cię zatrudnimy
a jak nie to inna gazeta należąca do naszego wydawnictwa potraktuje cię znacznie gorzej. Nie
jest tajemnicą mój krytyczny stosunek do mediów ale bezpośrednie doświadczenie
dziennikarskiego warsztatu z którego wychodzą głośne materiały śledcze nawet na mnie
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http://www.tvn24.pl/1,1600343,druk.html (ost. wizyta 15 11 2011)
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zrobiło wrażenie. A autorzy są zdziwieni, że po tym smsie przestałam odpowiadać na smsy
i odbierać telefonu. Naprawdę było z kim i o czym rozmawiać?
***
Powoli zbieram się do przeczytania artykułu, przepraszam zatem, że na razie nie odnoszę się
do meritum, jeśli jakieś jest . Na razie ze strzępków cytatów na różnych blogach próbuję się
zorientować czym i jak bardzo oberwałam. Bo co do tego dlaczego raczej nie mam
wątpliwości. Ktoś przytacza taki fragment:
Dziennik: Zawsze skryta pod pseudonimem, który nie pozwala na żadną poważną polemikę
zaatakowanym autorom. Internauci wyrabiają sobie więc zdanie na temat dziennikarstwa
i konkretnych dziennikarzy na podstawie jej wpisów - ona żadnej odpowiedzialności za to nie
ponosi.
Myślę, że to jest akurat szczere. Wściekłość, że ludzie sobie wyrabiają opinię o Wielkim Panu
Dziennikarzu na podstawie jakiejś anonimowej Pani Nikt musi być ogromna. Zgadzam się też,
że moje występowanie pod pseudonimem nie pozwala panu Robertowi Zielińskiemu na żadną
poważną polemikę skoro musi się uciekać do polemik takich jak ta pod tekstem o Olewniku:
Pouczająca rozmowa o dziennikarskiej kuchni
***
Dziennik:Jej fundacja w 2003 i 2004 roku - czyli wtedy, kiedy Kataryna była już jednym
z najbardziej aktywnych i wyrazistych komentatorów politycznych na forum "Gazety
Wyborczej" - szkoliła dziennikarzy kierowanej przez Roberta Kwiatkowskiego TVP. Był on
wtedy przez Katarynę dosyć ostro krytykowany.
Ale numer! Przecież to jest kłamstwo! Nigdy nie szkoliliśmy dziennikarzy TVP, w ogóle nie
szkolimy dziennikarzy, z wyjątkiem jakiegoś szkolenia dla dziennikarzy obywatelskich
w czasach na długo przed Kataryną. Jak można tak łgać??? I co ja mam z tym łgarstwem
zrobić, przecież Dziennik nie po to zrobił taką akcję, żeby teraz prostować cokolwiek tylko
dlatego, że fakty się nie zgadzają. Nigdy nie szkoliliśmy dziennikarzy TVP (ani dziennikarzy
w ogóle, ze wspomnianym wcześniej wyjątkiem sprzed wielu lat), nigdy też nie prowadziliśmy
żadnych interesów z TVP. Jeśli kogoś interesuje o co chodzi z tym TVP, bez trudu znajdzie
informacje o całej inicjatywie bo Dziennik postarał się aby moja tożsamość nie była już dla
nikogo tajemnicą więc można sobie wyguglać wszystkie szczegóły moich "interesów"
w TVP. Od czego się zaczęło, o co chodziło, na czym stanęło. Jeśli to nie rozwieje
wątpliwości, czekam na pytania.
Nie wstydzę się tego co robię w realu i nie wstydzę się tego co piszę w wirtualu. Nie chciałam
tego łączyć i podpisywać się imieniem i nazwiskiem właśnie dlatego, że spodziewałam się, że
zdolny dziennikarski cyngiel kreatywnie połączy te dwa światy tak, że mu wyjdzie coś takiego
a ja się nie będę miała jak obronić bo przecież "w gazetach pisali" i wreszcie wiemy czego się
bała.
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***
Cezary Michalski: Kiedy blogerka Kataryna anonimowo krytykowała ówczesnego prezesa
TVP Roberta Kwiatkowskiego, pod własnym nazwiskiem zarabiała u niego pieniądze. Była
wtedy zapewne grzeczna i pokorna.
Na pochyłe drzewo...Cezary Michalski kłamie,

nigdy nie zarabiałam u Roberta

Kwiatkowskiego, nie zarabiałam osobiście, nie zarabiała moja instytucja, nie chce mi się
wierzyć, że można puścić w świat tak bezczelne a przecież łatwe do zweryfikowania
kłamstwo. Dziennik postanowił potwierdzić starą prawdę, że człowieka najłatwiej zabić
gazetą. Może trzeba było się zgodzić na tę ofertę nie do odrzucenia "praca za coming out"? 259

Kolejne dni to seria artykułów "Dziennika", uzasadniajacych takie zachowanie
gazety wobec blogerki z jednej strony i liczne głosy oburzenia jej działaniami i poparcia
dla ~Kataryny na blogach z drugiej. Redakcja stopniowo próbowała przesunąć ciężar
dyskusji z problemu anonimowości ~Kataryny na problem anonimowego chamstwa w
sieci, większość komentatorów uznała jednak, że jest to próba ucieczki od
odpowiedzialności za pomocą dość absurdalnego zrównania jednej z bardziej
rozpoznawalnych postaci blogosfery, której redakcja sama, co wiemy z ujawnionych
rozmów, chciała zaproponować współpracę, z anonimowymi komentatorami, zajmującymi
się na przykład obrzucaniem obelgami aktorów czy piosenkarzy na forach internetowych.
"Sprawa Kataryny" wskazywana jest przez wielu blogerów jako jedno
z ważniejszych w dziejach blogosfery wydarzeń. W dużym sytopniu pozwoliło wyzwolić
lub wzmocnić w blogerach świadomość przynależności do grupy, co jest (tu warto
przywołać Mertona) jednym z warunków jej zaistnienia. Jak mówi ~Huaskar, był to
moment, gdy okazalo sie, że nie da sie zastraszyć ani spacyfikowac blogerów i mogą nadal
pisać co chcą. Udało się też - przynajmniej chwilowo - stworzyć poczucia wspólnoty
wokół sprawy wykraczającej poza codzienny polityczny konflikt, rozpalający blogerów.
Jednym z czołowych obrońców kojarzonej z prawicą ~Kataryny był jeden z bardziej
znanych lewicowych blogerów ~Galopujący Major, który wystąpił

jako reprezentant

środowiska blogerów w zorganizowanej przez portal onet.pl debacie z ówczesnym
zastępcą redaktora naczelnego "Dziennika" Cezarym Michalskim na temat anonimowości
razem. I choć zarówno wcześniej, jak później, bywał mocno krytyczny wobec ~Kataryny
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~Kataryna (2009) Jak to się robi w "Dzienniku" (na) http://kataryna.salon24.pl/106346,jak-to-sie-robi-wdzienniku
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mówi o całej sprawie, że było to świństwo Dziennika, którego redaktorzy chcieli Katarynę
zaszantażować, a jak się nie udało, to się zemścili.
Udział blogera w sprawie zaczyna się, gdy z prośbą o rozmowę zwróciła się ta
sama Sylwia Czubkowska, która wysłała cytowany wyżej sms do ~Kataryny. Ponieważ
było to również przed jego ujawnieniem, ~Galopujący Major przyjął propozycję. Po
wpisie ~Kataryny również zdecydował się na opublikowanie korespondencji wraz
z komentarzem.
Wczoraj wieczorem dostałem od Sylwii Czubkowskiej e-maila takiej o to treści:
Witam

