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1. WPROWADZENIE

Był czerwiec 2002 roku. Taksówkarz wiozący Tima Lopeza nie chciał jechać 
dalej. Wjazd do faveli Vila Cruzeiro był zbyt niebezpieczny. Uzbrojony w ukry-
tą kamerę pięćdziesięcioletni dziennikarz telewizji Globo, doświadczony wete-
ran, nagradzany za swoje reportaże o mafi i narkotykowej musiał iść piechotą. 
Z pobliskich barów dudniła muzyka. Kierowca był ostatnią niezwiązaną z gan-
giem osobą, która widziała Lopeza żywego. Dziennikarz został uprowadzony. 
Przestrzelono mu obydwie nogi, żeby nie mógł uciekać.

Favela rządziła się własnymi prawami. Ten zamieszkały przez 250 tysięcy 
osób obszar Rio de Janeiro był we władzy gangów narkotykowych. Lopezowi 
przestępcy urządzili parodię procesu. Przywódca bandy osądził go i skazał. 
Wyrok wykonano, a ciało dziennikarza zostało spalone.

Tę dramatyczną historię opisał hiszpański dziennik „El País”, przytoczył ją 
też Antonio Salas we wstępie do swojej książki Diario de un skin (Dziennik 
skina)1. Salas to jeden z bardziej znanych dziennikarzy przeprowadzających 
śledztwa wcieleniowe. Do polskich czytelników trafi ły dotąd dwie jego książka 
– Handlowałem kobietami2, w której opisał, jak wniknął w szeregi mafi i rzą-
dzącej światem prostytucji, i Ja, terrorysta3. W Diario de un skin Salas wcie-
lił się w radykalnego działacza ugrupowań nacjonalistycznych. Na potrzeby 
śledztwa zmienił swoją powierzchowność, ale też zachowanie i sposób wy-
rażania. Przez rok oszukiwał nowych przyjaciół, żeby pokazać świat skraj-
nej hiszpańskiej prawicy – jej powiązania z klubami piłkarskimi, politykami 
i biznesmenami. Po opublikowaniu dziennika stał się wrogiem numer jeden 
prawicowych ekstremistów. Do dzisiaj ze względu na tę i na inne publikacje 
ukrywa swoją tożsamość.

W 1999 roku Donald MacIntyre, dziennikarz śledczy BBC specjalizujący 
się w undercover journalism, przez wiele miesięcy infi ltrował bojówki kibiców 
skupione wokół klubu piłkarskiego Chelsea. W swoim dokumencie udowod-
nił powiązania kibiców z organizacjami głoszącymi jawnie nazistowską ideo-
logię, jak „Combat 18”. W wyniku śledztwa MacIntyre’a do więzienia na sześć 
lat trafi ł Jason Marriner, jeden z przywódców Chelsea Headhunters. Marriner 

1 A. Salas, Diario de un skin, Madrid 2010.
2 A. Salas, Handlowałem kobietami, tłum. T. Tomczyńska, Warszawa 2012.
3 A. Salas, Ja, terrorysta, tłum. Z. Jaegerman, B. Lisocka-Jaegerman, Warszawa 2012.
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został skazany za organizowanie brutalnych walk z rywalizującymi bojówkami 
kibiców. Podczas procesu MacIntyre miał policyjną ochronę ze względu na 
liczne groźby ze strony bojówek Chelsea. Chuligani jednak nie zapomnieli – 
kilka lat później pobili dziennikarza i jego żonę w pubie.

W Polsce nigdy nie doszło to tak drastycznego „ukarania” dziennikarza za 
jego pracę, choć niektórzy nasi bohaterowie po realizacji swoich materiałów 
musieli się ukrywać, jak choćby Alicja Kos vel Ada Wons, która prawdopo-
dobnie do dziś omija Starachowice4. Stosowanie technik undercover journa-
lism grozi jednak autorom innymi poważnymi konsekwencjami. Przekonał 
się o tym niejeden dziennikarz, który w przebraniu, z ukrytą kamerą szukał 
dowodów łamania prawa. Ostatnio Endy Gęsina-Torres, który dostał się do 
ośrodka dla uchodźców w Białymstoku, został skazany prawomocnym wyro-
kiem sądu na 2000 złotych grzywny. Prokurator żądał kary pół roku więzienia 
w zawieszeniu. Kara dwóch lat więzienia groziła również Grzegorzowi Kucz-
kowi za posłużenie się sfałszowanym dowodem osobistym.

Już na wstępie warto zwrócić uwagę, że dziennikarz, który zamierza reali-
zować swój materiał, ukrywając tożsamość, wcielając się w rolę innej postaci, 
nagrywając ukradkiem swoich bohaterów, powinien umieć przewidzieć po-
zytywne i negatywne konsekwencje swojego działania. A tych ostatnich może 
być wiele: od zagrożenia zdrowia i życia oraz działań niezgodnych z prawem 
czy z etyką zawodową po konsekwencje mniej wymierne, o których również 
piszemy, takie jak wyrzuty sumienia. Bohaterowie tej książki nie ukrywają, że 
nie czują się komfortowo, kiedy oszukują, kiedy manipulują osobami, które 
im ufają i w dobrej wierze przyznają się do nielegalnego procederu. Czasem 
te osoby są zaledwie pionkami w przestępczym przedsięwzięciu. Oczywiście 
łatwiej usprawiedliwić takie działanie dziennikarza, jeśli materiał odsłonił rze-
czywistą i istotną społecznie patologię, spowodował zmiany w obowiązującym 
prawie, zmusił państwowe instytucje do działania lub choćby ujawnił nieznaną 
dotąd prawdę o jakimś zjawisku.

Książka została zatytułowana Reporter w przebraniu. Piszemy zatem o dzia-
łaniach, w trakcie których dziennikarz nie ujawnia swojej tożsamości, a roz-
mówca lub rozmówcy są wprowadzani w błąd, oszukiwani. Ukrywanie tożsa-
mości można oczywiście stopniować – od nieprzedstawiania się w rozmowie 
telefonicznej, po starannie zaplanowane długotrwałe akcje służące śledztwu. 
Warto podkreślić, że każda sytuacja, w której dziennikarz nie ujawnia swo-
jej zawodowej tożsamości i wprowadza rozmówcę w błąd, jest nielegalna 
i naganna z perspektywy obowiązujących w mediach kodeksów etycznych. 

4 Więcej na ten temat zob. s. 114.
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Usprawiedliwić takie działania mogą nadzwyczajne okoliczności5. O tym, czy 
dziennikarz miał moralne prawo oszukiwać w dobrze pojętym społecznym in-
teresie, rozstrzyga nie tylko sąd, ale szerokie grono interesariuszy – odbiorcy, 
inni dziennikarze, medioznawcy, wreszcie sami oszukani, bohaterowie mate-
riałów reporterskich, reportaży i dokumentów. W każdej z przedstawionych 
poniżej spraw padały argumenty na rzecz dziennikarskiego działania „pod 
przykryciem” i wiele kontrargumentów wskazujących na niedopuszczalność 
takich realizacji.

Autorom niniejszej książki zależy na tym, żeby czytelnicy sami wyrobili 
sobie opinię w kwestii opisanych w książce materiałów. Z tego powodu wy-
brane realizacje dziennikarskie zostały przedstawione bardzo drobiazgowo: od 
momentu, w którym dziennikarze dowiadują się o temacie, poprzez pracę z in-
formatorami i innymi źródłami oraz techniczne przygotowania do realizacji 
materiału, aż po samą decyzję o użyciu kontrowersyjnych technik.

W polskiej literaturze przedmiotu niewiele jest pozycji, które tak drobiaz-
gowo relacjonują proces powstawania materiału telewizyjnego tego rodzaju. 
Mamy zatem nadzieję, że nasza książka wypełni ową lukę i będzie stanowić dla 
młodych badaczy ciekawe źródło do analiz porównawczych.

Decyzja autorów o tak dokładnym omówieniu procesu pracy reporterskiej 
ma jednak także negatywne konsekwencje. Otóż nie wszyscy dziennikarze, 
z którymi rozmawialiśmy, byli skłonni ujawniać tajniki swojego warsztatu. 
Stąd wybór materiałów grzeszy do pewnego stopnia jednostronnością i czytel-
nicy mogą nie znaleźć tutaj reportaży, które ich zdaniem są ważne dla historii 
polskiego dziennikarstwa. Zdajemy sobie z tego sprawę. Jednocześnie dzięku-
jemy naszym kolegom, autorom reportaży omówionych w książce, że opowie-
dzieli o szczegółach, które czytelnikom dają wiedzę o rzeczywistym procesie 
realizacji materiałów. Jesteśmy im wdzięczni za tę otwartość.

1.1. Próba uporządkowania

W 2008 roku Dana Priest i Anne Hull z „Th e Washington Post” otrzymały Na-
grodę Pulitzera za cykl artykułów ujawniających skandaliczną jakość opieki 
medycznej, którą zostali otoczeni weterani wojny w Iraku. Konsekwencje dzien-
nikarskiego śledztwa były w tym wypadku imponujące. Pracę stracił nie tylko 
dyrektor medycznego centrum, ale wysocy rangą ofi cerowie. Kongres powołał 
specjalną komisję, która miała wyjaśnić szczegóły opisanej przez dziennikarki 
sprawy i wskazać na rozwiązania uniemożliwiające powstanie w przyszłości ta-

5 Więcej na ten temat piszemy w rozdziale Dziennikarstwo przykrywkowe w kodeksach 
etycznych.

91. Wprowadzenie

2-łamanie.indd   9 2017-01-20   14:12:15



10

kich nieprawidłowości. W pierwszych wywiadach po ukazaniu się publikacji 
autorki przyznały, że przez ponad cztery miesiące zbierały materiały w Wal-
ter Reed Army Medical Center, nie ujawniając swojej tożsamości6. Rzecznik
„Th e Washington Post” jednak, pytany o szczegóły, podkreś lił, że dziennikarki 
nigdy nie stosowały technik undercover reporting, a ich metody pracy przypo-
minały raczej postępowanie zwykłego detektywa, który „czasem może pozo-
stać nierozpoznany w naszych czasach zaawansowanej technologii”7. Ta enig-
matyczna charakterystyka pracy reporterek nie uciszyła oczywiście domysłów 
i spekulacji na temat metod prowadzonego przez nich śledztwa.

Trzynaście miesięcy po ukazaniu się serii artykułów Hull i Priest ujawniły, 
że aby dostać się na teren medycznego centrum, wylegitymowały się praw-
dziwymi dokumentami, tak jak inni odwiedzający. Nie poinformowały jed-
nocześnie, że są dziennikarkami i przygotowują materiał dla „Th e Washington 
Post”. W szpitalu działały niezależnie, nie kontaktowały się ze sobą i unikały 
sytuacji, w których musiałyby tłumaczyć się personelowi medycznemu lub 
ochronie z tego, kim są i co właściwie tam robią. Dziennikarki nie korzysta-
ły z kamer, dyktafonów, dziennikarskich notesów – powód był oczywisty: nie 
chciały budzić podejrzeń. W szpitalu znalazły informatorów i podczas kolej-
nych wizyt zdobywały ich zaufanie i dowiadywały się coraz więcej szczegółów 
o bohaterach swojego reportażu. Przyjęły zatem strategię długofalową, która 
pozwoliła im dokładnie poznać i opisać problem.

W kodeksie etycznym „Th e Washington Post”, z którymi były związane oby-
dwie dziennikarki, wyraźnie zapisano następującą zasadę: „In gathering news, 
reporters will not misrepresent their identity. Th ey will not identify them-
selves as police offi  cers, physicians or anything other than journalists” („Pod-
czas zbierania materiałów reporterzy nie mogą ukrywać swojej tożsamości. 
Nie mogą przedstawiać się jako ofi cerowie policji, lekarze ani też inne osoby, 
mogą przestawiać się wyłącznie jako dziennikarze”)8.

Brooke Kroeger w swojej książce o undercover reporting podkreśla jednak, 
że zdaniem większości komentatorów dziennikarki nie złamały zawodowych 
zasad etycznych, ponieważ nigdy nie okłamały nikogo, jedynie nie przedstawi-
ły się, że są z „Th e Washington Post”9.

Czy między mówieniem kłamstw a wywoływaniem fałszywego wrażenia 
z niekwestionowaną intencją oszukania i wprowadzenia w błąd jest rzeczywi-
ście duża różnica? – pyta Kroeger i zwraca uwagę na to, jak dużo energii wło-
żyły zarówno same dziennikarki, jak i „Th e Washington Post” w podkreślanie, 

6 B. Kroeger, Undercover Reporting, Evanston, IL 2012, s. 5.
7 Tamże. Wszystkie tłumaczenia w tym opracowaniu pochodzą od autorów.
8 “Th e Washington Post” Standards and Ethics, http://asne.org/content.asp?pl=236&sl=19&-

contentid=335 [dostęp: 25.10.2015].
9 B. Kroeger, Undercover Reporting, s. 7.

Reporter w przebraniu
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że ich śledztwo nie miało nic wspólnego z metodami undercover journalism. 
Zdaniem Kroeger bowiem postępowanie dziennikarek zdecydowanie wpisuje 
się w nurt dziennikarstwa przykrywkowego: „Hull i Priest były tak daleko od 
założenia identyfi katora redakcyjnego jak to tylko możliwe, i były bliskie uda-
wania pacjentów lub personelu szpitalnego, czego właśnie przewodnik »Th e 
Washington Post« wprost zabrania”10.

Kroeger zastanawia się nad przyczyną takiego odcinania się dziennikarek 
i całej redakcji od dziennikarstwa undercover, „tak jakby ta etykieta była w sta-
nie zhańbić, skalać całe przedsięwzięcie”11. Jej zdaniem wynika to ze złej opinii, 
jaką od lat 70. techniki undercover mają w opiniotwórczych kręgach dzienni-
karzy, komentatorów i ekspertów zajmujących się mediami12.

Opisany przypadek bardzo dobrze pokazuje, jak trudne do zdefi niowania 
są niektóre działania dziennikarstwa przykrywkowego i jak nieostre okazują 
się granice samego pojęcia.

W polskiej literaturze przedmiotu niewiele dotychczas uwagi poświęcono 
technikom undercover journalism. Pisało się na ich temat głównie na margi-
nesie sporów o prowokację dziennikarską; przywoływane były podczas dys-
kusji poświęconych wprowadzeniu tzw. kontratypu13. Na tym tle wyróżniają 
się publikacje badaczy Wojciecha Adamczyka i Marka Palczewskiego, dostar-
czające szczegółowej wiedzy o najsłynniejszych amerykańskich realizacjach, 
w których zastosowano techniki undercover journalism14. Warto odnotować, 
że badacze w swoich artykułach posługują się ogólnym określeniem „prowo-
kacja dziennikarska”, piszą o tzw. undercover reporting techniques lub „meto-
dach wcieleniowych”. Sami dziennikarze używają określeń „dziennikarstwo 
wcieleniowe”15 lub reportaż wcieleniowy, co ciekawe, łącząc niekiedy tym 

10 Tamże.
11 Tamże. Rzeczywiście od lat 70. krytyka tego rodzaju dziennikarstwa przybiera w USA 

na sile. 
12 Więcej na ten temat piszemy w rozdziale Na tropie korupcji.
13 Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, red. 

M. Palczewski i M. Worsowicz, Łódź 2006; M. Du Vall, Prowokacja dziennikarska, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2005, nr 3–4; A. Kwasigroch, E. Mikołajczyk, Czy wolno?, Warszawa 2005.

14 W. Adamczyk, Rzecz o kontynuacji: amerykańskie wzorce investigative reporting w prak-
tyce polskich reporterów śledczych, [w:] News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wie-
ku, Łódź 2010; W. Adamczyk, Skuteczność dziennikarskich śledztw prowadzonych metodą 
,,undercover” (na przykładzie operacji ,,Bar Mirage”), https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/
handle/10593/10956 [dostęp: 18.07.2014]; M. Palczewski, Prowokacja Pawła Mitera – analiza 
Marka Palczewskiego, http://www.sdp.pl/analizy/1467,prowokacja-pawla-mitera-analiza-mar-
ka-palczewskiego,1348081142 [dostęp: 28.12.2014].

15 M. Góralewska, Odkryte w ukrytej kamerze, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, 
A. Niziołek, Kraków 2010, s. 133.
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terminem zarówno realizacje Janusza Rolickiego z okresu głębokiego PRL-u16, 
jak i występy Sachy Barona Cohena17. Często też reporterzy mówią o pracy, 
działaniach, realizacjach „pod przykrywką”.

W tym opracowaniu czytelnik spotka się zarówno z pojęciem undercover 
journalism lub undercover reporting, które w anglojęzycznej literaturze przed-
miotu ma długą tradycję, jak i z terminem „dziennikarstwo wcieleniowe”. Tego 
pojęcia nie znajdziemy w Słowniku terminologii medialnej pod redakcją Wa-
lerego Pisarka ani też w polskich publikacjach naukowych. Materiały dzienni-
karskie, które mogłyby zostać określone tym terminem, są zazwyczaj zaliczane 
do dziennikarstwa śledczego18. Warto jednak podkreślić, że „dziennikarstwo 
wcieleniowe” i „dziennikarstwo śledcze” nie są pojęciami tożsamymi.

Według wspomnianego Słownika terminologii medialnej dziennikarstwo 
śledcze „to rodzaj dziennikarstwa, w którym dziennikarz zbiera materiały 
i stosuje metody podobne do metod pracy organów ścigania w celu ukazania 
nieprawidłowości życia społecznego, występujących w gospodarce, polityce, 
wśród zorganizowanych grup o charakterze niejawnym bądź przestępczym”19.