Piszę do Pana (lub Pani) z prośbą o wywiad. Domyślam się, że jeżeli się Pan na niego zgodzi
to tylko w postaci mailowej (choć nie ukrywam, że wolałabym telefonicznie). Ale i za taką
formę też będę wdzięczna. Interesują nas... blogerzy. A szczególnie kwestia ich anonimowości.
Oczywiście punktem wyjścia jest Kataryna vs. Czuma. Nie ukrywam, że wiemy kim jest
Kataryna i jutro o tym będzie u nas artykuł. Choć pewnie wiele osób to rozczaruje, ale jednak
nie podamy jej nazwiska. A nie podamy bo: 1. nie chcemy robić dobrze Czumie. 2. wbrew temu
co myśli o nas Kataryna nie chcemy jej skrzywdzić. Pana chciałabym podpytać o kwestie
związane z tym problemem:
1. Dlaczego zdecydował się Pan pisać pod nickiem: obawa przed władzą, niechęć by znajomi
wiedzieli czym się Pan zajmuje a może tworzenie swojej "legendy"?
2. Czy w środowisku blogerów rozmawia się na temat anonimowości?
3. Jak Pan ocenia uparte trwanie Kataryny w anonimowości?
4.Czy bycie anonimowym nie powoduje, że bloger traci mandat do krytykowania/recenzowania
pracy innych?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na te pytania

Pozdrawiam
Sylwia Czubkowska
Zawsze brzydziło mnie ujawnianie prywatnej korespondencji, ale skoro sprawy mają się tak
jak się mają, no to pora wykładać karty na stół. Sylwia Czubkowska zapewniała mnie, że
1. nie chcemy robić dobrze Czumie. 2. wbrew temu co myśli o nas Kataryna nie chcemy jej
skrzywdzić.
Jeżeli dodamy do tego fakt, że kataryna w poprzednim wywiadzie zgodziła się na wywiad
telefoniczny właśnie z Czubkowską, a jeszcze wcześniej udzieliła go Mazurkowi (być może
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nawet osobiście), uwierzyłem, że będzie to znowu coś w stylu kataryna z Rzeszowa, pracuje w
Warszawie, kocha psy i ma dobrą opinię w pracy. Tymczasem po tym co przeczytałem
dzisiaj, włosy stanęły mi dęba. Albo Pani Czubkowska ordynarnie kłamie w sprawie owego nie
robienia krzywdy albo nie ma zielonego pojęcia o anonimowości, internecie i o tym jak łatwo,
po podanych przez nią informacjach jest kogokolwiek namierzyć. Zwłaszcza, że nazwisko
kataryny już lata po necie. Podejrzewam więc, że raczej to pierwsze, niż drugie, choć naiwne
zadanie od 17 maja blog kataryny milczy jest dosyć kuriozalne, bo wszyscy wiedzą, że
kataryna nie pisze codziennie. Tak czy inaczej jest mi głupio, że mimochodem wziąłem udział
w tej obrzydliwej nagonce, nawet jeśli za słowa wywiadzie się nie wstydzę i dziś
powtórzyłbym to samo. Mam nadzieję, że zgodnie z moją prośbą wywiadu nie opublikują, bo
wywiad dla tej gazety właśnie przestał nobilitować. Kogolwiek.
Pozostaje jeszcze kwestia Michalskiego i jego słów:
Okazuje się, że zmusiliśmy do milczenia Katarynę, najsłynniejszą polską blogerkę polityczną,
ostatnio związaną bojem na śmierć i życie z rodziną Czumów, ojcem i synem.
Rzeczywiście zmusiliśmy to chyba właściwie słowo, jak podaje kataryna zaczęło się od
zmuszania przez Czubkowską: albo ujawnisz się u Springera w Dzienniku i zaczniesz u nas
pracować, albo dorwie Cię Fakt... ze Springera. Potem, były telefony a na koniec Michalski
tryumfalnie: Okazuje się, że zmusiliśmy do milczenia Katarynę.
No więc rzeczywiście do milczenia ją zmuszaliście, to raz. Zmuszaliście poprzez szantaż, to
dwa. Zmuszaliście kłamiąc, że chodzi wam o jej dobro, to trzy. A teraz, zdaniem kataryny,
szkalujcie jej fundację. Mam nadzieję, że wypłata (oby jedna z ostatnich) będzie w
tym miesiącu smakowita, w końcu tak bardzo na nią harujecie pod własnymi nazwiskami
sprzedając newsa,jak to rozbrajająco napisał niejaki Jan Osiecki.(...)260

Igor Janke całą sprawę traktuje jako przyczynek do ważnej dyskusji, zauważa
aspekty, o których wspomniałem wcześniej, lecz także mówi o niej jako darmowej
reklamie dla Salonu24: Debata z Dziennikiem, czy raczej atak mało zrozumiały Dziennika
na Katarynę był z naszego punktu widzenia dobry, jak potem spotkałem Krasowskiego po
latach, to mówię "Jak Salon będzie kiedyś naprawdę wielkim medium, to będziesz miał
honorowe miejsce bo przyczyniłeś się do rozwoju. Zrobiliście nam taką reklamę i tak
zintegrowaliście ludzi na nowo, że lepiej nie mogliście zrobić." To było bardzo ważne,
również dlatego, że był to atak całkowicie absurdalny, nie fair, brutalny, mnie jako
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~Galopujący Major (2009) Wywiad dla Czubkowskiej, czyli obrzydliwości (na)
http://galopujacymajor.salon24.pl/106433,wywiad-dla-czubkowskiej-czyli-o-obrzydliwosci (ost. wizyta
15 11 2011)
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dziennikarzowi było bardzo głupio, że moi koledzy robią takie rzeczy i jak chodziłem na
jakieś debaty z ludźmi z Dziennika to byłem mocno wstrząśnięty metodami, które oni
stosowali wobec Kataryny. Bo pamiętam, jak z nią rozmawiałem, ona się wtedy jeszcze
ukrywała, ja z nią miałem kontakt od dawna i w ogóle mi do głowy nie przyszło, żeby ją
zapytać kim jest, ponieważ wiedziałem, że ona mi dała telefon, ona mi zaufała, przez rok
czy dwa do niej dzwoniłem i nie wiedziałem, kim ona jest. Znałem tylko jej głos i nie
zadawałem jej ani jednego pytania więcej bo szanowałem bardzo, że ona mi zaufała. I
pamiętam, że ona wtedy zadzwoniła i mówiła, że ona się po prostu boi. Nieważne, że ona
jest trochę histeryczna, każdy ma prawo, ona jest kobietą, jest bardziej wrażliwa. To był
bardzo ważny moment i tak naprawdę - nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, zę na czyjejś
krzywdzie, bo Kataryna była pokrzywdzona, choć można powiedzieć, że dzięki temu też
stała się sławna, jeszcze bardziej, niż była - to nam wszystkim pomogło. (...). Co więcej
było to ważne, bo 99% opinii było po naszej stronie. W zasadzie tylko "Dziennik" był po
swojej stronie, nikt ich nie bronił, a wszyscy rozumieli racje blogosfery. No, znalazło się
parę osób, ale jak była debata w SDP, ja się przygotowałem, myślałem, że owszem, nas
będzie więcej, ale tam z tej drugiej strony był tylko Michalski, on był sam. Nikt na tej sali
nie próbował go bronić. Nie rozumiem, dlaczego oni to zrobili. Myśleli, że zrobią z tego
wielką awanturę i wzrośnie im oglądalność i co prawda podobno oglądalność im tam
wzrosła, ale długofalowo na tym tylko i wyłącznie stracili. Zresztą "Dziennik" się zamknął,
co prawda nie z naszego powodu, ale to było takim symbolicznym znakiem. To było ważne.
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10. Blogosfera polityczna w Stanach Zjednoczonych i Rosji

W końcowej części mojej pracy chciałbym poświęcić kilka słów blogosferze
politycznej w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Opiszę pokrótce ich specyfikę, wskazując
równocześnie na różnice i podobieństwa do sytuacji polskiej. O ile blogosfera
amerykańska opisana jest dość szeroko, również w pracach polskich autorów, o tyle o jej
rosyjskim odpowiedniku nie wiemy zbyt wiele.

10.1 Blogosfera polityczna w USA

Amerykańscy internauci zyskali duże znaczenie tuż po 11 września 2001 roku, gdy
umieszczane przez nich informacje stały się uzupełnieniem medialnego przekazu, często
jako świadectwo bezpośrednich świadków wydarzeń. W późniejszym okresie znaczenie
blogerów jako uczestników debaty publicznej systematycznie rosło, co zaowocowało
zauważeniem tego sposobu komunikowania się z wyborcami w roku 2004 i szerokim
wykorzystaniem blogosfery w wyborach cztery lata później. Według niektórych
analityków sceny politycznej opinia sympatyzujących z Demokratami blogerów miała
wpływ na decyzje polityczne zarówno partii, jak administracji Obamy, a wśród
współpracowników

prezydenta

istnieje

komórka

odpowiedzialna

za

czytanie

i analizowanie zawartości blogów. Stosunek samego Obamy do blogów jest
niejednoznaczny. Z jednej strony, podczas wizyty w Polsce jedynego wywiadu udzielił
Salonowi24, z drugiej znana jest również jego wypowiedź, w której wypieranie klasycznej
prasy przez blogi ocenia jako niszczące dla demokracji i tradycyjnych amerykańskich
wartości. 261 Mieszkający od wielu lat w Stanach Zjednoczonych bloger ~Danz, związany
z portalem Niepoprawni.pl stwierdza, że największe znaczenie blogosfery w politycznej
debacie było obserwowalne w latach 2006-2008 tuż przed elekcją Baraka Obamy. Wielu
blogerów było przekonanych, że po dojściu do władzy Obamy ich często słuszne postulaty
zostaną wysłuchane przez polityczne gremia, niestety tak się nie stało Tzw. „grass roots”
movement wypalił się w ciągu ostatnich 3.5 lat prezydentury Obamy. Większość
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Obama: blogi zagrożeniem dla demokracji (na) http://www.chip.pl/news/wydarzenia/prawo-ipolityka/2009/10/obama-blogi-zagrozeniem-dla-demokracji (ost. wizyta 30 05 2012)
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blogerów, którzy pierwotnie byli zaangażowani w jego kampanię polityczną deklaruje
swoją obojętność, czy też minimalny optymizm/zaangażowanie.

Już w 2004 roku wystartował konserwatywno-liberalny portal Pajamas Media.
Serwis swoją nazwę zawdzięcza krytycznej wobec blogerów wypowiedzi ówczesnego
wiceprezydenta sieci telewizyjnej CBS, Jonathana Kleina, który blogerów określił jako
komentatorów ubranych w piżamy. Wypowiedź ta przypomina cytowane już słowa
Stanisława Janeckiego: Klein kwestionuje zdolność blogerów do zdobywania i weryfikacji
danych, co stawia ich na przegranej pozycji wobec dziennikarzy. Stacja w późniejszym
okresie wycofała się z tego stanowiska.262

W roku 2005 ruszył najbardziej znany amerykański serwis blogowy, Huffington
Post, będący wzorcem dla większości polskich inicjatyw tego typu. W przeciwieństwie do
Pajamas Media, Hufington jest portalem o orientacji lewicowej. W 2008 roku dziennik
"The Observer" uznał HP za najbardziej opiniotwórczy portal internetowy na świecie.
Huffington Post na stałe tworzy obecnie kilkaset osób, w tym ponad stu zawodowych
dziennikarzy i komentatorów. Nie znajdziemy tam natomiast publikacji blogerówamatorów co różni portal od polskich blogowisk. Mimo tego kontrowersje, a wręcz
oskarżenia o zdradę wzbudziło odsprzedanie serwisu amerykańskiemu gigantowi AOL.
Wcześniej, w 2010 roku serwis po raz pierwszy przyniósł zyski, na co wpłynęła jego
otwarta i atrakcyjna dla zainteresowanych polityka reklamowa.

Konserwatyści są mniej aktywną stroną amerykańskiej debaty na blogach,
wymienić można jednak kilka liczących się blogów i portali tej orientacji. Ważną rolę
odgrywa określany jako "breaking news" blog HotAir, publikujący doniesienia z życia
Partii Republikańskiej, bardzo aktywny w bieżącej (2012) kampanii prezydenckiej w
USA. Oprócz spraw politycznych poruszane są w nim również tematy kulturalne,
pojawiają się również publikacje na temat mediów i polityki jako takiej. Istotną rolę
odgrywa portal Townhall.com, wydający własny magazyn i finansowany przez bogatych
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Henry Jenkins, op.cit., str. 206

256

zwolenników Republikanów. Według ~Danza jest to najlepsze republikańskie medium
blogerskie w USA.

O roli, jaką blogerzy odgrywają w świadomości społecznej Amerykanów, świadczy
fakt pojawienia się odniesień do ich działalności w kinie, zarówno komercyjnym, jak
niezależnym. Film „Stan gry” („State of play”) z 2009 roku, w reżyserii Kevina
Macdonalda, pokazuje dziennikarza, który współpracując z młodą blogerką demaskuje
potężną aferę korupcyjną w przemyśle zbrojeniowym. Film pełen jest odniesień do obecnej
kondycji mediów tradycyjnych, pokazując równocześnie słabość blogosfery – by
ostatecznie nagłośnić problem potrzeba wciąż współdziałania ze światem "starych"
mediów.

W filmie Jarka Kupścia, reżysera mieszkającego i tworzącego przez wiele lat
w Stanach Zjednoczonych, zatytułowanym „Pryzmat zbrodni” („Reflecting pool”)
pokazany jest dziennikarz, który razem z ojcem jednej z ofiar 11 września prowadzi
własne śledztwo. Kiedy przegrywa starcie z potężną machiną państwowych służb
i żyjących w zgodzie z władzą mediów, traci serce do sprawy. Zostawiając samemu sobie
o wiele mocniej zdeterminowanego ojca ofiary, radzi mu, by założył bloga. W tym ujęciu
blog jest ostatnią instancją, ostatnią deską ratunku, gdy nie można liczyć na pomoc innych
mediów.