David Spark wymienia „udawanie” jako jedną z metod pracy reporterów:

Udawanie jest jednym ze sposobów, żeby zrobić piorunujące wrażenie. Możesz udawać, 
że wcale nie jesteś dziennikarzem, ale kimś, kogo osoba będąca przedmiotem twoje-
go śledztwa chętnie by spotkała: bogatym, zagranicznym biznesmenem, potencjalnym 
kupcem paralizatorów, właścicielem jakiejś kolekcji dzieł sztuki, początkującym rady-
kalnym politykiem albo nawet imigrantem starającym się o azyl20.

Jednocześnie cytuje dziennikarza brytyjskiego Rogera Cooka, według któ-
rego takie zabiegi dają wysoką oglądalność i dostarczają sądowi dowodów 
drugiego stopnia. Dowody pierwszego stopnia to zeznania świadków i doku-
menty21.

16 Zob. http://www.polskieradio.pl/24/1022/Artykul/578866,Ukryty-fach-Reportaze-wcie-
leniowe https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10956 [dostęp: 10.10.2016].

17 Zob. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/reportaz_wcieleniowy_jak_zostac_ambasado-
rem_233780.html https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10956 [dostęp: 10.10. 
2016].

18 W Słowniku terminologii medialnej dziennikarstwo śledcze zostało zdefi niowane jako 
„rodzaj dz[iennikarstwa], w którym dziennikarz zbiera materiały i stosuje metody podobne do 
metod pracy organów ścigania w celu ukazania nieprawidłowości życia społecznego, występują-
cych w gospodarce, polityce, wśród zorganizowanych grup o charakterze niejawnym bądź prze-
stępczym” – Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 45.

19 Tamże.
20 D. Spark, Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki, tłum. M. Hodalska, Kraków 2007,

s. 76.
21 Tamże.
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Z pewnością o dziennikarstwie wcieleniowym mówimy wtedy, kiedy dzien-
nikarz przebiera się za inną postać, aby uzyskać wiedzę, której nie byłby w stanie 
inaczej zdobyć. Omawiana sytuacja zdarza się nie tylko w dziennikarstwie śled-
czym, ale równie często jest stosowana przez autorów, którzy chcą pokazać nie-
znaną prawdę o zachowaniu grup społecznych. Dobrym przykładem tego spo-
łecznego nurtu reportaży wcieleniowych są Günter Wallraf i Barbara Ehrenreich.

Warto wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy undercover journalism 
a metodą zwaną w literaturze przedmiotu „prowokacją dziennikarską”. Bada-
cze defi niują tę metodę, stosując rozmaite kryteria:

1. Kryterium odniesienia do rzeczywistości. Prowokacja jest zdaniem wie-
lu autorów symulacją rzeczywistości, eksperymentem. Oznacza to, że 
dziennikarz nie relacjonuje faktów, ale je tworzy22.

2. Kryterium techniczne. Badacze biorą pod uwagę przede wszystkim ka-
talog zastosowanych przez dziennikarza środków. Sami dziennikarze, 
mówiąc o tej metodzie, najczęściej łączą ją z pojęciem pułapki, ze stoso-
waniem podsłuchów, ukrytej kamery czy z reportażem wcieleniowym. 
Medioznawcy do tego zestawu dodaliby z pewnością tzw. operacje żądło 
(sting-operation), zmianę tożsamości i «przebieranki»”23.

3. Kryterium celu działania. Z tej perspektywy prowokacja „jest działa-
niem podjętym przez nadawcę komunikatu (grupę lub osobę) w celu 
wymuszenia na odbiorcy określonego działania, które będzie dla niego 
niekorzystne i udowodni popełnienie przestępstwa, nadużycie władzy, 
patologię lub inne społecznie naganne zachowania i czyny”24.

Warto zauważyć, że gdy uwzględni się powyższe kryteria, prowokacja 
dziennikarska defi niowana będzie bardzo szeroko, szerzej niż zakłada to Uni-
wersalny słownik języka polskiego:

1. podstępne działania mające na celu nakłonienie kogoś do określonego postępowa-
nia, zwykle zgubnego w skutkach dla niego i osób z nim związanych;

2. podstępna działalność tajnych agentów udających członków jakiejś organizacji, 
działających na jej szkodę, mająca na celu jej unieszkodliwienie lub zniszczenie;

3. przen. postępowanie, zachowanie, efekty czyichś działań itp., mające na celu za-
szokowanie kogoś, wywołanie w kimś jakichś emocji lub zachowań, których na co 
dzień nie przejawia;

4. praw. nakłanianie jakiejś osoby do popełnienia przestępstwa w celu doprowadzenia 
do wszczęcia przeciwko niej postępowania karnego25.

22 J. Bukowska, Dziennikarstwo śledcze a prowokacja dziennikarska. Kwestia odpowiedzial-
ności karnej, [w:] Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka…, s. 106.

23 M. Palczewski, Prowokacja dziennikarska. Defi nicja – aspekty prawne i etyczne – typolo-
gia, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 2 (33), s. 72; tegoż, Prowokacja Pawła Mitera…

24 Zob. M. Palczewski, Prowokacja Pawła Mitera…
25 Za: Uniwersalny słownik języka polskiego, t. III: P–Ś, red. S. Dubisz, Warszawa 2006, s. 598.
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Dopuszcza się bowiem sytuację, w której dziennikarz przeprowadza ekspe-
ryment, podszywając się pod inną osobę albo nie ujawniając swojej zawodo-
wej tożsamości, w celu wymuszenia na odbiorcy określonego działania, które 
będzie dla niego niekorzystne i udowodni społecznie naganne zachowania 
i czyny. Czy w kontekście tej szerokiej defi nicji do prowokacji można zaliczyć 
metody stosowane przez Barbarę Ehrenreich i Güntera Wallrafa w ich doku-
mentach i reportażach wcieleniowych? Dyskusyjne wydaje się przede wszyst-
kim określenie ich działań jako wymuszających na odbiorcy (prowokacji) 
określone działania. Ważne jednak w tym kontekście pozostaje pytanie, czy ich 
techniki można zaliczyć do obserwacji uczestniczącej, czy raczej do prowoka-
cji, która, jak trafnie pisze Bukowska26, tworzy fakty, a nie je relacjonuje. Istot-
ne jest zatem pytanie, na ile obecność dziennikarza w jakiejś grupie społecznej 
wpływa na zachowanie tej grupy, a w szczególności na zachowanie osób, któ-
rych działania dziennikarz chce pokazać w negatywnym świetle. Czy dzien-
nikarz poprzez swoje zachowanie i/lub zadawane pytania prowokuje te osoby 
do zachowań, które w innej sytuacji nie wystąpiłyby albo być może ujawniłyby 
się w innej formie? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Zwa-
żywszy jednak na to, że i Ehrenreich, i Walllraf starannie wybierali obiekty 
swoich działań, że mieli jasno określoną intencję i cel już na etapie planowania, 
ich metody pracy bliższe są prowokacji dziennikarskiej niż obserwacji. Pod-
sumowując: jeśli weźmie się pod uwagę trzy opisane powyżej kryteria, można 
powiedzieć, że dziennikarstwo wcieleniowe zakłada często stosowanie metody 
zwanej prowokacją dziennikarską.

Wróćmy na moment do reportaży Priest i Hull z „Th e Washington Post” 
i do pytania, czy każda sytuacja, w której dziennikarz specjalnie nie ujawnia 
swojej tożsamości, tak że jego rozmówcy biorą go za inną osobę i nieświa-
domie udzielają informacji, może być zaliczana do dziennikarstwa wcielenio-
wego. Ciekawą odpowiedź na to pytanie przynosi defi nicja autorstwa Joego 
Saltzmana27. Kryterium defi niowania stanowi w tym wypadku rodzaj zastoso-
wanego przez dziennikarza oszustwa. Zdaniem Saltzmana może ono przyjąć 
trzy różne formy:

1 .  A k t y w n e  o s z u s t w o. Reporterzy przygotowują plan. Na przykład 
wynajmują prostytutkę, której celem jest uwiedzenie prawicowego poli-
tyka głoszącego radykalne, konserwatywne poglądy.

2 .  P a s y w n e  o s z u s t w o. Reporterzy nie przyznają się do swojej toż-
samości. Uzyskują informacje od ludzi, którzy sądzą, że dziennikarze 
są policjantami, lekarzami, krewnymi ofi ar wypadku. Reporterzy nie 

26 J. Bukowska, Dziennikarstwo śledcze a prowokacja dziennikarska…, s. 106.
27 J. Saltzman, Deception and Undercover Journalism, [w:] Journalism Ethics Goes to the 

Movies, red. H. Good, Plymouth 2008.
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przedstawiają się, kim są, ale nie kłamią. Jeśli zostaną zapytani, przyzna-
ją się, kim są.

3 M a s k a r a d a. Reporterzy udają kogoś innego. To najbardziej typowa 
forma undercover journalism, szczególnie w telewizji. Reporter udaje 
pacjenta w szpitalu albo domu opieki, pracownika sklepu ze słodyczami 
albo przestępcę28.

Według tej klasyfi kacji techniki zdobywania informacji przez Priest i Hull 
można zatem zaliczyć do drugiej kategorii dziennikarstwa wcieleniowego: 
pasywnego oszustwa. Warto dodać, że nawet zagorzali przeciwnicy technik 
undercover journalism akceptują takie metody docierania do prawdy w dzien-
nikarstwie śledczym. Można się było o tym przekonać podczas jednej z naj-
ważniejszych debat na temat etyki dziennikarstwa wcieleniowego, która od-
była się w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja rozpętała się po nieprzyznaniu 
przez jury Nagrody Pulitzera autorom jednego z najsłynniejszych przykładów 
undercover journalism, który do historii przeszedł pod nazwą „Mirage Tavern”. 
Jurorzy zgodzili się wówczas na to, żeby prowokacje wcieleniowe podzielić 
na takie, w których autor planuje podstęp i wprowadza w błąd rozmówców, 
i na takie, kiedy po prostu przemilcza, że jest dziennikarzem. Ten drugi styl 
działania akceptował nawet największy przeciwnik undercover journalism, 
Benjamin Bradlee z „Th e Washington Post”29.

1.2. Czy oszustwo może być etyczne?

Sala wykładowa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trwa spotkanie z dziennikarza-
mi TVN, którzy otrzymali nagrodę Grand Press w kategorii news za reportaż 
Dobre, bo szwedzkie. Autorzy udowodnili, że w Polsce nielegalnie handluje się 
dwudziestosiedmioletnim mięsem ze Szwecji. Podczas realizacji materiału je-
den z dziennikarzy wcielił się w pośrednika, który chciał zainwestować w kup-
no „nieświeżego towaru”. To dzięki jego rozmowom nagranym ukrytą kamerą 
materiał stał się możliwy do realizacji. Studentów dziennikarstwa nie ciekawiła 
jednak opisywana przez reporterów skomplikowana realizacja materiału, py-
tali głównie o stronę etyczną. Czy dziennikarze mają prawo kogokolwiek uda-
wać? Czy w tej sytuacji są jeszcze dziennikarzami, czy może stają się agentami? 
Jak radzą sobie z tym, że bohater (nawet zły bohater) im ufa, a oni go oszukują?

Dla reportera, który uchronił właśnie Polaków przed jedzeniem nie tyle 
nawet niesmacznego, ile prawdopodobnie toksycznego jedzenia, takie pytania 
są zupełnie nietrafi one. Czy nie liczy się to, że znowu dziennikarze musieli in-

28 Tamże.
29 B. Kroeger, Undercover Reporting…, s. 269.
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terweniować, a nie powołane do tego instytucje? Czy nie liczy się o walka o in-
teres społeczny, skoro znowu trzeba odpowiadać na te akademickie pytania?

Maciej Kuciel, współautor materiału Dobre, bo szwedzkie
Nie brałem udziału w dyskusji o etyce ze studentami dziennikarstwa UJ. 
Później dowiedziałem się, że padały przede wszystkim pytania o to, czy 
nasze postępowanie było etyczne, bo przecież „ci ludzie” nam zaufali. 
Dla mnie „ci ludzie” to skuszeni wysokim zyskiem przedsiębiorcy, którzy 
uznali, że człowiek jak świnia zje wszystko, co dostanie.

Inny reportaż i inni ludzie. Ci z kolei zarzucają dziennikarzom pod-
szywającym się pod klientów domu aukcyjnego naruszenie zasad etyki 
zawodowej oraz uczciwości i przyzwoitości. Tylko że to nie dziennikarze 
bez jakiegokolwiek sprawdzania przyjęli do sprzedaży ewidentnie sfałszo-
wany obraz i nie zadali sobie nawet trudu zadzwonienia do żyjącego au-
tora. To „ci ludzie” wydali certyfi kat autentyczności, przekonując klientów 
aukcji, że oferowany bohomaz to autentyk.

„Ci ludzie” zawsze oskarżają dziennikarzy ukrywających swoją tożsa-
mość o kłamstwo i działanie wbrew zasadom etyki. Tymczasem co sami 
robią? Wystawiają lewe zwolnienia pozwalające przestępcom uniknąć 
kary. Wyłudzają pieniądze, fałszując dokumentację medyczną. Przyjmu-
ją łapówki za przyspieszenie urzędniczej decyzji pozwalającej wybudować 
dom. Publicznie mydlą oczy społeczeństwu troską o środowisko i rezygnu-
ją z protestów w zamian za gratyfi kacje fi nansowe. To właśnie „ci ludzie” 
pozwalali na proceder odświeżania mięsa w ogólnopolskim koncernie. To 
„ci ludzie” jak hieny żerowali na nieszczęściu innych w szpitalach, podpi-
sując niekorzystne umowy z rodzinami ofi ar wypadków.

Czy myślicie, że „ci ludzie” po przedstawieniu zebranych normalnymi 
metodami dziennikarskimi informacji przyznaliby się do winy? Czy przed 
sądem w procesie cywilnym o wielomilionowe odszkodowanie potwierdzą 
słowa dziennikarza? Czy raczej będą kłamać i iść w zaparte, tak jak robią 
to w sytuacji, kiedy zostali złapani na gorącym uczynku?

W wielu najpoważniejszych sprawach nasze operacje poprzedzane 
były szczegółowym planowaniem i dokładną analizą celów, jakie chcie-
liśmy osiągnąć. Staraliśmy się, aby wszystko odbywało się zgodnie z pra-
wem i etyką dziennikarską, która nie pozwalała nam obojętnie przecho-
dzić obok, kiedy „ci ludzie” łamali przepisy.

Prowokacja dziennikarska i działanie pod przykryciem to dopuszczal-
na na całym świecie możliwość pokazywania świata takim, jakim jest, 
a nie takim, jakim „ci ludzie” chcieliby, abyśmy go widzieli.
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Nie żyjemy w świecie idealnym. Nie mieszkamy w Utopii, gdzie wszy-
scy przestrzegają z góry określonych zasad i norm postępowania. Dlacze-
go w takim razie zwalczając patologie, ujawniając nieprawidłowości, nie 
mielibyśmy się posunąć do kłamstwa, oszustwa? Dlaczego nie mielibyśmy 
wykorzystać zdobyczy, jakie oferuje nam nowoczesna technika? Dlaczego 
w zgodzie z naszą dziennikarską etyką nie mielibyśmy odegrać ról, które 
pomogą nam ujawnić prawdę?30

A jednak, kiedy tylko mówi się o tzw. dziennikarstwie przykrywkowym, 
o dziennikarskiej prowokacji, pytania, które zadali studenci, zawsze wraca-
ją, i to niezależnie od tego, czy dyskusja toczy się w redakcyjnych pokojach, 
czy w salach wykładowych. Medioznawca Joe Saltzman31 przyznaje, że wielu 
dziennikarzy nie lubi dyskusji o tzw. dziennikarstwie przykrywkowym, ponie-
waż w istocie polega ono na oszukiwaniu. A oszustwo, podstępne działanie ma 
się nijak do tych zasad, które najczęściej powtarzają się we wszystkich etycz-
nych kartach, kodeksach i stylebookach: do uczciwości i rzetelności. Dzienni-
karze pytani o ten rodzaj realizacji materiału zwykle odpowiadają, że może 
być dozwolony tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy nie da się inaczej 
opowiedzieć historii32.

W Stanach Zjednoczonych, powszechnie uznanych za ojczyznę dzienni-
karstwa wcieleniowego, odbyło się już co najmniej kilkanaście głośnych dys-
kusji dotyczących dopuszczalności tego rodzaju praktyk.

W 1983 roku „Time” swoją cover story zatytułował Journalism under Fire. 
Autorzy zdecydowali się na to po serii sondaży, z których wynikało, że od-
biorcy tracą zaufanie do mediów. W tym samym czasie modnym narzędziem
pracy dziennikarskiej była właśnie ukryta kamera. Pamiętano decyzję jury, 
które nie przyznało Nagrody Pulitzera stuprocentowemu faworytowi – dzien-
nikowi „Chicago Sun-Times”, za przedsięwzięcie, które przeszło do historii 
mediów jako „Mirage Tavern” (dziennikarze stworzyli tawernę wyłącznie na 
potrzeby swojego materiału, naszpikowali ją kamerami, aby pokazać skalę ko-
rupcji w Chicago)33.

Powód nieprzyznania nagrody był jeden: redakcja posłużyła się technika-
mi undercover journalism. Najpoważniejszy argument przeciw takim techni-
kom nie utracił nic ze swojej aktualności i do dziś jest wykorzystywany. Otóż 
przeciwnik przyznania nagrody, Eugene C. Patterson, dowodził, że podobne 

30 Wszystkie wypowiedzi wyodrębnione kursywą pochodzą z wywiadów nagranych przez 
autorów książki w latach 2012–2015. Prezentują punkt widzenia wypowiadających się osób, zo-
stały przez nie autoryzowane.