Kupść zauważa jednak, że blogosfera amerykańska staje się odbiciem
amerykańskich mediów, równocześnie stawia wnioski nieodległe od moich obserwacji na
temat roli blogowania dla blogerów w Polsce: Zaproponowanie bohaterowi blogowania na
temat 9/11 było formą przekazania szerszej publiczności faktów, które nie są dostępne
w korporacyjnych mediach. W kontekście fabuły filmu był to gest zdesperowania
i frustracji po niespełnionych nadziejach odmienienia publicznej opinii w sprawie
wrześniowej tragedii. Wymowa zarówno tego gestu, jak i całej sceny finałowej filmu jest
pesymistyczna w swoim realistycznym spojrzeniu na kontrolę przepływu informacji w USA.
Wbrew ogólnemu przekonaniu o demokratycznych swobodach, jakimi cieszą się
mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, blogosfera została zdominowana przez te same
korporacje, które narzucają swoje subiektywne wizje w innych mediach. Funkcjonuje to na
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prostej zasadzie autocenzury oraz pomijania lub kompletnego ignorowania niewygodnych
informacji. Najpopularniejsze "blogi", jak Huffington Post, prezentują pseudo-krytykę
establishmentu równoznaczną z wymachiwaniem groźnie palcem. Autorzy, którzy na
łamach tego forum przedstawiają swoje żale i uwagi są w przeważającej części aktywnymi
uczestnikami systemu: politycy, ex-politycy, gwiazdorzy, intelektualiści głównego nurtu,
włącznie z eponimiczną Arianną Huffington, która sprzedała w 2011 swój blog
megakorporacji AOL. W międzyczasie firma AOL aktywnie współpracuje z rządem
w nielegalnych operacjach monitorowania korespondencji majlowej społeczeństwa.
Przykładów takich jest wiele.
Z drugiej strony blogowanie na niewygodne tematy, nawet poparte naukowymi
badaniami i opiniami ekspertów, skazane jest na cichy pogłos w otchłani Internetu. Nic
w tym nowego: podobnie traktowane były publikacje niewygodnych książek, jak choćby
twórczość Noama Chomsky'ego czy Howarda Zinn'a, którzy nie mieli szansy zaistnieć
w mass mediach, a którzy niemniej wywarli ogromny wpływ na kształtowanie
alternatywnych wizji polityki USA. Pozostaje więc nadzieja, że któryś z tych pomniejszych,
niezależnych blogów zainicjuje konkretną akcję społeczną w słusznej sprawie. Nadzieja,
owszem, jest, ale na przykładzie klęsk kampanii tzw. grassroots, chociażby takich, jak
zakończenie działań wojennych na Bliskim Wschodzie, można wnioskować, że elity i tak
będą robić to, co chcą, a reszta musi zadowolić się wygrażaniem palcem. Niemniej
w kwestii sumienia, uczciwe blogowanie staje się testamentem naszych obaw i zmor.
Pomaga nam znaleźć ukojenie w fakcie, że nie jesteśmy w swoim myśleniu samotni.

10.2 Blogosfera polityczna w Rosji

O wiele mniej zbadana i opisana pozostaje blogosfera rosyjska. W raporcie
"Understanding the Political Effect of Russian Blogs", przygotowanym przez Jefferson
Institute, Eugene Gorny i Scott Walker piszą, że rosyjskie blogi różnią się od zachodnich
tak samo, jak cyrylica różni się od alfabetu łacińskiego. Zwracają uwagę na specyfikę,
polegającą na bardzo częstym wykorzystaniu przez blogerów metafor, ironii i czarnego
humoru. Rzadziej natomiast blogi są miejscem poważnej debaty politycznej czy też
impulsem do działań politycznych w realu. Stąd, zdaniem autorów raportu, zachodni
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analitycy często wyciągają fałszywe wnioski o braku zainteresowania rosyjskich blogerów
polityką, co bierze się z pominięcia lub niezrozumienia miejscowej specyfiki.263

Cytowany tekst pochodzi z 2010 roku, jednak najgłośniej było o rosyjskiej
blogosferze przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych w Rosji. Na czele stosunkowo
licznych, jak na warunki rosyjskie, społecznych protestów stanął wówczas anarchizujący
bloger, Aleksiej Nawalny. Urodzony w 1976 roku prawnik, piszący na swojej stronie
o nadużyciach władzy i tropiący korupcję w największych rosyjskich koncernach
przedstawiany był w publikacjach prasowych jako jedyna osoba zdolna do mobilizacji
i pogodzenia bardzo zróżnicowanych ideowo grup przeciwników ekipy Władimira Putina
i Dmitrija Miedwiediewa. Znalazł się on na liście 100 najbardziej wpływowych osób na
świecie w roku 2012, ogłoszonej przez tygodnik "Time".

Analizując postać Navalnego w artykule dla "Time" jeden z liderów rosyjskiej
opozycji, Garry Kasparow, pisze:
Navalny opanował blogi i społeczne sieci, od których zależy wyrugowana z mediów głównego
nurtu opozycja. Naszą, nie tak do końca tajną, bronią jest szybko rosnąca liczba Rosjan
w Internecie. Szacowana na trzy miliony w 2000 roku, kiedy Putin przejął władzę i 35 mln
w 2008 roku, gdy skończyła się jego druga kadencja, a dziś jest ich ponad sześćdziesiąt
milionów lub 44% populacji. Rosnąca widownia Navalnego, grupa osób poszukujących
prawdy jest w dużej mierze, ale nie całkiem młoda, a on sam prezentuje głos dla milionów
Rosjan, których wzywa do uczciwych wyborów. Równocześnie obala tezy zachodnich
teoretyków, często głoszących, że Rosjanie nie są przystosowani do demokracji. 264

Jednak nawet medialna i polityczna kariera Nawalnego nie spowodowała
zainteresowania tematem blogów politycznych w Rosji. W medialnych doniesieniach
temat ten pojawiał się jako dodatek do informacji o pobiciach niezależnych dziennikarzy,
którzy, nie mogąc pracować w większości podporządkowanych władzy mediów,
decydowali się na aktywność blogerską.

263

264

Eugene Gorny i Scott Walker, Understanding the Political Effect of Russian Blogs, Waszyngton, 2010

Garry Kasparov, Alexei Navalny, (w) Time, 18 04 2012

259

Według

raportów

na

temat

rosyjskiej

blogosfery,

opracowanych

przez

amerykańskie instytucje badające społeczeństwo obywatelskie w Rosji, blogi pełnią tam
dziś tę samą funkcję, jaką w czasach carskich pełniła literatura, a w latach 90-tych
niezależne media - przedstawiają obraz rzeczywistości bliższy prawdzie, nieobecny
w głównym nurcie. Przypomnieć należy, że po krótkim okresie względnej wolności za
czasów prezydentury Borysa Jelcyna, większość rosyjskich mediów, zwłaszcza - stacji
telewizyjnych, znalazło się pod kontrolą władz federacji i powiązanych z nią koncernów.
Stąd bardzo duże znaczenie internetu dla środowisk opozycyjnych, dla których blogi
i portale społecznościowe staja się podstawowym sposobem kontaktu z potencjalnymi
zwolennikami. Dyskurs blogowy w Rosji zdominowany jest przez opozycję, zarówno
liberalną, jak nacjonalistyczną, natomiast o wiele rzadziej pojawiają się w nim sympatycy
władzy. W tej ostatniej grupie najczęściej spotkać można działaczy partyjnych
młodzieżówek

prokremlowskich

ugrupowań.

Helena

Michalik,

filolog

rosyjska

wykładająca na Uniwersytecie Państwowym w Permie, tak tłumaczy to zjawisko: Swoją
opinię, swój pogląd na to, co się dzieje w Rosji zwolennicy Jednej Rosji mogą deklarować,
wypowiadać na pierwszym i drugim programie telewizji centralnej, w głównych kanałach
i w gazetach; opozycja nie a takiej możliwości, oczywiście szuka jakiegoś wyjścia i takim
wyjściem są blogi. Na przykład dość dużo opozycjonistów ma swoje strony na portalach
społecznościowych. Korespondują, odpowiadają na pytania czytelników, prowadzą
rozmowy bardzo bezpośrednio. Putin nie potrzebuje bloga, żeby powiedzieć to, co chce
powiedzieć, natomiast opozycjoniści muszą jakoś być usłyszani przez kogoś i korzystają
w tym celu z takich rzeczy jak internet. Prawie każdy działacz opozycji, nawet bardzo
niskiego szczebla prowadzi blog.

Blogują również, choć rzadziej, politycy pełniący funkcję państwową. Tę modę
zapoczątkował Dmitrij Miedwiediew, kreujący się jako bardziej liberalny od Władimira
Putina. Jednym z przejawów tego liberalizmu było większe otwarcie na nowe media.

Autorzy raportu "Public discourse in Russian Blogosphere 2010" przygotowanego
przez uniwersytet Harvard, zwracają uwagę na pewne cechy charakterystyczne rosyjskiej
blogosfery, wśród których wyróżniają między innymi:
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- Skupienie większości dyskusji na grupie kilku tysięcy najpopularniejszych blogów,
głównie na platformie LiveJournal. Autorzy raportu podają też łączną liczbę co najmniej
pięciu milionów blogów, jednak nie prowadzą oni rozróżnienia na blogi poświęcone
wyłącznie polityce, analizując również strony ekonomiczne, kulturalne czy też regionalne.
Biorą też pod uwagę autorów z krajów dawnego ZSRR;
- Częstsze, niż w innych badanych krajach wykorzystywanie do prowadzenia blogów
serwisów społecznościowych (Facebook, czy lokalne wkonakte.ru);
- Częste wykorzystanie serwisu youtube, bardzo duża liczba materiałów filmowych,
obrazujących korupcję i nadużycia władzy;
- Odbiorcy rosyjskojęzycznych blogów dysponują szerszym zakresem wiadomości,
zarówno krajowych, jak zagranicznych, od osób z nich niekorzystających, zaś oferta
informacyjna i światopoglądowa blogów jest szersza, niż proponowana przez media
tradycyjne;

Autorzy, podobnie jak cytowany wcześniej Kasparow, uważają aktywność
blogosfery za wyraz dojrzałości i aktywności obywatelskiej społeczeństwa rosyjskiego. 265

Inną specyfiką blogów w Rosji jest rozpowszechniony w większym, niż w Polsce
zakresie, trolling. Na blogach opozycjonistów - mówi Michalik - siedzą ludzie, wciąż ci
sami, piszący coś bardzo nieprzyjemnego, w ordynarnych słowach, by zmienić kierunek
dyskusji - by ludzie zajmowali się nimi, a nie tym, co piszą opozycjoniści. Są argumenty za
tym, że to są ludzie, którym się za to płaci. Ludzie częściowo nauczyli się nie zwracać na
nich uwagi, nie odpowiadać im. Jest tego jednak bardzo dużo i jest to zjawisko stałe.
Jestem stałym czytelnikiem strony Echo Moskwy, jest tam bardzo dużo blogów i tam już
wiem, który jest tym trollem. Ludzie pracują, też muszą jakoś zarabiać (śmiech).

Blogosfera w Rosji swój rozkwit przeżyła później, niż amerykańska czy też polska.
Według Heleny Michalik impulsem dla wzrostu popularności blogów, była sprawa majora
milicji, Aleksieja Dymowskiego z Noworosyjska. Major Dymowski w 2009 roku ogłosił
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na swoim blogu przykłady licznych nadużyć w miejscowej milicji. Jego publikacja
wzbudziła szerokie zainteresowanie i wywołała ogólnonarodową dyskusję na temat
kondycji rosyjskiej milicji. Wydarzenie to zachęciło do blogowania wiele innych osób, dla
których internet stał się jedynym sposobem na upomnienie się o sprawiedliwość. Tak
sprawę Dymowskiego opisywała Anna Łabuszewska, autorka "Tygodnika Powszechnego"
i analityk Ośrodka Studiów Wschodnich:

Tegoroczny Dzień Milicji miał w Rosji jeszcze jeden wymiar. Wewnętrzny bunt na pokładzie.
Major Aleksiej Dymowski z Noworosyjska kilka dni temu zamieścił w Internecie swą
niezborną opowieść o smutnej codzienności milicjanta – niskie zarobki, praca ponad siły,
korupcja, szycie na zamówienie oskarżeń wobec niewinnych ludzi, krycie swoich. Dymowski
mówił o swojej służbie (dostał awans za sprokurowanie oskarżeń przeciwko niewinnemu
człowiekowi; nie dostał należnego mu zaświadczenia lekarskiego), ale wystąpił też w sprawie
ogółu: zaapelował do premiera Putina, by ten powierzył mu sprawę oczyszczenia szeregów
milicji – nie tylko noworosyjskiej, ale całej rosyjskiej – ze skorumpowanych funkcjonariuszy.
Majora z milicji wylali. Wczoraj major był w Moskwie, zwołał konferencję prasową, na której
licznie stawili się przedstawiciele mediów (rwetes wokół rewelacji Dymowskiego jest
potężny). Dymowski zapewnił, że ma dowody skorumpowania wszystkich swych
zwierzchników (nagrywał rozmowy na „szpiegowski” dyktafon).

„Historia wokół majora Dymowskiego rozkręca się, a wraz z nią dyskusja, czy major miał
moralne prawo naruszyć korporacyjną etykę i czy miał wystarczające powody, aby wystąpić
przeciwko „systemowi” – zastanawia się Tatiana Stanowaja (Politcom.ru). – Jedni mówią, że
major nie mógł przedstawić nic poważnego, że jego skarga, że nie dostał od lekarza
zaświadczenia o chorobie, wyglądają śmiesznie i niepoważnie. Niektórzy śmieją się z tego, że
major nie potrafi się wysłowić. Jednakże wobec tych, którzy majora krytykują, w opozycji stoi
ta część społeczności, która uważa, że samowola milicji osiągnęła taki poziom, że milczeć
dłużej się już nie da i wystąpienia majora Dymowskiego to nie powód, by zajmować się
roztrząsaniem problemów majora Dymowskiego, a problemów milicji”.266

Według Michalik od tego zaczęła się taka fala, prawie codziennie ktoś się
wypowiadał, mówił. To było w końcu 2009 roku, w tych ostatnich trzech - czterech latach
to dość rozpowszechnione zjawisko. To nie tylko polityka, lecz również różne problemy
społeczne, człowiek nie może znaleźć sprawiedliwości, zwraca się do wszystkich ludzi,
266

Anna Łabuszewska, Krzyk duszy wujka Stiopy (na) http://labuszewska.blog.onet.pl/Krzyk-duszy-wujkaStiopy,2,ID394269499,n, ost. odwiedziny 7 06 2012
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może ktoś mu coś powie, doradzi. Stąd ludzie się dowiadują o wielu sprawach,
o niektórych przestępstwach byśmy nie wiedzieli, gdyby nie blogi.