31 J. Saltzman, Deception and Undercover Journalism.
32 Tamże, s. 59.
33 Piszemy o tym więcej w rozdziale Wszystko już było – przegląd najsłynniejszych przykła-

dów undercover journalism.
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rezultaty dziennikarze mogli uzyskać za pomocą standardowych narzędzi re-
porterskich. Jego zdaniem, omawiane techniki nie powinny zostać zabronione, 
ale należy je zarezerwować dla absolutnie wyjątkowych przypadków, kiedy na-
prawdę nie można w inny sposób dotrzeć do prawdy34.

Przykład „Mirage Tavern” sprawił, że techniki undercover przestały być 
modne w dziennikarstwie amerykańskim. A na pewno żadna redakcja, która 
stosowała te narzędzia, nie liczyła na Nagrodę Pulitzera – pisze Brooke Kroe-
ger w swojej monografi i na temat undercover reporting w USA35.

Dzisiaj większość dziennikarzy uważa: nagrywanie z ukrycia, zastawianie 
pułapek na rozmówcę, udawanie kogoś innego za działania nadzwyczajne, do-
puszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach. Klasycy gatunku: Antonio Salas 
i Günter Wallraff  wiele miejsca poświęcają wyjaśnianiu i uzasadnianiu swoich 
maskarad, tak żeby czytelnik lub widz nie miał wątpliwości, dlaczego zdecy-
dowali się „działać pod przykryciem” lub, mówiąc dosadnie, oszukiwać. Salas 
przyznaje, że ma największy problem z udawaniem kogoś innego, kiedy roz-
mawia z ofi arami przestępstw. W Handlowałem kobietami tłumaczy, dlaczego 
nie ujawnił się nawet przed swoją główną bohaterką, prostytutką Susy. Twier-
dzi, że wszyscy znawcy tematu, z którymi się konsultował, przestrzegali go, by 
nie mówił Susy, że jest dziennikarzem. Gdyby się o tym dowiedziała, byłaby 
narażona na surową karę. „Właśnie dlatego, mimo że od czasu do czasu drę-
czyło mnie sumienie i czasem przytłaczało poczucie winy, żadna z prostytutek, 
z którymi się kontaktowałem, nigdy nie dowiedziała się, że jestem dziennika-
rzem infi ltrującym ich środowisko, a zatem żadna z nich nie współpracowała 
ze mną świadomie”36.

Wyjątkowym momentem w tym „odgrywaniu roli” był show, podczas któ-
rego Salas udawał babalawo – szamana biegłego w technikach wudu. Wyko-
nywał przed Susy sztuczki, które miały potwierdzić jego nadnaturalną moc 
i sprawić, żeby mu zaufała: „kamery wiernie nagrały naszą rozmowę, a także 
mój żałosny pokaz prestidigitatorski oraz pokaz magii wudu. Potem tygodnia-
mi musiałem znosić kpiny kolegów po fachu z Tele 5 z moich zdolności «para-
normalnych» za każdym razem, kiedy ktoś oglądał to nagranie”37.

34 Tego samego argumentu użył w 2014 roku sędzia Przemysław Wasilewski, uzasadnia-
jąc wyrok skazujący Endy Gęsinę-Torresa. Sędzia wskazał, że można było przedstawić sytua-
cję w o środkach w równie „sensacyjny i poruszający sposób bez konieczności popełnienia 
czynów karalnych” – zob. http://fakty.interia.pl/kujawsko-pomorskie/news-reporter-skazany-
w-zwiazku-z-dziennikarska-prowokacja,nId,1498327#iwa_item=15&iwa_img=0&iwa_
hash=47982&iwa_block=facts_news_small [dostęp: 21.09.2014].

35 B. Kroeger, Undercover Reporting…, s. 141.
36 A. Salas, Handlowałem kobietami…, s. 96–97.
37 Tamże, s. 102.
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Oczywiście cały ten show, jak wynika z książki Salasa, nie służył wcale roz-
rywce czytelnika czy widza, ale miał głębokie uzasadnienie i okazał się przeło-
mowy dla losów oczarowanej magią dziewczyny.

Z kolei Günter Wallraff  pytany podczas spotkań autorskich38 o swoje meto-
dy realizacji odpowiada, że nie jest Boratem (choć tak się go często określa)39, 
nie jest prowokatorem, przeciwnie – jest przyjaźnie nastawiony do swoich bo-
haterów. Na dowód tego podkreśla, że większość osób sfi lmowanych ukrytą 
kamerą na potrzeby jego dokumentów zgadza się później na wykorzystanie 
wizerunku i głosu, podpisując stosowne dokumenty. Z kilkoma nawet do dziś 
się przyjaźni – na przykład z kobietą ze sklepu jubilerskiego pokazanego w fi l-
mu Schwarz auf Weiss, która sprzedawała zegarki i nie chciała pozwolić, żeby 
dziennikarz (wówczas „przefarbowany” na Somalijczyka) obejrzał szczególnie 
drogi egzemplarz. Tłumaczyła potem, że nigdy wcześniej nie miała do czy-
nienia z czarnoskórym klientem. A to, co czytała w tabloidach, utwierdzało ją 
w przekonaniu, że to złodzieje i bandyci. Wallraff  opowiada, że po emisji do-
kumentu zaprosił ją na kolację, gdzie poznała jego dwóch czarnoskórych zna-
jomych. Dzięki temu zmieniła swoje rasistowskie uprzedzenia. Brzmi to jak 
naiwna moralizatorska przypowieść. Niemiecki dziennikarz jednak głęboko 
wierzy w swoją misję zmieniania świata, sprawiania, by żyło się na nim lepiej, 
szczególnie biednym, „wykluczonym” jego obywatelom. Wraca do tego bardzo 
często w swoich książkach i wywiadach. Oczywiście, jak można się spodzie-
wać, nie wszystkich przekonują te argumenty o czynieniu dobra i przyjaznych 
metodach zdobywania informacji. Wallraff  często bywał i bywa w sądzie, gdzie 
broni swojej dziennikarskiej strategii40.

Ciekawy argument na rzecz dziennikarstwa wcieleniowego przynosi tak-
że wypowiedź Barbary Ehrenreich, autorki Nickel and Dimer41, która w USA 
wykonywała najgorzej opłacane prace i w tej książce opisała swoje doświad-
czenia. Odpowiadając na zarzuty o nieetyczną istotę undercover journalism, 
twierdzi, że jest to równocześnie immersion journalism, rodzaj dziennikarstwa, 
które pozwala najlepiej zrozumieć temat, a może nawet się w nim zanurzyć42. 
Jej zdaniem, tego stopnia poznania bohaterów i ich historii nie da się osiągnąć 
tradycyjnymi metodami dziennikarskimi.

38 Nagranie seminarium w Falun, 13.05.2011, http://www.youtube.com/watch?v=mQtyr0J
hvaI&feature=relmfu.

39 „Times” nazwał go „oryginalnym Boratem”, „Stern” – „gorszym Boratem”, „Berliner 
 Zeitung” – „najlepszym Boratem”.

40 Więcej na ten temat na s. 40.
41 B. Ehrenreich, Za grosze. Pracować i (nie) przeżyć, tłum. B. Gadomska, Warszawa 2006.
42 Zob. http://www.barbaraehrenreich.com/faq.htm.
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1.2.1. Dziennikarstwo przykrywkowe w przepisach prawa

Lista przepisów, które może naruszyć dziennikarz stosujący metody dzienni-
karstwa wcieleniowego, liczy zdaniem prawników kilkanaście pozycji: 

• art. 193 k.k. (mir domowy),
• art. 212 k.k. (zniesławienie),
• art. 216 k.k. (zniewaga),
• art. 229 k.k. (przekupstwo),
• art. 233 k.k. (fałszywe zeznania),
• art. 234 k.k. (fałszywe oskarżenie),
• art. 235 k.k. (fałszywe dowody),
• art. 238 k.k. (zawiadomienie o przestępstwie niepopełnionym),
• art. 241 k.k. (rozpowszechnianie wiadomości),
• art. 263 k.k. (broń palna i amunicja),
• art. 265 k.k. (tajemnica państwowa),
• art. 267 k.k. (nielegalne uzyskanie informacji),
• art. 270 k.k. (fałszowanie),
• art. 272 k.k. (wyłudzenie poświadczenia nieprawdy)43.
Naruszenie powyższych przepisów jest zagrożone odpowiedzialnością 

karną w formie grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności. Sama 
prowokacja dziennikarska w świetle prawa jest traktowana jak nakłanianie do 
przestępstwa przez osobę prywatną. Podlega odpowiedzialności przewidzia-
nej w art. 24 k.k.: „Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania prze-
ciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu 
zabronionego”44.

Dziennikarz prowokator podlega zatem przepisom prawa jak każdy oby-
watel, prawo nie czyni w tym wypadku żadnych wyjątków. 

Podobnie jednoznacznie brzmi art. 14 pkt 1 Prawa prasowego: „Publiko-
wanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za po-
mocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających 
informacji”45. Ustawa nie uwzględnia żadnych wyjątkowych sytuacji. W związ-
ku z tym z tego krótkiego zapisu wynika jednoznacznie, że publikowanie na-
granych podstępnie wypowiedzi jest zawsze złamaniem prawa. 

Czy to oznacza, że autorzy reporterskich prowokacji są na przegranej 
pozycji?46

43 J. Bukowska, Dziennikarstwo śledcze a prowokacja dziennikarska…, s. 107.
44 M. Du Vall, Prowokacja dziennikarska…, s. 42.
45 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24, http://isap.

sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024 [dostęp: 10.10.2016] (dalej: Prawo prasowe).
46 Przeciwnikiem łagodnego traktowania dziennikarzy naruszających przepisy Prawa pra-

sowego jest prof. Jacek Sobczak: „ostatnio, na skutek znaczących judykatów Trybunału Konsty-
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Sądy, jak wskazuje na to orzecznictwo, biorą pod uwagę zazwyczaj dwie 
kwestie:

• jaki był stopień społecznej szkodliwości czynu (czy reporter działa 
w ważnym interesie społecznym);

• czy dziennikarz zachował szczególną staranność i rzetelność przy zbie-
raniu i wykorzystaniu materiałów prasowych47.

Co to znaczy dla autorów prowokacji w praktyce? Otóż prowokację można 
zastosować do spraw naprawdę dużej wagi, jak choćby korupcja w Urzędzie 
Miasta Krakowa48; równocześnie trzeba dochować wszelkiej staranności, żeby 
korzyść społeczna przewyższała wyrządzone szkody. 

Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wiele innych służb stosu-
ją prowokacje w ujawnianiu ściśle określonych przestępstw, takich jak zabój-
stwo, szpiegostwo, handel bronią, handel narkotykami, łapówkarstwo itp.49 Na 
takie działania policjanci i inne służby potrzebują zarówno zgody szefa Proku-
ratury Generalnej lub któregoś z jego zastępców, jak i Sądu Okręgowego.

Jedna z częściej przeprowadzanych przez dziennikarzy prowokacji polega 
na wręczeniu korzyści majątkowej, potocznie mówiąc łapówki. Od 2003 roku 
obowiązują przepisy, według których osoba wręczająca łapówkę może unik-
nąć odpowiedzialności karnej, jeżeli zostanie to zgłoszone organom ścigania50. 
Szczegółowe opracowanie na ten temat znajduje się na stronach internetowych 
Fundacji Batorego51.

tucyjnego, wyraźnie daje się zaobserwować tendencję do depenalizacji tych zachowań dzien-
nikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców, które ustawodawca w momencie tworzenia obo-
wiązującego Prawa prasowego zaliczał do przestępstw. (…) Przy tej okazji należy odnotować 
wyraźne dążenia pewnych środowisk dziennikarskich i politycznych do tego, aby dziennikarz 
tylko wyjątkowo ponosił odpowiedzialność cywilną za naruszanie dóbr osobistych, godzenie 
w godność bądź prywatność. Zmierza to wyraźnie w kierunku przyznania dziennikarzom sze-
rokiego immunitetu personalnego, co wydaje się szczególnie groźne dla spokoju społecznego 
w państwie” – J. Sobczak, Prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów, cz. 1, „Studia Me-
dioznawcze” 2014, nr 1, s. 25.

47 Według ustawodawcy dziennikarz powinien „zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą 
uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło, chronić dobra osobiste, a ponadto interesy dzia-
łających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie” – Prawo pra-
sowe, art. 12 pkt 1, 2.

48 Szerzej o tej sprawie piszemy w rozdziale 3.1.2 pt. Ile za załatwienie przyłącza? – taryfi ka-
tor łapówek w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa.

49 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179, http://isap.sejm.
gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179 [dostęp: 10.10.2016].

50 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw, Dz.U. 2003, nr 111, poz. 1061, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W
DU20031111061 [dostęp: 10.10.2016].

51 Zob. http://www.batory.org.pl/ft p/program/przeciw-korupcji/publikacje/czym_jest_ko-
rupcja.pdf [dostęp: 10.10.2016].
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W skrócie wygląda to tak: na mocy orzeczenia sądu można zostać ukara-
nym grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności zarówno 
w sytuacji, gdy przyjmuje się łapówkę, jak i wówczas, gdy się ją daje.

Łapownictwo bierne, zwane sprzedajnością, dotyczy sytuacji tak opisanej 
w Kodeksie karnym: „Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyj-
muje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę” (art. 228 par. 1 k.k.). 
Karze podlega też tzw. łapownictwo czynne; pojęcie to dotyczy osób wręczają-
cych łapówkę: „Kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub oso-
bistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji 
podlega karze od 6 miesięcy do lat 8” (art. 229 k.k.).

Nie wszystkie jednak osoby przyjmujące pieniądze za wykonanie określo-
nej czynności są według przepisów prawa karnego uznawane za łapówkarzy. 
Ważne jest rozróżnienie, czy przyjęcie korzyści majątkowej nastąpiło w związ-
ku z pełnieniem funkcji publicznej. Dotyczy to zatem następujących funkcjo-
nariuszy publicznych:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, radny;
3) sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba 

orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych 
działających na podstawie ustawy;

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu 
państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie 
czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym upraw-
niona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu 
kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności 
usługowe;

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa pub-

licznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową52.
Z kolei w orzecznictwie Sądu Najwyższego za osoby pełniące funkcje pub-

liczne, a tym samym mogące być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za 
łapownictwo bierne uznano między innymi: 

1) prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej (w zakresie takich czynności, które 
wiążą się z dysponowaniem środkami publicznymi);

2) dyrektora przedsiębiorstwa państwowego;
3) lekarza (ordynatora szpitala); stanowisko Sądu Najwyższego należy ro-

zumieć w ten sposób, że nie tylko ordynator podejmujący decyzje np. 

52 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, art. 115.
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o przyjęciu do szpitala może popełnić przestępstwo z art. 228 k.k., ale 
również każdy lekarz, przyjmując korzyść majątkową w zamian za wy-
konywane czynności lecznicze;

4) diagnostę samochodowego53.
Dotyczy to też wszystkich osób, które powołują się na wpływy. Inaczej mó-

wiąc, chodzi o wszystkich, którzy twierdzą, że dzięki znajomościom w sądzie, 
prokuraturze czy urzędzie w zamian za pieniądze potrafi ą coś załatwić. W tym 
przypadku nie ma znaczenia, czy te znajomości rzeczywiście mają, czy też nie. 
Powoływanie się na fi kcyjnego urzędnika również jest karane. W opracowaniu 
Fundacji Batorego czytamy:

Przestępstwo to popełnia np. instruktor przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy, 
który, powołując się na swoje znajomości, obiecuje zdanie egzaminu w zamian za od-
powiednią kwotę. Powołaniem się na wpływy może być chwalenie się przez sprawcę 
znajomościami, przyjaźniami, pokrewieństwem, czyli tzw. chodami w danej instytucji 
i związanymi z tym możliwościami działania. Sprawca przestępstwa płatnej protekcji 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a w wypadkach mniejszej 
wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 254.

Dzienikarz przeprowadzający prowokację polegającą na wręczeniu łapówki 
powinien przede wszystkim uniknąć oskarżeń o podżeganie do korupcji. Na-
leży pamiętać, że po ujawnieniu sprawy osoba skorumpowana zrobi wszystko, 
aby uniknąć odpowiedzialności. Będzie mówić o pomyłce. Będzie przekony-
wać, że nie chciała pieniędzy, a koperta została zostawiona na stole. Będzie wy-
jaśniać, że chciała pomóc, pokazać, jakie są możliwości legalnego załatwienia 
sprawy. Policja i prokuratura sprawdzą, czy dziennikarz dobrze udokumento-
wał temat, czy miał informacje świadczące o korupcyjnym zachowaniu swoje-
go negatywnego bohatera, czy zachował należytą staranność i rzetelność przy 
zbieraniu i opracowaniu materiałów. Dobrym zwyczajem w przygotowaniach 
do prowokacji jest spisanie przez dziennikarza numerów seryjnych bankno-
tów, które zostaną wręczone.

W 2005 roku program Interwencja telewizji Polsat wyemitował reportaż 
pokazujący, jak urolog Dariusz S. przyjął 700 zł łapówki. Wręczenie pieniędzy 
zostało zarejestrowane ukrytą kamerą. Lekarz nie przyznał się do winy. Mówił, 
że cała sprawa jest prowokacją ustawioną przez skonfl iktowaną z nią osobę. 
Wyjaśnił, że przyjął pieniądze, ponieważ traktował je jako zapłatę za leczenie 
w prywatnym gabinecie. Sąd umorzył warunkowo postępowanie, stwierdzając 
niewielką społeczną szkodliwość czynu. Uznał też, że pacjent wręczył łapówkę, 
działając na polecenie innych osób; w celu skompromitowania lekarza i po-

53 Zob. http://www.batory.org.pl/ft p/program/przeciw-korupcji/publikacje/czym_jest_ko-
rupcja.pdf [dostęp: 10.10.2016].

54 Tamże.
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stawienia go przed sądem. W tym przypadku dowód w postaci nagrania sąd 
uznał za niewystarczający, a poza nagraniem nie zebrano żadnych innych do-
wodów świadczących o korupcyjnych zwyczajach lekarza55.