*
Chociaż polska blogosfera lubi porównywać się ze swoim amerykańskim
pierwowzorem, trzeba zauważyć, że znajduje się wpół drogi między nim, a specyficzną,
rosyjską wersją tego zjawiska. Wzorce amerykańskie widać podczas kampanii
wyborczych, jednak codzienność bywa czasem zbliżona raczej do tej, którą widzimy
w cytowanym powyżej raporcie uniwersytetu Harvarda. Motywacje rosyjskich
opozycyjnych blogerów opisane przez Helenę Michalik przypominają zaś te, które
przypisywał ich polskim kolegom Robert Mazurek.
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11. Omówienie wyników ankiety
W ostatnim etapie pisania pracy, w kwietniu i maju 2012 roku, przeprowadziłem
wśród czytelników portali Salon24 i Niepoprawni.pl ankietę, w której udział wzieło 185
osób, zarówno prowadzących regularnie blogi, jak i ograniczających się do ich czytania
lub komentowania. Uzyskane w niej wyniki potwierdzają sformułowane wczesniej tezy
i pozwalają na opisanie występujących wśród blogerów tendencji. Zanim jednak przejdę
do szczegółowego przedstawienia wyników ankiety, chciałbym zauważyć, że pokazuje ona
większą mobilizację blogerów o orientacji prawicowej i konserwatywnej nawet w tak
priostej sprawie, jak odpowiedź na ankietę właśnie. Niezależnie bowiem od pewnego
przechyłu na rzecz tej opcji, jaką obserwujemy wśród polskich blogerów, wyniki pytań
o preferencje wyborcze są wyolbrzymieniem tej dysproporcji na korzyść partii
uznawanych za prawicowe, zwłaszcza - Prawa i Sprawiedliwości. Znajduje to również
potwierdzenie w wynikach przedwyborczych sondaży, przeprowadzanych w roku 2010
wśród użytkowników Salonu24, gdzie poparcie dla PiS deklarowało ponad 70%
respondentów, zaś dla Jarosława Kaczyńskiego (w pierwszej turze) - 63%. Tymczasem
Platforma Obywatelska i Bronisław Komorowski uzyskują odpowienio 13 i 22% wskazań.
Wśród respondentów mojej ankiety PiS cieszył się poparciem 65%, PO 12, Nowa
Prawica - 10, Prawica RP - 5, PJN - 4, zaś Ruch Palikota - 3%. SLD i PSL wskazało
zaledwie po 1% respondentów, tyle samo wybrało opcję "inna partia lewicowa".
Głosowanie na "inną partię prawicową" zadeklarowało 10% respondentów, zaś 16% nie
znajduje swojej reprezentacji na scenie politycznej. Muszę dodać, że w momencie
rozpisywania ankiety nie było jeszcze pewne, czy frakcja Zbigniewa Ziobry pozostanie
w PiS, czy też stworzy własną partię. Stąd też część wskazań na "inną partię prawicową"
może pochodzić od sympatyków tego polityka.

11.1 Korzystanie z portali blogowych
W pierwszej części ankiety zapytałem respondentów o ich podstawową aktywność
w blogosferze, czas jej trwania a także o odwiedzane portale publikujące blogi.
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17% respondentów za swoją główną aktywność uznało blogowanie, 20% - pisanie
komentarzy, pozostali uznali, że są przede wszystkim czytelnikami blogów. 17%
rozpoczęło swoją przygodę z blogami w roku 2005 lub wcześniej, a więc przed
powstaniem Salonu24. Najwieksza grupa, licząca ponad 51% korzystać z blogów
rozpoczęła w latach 2006 - 2010, a więc większość

z nich musiała trafić na Salon24.

Ostatnie dwa lata to napływ kolejnej, znaczącej grupy, do której zalicza się 32%
respondentów.
Badania prowadziłem pośród użytkowników Salonu24 i Niepoprawnych.pl, nie
dziwi więc najwyższy stopień wskazań tych dwóch stron w odpowiedzi na pytanie "Które
portale blogowe odwiedziłeś w ciągu ostatniego roku?" Z badania wynika, że Salon24
cieszy się wciąż największą popularnością i odwiedzany jest również przez czytelników
innych portali publikujących blogi, choć równocześnie część ankietowanych zaznaczyła w
komentarzach, że zrezygnowała z publikowania w s24, najczęściej z powodu krytycznej
oceny polityki administracji lub nadmiernej aktywności trolli internetowych.

Rys.12 Portale blogowe odwiedzane przez respondentów od maja 2011 do czerwca 2012

Połowa respondentów deklaruje, że serwisy blogowe odwiedza kilka razy dziennie.
Kolejne 21% czyni to raz w ciągu dnia, zaś 17% - kilka razy w tygodniu. Po 4% deklaruje
odwiedzanie serwisów blogowych raz na tydzień lub kilka razy w miesiącu, a jedynie 3%
raz w miesiącu lub rzadziej.
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Kilka razy dziennie
Raz dziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu lub kilka
razy w miesiącu
Raz na miesiąc lub
rzadziej

Rys.13 Częstotliwość odwiedzin na portalach blogowych

11.2 Politycy w blogosferze
Blogi

polityków,

co

moze

być

zaskakujące,

cieszą

się

najmniejszym

zainteresowaniem najaktywniejszych blogerów. Na pytanie o autorów najchętniej
czytanych blogów, tylko 9% respondentów udzieliło odpowiedzi "blogi polityków", mimo,
iż było to pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru. Równocześnie aż 86% wskazało
na „zwykłych” blogerów. Blogi dziennikarzy interesują 30%, a ekspertów - 37%
respondentów. 71% ankietowanych uważa, że głównym motywem polityków przy
zakładaniu blogów jest chęć ocieplenia wizerunku, 4% badanych zakłada, że chodzi
o poprawę komunikacji z wizerunkami i uniezależnienie się od pośrednictwa mediów, zaś
6% nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W pytaniu, polegającym na zaznaczeniu
na skali od 1 do 10, czy odbiorca zgadza się z zaproponowanymi stwierdzeniami, zdania
zakładające, że politycy interesują się blogami głównie podczas kampanii wyborczych i że
ich blogi prowadzone są głównie przez asystentów, zyskały średnią aprobatę na poziomie
7 pkt. Stwierdzenie, że politycy traktują blogerów jako partnerów w dyskusji zdobyło
poparcie na poziomie 3 pkt. Średnio 6 pkt. akceptacji zyskała teza, że blogi polityków
mogą mieć wpływ na decyzje wyborców, równocześnie zaś poziom 4 pkt. zdobyło zdanie,
że dyskusje na blogach mogą mieć wpływ na decyzje polityków.
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11.3 Działania obywatelskie i wspólnototwórcze
80% respondentów jest zdania, że blogosfera integruje osoby o zbliżonych
poglądach i światopoglądzie. Co trzeci z pytanych przynajmniej raz spotkał się z osobą
poznaną w trakcie dyskusji na blogu. 40% brało udział w spotkaniach, konferencjach czy
demonstracjach zapoczątkowanych na blogach, zaś połowa w akcjach takich, jak
podpisywanie petycji czy listów otwartych w internecie. Równocześnie jednak 45% nie
włącza się w żadne działania, ani w internecie, ani poza nim.

11.4 Blogosfera a media tradycyjne
W części poświęconej relacjom blogosfery z mediami tradycyjnymi pytałem
respondentów o preferencje odnośnie tygodników, stacji radiowych i telewizyjnych oraz
poszczególnych audycji, prosiłem też o wskazanie, które z mediów stanowi dla nich
podstawowe źródło informacji. W oddzielnym pytaniu prosiłem o zaznaczenie w skali od 1
do 10 na ile identyfikują się z zaproponowanymi twierdzeniami.

tytuł

deklaracja zakupu

deklaracja czytelnictwa

(przynajmniej raz w roku 2011)

on-line (przynajmniej raz w roku 2011)

Angora

10

7

Gazeta Polska

55

67

Gość Niedzielny

19

20

Najwyższy Czas!