Najbardziej znana wpadka programu Uwaga! TVN dotyczyła prowokacji 
wymierzonej przeciwko dyrektorowi Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta 
Krakowa. Co prawda na początku policja zatrzymała, a sąd aresztował dyrek-
tora, później jednak został on uwolniony od podejrzeń. Głównym dowodem 
były nagrania dokonane przez dziennikarza TVN. Prokuratura tak to zrelacjo-
nowała na swoich stronach internetowych:

W dniu 3 sierpnia 2004 r. został zatrzymany jako podejrzany o przyjęcie korzyści 
majątkowej Robert T. – dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa. 
W związku z tym Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód wszczęła śledz-
two, w toku którego stwierdzono, że zdarzenie miało miejsce w związku z prowokacyj-
ną wizytą u dyrektora Wydziału dziennikarza TVN. Zwrócił się on do dyrektora prośbą 
o przyspieszenie wydania wtórnika prawa jazdy, w zamian za co, po uruchomieniu 
przez tego ostatniego tzw. przyspieszonej drogi, wręczył mu korzyść majątkową w kwo-
cie 500 zł. Fakt ten dziennikarz zarejestrował na taśmie video ukrytą kamerą. Kiedy 
jeszcze w trakcie wizyty dziennikarza w gabinecie dyrektora ten ostatni zainteresował 
się zawartością torby, dziennikarz przyznał, że zdarzenie zostało sfi lmowane, po czym 
telefonicznie wezwał na miejsce policję. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Ro-
bert T. nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, potwierdził natomiast fakt, że 
mężczyzna pozostawił kopertę z zawartością banknotów, którą zamierzał przed jego 
wyjściem z gabinetu oddać mu. W toku śledztwa dziennikarz zeznał, że zajmuje się tzw. 
„dziennikarstwem śledczym”, a uzyskawszy informacje, że w Wydziale Komunikacji 
mają miejsce przypadki korupcji, postanowił to sprawdzić i następnie przekazać kasetę 
z nagraniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego56.

W czasie śledztwa przesłuchano około 70 świadków, przeprowadzano ana-
lizy, zbadano dokumenty. Nie znaleziono jednak dowodów na to, że w Wy-
dziale Komunikacji zwyczaje korupcyjne były nagminne.

Podczas procesu dyrektor Robert T. nie przyznał się do winy. W areszcie 
spędził dwa miesiące. 22 stycznia 2008 roku „Gazeta Wyborcza” napisała: „Ro-
bert Th une, były dyrektor wydziału komunikacji UMK, od poniedziałku jest 
zastępcą Jana Tajstera w Zarządzie Dróg i Transportu. (…) Kilka tygodni temu 
Th une został uniewinniony przez sąd od zarzutu przyjęcia łapówki. Urzędnik 
został oskarżony w wyniku dziennikarskiej prowokacji”57. 

55 Nieudana prowokacja Polsatu, sąd umorzył sprawę, 16.08.2010, http://www.wirtualneme-
dia.pl/artykul/nieudana-prowokacja-polsatu-sad-umorzyl-sprawe [dostęp: 10.10.2016].

56 Zob. http://www.krakow.po.gov.pl/rzecznik-prasowy,59,8,2004-listopad.html [dostęp: 
17.09.2015].

57 Zob. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,4860731.html [dostęp: 10.10.2016].
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Dlaczego tym razem dziennikarz przegrał w sądzie? Czy chodzi tylko o to, 
że nie zachował w gabinecie dyrektora zimniej krwi i wzbudził jego podejrze-
nia? Czy może problem leży w tym, że zajął się realizacją tematu, który nie był 
wystarczająco dobrze udokumentowany? A zatem nie miał wystarczających 
dowodów na to, że urzędnik jest skorumpowany. 

Medioznawca Marek Palczewski, pisząc o wątpliwościach związanych z uży-
ciem ukrytych kamer, wymienia między innymi sytuację, w której dzienni-
karz „może być nastawiony na selekcjonowanie informacji zgodnie z przyjętą 
z góry tezą o popełnieniu przestępstwa przez osobę inwigilowaną”58. Za wszel-
ką cenę i na skróty dąży zatem do udowodnienia założonej tezy, zapominając 
o wymogu zachowania szczególnej staranności w zbieraniu dowodów. Tym-
czasem praktyka pokazuje, że dla sądu równie ważne, a może ważniejsze niż 
samo nagranie z prowokacji jest staranne przygotowanie tematu. Materiał 
z pozorowanego wręczenia łapówki nie może być wykorzystywany bezpośred-
nio przez organy ścigania i nie może stanowić podstawowego dowodu na żad-
nym etapie śledztwa59. Dopiero zeznania dziennikarza występującego w roli 
świadka mogą stanowić taki dowód. Wiele zależy od tego, czy dziennikarz jest 
dobrze przygotowany.

1.2.2. Dziennikarstwo przykrywkowe w kodeksach etycznych –
od ogółu do szczegółu

Na swojej stronie Columbia University publikuje ponad sto dziennikarskich 
zbiorów zasad etycznych z całego świata, w tym kilkadziesiąt z samych Stanów 
Zjednoczonych60. Wśród publikacji można znaleźć zarówno teksty przygo-
towane przez stowarzyszenia dziennikarzy, jak i przewodniki, stylebooki i in-
strukcje obowiązujące w poszczególnych tytułach. W większości z nich można 
znaleźć zasadę, która mniej lub bardziej wprost odnosi się do stosowania tech-
nik undercover journalism. Oczywiście łatwo można odnaleźć dość oczywi-
stą prawidłowość – teksty przygotowane przez stowarzyszenia dziennikarzy 
ogólnie wspominają o omawianych tutaj praktykach, w przeciwieństwie do 
bardziej szczegółowych wytycznych redakcyjnych stylebooków. Inne wyraźne 
kryterium, które pozwala na uporządkowanie analizowanych zbiorów zasad, 
dotyczy warunkowej dopuszczalności lub kategorycznego zakazu stosowania 
metod undercover. I tak autorzy znacznej części tekstów wymieniają jedynie 
naganne praktyki; nie wspominają o tym, czy mogą zajść okoliczności, w któ-

58 M. Palczewski, O problematyczności metod dziennikarstwa śledczego, [w:] Dziennikarstwo 
śledcze. Teoria i praktyka…, s. 66.

59 M. Du Vall, Prowokacja dziennikarska…, s. 50.
60 Codes of Ethics from Around the World, http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/

edit/codes.html [dostęp: 10.10.2016].
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rych praktyki te będą usprawiedliwione. Z kolei autorzy wielu kodeksów nie 
tylko wymieniają zakazane metody, ale też wskazują na warunki ich dopusz-
czalności.

W niniejszym opracowaniu omawiamy tylko przykładowe zbiory zasad 
etycznych, porządkując je według wspomnianych wyżej kryteriów: stopnia 
ogólności i szczegółowości oraz dopuszczalności stosowania omawianych na-
rzędzi w pracy dziennikarza61.

Zbiory zasad etycznych stowarzyszeń dziennikarskich, które ogólnie 
wskazują na zalecane i naganne praktyki zawodowe

Ogólnie o technikach undercover wspomina deklaracja International Federa-
tion of Journalists w obowiązującej wersji z 1986 roku62. Wskazuje na powin-
ności dziennikarzy w zakresie stosowanych przez nich metod pracy. Zaleca, by 
były zgodne z zasadami, uczciwe. Jednocześnie uznaje za poważne naruszenie 
zasad sytuację, w której dziennikarz specjalnie wprowadza w błąd otoczenie 
swoją fałszywą tożsamością63. Kodeks nie wskazuje na żadne okoliczności ła-
godzące, które mogą usprawiedliwiać takie działania. W Czechach i Holandii 
stowarzyszenia dziennikarzy przyjęły ten tekst deklaracji jako własną regula-
cję. 

Bardzo ogólnie naganne praktyki charakteryzuje Charte d’éthique profes-
sionnelle des journalistes przyjęta w 2011 roku przez Syndicat National des 
Journalistes i obowiązująca we Francji64. Karta wśród les plus graves dérives pro-
fessionnelles wymienia między innymi kłamstwo (le mensonge)65.

Kodeks dziennikarzy rosyjskich określa „niestosowanie nielegalnych i nie-
etycznych metod zdobywania informacji” jako jeden z podstawowych obo-
wiązków zawodowych66.

61 Zbiory zasad etycznych omawia szczegółowo J. Sobczak, Etyczne uwarunkowania funk-
cjonowania mediów, Cz. 2, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 2, s. 53.

62 Declaration of Principles on the Conduct of Journalists, przyjęta przez World Congress of 
the International Federation of Journalists w 1954 roku, poprawiona w 1986, http://www.ifj .org/
about-ifj /ifj -code-of-principles/ [dostęp: 10.10.2016].

63 „Th e journalist shall use only fair methods to obtain news, photographs and documents. 
(…) Th e journalist shall regard as grave professional off ences the following: malicious misrep-
resentation” – tamże.

64 Charte d’éthique professionnelle des journalistes, http://www.snj.fr/content/charted
%E2%80%99%C3%A9thique-professionnelle-des-journalistes [dostęp: 10.10.2016].

65 Por. tamże: „tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, 
la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et 
l’autocensure, la non vérifi cation des faits, pour les plus graves dérives professionnelles”. 

66 „When fulfi lling his professional duties journalist does not resort to illegal and unworthy 
methods to acquire information” – Code of Professional Ethics of Russian Journalist, Moskwa 
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Bardzo podobnie powinności dziennikarzy określają kodeksy etyczne 
przyjęte przez branżowe stowarzyszenia w Hiszpanii67 i w Chorwacji68. Oba 
teksty wskazują na konieczność używania właściwych metod do zdobywania 
informacji i podkreślają zakaz stosowania nielegalnych praktyk. Nie wymie-
niają jednak szczegółowo, o jakie praktyki chodzi. 

Także kodeks etyczny przyjęty przez Th e Australian Journalists’ Association 
kładzie ogólnie nacisk na uczciwość i rzetelność w zdobywaniu informacji69.

Zbiory zasad etycznych stowarzyszeń dziennikarskich, które wskazują 
na naganne praktyki dziennikarskie i na warunki, które dopuszczają ich 
stosowanie

Society of Professional Journalists zaleca dziennikarzom unikanie technik 
undercover. Wskazuje jednak na dwa warunki, które decydują o ich dopusz-
czalności: kiedy materiału nie da się zrealizować za pomocą tradycyjnych me-
tod i kiedy chodzi o informacje o znaczeniu istotnym dla opinii publicznej70. 
Dopiero wtedy dziennikarz sięgający po przebranie, ukrytą kamerę będzie 
usprawiedliwiony. Te dwa wymienione w kodeksie SPJ warunki powtarzają się 
w licznych uregulowaniach. 

Obowiązujący w Polsce Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP z jednej strony 
wyraźnie nazywa techniki undercover metodami sprzecznymi z prawem i na-
gannymi etycznie, z drugiej zaś strony defi niuje sytuacje, w których takie za-
chowania dziennikarzy są dopuszczalne:

W zbieraniu materiałów nie wolno posługiwać się metodami sprzecznymi z prawem 
i nagannymi etycznie; ukryta kamera i mikrofon czy podsłuch telefoniczny są dopusz-

1994, http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/codes.html [dostęp: 10.10.2016]; ak-
ceptacja tych zasad jest warunkiem członkostwa w Rosyjskiej Unii Dziennikarzy.

67 „In practising his/her profession, a journalist must use appropriate means to obtain infor-
mation, which excludes illegal procedures” – Deontological Code for the Journalistic Profession, 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/codes.html [dostęp: 10.10.2016]; doku-
ment przyjęty przez Hiszpańską Federację Organizacji Dziennikarskich, Sewilla, 28 listopada 
1993.

68 „Journalist shall use only fair methods to obtain news, photographs and documents. He 
shall not use unfair or illegal means” – Code of ethics, http://www.columbia.edu/itc/journalism/
j6075/edit/codes.html [dostęp: 10.10.2016]; dokument przyjęty przez Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Chorwackich, Zagrzeb 1993.

69 „Th ey shall use fair and honest means to obtain news, pictures, fi lms, tapes and doc-
uments” – Code of Ethics, http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/codes.html 
[dostęp: 10.10.2016]; dokument przyjęty przez Th e Australian Journalists’ Association.

70 „Avoid undercover or other surreptitious methods of gathering information unless tra-
ditional, open methods will not yield information vital to the public” – Society of Professional 
Journalist, Code of Ethics, https://www.spj.org/ethicscode.asp [dostęp: 11.11.2015].
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czalne wyłącznie w przypadku dziennikarstwa śledczego, tj. tropienia w imię dobra 
publicznego – za wiedzą i zgodą przełożonych – zbrodni, korupcji czy nadużycia wła-
dzy71.

Te zapisy Kodeksu… Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich bardzo ostro 
skrytykował specjalista z zakresu prawa prasowego, profesor Jacek Sobczak. 
Nazwał je kuriozalnymi, stwierdzając, że przeszły bez echa z powodu słabo-
ści środowisk opiniotwórczych, które boją się dziennikarzy72. Autor argumen-
tuje, że etyczne przyzwolenie na działania nielegalne zdejmuje z dziennika-
rzy ciężar odpowiedzialności i zezwala im na stanie ponad prawem. Podaje 
w wątpliwość przyjęte w kodeksie warunki dopuszczalności takich działań, 
czyli stwierdzenie: „są dopuszczalne wyłącznie w przypadku dziennikarstwa 
śledczego, tj. tropienia w imię dobra publicznego – za wiedzą i zgodą przeło-
żonych – zbrodni, korupcji czy nadużycia władzy”. Jego zdaniem podane wa-
runki w znikomym stopniu ograniczają posługiwanie się przez dziennikarzy 
nielegalnymi metodami:

(…) w istocie wszelkie działania dziennikarzy śledczych zmierzają do ujawnienia pato-
logii życia społecznego, wykrycia zbrodni, zjawisk korupcyjnych czy nadużyć władzy. 
Wydaje się, że żaden dziennikarz śledczy nie będzie miał trudności w uzyskaniu zgody 
na zbieranie materiałów metodami sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie. Jeśli 
jednak nie zadba o to, aby otrzymać taką zgodę na piśmie – i to z wyraźnym okre-
śleniem jej zakresu – może znaleźć się w sytuacji wysoce niekomfortowej, gdy jego 
zwierzchnik, kierując się względami konformistycznymi lub obawiając się o własną 
pozycję, wyprze się, że taką zgodę kiedykolwiek wyraził73.

Wydaje się, że u podstaw tych zastrzeżeń autora stoi także jego bardzo kry-
tyczny pogląd na temat środowiska dziennikarskiego. Chodzi zatem nie tyl-
ko o to, że Kodeks… dopuszcza łamanie prawa, lecz również o to, że czyni to
– w opinii Sobczaka – w stosunku do wyjątkowo nieprofesjonalnej, a przy tym 
zdemoralizowanej grupy zawodowej.

Po pierwsze, zdaniem Sobczaka, dziennikarze są niedouczeni, niewiele 
wiedzą o metodach prowadzenia śledztwa, nie mają też wystarczającej wiedzy 
prawnej, na przykład o tym, co to jest „domniemanie niewinności”:

Niestety, wypada skonstatować, że dziennikarze najczęściej nie wiedzą, na czym polega-
ją metody pracy operacyjnej i dochodzeniowej organów ścigania, a swoją wiedzę w tym 
przedmiocie czerpią z popularnych powieści kryminalnych. Nie zdają sobie także spra-
wy z tego, że w toku dochodzenia czy śledztwa podejrzany ma pewne prawa. Korzysta 
z gwarancji ustawowych, w tym – z domniemania niewinności. Działalność dzienni-

71 Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP, http://www.sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-
-sdp, rozdz. II, pkt 5.

72 J. Sobczak, Etyczne uwarunkowania funkcjonowania mediów, cz. 2, s. 24.
73 Tamże, s. 55.
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karzy śledczych przypomina być może postępowanie procesowe, ale w procesie inkwi-
zycyjnym, w którym podejrzany musi udowodnić swoją niewinność, obalając zarzuty 
oparte na pogłoskach i pomówieniach. Zdaniem teoretyków, dziennikarz śledczy musi 
być oryginalny. Ma opierać się na własnych ustaleniach, nieustannie weryfi kowanych, 
a nie – korzystać wyłącznie z dokumentów i informacji dostarczanych przez instytucje 
publiczne74. 

Po drugie, środowisko dziennikarskie grzeszy arogancją, brakami w wyk-
ształceniu, tchórzliwością i kłamliwością:

Na to wszystko nakłada się swoisty model dziennikarza, człowieka przekonanego 
o własnej nieomylności, niemającego wątpliwości co do słuszności stawianych tez i wy-
rażanych poglądów, nie zawsze oczytanego i częstokroć prezentującego katastrofalne 
braki w zakresie wiedzy ogólnohumanistycznej. Jednocześnie dziennikarza charaktery-
zującego się brakiem tolerancji czy zrozumienia dla poglądów innych osób, niechęcią 
przyznawania się do błędów, brakiem odwagi, niezależności, prawdomówności, skłon-
nością do krętactwa75.

Warto jednak zauważyć, że krytykowane przez Jacka Sobczaka przepisy 
obowiązują również w innych krajach w podobnym brzmieniu, a stosowanie 
ukrytej kamery i mikrofonu dopuszcza też BBC, uchodząca za wzorzec wiary-
godności i rzetelności dziennikarskiej. 

Działanie w imię dobra publicznego jako przesłanka dla usprawiedliwie-
nia metod undercover pojawia się w wielu branżowych kodeksach etycznych, 
np. w zasadach etyki przyjętych przez Związek Dziennikarzy w Bułgarii76 czy 
w Przewodniku po dobrych praktykach dziennikarskich zaakceptowanym przez 
Związek Dziennikarzy w Finlandii77.

Bardziej szczegółowo opisują to skandynawskie i brytyjskie zbiory zasad 
etycznych. W Norwegii według Code of Ethics of the Norwegian Press użycie 
ukrytych kamer i mikrofonów oraz wykorzystanie fałszywej tożsamości dzien-
nikarza jest dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach. Autorzy kodek-
su precyzują, że narzędzia undercover mogą być zastosowane:

74 Tamże, s. 56.
75 J. Sobczak, Prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów, cz. 1, s. 27.
76 „Th e journalist does not use dishonest means for gathering information; does not violate 

the right of privacy; except in cases when this would benefi t society in an extraordinary way” 
– Rules of Journalistic Ethics, http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/codes.html 
[dostęp: 10.10.2016], dokument przyjęty przez X Kongres Związku Dziennikarzy Bułgarskich, 
6 marca 1994.

77 „Information must be acquired openly and by using honest means. Exceptional methods 
can only be resorted to if information of general public importance cannot be obtained by nor-
mal means” – Guidelines for good journalistic practice, http://www.columbia.edu/itc/journalism/
j6075/edit/codes.html [dostęp: 10.10.2016], przyjęty przez Związek Dziennikarzy w Finlandii 
w listopadzie 1991, obowiązuje od stycznia 1992.
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– jeśli jest to jedyna metoda poznania prawdy,
– prawda ta ma istotne społecznie znaczenie78.
W kodeksach obowiązujących w Wielkiej Brytanii bardzo podobnie zde-

fi niowano warunki dopuszczające zastosowanie omawianych metod (Code 
of Ethics autorstwa British Press Newspaper Society79), przy czym w zbiorze 
zasad przygotowanym przez British National Union of Journalists znalazł 
się też szczególny fragment uwzględniający osobiste poglądy dziennikarzy:
„Th e journalist is entitled to exercise a personal conscientious objection to the 
use of such means”80.

Ta swoista klauzula sumienia z jednej strony wzmacnia pozycję dzienni-
karza, który może odmówić (mimo sugestii zwierzchników) zastosowania 
kontrowersyjnych metod pracy, z drugiej jednak strony wskazuje na osobistą 
moralną odpowiedzialność dziennikarza, który podejmuje się realizacji mate-
riału za ich pomocą.

Zbiory zasad etycznych stworzone przez redakcje, które szczegółowo 
opisują naganne praktyki dziennikarskie i wymieniają warunki, które 
dopuszczają ich stosowanie

Wśród amerykańskich kodeksów dziennikarskich na szczególną uwagę za-
sługuje Ethical Journalism wydany przez redakcję „Th e New York Times”. Li-
czący ponad pięćdziesiąt stron przewodnik odnosi się też do sytuacji, w któ-
rych dziennikarz nie ujawnia swojej tożsamości. Autorzy Ethical Journalism 
wskazują oczywiście, że zasadniczo pracownicy „New York Timesa” powinni 
przedstawiać się, że pracują dla gazety. W szczególności nie powinni się pod-
szywać się pod policjantów, prawników, biznesmenów. Podręcznik wymienia 
jednak też okoliczności, w których nieujawnianie swojej tożsamości może zo-
stać usprawiedliwione; tak jest wówczas gdy:

– pracownicy „Th e New York Times” szukają informacji dostępnej dla 
wszystkich;

78 „3.10. Hidden cameras / microphones or false identity may only be used under special 
circumstances. Th e condition must be such a method is the only possible way to uncover cases 
of essential importance to society” – Ethical Code of Practice for the Press (printed press, ra-
dio and television), http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/codes.html [dostęp: 
10.10.2016], przyjęty przez Związek Dziennikarzy Norweskich 14 grudnia 1994.

79 „Newspapers and journalists serving them should use straightforward means to obtain 
information or pictures. Th eir use of subterfuge can be justifi ed only to obtain material which 
ought to be published in the public interest and could not be obtained by other means” – British 
Press Newspaper Society, 1990, Code of Ethics, http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/
edit/codes.html [dostęp: 10.10.2016].

80 Code of Conduct, http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/codes.html 
[dostęp: 10.10.2016], sporządzony przez British National Union of Journalists, czerwiec 1994.

2-łamanie.indd   30 2017-01-20   14:12:17



311. Wprowadzenie

– zbierają materiały w kraju, w którym praca dziennikarza jest zabronio-
na;

– pracują jako krytycy sztuki, muzyczni, teatralni, kulinarni i ujawnienie, 
że reprezentują prasę, mogłoby zaważyć na zebranych przez nich infor-
macjach81.

Dokładne wytyczne dla swoich dziennikarzy planujących zastosowanie 
metod przykrywkowych zamieszcza stylebook kanadyjskiej „Montreal Gazet-
te”. Po zastrzeżeniu, że reporter nie może odmówić ujawnienia swojej tożsa-
mości i nie powinien udawać kogoś innego, zdobywając informacje, autorzy 
stylebooka piszą, że w rzadkich wypadkach jest to konieczne. Decyzję, czy jest 
to uzasadnione w konkretnym przypadku, podejmują redaktorzy różnych 
szczebli w zależności od specyfi ki danej realizacji. Głównym argumentem na 
rzecz stosowania takich praktyk jest utajnienie przed opinią publiczną istotnej 
dla niej informacji. Autorzy stylebooka zastrzegają też, że czytelnicy artykułu 
napisanego przy wykorzystaniu metod undercover powinni zostać o tym fakcie 
poinformowani82.

Oczywiście najbardziej szczegółowe instrukcje dla dziennikarzy zawierają 
Editorial Guidelines83 i Editorial Guidance – Secret Recording84 BBC. Generalna 
zasada BBC głosi, że stacja respektuje prawo do prywatności, a więc nie na-
grywa swoich rozmówców z ukrycia. Bez znaczenia jest, czy dziennikarz prze-
milczy swoją tożsamość, czy będzie udawał „aktywnie” inną osobę. Nie ma też 
znaczenia to, czy wyemituje uzyskany w ten sposób materiał, czy też nie. Przy 
każdym zastosowaniu metod undercover journalism reporterów obowiązują 

81 „Staff  members should disclose their identity to people they cover (whether face to face 
or otherwise), though they need not always announce their status as journalists when seeking 
information normally available to the public. Staff  members may not pose as police offi  cers, 
lawyers, business people or anyone else when they are working as journalists. (As happens on 
rare occasions, when seeking to enter countries that bar journalists, correspondents may take 
cover from vagueness and identify themselves as traveling on business or as tourists.)” – Ethi-
cal Journalism. A Handbook of Values and Practices for the News and Editorial Departments,
„Th e New York Times” 2004.

82 „Reporters should not refuse to disclose their identities as reporters, nor identify them-
selves falsely to obtain information. In rare cases it may be considered necessary to do an assign-
ment under cover. «Under cover» is explicitly identifying oneself, in a news gathering function, 
as someone other than a Gazette employee. Such decisions rest with the supervising editor and 
in some cases with the Executive Editor or Managing Editor. Th e guiding principle will be situ-
ations where access to information involving the public interest is unreasonably denied. When 
undercover articles are published it will be made clear to the reader that the writer was operating 
under cover” – Ethics, „Montreal Gazette”.

83 Zob. http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/fairness/deception#heading-
-news-and-factual-output [dostęp: 15.11.2015].

84 Zob. http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/secret-recording [dostęp: 
15.11.2015].
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bardzo precyzyjne procedury. Mówiła o tym Shelley Jofre z magazynu repor-
terskiego BBC Panorama podczas spotkania z polskimi dziennikarzami85.

Przede wszystkim reporterzy, którzy chcą wykorzystać te niestandardowe 
techniki, są zobowiązani wypełnić szczegółowe formularze. Wniosek muszą 
na piśmie zaakceptować osoby odpowiedzialne. Procedurę akceptacji prze-
chodzą nie tylko programy informacyjne czy śledcze, ale również rozrywko-
we. Obowiązuje dla nich osobny formularz. Trzeba uzasadnić użycie ukrytej 
kamery, a równocześnie zaproponować inne klasyczne formy realizacji mate-
riału. Dzięki temu można raz jeszcze rozważyć, czy nie da się uniknąć zasto-
sowania tego nadzwyczajnego środka. Dziennikarz może ukrywać część infor-
macji i chronić w ten sposób źródło, jednak wydawca lub osoba upoważniona 
powinna znać zarys sprawy w stopniu wystarczającym, by móc podjąć decyzję. 
Wniosek powinien być dobrze udokumentowany, a dokumentacja trafi a do 
archiwum. Przed nagraniem należy omówić wszelkie zagrożenia wynikające 
ze zdemaskowania dziennikarza podczas realizacji.

Zasady BBC odnośnie do stosowania technik undercover journalism można 
streścić w czterech punktach:

• Musi być ważny powód, żeby zastosować techniki undercover.
Chodzi o tzw. prima facie evidence, co można przetłumaczyć jako do-
wód oparty na domniemaniu faktycznym. Jednym słowem musimy 
znać fakty, które uzasadniają wdrożenie operacji tajnego nagrywania. 

Na przykład wiemy, że nasz rozmówca zachowuje się nagannie. Mamy 
na to dowody, które uzyskaliśmy w toku dziennikarskiego śledztwa86. 

Sekretne nagrywanie nie może służyć jedynie zilustrowaniu tematu. 
Nasz rozmówca ma pokazać zachowanie, które potwierdzi wyniki na-
szego śledztwa. Samo nagranie z ukrycia może bawić widza. Nie mogą 
jednak powstać wątpliwości, że podstawowym celem dziennikarza było 
dostarczenie rozrywki, a nie zdobycie dowodów.

85 BBC, Editorial Guidelines – Section 6: Fairness, Contributors and Consent, Deception, 
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-fairness-deception/; BBC, Editorial 
Guidance – Secret recording, http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidance-secret-re-
cording-summary [dostęp: 10.10.2016].

86 „Th e subject to be secretly recorded should normally be the target of any investigation, 
against whom there is prima facie evidence of wrongdoing or intended wrongdoing. (…) ’Pri-
ma Facie’ evidence is the information that makes it evident, without yet providing conclusive 
proof, that the behaviour we are intending to capture secretly is either taking place already or is 
intended to take place. Without clear existing prima facie evidence the BBC will not normally 
carry out secret recording. Th e more serious the infringement of privacy in any secret recording, 
the stronger the prima facie evidence may need to be. It is not normally appropriate to use secret 
recording in an investigation simply for illustrative purposes” – BBC, Editorial Guidance – Secret 
recording, http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidance-secret-recording-summary 
[dostęp: 15.11.2015].
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• BBC odróżnia zgodę na samo sekretne nagrywanie od zgody na póź-
niejszą emisję uzyskanego w ten sposób materiału87.
Także materiał niewyemitowany, ale nagrany z ukrycia narusza prawo 
do prywatności. W konsekwencji oba etapy, tj. nagrywanie i emisja mu-
szą być oceniane niezależnie od siebie. Oceniający musi mieć pewność, 
że w interesie publicznym jest nie tylko zastosowanie ukrytej kamery, 
ale też pokazanie materiału w telewizji.
Załóżmy na przykład, że w interesie publicznym leży fi lmowanie z ukry-
cia szpitala, w którym zostały złamane standardy opieki medycznej. 
Przy okazji jednak kamera rejestruje pacjentów, ich rodziny, ofi ary wy-
padku, a więc zostaje naruszone prawo tych osób do prywatności. Czy 
taki materiał powinien zostać wyemitowany? O tym muszą zdecydować 
redaktorzy odpowiedzialni.

• Osoby postronne nagrane przypadkowo „ukrytą kamerą” muszą wy-
razić zgodę na wyemitowanie swojego wizerunku.
Zasady BBC precyzują te kwestie jasno: przestępcy złapani na gorącym 
uczynku lub zamierzający złamać prawo. Wszystkie osoby niezwiązane 
z tematem lub niewinne, które zostały nagrane, muszą wyrazić zgodę na 
emisję swojego wizerunku, czyli podpisać stosowny dokument. Jeżeli 
nie zgadzają się na to lub z jakichś względów reporter nie może ich o to 
poprosić, nie mogą zostać pokazane w materiale88.
Editorial Guidance BBC zezwala na nagrywanie z ukrycia przechod-
niów biorących udział w obserwacjach socjologicznych, na przykład 
ludzi reagujących na zachowanie osoby żebrzącej na ulicy. Wiadomo 
bowiem, że widok kamery wpłynąłby na ich reakcje i eksperyment nie 
miałby sensu. Po nagraniu jednak, a przed emisją należy bezwzględnie 
uzyskać zgodę uczestników „eksperymentu”89.

87 „Both stages of the secret recording process – the recording and the broadcast – are al-
ways assessed separately to ensure that any infringement of privacy, at either stage, is editorially 
justifi ed by the public interest it serves” – tamże.

88 „Any attempt to secretly record people who are not involved in committing the behaviour 
under investigation, especially vulnerable people or innocent victims of the behaviour, will need 
a strong public interest justifi cation – the ends (i.e. the seriousness of the wrongdoing being 
exposed) should justify the means. In such cases, consideration should also be given to drawing 
up a protocol for those carrying out the recording, to minimise any infringements of the privacy 
of the vulnerable Advice is available from Editorial Policy” – tamże.

89 „In some cases, there may be justifi cation for carrying out secret recording even though 
there is no prime facie evidence of wrong-doing. Such cases are normally limited to scientifi c 
or social research items, where the intention is to capture attitudes or behaviour which would 
not occur is the subject knew they were being recorded, for example capturing the reactions 
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• Wiarygodność materiału nagranego ukrytą kamerą nie może budzić 
wątpliwości.
Używanie technik undercover nakłada na dziennikarzy obowiązek do-
kładnego udokumentowania procesu realizacji. Editorial Guidance 
zaleca wykonywanie notatek dotyczących okoliczności nagrywania. 
Szczególną uwagę należy poświęcić uwiarygodnieniu materiału reali-
zowanego przez jedną osobę. Autorzy instrukcji podkreślają, że nagry-
wanie „z ukrycia”, bez zgody i wiedzy bohaterów rodzi ryzyko prawne 
dla stacji i członków zespołu produkcyjnego. Po wyemitowaniu mate-
riał może się znaleźć „pod obstrzałem”, może być analizowany przez 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, dlatego autor materiału i cały 
realizujący go zespół musi się poddać szczegółowemu nadzorowi i prze-
widzianym w BBC procedurom90.

Wytyczne BBC dotyczące stosowania technik dziennikarstwa wcieleniowe-
go wyróżniają się na tle redakcyjnych stylebooków i przewodników szczegóło-
wymi instrukcjami i surowymi zasadami. W polskich redakcjach procedury 
nie są tak ściśle sformalizowane jak w BBC. Więcej uzgodnień i decyzji wynika 
z rozmów, dyskusji z szefami, a często z prawnikami. Czy to jednak oznacza, 
że polskie realizacje odbiegają od etycznego standardu? Wiele z nich spełnia 
podane tu kryteria profesjonalizmu, chociaż na pewno część nie mieści się 
w owym standardzie. Spróbujmy zatem znaleźć te kryteria, które w przyto-
czonych defi nicjach, instrukcjach i wytycznych dotyczących dziennikarstwa 
wcieleniowego są wspólne i defi niują istotę tego rodzaju realizacji, mają zatem 
także wpływ na to, jaka będzie ocena etyczna dziennikarskiego zachowania. 
Inaczej mówiąc, określają, czy materiał został zrealizowany profesjonalnie91.

of people to a beggar in the street. Th ere should normally be a public interest in showing such 
behaviour – tamże.

90 „Anyone carrying out secret fi lming should be aware that their work may come under 
intense scrutiny, particularly when the secretly recorded material reveals wrongdoing that leads 
to prosecution or may have a commercial impact on the subject of the recording. Withstanding 
such scrutiny will oft en depend on the ability of the production team to demonstrate the au-
thenticity of the secretly recorded material. 

Accurate and reliable records and notes documenting what has been secretly recorded, how 
it was fi lmed and any relevant surrounding events can be an important tool for validating the re-
cording. Th ese notes should normally be made as contemporaneously as operationally possible. 
Particular attention should be given to the ability to authenticate material on occasions where 
the person carrying out secret recording has to operate alone in the fi eld” – tamże.

91 Pojęcia „profesjonalizm” używamy zgodnie z defi nicją D.C. Hallina i P. Manciniego, Sy-
stemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, tłum. M. Lorek, Kraków 
2007. Więcej na ten temat czytelnik może znaleźć na s. 186.
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• Pierwsze i podstawowe kryterium można określić jako cel materiału 
wcieleniowego. Czy był wystarczająco doniosły społecznie? Czy uspra-
wiedliwiał nagrywanie z ukrycia? 

• Drugie kryterium dotyczy możliwości zastosowania standardowych na-
rzędzi dziennikarskich. Czy nie dałoby się zrealizować tego doniosłego 
celu bez użycia technik undercover journalism?

• Trzecie kryterium dotyczy osoby, która została przez dziennikarza oszu-
kana. Podstawowe rozróżnienie jest dość oczywiste. Czy oszukany zo-
stał przestępca lub ktoś podejrzewany przez dziennikarza o popełnienie 
przestępstwa, czy nie została wprowadzona w błąd osoba postronna, 
niezwiązana ze sprawą? 

• Czwarte kryterium dotyczy tego, w kogo wcielił się dziennikarz. Czy 
udawał zwykłego obywatela, klienta sklepu, pacjenta, czy nie wcielił się 
w funkcjonariusza policji lub osobę wykonującą zawód zaufania pub-
licznego (co oczywiście jest naganne)?

• Kryterium piąte: czy metoda undercover journalism została wykorzysta-
na do zbierania informacji, stanowiła potwierdzenie podejrzeń, dowo-
dów zdobytych w czasie dziennikarskiego śledztwa?