14

20

Nasza Polska

8

11

Newsweek

9

19

Polityka

11

24

Przekrój

4

8

Tygodnik Powszechny

4

11

Uważam Rze

65

50

Wprost

5

21

inny tygodnik

4

8

(z wyłączeniem katolickich)

267

inny tygodnik katolicki

14

13

żaden

10

13

Tabela 1. Preferencje użytkowników Salonu 24 i innych portali blogowych odnośnie czytelnictwa tygodników
w 2011 roku.

Mniej więcej 25% respondentów deklaruje regularne kupowanie przynajmniej
jednego miesięcznika bądź kwartalnika, najczęściej są to "Nowe Państwo" (10%) i
periodyki, które w mniejszym lub większym stopniu współtworzą polską blogosferę, takie
jak "44", "Fronda" czy "Nowy Obywatel". Ankietowani często wskazują również na
rozmaite tytuły hobbystyczne.
Jeśli chodzi o oglądalność stacji informacyjnych, największą popularnością wśród
blogerów cieszy się TVP Info (35% wskazań), TVN 24 ogląda 23% respondentów,
podobnie, jak programy publicystyczne i informacyjne w TV Trwam. 14% deklaruje
oglądanie Polsat News,

a 4% Superstacji. Równocześnie 40% uczestników ankiety

wybrało odpowiedź "Nie oglądam żadnej TV informacyjnej", padły również komentarze,
że fakt taki jest konsekwencją świadomej rezygnacji z posiadania telewizora.

Rys.14 Oglądalność stacji TV wśród użytkowników blogów w 2011 roku

Z cyklicznych audycji telewizyjnych największa widownię w badanej grupie
gromadzą "Wiadomości" emitowane w TVP1 (29%), przed serwisem TV Trwam (20%)
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i "Faktami" (TVN - 19%). Z audycji publicystycznych najpopularniejsze są "Bliżej" Jana
Pospieszalskiego w TVP Info (19%) i "Polski Punkt Widzenia" w TV Trwam (24%).
Z kolei oglądanie "Szkła kontaktowego" w TVN 24 zadeklarowało jedynie 3%
respondentów.
Ze stacji radiowych najpopularniejsze okazały się Radio Maryja (28%), oraz
Trójka (24%) (Polskie Radio). Internetowego Radia Wnet słucha regularnie 14% zaś
tworzonego przez blogerów Niepoprawnego Radia 9% respondentów.
18% respondentów było, lub jest pracownikami mediów (10% - ogólnopolskich,
8% lokalnych).
Większość ankietowanych w silnym (od 7 do 9 punktów w skali 1 - 10267) stopniu
zgadza się z następującymi stwierdzeniami:
- Media nie dopuszczają do głosu niektórych poglądów (średnio 8,9 pkt);
- Media po 1989 roku pozostają zdominowane przez jedną stronę sceny politycznej
(średnio 7,7 pkt);
- Media celowo ośmieszają niektóre poglądy (średnio 8,7);
- Blogosfera przynajmniej częściowo usuwa nierównowagę poglądów (średnio7,8 pkt).
W przypadku przeciwnych twierdzeń identyfikacja jest znacznie niższa. W tej
samej skali stwierdzenia "Media obiektywnie przedstawiają pełen wachlarz obecnych
w społeczeństwie poglądów "; "Media reprezentują w równym stopniu wszystkie nurty
polskiej sceny politycznej "

i "Czuję się informowany przez tradycyjne media w stopniu

wystarczającym" uzyskały poziom 2 punktów.
Nieco lepiej wypada ocena blogów jako platformy komunikacji między ludźmi
mediów, a ich odbiorcami. Zdanie "Blogi są narzędziem komunikacji między twórcami
i odbiorcami mediów" zyskuje akceptację na średnim poziomie 6,5, tak samo jak
stwierdzenie, że blogi czytane są przez dziennikarzy.
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Wszystkie wartości w punktach to średnia wyciągnięta ze 185 odpowiedzi, w których respondenci
zaznaczali zgodę z zapropowanymi stwierdzeniami w skali od 1 do 10.
269

Internet jest dla 88% ankietowanych podstawowym źródłem informacji,
równocześnie dla 77% jest też pierwszym źródłem informacji w ciągu dnia.

Rys.15 Podstawowe i pierwsze w ciągu dnia źródło informacji dla użytkowników blogów politycznych

64% respondentów uważa, że blogosfera powinna pełnić wobec mediów funkcję
uzupełniającą, 71% - kontrolną, 28% - zastępczą. Równocześnie 55% ankietowanych
uważa, że blogosfera spełnia funkcję uzupełniającą, 52% - kontrolną, zaś aż 45% uważa,
że blogosfera spełnia funkcję uzupełniającą wobec mediów. 73% użytkowników szuka
na blogach analiz, 80% informacji, 75% komentarza. Równocześnie tylko 17% szuka na
blogach rozrywki, zaś 13% - zapisu emocji. Aż 74% respondentów twierdzi, że w wielu
przypadkach dopiero na blogach spotkało się z ważną w swoim odczuciu informacją,
której nie dostarczyły im tradycyjne media. Najczęściej wskazywano tutaj na wiadomości
dotyczące śledztwa na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej.
11.5 Kim są użytkownicy blogów?
Większość użytkowników blogosfery politycznej to mężczyźni (60%), najczęściej
w wieku powyżej 30 lat (młodsi stanowią jedynie 15% respondentów), mieszkający
w miastach powyżej 100 tysięcy egzemplarzy. Zdecydowana większość to osoby
z wyższym wykształceniem. 10% respondentów to emigranci, najczęściej mieszkający
w Niemczech, USA, Anglii i Kanadzie. Warto zaznaczyć, że badanie wykazało wysoką
identyfikację z poglądem, że blogosfera pozwala emigrantom na udział w sprawach kraju średnio 7 pkt. w skali od 1 do 10. Ostatnia kwestia, jaką badałem w swojej ankiecie to
czytelnictwo książek, które w tej grupie wyraźnie odbiega na plus od ogólnopolskich
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statystyk, jedynie 4% użytkowników blogów nie kupiło w 2011 ani jednej książki, zaś 3%
nie przeczytało ani jednej pozycji. Równocześnie 24 % deklaruje przeczytanie kilku, 33%
- kilkunastu, a 34% - kilkudziesięciu książek. Jeszcze lepiej wypadają statystyki zakupów:
40% kupiło kilka, 33% kilkanaście zaś 16% kilkadziesiąt pozycji. 2% ankietowanych
deklaruje zakup ponad 100 książek, 5% - przeczytanie ponad setki tytułów.

Rys. 16 Użytkownicy blogów wg płci

Rys. 17 Użytkownicy blogów wg miejsca zamieszkania (w procentach)
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Rys. 18 Użytkownicy blogów wg wieku (w procentach)

Rys. 19 Użytkownicy blogów wg wykształcenia (w procentach)
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12. Zakończenie

Blogosfera trwa, będzie się zmieniać i rozwijać, jednakże najnowsza historia
nośników informacji pokazuje, że nowe wynalazki nie są w stanie całkowicie wyprzeć
z rynku rozwiązań wcześniejszych. Tak, jak telewizja nie zniszczyła prasy, tak internet nie
zniszczy telewizji. Na pewno spowodował spadek nakładów prasy codziennej, z drugiej
strony dając szansę promocji tytułom niszowym. Na pewno też przyczynił się do
upowszechnienia dostępności "środków produkcji" medialnego przekazu. Blogosfera
będzie więc ciekawym i inspirującym tematem badawczym. Ta praca opisuje jedynie
początki tego fenomenu w polskich warunkach i kształtowanie się polskiej blogosfery lat
2004 - 2012.