• Szóste kryterium nakazuje wziąć pod uwagę skutki materiału wcielenio-
wego. Czy coś zmienił – ukrócił korupcję, ograniczył nielegalne prakty-
ki, ujawnił nieprawidłowości, przez co uzdrowił sytuację? 

• Siódme kryterium uwzględnia szkody, które mogło spowodować dzien-
nikarskie oszustwo. W szczególności ważne jest, czy nie ucierpiał ktoś 
niewinny, jakieś osoby postronne.

Odpowiedź „tak” na wszystkie siedem pytań wskazuje na to, że analizowa-
ny materiał został zrobiony profesjonalnie i zgodnie z podstawowymi zasada-
mi kodeksów etycznych.

Czy polskie reportaże wcieleniowe, prowokacje reporterskie powstawały 
zgodnie z tymi zasadami? 

Od lat 90. stosowanie ukrytej kamery i/lub podsłuchów stało się codzienną, 
zwykłą metodą realizacji. Rozwój technologii sprawia, że dziś to żadna sztuka 
i właściwie żaden wysiłek zainstalować gdzieś bezprzewodowy mikrofon wiel-
kości guzika, wziąć długopis z mikrokamerą czy włożyć „nagrywające okula-
ry”. Ta łatwość staje się jednak dla dziennikarzy pułapką. 

Według popularnej defi nicji Daniela C. Hallina i Paola Manciniego pro-
fesjonalizm mediów zależy między innymi od zakresu autonomii redakcyj-
nej, respektowania kodeksów etycznych, aktywności stowarzyszeń dzienni-
karskich92. Poszanowanie tych zasad odróżnia zawodowców od amatorów. 
W odniesieniu do stosowania technik undercover journalism warto zauważyć, 

92 Tamże.
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że dziennikarze, którzy zamiast porządnie udokumentować swój temat, „cho-
dzą na skróty” – przebierają się i nagrywają „ukrytą kamerą” tylko dlatego, że 
mogą to robić – skutecznie niszczą własną profesję. 

W tej książce chcemy przypomnieć materiały zrealizowane technikami 
undercover journalism, które dziś należą w większości do klasyki polskiego 
dziennikarstwa, a które zostały dobrze przyjęte przez środowisko zawodowe, 
uhonorowane prestiżowymi nagrodami. Pragniemy pokazać, jakie dyskusje 
towarzyszyły ich powstaniu, dlaczego zdecydowano o wykorzystaniu kontro-
wersyjnych technik, w jaki sposób reporterzy przygotowywali się do zdjęć, co 
było dla nich najtrudniejsze i jakie są dziś ich przemyślenia. Jakie wątpliwości 
towarzyszyły i towarzyszą ich szefom? Czy łatwo zgadzali się na te „maskara-
dy”? Chcemy również ustalić stopień profesjonalizmu tych materiałów, korzy-
stając z wyszczególnionych wyżej siedmiu kryteriów. Udało nam się porozma-
wiać z autorami reportaży, które przeszły do historii polskich mediów: Adą 
Wons, Grzegorzem Kuczkiem, Tomaszem Patorą, Aleksandrą Tudyką, Mar-
kiem Kęskrawcem; z producentami, którzy decydowali o zastosowaniu takich, 
a nie innych narzędzi dziennikarskich: Moniką Góralewską i Moniką Szym-
borską. Na wywiad zgodził się też Daniel Liszkiewicz, dokumentalista, który 
technik undercover używał często na etapie przygotowywania materiałów. 

Duże znaczenie dla naszej książki ma fakt, że jej współautor Maciej Ku-
ciel sam wielokrotnie korzystał z technik dziennikarstwa wcieleniowego. Jego 
doświadczenie i własny punkt widzenia sprawiają, że w kilku miejscach na-
sza książka staje się bardziej wyrazem obserwacji uczestniczącej reportera niż 
neutralnym opracowaniem. Mamy nadzieję, że zostanie to potraktowane jako 
jej zaleta, a nie wada, szczególnie że wszystkie miejsca, w których Maciej zde-
cydował się przemówić w pierwszej osobie, zostały wyraźnie wyodrębnione. 

W naszej książce chcemy też zastanowić się, co zmieniły polskie prowo-
kacje dziennikarskie? Jak wpłynęły i czy wpłynęły na polską rzeczywistość – 
na system polityczny, społeczny, medialny, prawny? Czy sprawiły, że korupcja 
przestała być tak powszechna i normalna?

Wojciech Adamczyk, pisząc o efektach pracy amerykańskich dziennika-
rzy, wymienia: zmianę konstytucji, zmiany legislacyjne, doprowadzenie do 
impeach mentu, dymisje urzędników, upadek monopoli, poprawę warunków 
pracy, demaskowanie patologii. Polska lista jest co prawda dużo krótsza, ale 
biorąc pod uwagę to, że dziennikarstwo śledcze w naszym kraju dopiero nie-
dawno osiągnęło pełnoletniość, całkiem imponująca: dymisje urzędników, po-
prawa warunków pracy, demaskowanie patologii.
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2. WSZYSTKO JUŻ BYŁO –
PRZEGLĄD NAJSŁYNNIEJSZYCH PRZYKŁADÓW 

UNDERCOVER JOURNALISM

Opowieść Brooke Kroeger o undercover reporting zaczyna się w połowie XIX 
wieku w Stanach Zjednoczonych. Wpływową i liczącą się gazetą była wówczas 
„New York Tribune” Horace’a Greeleya, a jej misję stanowiło doprowadzenie 
do upadku niewolnictwa. Dziennikarze gazety relacjonowali codzienne życie 
niewolników, nie ujawniając swojej tożsamości. Dla własnego bezpieczeństwa 
na Południu odgrywali rolę robotników sezonowych, wędrowców. Oczywi-
ście ich artykuły „New York Tribune” podpisywała inicjałami lub pseudo-
nimem. Jednym z tych reporterów był James Redpath, który miał zaledwie
19 lat, kiedy został zatrudniony w gazecie. Redpath wymyślił własny styl pracy 
reporterskiej pod przykryciem; otóż pod prawdziwym nazwiskiem zatrudniał 
się w gazetach Południa, nie zagrzewając nigdzie dłużej miejsca; stamtąd pisał 
pod pseudonimem do „New York Tribune”. Dzięki temu, że działał jako „po-
dwójny agent”, miał swobodny dostęp do źródeł informacji. Nikt się nie dziwił, 
że rozmawiał z niewolnikami, obserwował targi i aukcje, w tym najsłynniejszą 
w Savannah. 

Do historii światowego dziennikarstwa przeszły artykuły innego reportera 
„New York Tribune”, Mortimera Th omsona. Th omson zaczynał jako autor sa-
tyrycznej kolumny. Znany był z serii humorystycznych reportaży przygotowy-
wanych technikami undercover, np. Witches of New York, w których odsłonił 
oszustwa nowojorskich wróżek, wróżbitów, numerologów i astrologów93.

9 marca 1859 roku „New York Tribune” opublikowała reportaż Th omsona 
pod ironicznym tytułem American Civilization Illustrated94, który w kolejnych 
tygodniach został przedrukowany przez prasę w całym kraju. Autor na potrze-
by swojego śledztwa wcielił się w handlarza niewolników. Podczas aukcji w Sa-
vannah uczestniczył w wycenianiu niewolników, targach i negocjacjach. Wy-
posażony w katalog i ołówek przekonująco odgrywał rolę zamożnego kupca. 

93 B. Kroeger, Undercover reporting, s. 24.
94 M. Th omson (Q.K. Philander Doesticks P.B.), American Civilization Illustrated, „New 

York Tribune”, 9.03.1859, http://dlib.nyu.edu/undercover/american-civilization-illustrated-
-mortimer-thomson-new-york-tribune [dostęp: 15.11.2015].
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Dzięki temu mógł przebywać w towarzystwie innych handlarzy i przytoczyć 
w artykule ich wulgarne komentarze, upokarzające uwagi i pełne przemocy 
zachowanie wobec kupowanych kobiet i mężczyzn. Reportaż stanowi w wielu 
miejscach jedynie zapis tych dialogów. Do historii przeszedł jako jeden z naj-
bardziej przejmujących obrazów upokorzenia i cierpienia niewolników. „Th e 
Times” nazwał go perfekcyjną „fotografi ą” systemu niewolnictwa95.

Oczywiście prasa Południa poddała przedsięwzięcie Th ompsona ostrej 
krytyce. Nazwała go „szpiegiem Horace’a Greenleya z «New York Tribune»”, 
oskarżała o „oszustwo i podstępne działanie”, kwestionowała wiarygodność 
obserwacji dziennikarza. Zwracała uwagę na to, że Th omson przyjechał do Sa-
vannah już z określonym nastawieniem do handlu niewolnikami, zamierzał 
znaleźć dowody na okrucieństwo tego procederu i kierował się „przesłodzo-
nym sentymentalizmem fanatyków abolicji z Północy”96. 

Warto zauważyć, że choć materiał Th omsona jest jednym z pierwszych 
przykładów undercover reporting, znaczna część powyższych argumentów bę-
dzie powtarzać się także wobec późniejszych tego typu realizacji, np. dzien-
nikarz oszukujący nie może być wiarygodny albo dziennikarz nie jest obiek-
tywny i bezstronny w przygotowaniu materiału, jeśli tylko szuka dowodów, 
potwierdzenia dla swoich wcześniejszych założeń, przekonań.

2.1. W imieniu wykluczonych i upokorzonych

W pierwszych latach XX wieku zostały opublikowane dwie książki opisują-
ce życie najbiedniejszych mieszkańców Londynu i imigrantów w Chicago: 
w 1903 roku Th e People of the Abyss (Mieszkańcy otchłani) Jacka Londona97 
oraz w 1906 roku Jungle (Grzęzawisko) Uptona Sinclaira98. Obaj autorzy po-
stanowili wtopić się w świat swoich bohaterów, zaznać jak oni głodu, niedo-
statku, zimna. Jack London spał na ulicy, w schroniskach dla najbiedniejszych, 
wynajmował najtańsze pokoje, stał w kolejce po pracę. Sinclair zatrudnił się 
w fabryce konserw przy pakowaniu mięsa i dokładnie opisał nie tylko wyzysk 
robotników, ale warunki higieniczne, w jakich produkowano żywność. Jak jed-
nak zauważa Kroeger, nie posunął się do spania w takich warunkach jak Jack 
London; wynajmował pokój w hotelu. 

95 B. Kroeger, Undercover reporting…, s. 25.
96 Tamże, s. 26.
97 J. London, Th e People of the Abyss, London 1903 – wyd. pol. Mieszkańcy otchłani, tłum. 

K. Tarnowska, Warszawa 2015.
98 U. Sinclair, Th e Jungle, New York 1906 – wyd. pol. Grzęzawisko, tłum. A. Niemojewskiego, 

Warszawa 1949.
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We wstępie do Mieszańców otchłani London tak uzasadniał sens wcielenia 
się w życie swoich bohaterów:

Książka ta zawiera opis moich własnych doświadczeń z lata 1902 roku. Zstąpiłem do 
londyńskiego świata nędzy z nastawieniem, które najtrafniej chyba da się przyrównać 
do nastawienia odkrywcy. Postanowiłem wierzyć przede wszystkim świadectwu włas-
nych oczu, nie zaś rozprawom tych, którzy nigdy tego świata nie oglądali, ani relacjom 
tych, którzy byli tu przede mną99.

Obie książki zapoczątkowały nurt reportaży wcieleniowych pokazujących 
życie ludzi wykluczonych, odrzuconych, skazanych na bezrobocie, głodowe 
wynagrodzenia i biedę.

W ten nurt wpisuje się książka Barbary Ehrenreich Nickel and Dimed100. 
Dziennikarka postanowiła sprawdzić, jak wiążą koniec z końcem Amerykanie 
otrzymujący najniższe wynagrodzenie. Wspomina, że wpadła na ten pomysł 
reportażu wcieleniowego, kiedy wysłuchała licznych dyskusji na temat propo-
nowanej reformy społecznej. Autorzy projektu argumentowali, że odebranie za-
siłku najuboższym będzie dla nich w istocie korzystne, ponieważ ich zdaniem 
każda praca w USA daje lepszą jakość życia niż zasiłek101. Ehrenreich zatrudniała 
się więc jako kelnerka, pokojówka, sprzątaczka, pomoc pielęgniarska i pracow-
nica Wal-Mart. Zauważyła, że najniższe wynagrodzenie wcale nie wiąże się z ni-
skimi wymaganiami. Po pracy była wyczerpana psychicznie i fi zycznie, a pie-
niądze, które dostawała, nie wystarczały na utrzymanie się. Ehrenreich odkryła 
zastanawiające podobieństwa pomiędzy traktowaniem pracowników w różnych 
branżach: zakaz rozmawiania w pracy, biurokracja lub zlecanie zadań niemoż-
liwych do wykonania; w Wal-Marcie obowiązek pamiętania, gdzie znajdują się 
wszystkie towary w dziale kobiecym, podczas gdy co kilka dni wszystko zmie-
niało swoje miejsca; w restauracji wpisywanie zamówień do skomplikowanego 
systemu komputerowego; w domu opieki społecznej wymagania dotyczące za-
pamiętania nazwisk i ograniczeń dietetycznych trzydziestu pacjentów z alzhei-
merem102. Te nakazy i zakazy kojarzyły się jej z jakimś rodzajem biurokratycznej 
dyktatury, w której przestawała czuć się obywatelką demokratycznego państwa, 
rozumną istotą wśród innych rozumnych istot. Ehrenreich odkryła, że posługuje 
się starą defi nicją ubóstwa, gdzie podstawowe kryterium dotyczy zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych. Tymczasem jej zdaniem czynnik, który jest równie istot-

99 J. London, Mieszkańcy otchłani…, s. 10.
100 B. Ehrenreich, Nickel and Dimed: On (Not) Getting by in America, New York 2001 – wyd. 

pol. Za grosze. Pracować i (nie) przeżyć.
101 D. Gallagher, Making Ends Meet. Barbara Ehrenreich travels across America to learn how 

people live on a minimum wage, „Th e New York Times on Th e Web” 2001, https://www.nytimes.
com/books/01/05/13/reviews/010513.13gallagt.html [dostęp: 15.11.2015].

102 B. Ehrenreich, Za grosze…, passim.
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ny, a nie bierze się go pod uwagę, stanowi zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych. Ona sama, wykonując najgorzej opłacane zajęcia, z trudem mogła sobie 
pozwolić na wynajęcie samodzielnego pokoju103. 

Ehrenreich, opisując swoje metody wcieleniowe, przyznała się tylko do 
dwóch oszustw – pominęła w swoim podaniu o pracę dwa niejako powiązane 
ze sobą fakty: że studiowała i że ma doktorat z biologii. Ponadto – co podkreś-
lała – zawsze zanim opuściła dane miejsce pracy, informowała swoje współ-
pracowniczki, iż jest pisarką i chce opowiedzieć o tym, czego osobiście do-
świadcza. Dla Ehrenreich najważniejsze w tym doświadczeniu było poznanie 
na własnej skórze tego, jak się pracuje na najgorzej opłacanych stanowiskach 
w USA. Czytelnicy najwyraźniej docenili starania autorki – w ciągu dziesięciu 
lat od wydania książki sprzedano 1,5 miliona egzemplarzy.

Na podobne zdehumanizowane warunki pracy często zwraca uwagę Gün-
ter Wallraff , niemiecki dziennikarz i pisarz, który słynie ze stosowania technik 
undercover. Wallraff  pracował między innymi jako Turek Ali w hucie koncernu 
Th yssena, pracownik fi zyczny w piekarni, telemarketer oraz dziennikarz nie-
mieckiego pisma „Bild”104. Tę swoją rolę wspomina jako najbardziej dla niego 
traumatyczną. W 2009 roku prawdziwą burzę w Niemczech wywołał doku-
ment Schwarz auf Weiss105. Wallraff  wcielił się w nim w Somalijczyka Kwa-
miego Ogonno, który wędruje po niemieckich miastach i wsiach, gdzie styka 
się z mało życzliwym lub otwarcie wrogim zachowaniem106. Między innymi 
wsiada do pociągu pełnego kibiców Dynama Drezno znanych z rasistowskich 
zachowań, gdzie na szczęście spotykają go tylko słowne zaczepki.

Metoda Wallraff a okazała się jednak kontrowersyjna dla czarnoskórych 
Niemców107. Nauczyciel muzyki Noah Sow stwierdził, że Wallraff  wykorzystał 
cierpienie prawdziwych czarnych Niemców do robienia show. Jego zdaniem, 
jako „farbowany biały” nie doświadczył tego, z czym spotykają się czarnoskó-
rzy. Według „Süddeutsche Zeitung”, sama maskarada Wallraff a była w istocie 
rasistowska108.

103 Tamże.
104 G. Wallraff , Na samym dnie, tłum. R. Turczyn, Poznań 1988; tegoż, Wstępniak: człowiek, 

który był w „Bildzie” Hansem Esserem, tłum. H. Wandowski, Poznań 1982; tegoż, Z nowego 
wspaniałego świata, tłum. U. Poprawska, Wołowiec 2012.

105 G. Wallraff , Schwarz auf Weiß, reż. P. Pagonakis i S. Jäger, Captator Film, Gerhard 
Schmidt, 2009.

106 Zob. http://www.youtube.com/watch?v=ZFfPXqH00Kw [dostęp: 15.11.2015].
107 H. Pilarczyk, Kritik an neuem Wallraff -Film: Einfach nur der Fremde, „Spiegel Online” 

2009, http://www.spiegel.de/kultur/kino/kritik-an-neuem-wallraff -fi lm-einfach-nur-der-frem-
de-a-655929.html [dostęp: 15.11.2015].

108 A. Kreye, Günter Wallraff : Schwarz auf Weiß. Ein Mann will gehasst werden, „Süddeut-
sche Zeitung”, maj 2010, http://www.sueddeutsche.de/kultur/guenter-wallraff -schwarz-auf-
weiss-ein-mann-will-gehasst-werden-1.129914 [dostęp: 15.11.2015].
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Pomysł ze zmianą koloru skóry nie był oczywiście nowy. W 1961 roku zo-
stała wydana książka zatytułowana Black Like Me Johna Howarda Griffi  na109. 
Autor przez 6 tygodni podróżował po Luizjanie, Alabamie, Georgii, opisując 
rasistowskie zachowania, których padał ofi arą. Wcześniej długo przygotowy-
wał się do swojej podróży, spędzając wiele godzin pod lampą z ultrafi oletem, 
barwiąc te części twarzy, których nie udało się opalić, i dobierając odpowiednie 
ubranie, które dokładnie zakrywało między innymi nieopaloną szyję. Książka 
Black Like Me stała się bestsellerem, rozeszła się w ponad milionowym nakła-
dzie. Co ciekawe – generalnie spotkała się z pozytywnym przyjęciem, także 
w społeczności czarnoskórych Amerykanów. Nie da się tego powiedzieć o na-
śladowcach Griffi  na. W 1969 roku Grace Halsell wydała książkę Soul Sister. 
Halsell, podobnie jak Griffi  n, zmieniła kolor skóry na czarny, żeby na własnej 
skórze odczuć to, co na co dzień czują soul sisters. Niestety, recenzje nie były 
entuzjastyczne. Dorothy Gilliam pisząca o książce dla „Th e Washington Post” 
nazwała zachowanie Halsell zuchwałością – szczególnie wtedy, gdy ona sama 
siebie nazwała soul sister. Zdaniem Gilliam mówienie tak o sobie po kilku mie-
siącach eksperymentu jest nie tylko afrontem – jest po prostu głupie110.

Spektakularne śledztwo przeprowadziła w 1963 roku Gloria Steinem, ame-
rykańska pisarka i dziennikarka, aktywistka ruchu feministycznego. Steinem 
zatrudniła się jako króliczek Playboya w jednym z klubów. Użyła nazwiska 
swojej babci Marie Ochs i zaniżyła wiek (miała wtedy 29 lat). W nowojorskim 
klubie Hugh Hefnera spędziła kilka tygodni. Swoje artykuły opublikowała 
w magazynie „Show”111, a następnie w jednym z rozdziałów autobiografi cznej 
książki Outrageous Acts and Everyday Rebellions (wydanej 30 lat później)112. 
Opisała poniżające zaczepki (nie tylko słowne) klientów, zarobki niższe niż 
obiecywane i godziny pracy dłuższe niż gwarantowane. Pokazała nieznany 
obraz króliczków Playboya, ze spuchniętymi, obolałymi nogami (od wielo-
godzinnego noszenia bardzo wysokich obcasów), z pokrwawionymi palca-
mi, ponieważ wymagano od nich specjalnej techniki noszenia tacy. W swojej 
książce dziękuje za fi lm Bunny’s Tale (Byłam króliczkiem Playboya, 1985). Co 
prawda krytykuje „straszny” tytuł, ale twierdzi, że ekranizacja z Kirstie Alley 
w roli głównej dużo zmieniła w świadomości Amerykanów. Trzydzieści sześć 
lat po „wcieleniówce” Glorii Steinem głos zabrała Katherine Leigh Scott, znana 

109 J.H. Griffi  n, Black Like Me, New York 1996.
110 D. Gilliam, A White Women in a „Black” Skin – Soul Sister by Grace Halsell, „Th e Wa-

shington Post”, 4.11.1969, http://dlib.nyu.edu/undercover/white-woman-black-skin-dorothy-
gilliam-washington-post [dostęp: 15.11.2015].

111 G. Steinem, A Bunny’s Tale, „Show Magazine”, cz. I – 1.05.1963, cz. II – 1.06.1963.
112 G. Steinem, I was a Playboy Bunny, [w:] Outrageous Acts and Everyday Rebellions, New 

York 1995, s. 32–75.
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też jako króliczek „Kay”113. Króliczkiem była w tych samych latach, kiedy Stei-
nem odgrywała swoją rolę życia. Scott przyznaje, że nawet po latach odczuwa 
do Steinem urazę i postrzega to, co zrobiła dziennikarka, jako rodzaj zdrady. 
Sama wspomina koleżanki z pracy w klubie Playboya jako kobiety z aspiracja-
mi: nastolatki, które chciały zrobić karierę jako modelki lub aktorki, studentki, 
samotne matki. Scott przyznaje, że wcielenie się w rolę króliczka wymagało 
od jej koleżanek wykorzystania atutów ich seksualności, ale nie tylko to się li-
czyło. Bycie króliczkiem oznaczało inteligencję, dowcip, ambicję, młodzieńczy 
entuzjazm i w pełni rozwinięty instynkt przetrwania – „Dostrzeg łyśmy okazję 
i wykorzystałyśmy ją”114. Równocześnie Scott przyznaje, że nie daje jej spoko-
ju pytanie, jak Steinem mogła pracować wśród grupy kobiet jedenaście dni, 
obserwować je, słuchać ich, dzielić ich myśli i w końcu nakreślić ich sylwetki 
tak protekcjonalnie – „Ciekawe czego ona się spodziewała. Dyskusji erudytów 
w garderobie?”115. Scott zarzuca Steinem, że nie potrafi ła zintegrować się z ko-
leżankami, nie dbała o nie, interesowało ją tylko to, czy znajdzie pożywkę dla 
swojej opowieści.

2.2. W imieniu pacjentów

Walka o godność i zdrowie pacjentów ma w historii dziennikarstwa wciele-
niowego najdłuższą tradycję. W 1890 roku Nellie Bly, a może raczej Elizabeth 
Jane Cochran, wcieliła się w pacjentkę zakładu psychiatrycznego w Blackwell’s 
Island116.

Miała już na koncie kilka materiałów śledczych, kiedy Joseph Pulitzer, re-
daktor naczelny „New York World”, zlecił jej to zadanie. Jak sama pisze, bez 
przekonania ćwiczyła przed lustrem miny, które mogły symulować chorobę 
psychiczną. Była pewna, iż lekarze szybko się zorientują, że udaje. Mimo to 
skompletowała stare ubrania i w tym stroju poprosiła o nocleg w przytułku 
dla kobiet. Wystarczyła jej jedna noc i jeden dzień, żeby uznano ją za obłąka-
ną. Została skierowana do zakładu psychiatrycznego, gdzie spędziła zgodnie 
z umową dziesięć dni. W artykułach pisanych w formie dziennika dla „New 

113 B. Kroeger, Undercover reporting…, s. 129.
114 Tamże.
115 Tamże, s. 130.
116 Warto też dodać, że w latach 70. XIX Julius Chambers spędził kilka tygodni w przytułku 

Bloomingdale, po to żeby pokazać pozorne i nieuzasadnione kryteria, według których odróż-
niano ludzi zdrowych psychicznie od chorych – J. Chambers, Bloomingdale Asylum Exposé, „Th e 
New York Tribune” 1972, http://dlib.nyu.edu/undercover/curtain-raiser-genuine-investigation-
-bloomingdale-asylum-julius-chambers-new-york-tribune [dostęp: 15.11.2015].
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York World”117 opisała okrucieństwo personelu, zepsute jedzenie, dający się 
pacjentom we znaki przenikliwy chłód. Publikacje doprowadziły do policyj-
nego dochodzenia i procesu. Nellie Bly została powołana na świadka. Jej śledz-
two sprawiło, że władze miejskie Nowego Jorku zwiększyły środki fi nansowe 
na opiekę zdrowotną do miliona dolarów rocznie118.

Metody działania Nellie Bly szybko znalazły naśladowców. William Ran-
dolph Hearst rywalizujący z Pulitzerem postanowił powtórzyć reportaż Bly, 
tyle że w szpitalu w San Francisco. W rolę trudnej, niestabilnej emocjonalnie 
pacjentki wcieliła się dziennikarka z doświadczeniem aktorskim Annie Laurie 
(Winifred Black)119. Jej celem było pokazanie, jak personel szpitala miejskiego 
w San Francisco zachowuje się wobec takich osób. Z czasem Black wyspecjali-
zowała się w tego rodzaju dziennikarstwie, między innymi ujawniła korupcję 
wśród polityków i nieudolność miejskich urzędników.

Metody zdobywania informacji, którymi posłużyły się te dwie kobiety, zo-
stały określone jako stunt journalism („dziennikarstwo kaskaderskie”)120. Było 
to o tyle niezwykle, że wówczas kobiety dziennikarki były raczej postrzegane 
jako sob-sisters – autorki łzawych historii121.

Później dziennikarze wielokrotnie przeprowadzali śledztwa w placówkach 
służby zdrowia, odgrywając role pacjentów lub pracowników medycznych. 
W latach 1973–1975 dziennikarze „Chicago Tribune” wzięli na cel domy opie-
ki w Cook County. Zatrudnili się jako opiekunowie i opisali, w jaki sposób 
w Cook County krzywdzi się osoby niedołężne122. W wyniku ich akcji domy 
opieki zamknięto.

Podobnie zakończyło się śledztwo dziennikarzy CBS. W reportażu Unsafe 
Haven123 pokazali okrutne traktowanie chorych, zadawanie fi zycznych ran, 
wykorzystywanie, a także fałszowanie opisów choroby. W konsekwencji emisji 
tego materiału również sieć szpitali Charter Behavioral Health System została 
zamknięta. 

W ostatnim czasie Wielką Brytanią wstrząsnął zrealizowany przez dzien-
nikarza BBC materiał pokazujący, jak personel prywatnego domu opieki spo-

117 N. Bly, Ten Days in a Mad-House, Ian L. Munro, New York [b.d.], http://digital.library.
upenn.edu/women/bly/madhouse/madhouse.html [dostęp: 15.11.2015].

118 Zob. http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/nieustraszona-nellie-bly.
119 A. Laurie, City’s Disgrace, „San Francisco Examiner”, 19.01.1980, http://dlib.nyu.edu/un-

dercover/citys-disgrace-annie-laurie-san-francisco-examiner [dostęp: 15.11.2015].
120 J. Saltzman, Deception and Undercover Journalism, s. 60.
121 Annie Laurie, „American Experience”, http://www.pbs.org/wgbh/amex/world/peo-

pleevents/pande03.html [dostęp: 15.11.2015].
122 Reveal County Board Waste, Mismanagement at Hospital, „Th e Chicago Tribune”, 

15.01.1972, http://dlib.nyu.edu/undercover/vii-reveal-county-board-waste-mismanagement-hos-
pital-task-force-chicago-tribune, [dostęp: 15.11. 2015].

123 Unsafe Haven, „News 60 Minutes II”, CBS 1999.
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łecznej w Bristolu traktuje podopiecznych. Wcześniej ze stacją skontaktowała 
się jedna z pielęgniarek, która obserwowała patologiczne zachowania opieku-
nów. Redakcja zdecydowała o wysłaniu na miejsce reportera. Joe Casey, dzien-
nikarz Panoramy BBC124, zatrudnił się jako pielęgniarz. Przez pięć miesięcy 
dokumentował akty znęcania się młodych opiekunów nad pensjonariuszami. 
Ukryta kamera zarejestrowała między innymi: uspokajanie nadpobudliwej 
podopiecznej przez duszenie krzesłem, karę polegającą na zmuszaniu „nie-
grzecznego” pensjonariusza do zimnej kąpieli w ubraniu, zakończoną wyrzu-
ceniem mężczyzny na zewnątrz, a także bicie, upokarzanie i zastraszanie.

Po publikacji materiału trzech opiekunów zostało uznanych przez sąd 
za winnych znęcania się nad podopiecznymi, dom opieki został zamknięty, 
a rzecznik rządu zapowiedział kontrolę, która miała wyjaśnić, jak mogło dojść 
do tak skandalicznego traktowania pensjonariuszy. 

2.3. Na tropie korupcji

W 1977 roku redakcja „Chicago Sun-Times” zdecydowała się na przedsięwzię-
cie, które przeszło do historii dziennikarstwa śledczego.

„Ze wszystkich znanych prób dziennikarzy ukrywających się, żeby zdema-
skować przestępcze praktyki, nic nie może rywalizować z pomysłowością i wy-
obraźnią z Mirage”125 – pisze Brooke Kroeger w obszernej książce poświęconej 
undercover reporting.

Od miesięcy reporterzy „Chicago Tribune” dostawali informacje o korup-
cyjnych zwyczajach, które uprzykrzały życie właścicielom restauracji i pubów. 
Niestety, nikt z pokrzywdzonych przedsiębiorców nie godził się na nagranie, 
w którym opowiedziałby, ile i komu musi płacić za spokój126. Szefowa działu 
śledczego Pamela Zekman namawiała swoich szefów, żeby zrealizować mate-
riał, stosując techniki undercover journalism. Nie dostała na to od nich zgody. 
Wydawcy nie chcieli ponosić aż tak wysokich kosztów – plan Zekman zakładał 
kupno pubu w Chicago; obawiali się też konsekwencji prawnych i reakcji śro-
dowiska dziennikarskiego. W końcu Zekman przyjęła ofertę pracy od konku-
rencji. Zatrudnił ją wydawca „Chicago Sun-Times”, który uznał jej pomysł za 
możliwy do sfi nansowania i do realizacji. Po wielu dniach spędzonych z praw-
nikami na dopracowywaniu szczegółów plan przedsięwzięcia został wreszcie 
ostatecznie zaakceptowany. Teraz trzeba było wybrać odpowiedni lokal. Miej-

124 J. Casey, Th e Undercover Care: Th e Abuse Exposed, „Panorama BBC”, 31.05.2011.
125 B. Kroeger, Undercover reporting…, s. 257.
126 Zob. http://www.wbez.org/story/mirage-fake-tavern-exposed-real-corruption-ten-bucks

-time-95567 [dostęp: 15.11.2015].
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sce na bar musiało spełniać kilka podstawowych warunków – dawać możliwość 
sekretnego nagrywania i straszyć warunkami sanitarnymi oraz poziomem 
bezpieczeństwa. Zekman wspomina, że budynek, który znaleźli, miał wysta-
jącą ze ścian poszarpaną instalację elektryczną, cieknącą instalację wodno-
-kanalizacyjną, a zasiedlały go kolonie szczurów i karaluchów, czyli… „był 
idealny”. Podstawionymi właścicielami zostali udający małżeństwo dziennika-
rze. Ich koledzy wcielili się w barmanów. Pub zaczął działalność jako  Mirage 
Tavern. Pomieszczenia zostały naszpikowane ukrytymi kamerami i mikro-
fonami. Cel operacji stanowiło udokumentowanie korupcji wśród urzędni-
ków miejskich. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Jak podsumował to 
później dziennikarz „Time”: w Mirage Tavern „łapówki lały się strumieniami 
jak piwo”127. Łapówki brali inspektorzy służby zdrowia, straży pożarnej oraz 
ofi cerowie policji. Kwoty wahały się od 10 do 100 dolarów. Dzięki temu in-
spektorzy miejscy zapominali o licznych usterkach związanych ze stanem sa-
nitarnym i bezpieczeństwem lokalu. Każde przyjęcie łapówki było fotografo-
wane i nagrywane. Bar działał cztery miesiące. Później gazeta wydrukowała 
25 artykułów poświęconych korupcji w Urzędzie Miejskim w Chicago, w tym 
pełny taryfi kator łapówkowy obowiązujący w mieście128.

Publikacja dziennikarzy została nominowana do Nagrody Pulitzera. Wbrew 
oczekiwaniom zespół Mirage Tavern nie został doceniony. Dwunastoosobowe 
jury nie było co prawda jednomyślne, jednak szalę przeważyła zdecydowana 
postawa Bena Bradlee’a z „Th e Washington Post”. Jego zdaniem istniało nie-
bezpieczeństwo, że nagroda dla zespołu „Chicago Sun-Times” skieruje „dzien-
nikarstwo na złe tory”129, a reporterzy gazety mogli podobne wyniki śledztwa 
osiągnąć tradycyjnymi metodami, bez oszukiwania, bez udawania właścicieli 
baru lub kelnerów – „Jak może prasa walczyć o uczciwość i rzetelność, kiedy 
sama nie jest w pełni uczciwa podczas przygotowywania materiału”130.

Wątpliwości budziło także samo wręczanie łapówek. Pojawiły się pytania, 
czy inspektorzy przystaliby na korupcyjne propozycje, gdyby dziennikarze nie 
stworzyli do tego okazji. Zekman tłumaczyła później, że ani razu dziennikarze 
nie rozpoczynali rozmowy na temat łapówek, zawsze z inicjatywą wychodzili 
inspektorzy. 

Wydawca „Chicago Sun-Times” Jim Hoge nazwał decyzję jury „capricious-
ness and arbitrariness”. Wzbudziła ona wiele wątpliwości, ponieważ i wcześ-
niej, i później Nagrody Pulitzera dostawali dziennikarze stosujący techniki 

127 Press: Barroom Sting, „Time”, 23.01.1978, http://www.time.com/time/magazine/arti-
cle/0,9171,919328,00.html [dostęp: 15.11.2015].

128 Z.N. Smith, P. Zekman, Th e Mirage, New York 1979.
129 B. Kroeger, Undercover Reporting…, s. 269.
130 S. Robinson, Pulitzers: Was the Mirage a Deception?, „Columbia Journalism Review”, 

18 (1979), nr 2, s. 7.
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dziennikarstwa przykrywkowego – wystarczy przypomnieć przypadek Willia-
ma Jonesa z „Chicago Tribune”. W 1970 roku reporter dołączył do ekipy pry-
watnego ambulansu. Opisał niejasne relacje pomiędzy policją a właścicielami 
fi rmy, a także nieludzkie i sadystyczne traktowanie chorych przez pielęgniarzy. 
Między innymi za artykuł Men of Mercy? Profi t in Pain131 otrzymał w 1971 
roku Nagrodę Pulitzera.