Znaczenie blogów, zwłaszcza w okresach kampanii wyborczych, rośnie. Wciąż
jednak nie pełnią one w naszej debacie tak dużej roli, jak w Stanach Zjednoczonych.
Po siedmiu latach jednak można uznać, że są już na trwałe wpisane w nasz krajobraz
polityczny i medialny, będąc jego istotnym elementem dla rosnącej grupy twórców
i czytelników. W tej grupie coraz częściej pojawiają się zarówno przedstawiciele mediów,
jak polityki. Wciąż rozpoczynają działalność nowi blogerzy, nieraz obdarzeni dużą wiedzą
i dobrym warsztatem. Równocześnie dla wielu polityków i dziennikarzy blogi stały się
areną do wygłaszania krótkich, spektakularnych wypowiedzi, będących atrakcyjnym
tematem

dla

mediów,

rzadziej

zaś

miejscem

prowadzenia

poważnych

debat

programowych. Blogowe wpisy Janusza Palikota, czy, w mniejszym stopniu, Kazimierza
Marcinkiewicza, a później sprzyjający takiej ekspresji Twitter spowodował przeniesienie
na grunt blogosfery negatywnych tendencji z mediów tradycyjnych. Niestety - pogoń za
oglądalnością, tu zwaną klikalnością, dotarła i na portale blogowe. Z jednej strony duże
portale zdobywają coraz szerszy zasięg i reklamodawców, z drugiej powoduje to jednak
napływ mniej wyrobionych czytelników i zwykłych trolli. Odbiorcy poszukujący treści
i dyskusji na wyższym poziomie coraz częściej wybierają mniejsze, bardziej niszowe
i nastawione na konkretnego odbiorcę strony - tu również możemy zaobserwować
powtórzenie się pewnych tendencji z rynku medialnego, zwłaszcza telewizyjnego.
Najwięksi gracze nie są też w stanie wypracować dobrych relacji z użytkownikami, często
nie potrafiąc określić, czy tworzą inicjatywy biznesowe, czy media obywatelskie. Wokół
wszystkich portali powstały grupy osób wykazujących silną identyfikację z miejscem,
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w którym publikują swoje teksty lub komentarze. Wszystkie znalazły też licznych
krytyków - analiza (najczęściej negatywna) działań administracji portali stanowi jeden
z częstszych tematów, podejmowanych przez blogerów. Blogi same nie są wolne od
chorób, trapiących społeczeństwo czy politykę, z którymi próbują walczyć. Nieufność,
agresja, konflikty o podłożu ambicjonalnym

i personalnym - to brzydsza z twarzy tego

zjawiska.

Niezależnie od tego blogosfera wciąż może odegrać - i w pewnym stopniu już
odgrywa - dużą rolę w organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jego aktywizacji
i integracji. W czasach wycofywania się tradycyjnych mediów z działalności misyjnej,
przez którą rozumie się nie tylko przekazywanie wiadomości, lecz również kształtowanie
debaty publicznej, społecznej świadomości czy też umożliwianie dostępu do dóbr kultury
wzrasta rola społeczników i entuzjastów. W sytuacji kryzysu ekonomicznego obserwujemy
również wycofywanie się państwa z niektórych dziedzin aktywności. Powstaje przestrzeń,
którą zagospodarować może społeczeństwo obywatelskie, w tym blogosfera, jako jedna
z jego instytucji. Blogi mogą być miejscem zarówno debaty, jak organizacji działań.
Powyżej przedstawiłem kilka z bardzo wielu przykładów podobnej aktywności ludzi,
którzy w większości poznali się w internecie i którzy nawiązali znajomości i współpracę
pisząc, komentując i odwiedzając się na blogach. Stopniowo potencjał ten zostaje
zauważony przez

polityków,

dziennikarzy,

animatorów

społeczności

lokalnych,

wydawców czy organizatorów imprez. Wszyscy oni odnajdują w blogu możliwość
przedstawienia swojej oferty i dotarcia do wyborcy, uczestnika działania bądź imprezy czy
nabywcy książki lub filmu. Ten ostatni aspekt sprzyja też większej atrakcyjności portali
blogowych dla czytelników, ponieważ dzięki współpracy portali blogowych z wydawcami,
mogą brać udział w konkursach i zdobywać ciekawe dla siebie pozycje.

Czy blogi pozostaną trwałym elementem krajobrazu medialnego, równocześnie
zyskując znaczenie jako instytucja życia społecznego i kulturalnego? Przy zachowaniu
ostrożności, wynikającej z faktu, że opisuję stan obecny w dynamicznej rzeczywistości,
myślę, że tak. Blogi już dziś pozwalają coraz szerszym grupom społecznym na
partycypację w życiu politycznym i społecznym na forum szerszym, niż oferowane dla
zwykłego odbiorcy przez klasyczne media. Sądzę, że trwać będzie profesjonalizacja
blogów i portali blogowych, a w przypadku niektórych dojdzie również do komercjalizacji,
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tak, jak dzieje się to w Stanach Zjednoczonych. Coraz szerszy dostęp do internetu, łatwość
prowadzenia bloga i powstające poziome sieci kontaktów pozwalają jednak wierzyć, że
przetrwa również pierwotny, na swój sposób anarchiczny duch blogosfery. Pozostanie ona
elementem społecznej samoobrony wobec koncentracji przekazu w rękach medialnych
koncernów. Pozwoli zminimalizować negatywne zjawiska, generowane przez tradycyjne
media, zarówno te, o których pisali Lippmann i Noelle-Neumann, jak i te zdiagnozowane
przez Bourdieu. W pewnym stopniu przywróci też słowu pisanemu moc, jaka miało ono
dla De Toqueville’a w czasach rozwoju amerykańskiej prasy. Im więcej powstanie dzięki
blogom relacji poziomych, im więcej osób postanowi spotkać się i działać razem, tym
zjawisko to będzie silniejsze. I choć nie zabraknie na pewno głosów, wieszczących koniec
blogów, nie zabraknie również osób, dla których będą one najlepszą - a czasem po prostu
najłatwiej dostępną - formą podzielenia się z innymi swoją opinią. Jak pisze Paul Levinson
blogowanie samo w sobie nie jest w stanie wyleczyć naszego społeczeństwa z nękających
je chorób - nie może zrobić tego przecież żadne medium. Blogowanie z całą pewnością nie
rozwiąże kryzysu ekonomicznego ani nie zaprowadzi pokoju na świecie. Ale lepiej
blogować, niż milczeć. Ten proces wyrażania myśli ma też zdecydowanie szerszy zasięg niż
rozmowa z siedzącym obok człowiekiem czy poleganie wyłącznie na tym, co w naszym
imieniu powiedzą profesjonalni reporterzy i komentatorzy268. W dzisiejszym świecie
blogosfera staje się niezbędnym "suplementem diety" dla osób szukających informacji
i analiz.

268

Paul Levinson, op.cit. str. 86
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