Redakcja opiniotwórczego przeglądu „Columbia Journalism Review” po-
święciła decyzji jury dwa artykuły. W obydwu autorzy ją krytykowali. Wska-
zali między innymi nieczytelne zasady, którymi kierują się jurorzy, czasem 
negujący techniki undercover, a czasem przeciwnie – przyznający nagrody za 
materiały przygotowane technikami dziennikarstwa przykrywkowego132.

James Reston, członek jury reprezentujący „Th e New York Times”, uza-
sadniał, że jest różnica pomiędzy pretense, kiedy dziennikarz udaje, symulu-
je jakąś sytuację, a deception, czyli oszustwem i podstępem133. Jego zdaniem 
pretense oznacza zachowanie pasywne, kiedy reporter pozwala komuś na wy-
ciągnięcie błędnego wniosku, natomiast deception to aktywne oszustwo, kie-
dy reporter rozmyślnie wprowadza kogoś w błąd. Tak właśnie zdaniem jury 
postąpili twórcy Mirage Tavern. „Ten sposób dzielenia włosa na czworo stał 
się używanym zwykle środkiem rozróżnienia tych praktyk, które są do zaak-
ceptowania, od tych, które do zaakceptowania nie są”– komentuje Kroeger134.

W drugim z tekstów zamieszczonych w „Columbia Journalism Review” au-
torzy w swojej krytyce jury poszli jeszcze dalej. Edward W. Barrett135 zakwestio-
nował decyzję jurorów. Jego zdaniem podstawowe pytanie brzmi, czy dzienni-
karze mogli w inny sposób ujawnić praktyki korupcyjne panujące w Chicago. 
Czy na przykład reporterzy mogli po prostu przepytać właścicieli barów? Czy 
wtedy zdobyliby tak dobrze udokumentowane dowody korupcji? Dlatego Bar-
rett w imieniu „Columbia Journalism Review” przekazał dziennikarzom „Chi-
cago Sun-Times” własną nagrodę za służbę społeczeństwu Chicago. 

Cytowana już Barbra Kroeger przyczyny decyzji jury widzi w ogólnym 
klimacie powrotu do surowych zasad etyki dziennikarskiej, który zapanował 

131 W. Jones, Men of Mercy? Profi t in Pain, „Chicago Tribune”, 7.06.1970, http://dlib.nyu.edu/
undercover/i-private-ambulance-investigation-men-mercy-profi t-pain-william-jones-chica-
go-tribune [dostęp: 15.11.2015]. William Jones zdobył nagrodę w kategorii „Local Investigative 
Specialized Reporting” – uzasadnienie brzmiało: „For exposing collusion between police and 
some of Chicago’s largest private ambulance companies to restrict service in low income areas, 
leading to major reforms”, http://www.pulitzer.org/awards/1971 [dostęp: 15.11.2015].

132 S. Robinson, Pulitzers: Was Mirage a Deception?, „Columbia Journalism Review”, 
1.07.1979.

133 Według Wielkiego słownika angielsko-polskiego, Warszawa 2007: pretense – ‘pozory, uda-
wanie, symulowanie’; deception – ‘oszukiwanie, oszustwo, podstęp’.

134 B. Kroeger, Undercover Reporting…, s. 270.
135 E.W. Barnett, Th e Mirage Non-Award, „Columbia Journalism Review”, 1.09.1979.
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właśnie pod koniec lat 70. w USA. Wyrazem takich nastrojów była popularna 
wówczas książka – podręcznik etyki, napisana przez Sisselę Bok pod znaczą-
cym tytułem Lying. Moral Choices in Public and Private Life136. Bok w swojej 
książce postawiła trzy pytania, które powinny poprzedzać każdą próbę un-
dercover journalism: po pierwsze, czy jest inny sposób na zdobycie informacji 
poza kłamstwem, po drugie, jeśli nie, jakie etyczne powody mogą usprawied-
liwiać kłamstwo, i wreszcie po trzecie, jaka może być reakcja publiczności na 
kłamstwa?

Warto dodać, iż ankieta przeprowadzona wśród czytelników przez „Chi-
cago Sun-Times” wykazała, że 77 procent badanych uznało przedsięwzięcie 
gazety za bardzo ważne, a użycie technik przykrywkowych za usprawiedli-
wione137. Faktem jest, że efekt pracy dziennikarzy był imponujący. W urzędzie 
miejskim w Chicago przeprowadzono śledztwo federalne i stanowe. Zrefor-
mowano miejskie prawo i zmieniono procedury pracy inspektorów. W histo-
rii dziennikarstwa jednak kwiecień 1979 roku, kiedy jury Nagrody Pulitzera 
przekreśliło projekt „Mirage Tavern”, stworzył wyraźną cezurę. Zdaniem wielu 
amerykańskich badaczy mediów dziennikarstwo przykrywkowe stało się out 
of fashion. A przynajmniej redakcje nie korzystały z tych technik tak entu-
zjastycznie jak dawniej. Ta konkluzja dotyczy wszakże chyba bardziej prasy, 
ponieważ telewizja właśnie miała odkryć korzyści płynące ze stosowania ukry-
tych kamer i mikrofonów138.

2.4. W imieniu konsumentów

Sprawa Food Lion przeciwko stacji telewizyjnej ABC ciągnęła się w sądach 
7 lat, zanim zapadł ostateczny wyrok. W 1992 roku redakcja programu Prime 
Time Live stacji ABC otrzymywała liczne informacje o tym, że sieć sklepów 
sprzedaje zepsute mięso i ryby. Proceder, przyjęty w całej fi rmie, miał polegać 
między innymi na fałszowaniu dat ważności towarów oraz na myciu i dezynfe-
kowaniu brzydko pachnącego mięsa. Jak wyjaśniła to potem widzom gospody-
ni programu Diane Sawyer, dziennikarze wysłali ponad dwadzieścia aplikacji, 
żeby zatrudnić się w sklepach sieci i sprawdzić, na ile informacje o praktykach 

136 S. Bok, Lying. Moral Choices in Public and Private Life, New York 1978.
137 B. Kroeger, Undercover Reporting…, s. 267.
138 Warto dodać, że przy projekcie „Mirage” współpracował zespół programu 60 Minutes, 

nadawanego w sieci CBS. Stację telewizyjną w tym przedsięwzięciu reprezentowali korespon-
dent Mike Wallace i producent audycji Barry Lando. W porozumieniu między obiema redak-
cjami znalazło się zapewnienie, że materiał w telewizji zostanie nadany w tydzień po pierw-
szej publikacji na łamach ,,Chicago Sun-Times”. Więcej w artykule W. Adamczyka, Skuteczność 
dziennikarskich śledztw …
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stosowanych w Food Lion są prawdziwe. W rezultacie pracę w działach z mię-
sem dostały dwie dziennikarki, każda w innym sklepie. Trzecia została zatrud-
niona w delikatesach. W podaniach podały fałszywą tożsamość, nieprawdzi-
wy adres zamieszkania, załączyły też spreparowane rekomendacje. Za pomocą 
ukrytych kamer i mikrofonów nagrały 45 godzin materiału: w miejscu kroje-
nia mięsa, w biurze kierownika, w pokoju socjalnym. Nagranie wyemitowane 
na antenie telewizji ABC pokazało przepakowywanie i przemetkowywanie ryb 
ze starą datą ważności, mieszanie zmielonej przedatowanej i świeżej wołowi-
ny, odkrajanie zepsutych brzegów wieprzowiny i dodawanie sosu barbecue do 
mięsa, które zaczynało wydzielać brzydki zapach, żeby sprzedać je w dziale 
z gotowymi wyrobami dla smakoszy (gourmet food section). W programie wy-
korzystano również wypowiedzi byłych pracowników sieci, którzy opisywali 
też inne metody uzdatniania produktów. Sawyer zaznaczyła, że stacja zwró-
ciła się z prośbą o komentarz do rzecznika Food Lion, sieć jednak uzależniła 
zabranie głosu od tego, czy ABC wyemituje materiał nagrany ukrytą kamerą, 
zdobyty, jak podkreślono, nielegalnie. Stacja nie uległa i pokazała reportaż. 

Po emisji rozpętała się burza. Zarząd Food Lion skierował sprawę do sądu 
– twierdził, że dziennikarze wtargnęli na teren zakładu, kłamiąc w swoich 
 podaniach o pracę, podając fałszywe nazwiska, adresy, referencje, historię i po-
wód zatrudnienia. Tym samym narazili sieć na ogromne straty: utratę dobrego 
imienia i spadek sprzedaży. Wstępnie sąd zgodził się z tymi zarzutami i na-
kazał ABC wypłatę odszkodowania w wysokości ponad 5 milionów dolarów. 
W wyniku odwołania sąd apelacyjny uznał jednak, że z tytułu wtargnięcia na 
teren zakładu Food Lion poniósł straty w wysokości… 2 dolarów i taką kwotę 
zasądził od stacji ABC.

Proces był szeroko komentowany przez dziennikarzy i medioznawców. Po-
jawiały się zarówno przestrogi przed dziennikarzami, którzy uważają, że są po-
nad prawem, jak i argumenty na rzecz wolności mediów, które tropią i piętnują 
naganne praktyki korporacji139. 

Za specyfi czny przejaw dziennikarstwa wcieleniowego może uchodzić 
dokument Morgana Spurlocka Super Size Me z 2004 roku, w 2005 roku no-
minowany do Oscara w kategorii najlepszy fi lm dokumentalny. Spurlock na 
własnym organizmie testował skutki fastfoodowej diety. Przez 30 dni jadł 
śniadania, obiady i kolacje wyłącznie w restauracjach McDonald’s. Nigdy nie 
odmawiał, kiedy obsługa proponowała mu powiększony zestaw. Po tej tera-
pii przytył 11 kilogramów, a badania wykazały problemy z wątrobą i przekro-
czone normy cholesterolu. Krytycy zarzucali fi lmowi udowadnianie banalnej 
tezy, że jedzenie fast foodów jest niezdrowe. Zwracali uwagę na to, że gdyby 
Spurlock jadł w innej restauracji 5000 kalorii dziennie, także by przytył i miał 

139 B. Kroeger, Undercover Reporting…, s. 152–153.
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gorszą kondycję. Kwestionowali zatem sens eksperymentu. Siła dokumentu 
 Spurlocka polegała jednak na zilustrowaniu i zobrazowaniu skali zależności, 
z których większość widzów pewnie wcześniej zdawała sobie sprawę. Film 
wpisał się w toczącą się w USA debatę na temat otyłości i być może przyczynił 
się do tego, że restauracje McDonald’s wprowadziły w tym czasie do menu 
niskokaloryczne produkty, zarzuciły też praktykę proponowania wszystkim 
klientom powiększonych zestawów.

2.5. Wśród przestępców

Długie, starannie przygotowane śledztwa ma na koncie Antonio Salas. Jego 
Diario de un skin (Pamiętnik skina) wydany w 2003 roku był jedną z najlepiej 
sprzedających się książek w Hiszpanii. Nakład przekroczył 300 tysięcy egzem-
plarzy. Salasowi udało się przeniknąć do struktur ugrupowań nacjonalistycz-
nych. W swojej książce opisał nie tylko rasistowskie i faszystowskie wystąpie-
nie swoich „przyjaciół”, ale przede wszystkim przestępcze procedery, w które 
byli uwikłani. Po opublikowaniu książki dziennikarz musiał się ukrywać. Stał 
się dla ugrupowań nacjonalistycznych w Hiszpanii najbardziej poszukiwanym 
wrogiem. 

Salas ma na koncie kilka spektakularnych „wcieleniówek”. W swoich książ-
kach wiele miejsca poświęca analizie swoich metod działania, przy czym, jak 
sam twierdzi, przebranie, zmiana fi zycznego wyglądu, a nawet przyswoje-
nie sobie języka i sposobu bycia udawanej postaci to dopiero pierwszy etap 
przygotowań. „We wszystkich takich sprawach, według moich własnych do-
świadczeń, infi ltracja jest procesem zmian bardzo podobnych do zmian, jakim 
podlega aktor, przygotowując się do roli. Nie wystarczy przebranie, zmiany 
wyglądu, tak jak nie jest wystarczające teoretyczne opanowanie materiału 
dotyczącego infi ltrowanej przez ciebie grupy” – pisze w pierwszym rozdziale 
książki Salas140. Jego zdaniem długa wcieleniówka wymaga znaczniej głębszej 
przemiany – sposobu myślenia, reagowania, odczuwania.

W Diario de un skin Salas na początku książki przeprasza dwóch kibiców, 
którzy zostali bestialsko pobici na jego oczach. „Dzięki Bogu, bicie trwało tyl-
ko kilka minut” – napisał141. Nic nie zrobił, żeby im pomóc. Tłumaczy, że grał 
rolę skina i nie chciał być zdekonspirowany. Nagrał całe zdarzenie ukrytą ka-
merą i wykorzystał je w książce.

140 A. Salas, Diario de un skin, Madrid 2010, s. 11.
141 Tamże.
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W 2010 roku ukazała się książka El Palestino142 będąca wynikiem trwającej 
sześć lat infi ltracji prowadzanej przez Salasa w środowisku międzynarodowego 
terroryzmu. Autor pokazał powiązania terrorystów z ETA, Al-Kaidą, a także 
partyzantką kolumbijską FARC z Wenezueli, gdzie znajdowały się obozy szko-
leniowe terrorystów. Tam właśnie szkolił się Salas, który udawał wyznawcę is-
lamu i żeby zyskać wiarygodność, nauczył się arabskiego. 

Publikacje Salasa, który swoje śledztwa dokumentował, używając ukrytej 
kamery, były podstawą wyprodukowania fi lmów dokumentalnych i fabular-
nych143. Stosowane przez niego metody, a zwłaszcza ostatnia produkcja, wzbu-
dziły kontrowersje i dyskusje dotyczące autentyczności opublikowanych ma-
teriałów144.

2.6. Teatr dla pedofi la – undercover journalism czy reality show?

Na szczególną uwagę zasługuje cykl telewizji NBC To Catch a Predator. Przy 
tworzeniu swoich programów dziennikarze współpracowali ściśle z grupą wo-
lontariuszy z organizacji Perverted Justice145. Scenariusze wszystkich odcinków 
były podobnie skonstruowane. Najpierw wolontariusze podszywający się pod 
nieletnich znajdowali w Internecie mężczyzn o skłonnościach pedofi lskich. 
Nawiązywali z nimi kontakt. Wolontariusze zawsze wyraźnie informowali do-
mniemanych pedofi li, że mają trzynaście, czternaście lat. Jeśli mimo to męż-
czyźni opowiadali im o seksualnych upodobaniach, wysyłali pornografi czne 
zdjęcia i proponowali seks, umawiali się z mężczyznami na spotkanie w domu. 
Tam, w pomieszczeniach naszpikowanych kamerami, czekał już prowadzący 
program Chris Hansen, a pod budynkiem czaili się policjanci. Domniemany 
pedofi l, wchodząc do domu, słyszał na ogół tylko głos młodej osoby (później 
autorzy programu wyjaśniali, że nigdy nie zaangażowali w przedsięwzięcie 
osoby niepełnoletniej), która prosiła, żeby się rozgościł. Po chwili mężczyznę 
witał Chris Hansen, który początkowo nie przyznawał się, kim jest. Rozmowa 
między prowadzącym program a złapanym w pułapkę pedofi lem miała zwykle 
podobny przebieg. Hansen pytał, co mężczyzna tu robi. Kiedy ten wymyślał 
na poczekaniu niezgrabne tłumaczenia, prowadzący program czytał mu zapis 
jego chatów z czternastolatkiem. Następnie Hansen ustalał, kim mężczyzna 

142 A. Salas, El Palestino, Madrid 2010.
143 A. Salas, El Palestino: Historia de un infi ltrado oraz Diario de un skin, oba Antena 3, 

Telecinco con Salta; A. Salas, El año que trafi que con mujeres, Antena 3, Prodigius Audiovisual; 
Diario de un skin, reż. Jacobo Riska, Filmanova 2005.

144 Zob. http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article19517 [dostęp: 18.07.2014].
145 Seria To Catch a Predator została po raz pierwszy wyemitowana w Dateline NBC w 2004 

roku.
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jest z zawodu i czy w pracy ma często kontakt z dziećmi. Prowadzący program 
przedstawiał się dopiero pod koniec wymiany zdań. Wtedy też do pomiesz-
czenia wchodziło kilku operatorów z kamerami. Dziennikarze przy przygoto-
waniu prowokacji ściśle współpracowali z policją, więc podejrzany o pedofi lię 
nie miał właściwie szans na ucieczkę, wybiegając z domu, natychmiast trafi ał 
w ręce czekających na niego policjantów. Pierwszy i drugi odcinek programu 
obejrzało średnio 8,5 miliona widzów. Trzeci zyskał jedenastomilionową wi-
downię. Chociaż program doprowadził do ujawnienia, aresztowania i skazania 
wielu przestępców, stał się też celem ostrej krytyki146. Warto przytoczyć w tym 
miejscu argumenty Briana Montopoli, reportera CBS, który zarzucił autorom 
programu stosowanie prowokacji policyjnej (entrapment)147, a w szczególności 
nakłanianie lub przekonywanie rozmówców do popełnienia przestępstwa, któ-
rego nie zamierzali wcześniej popełnić148. Z analizy chatów wynikało, że często 
to wolontariusze jako pierwsi podejmowali temat seksu, a nie domniemani 
pedofi le. Ponadto Montopoli zwrócił uwagę, że twórcy To Catch a Predator 
uzurpują sobie kompetencje sądu i prokuratury, ponieważ sami wymierzają 
sprawiedliwość. Co prawda prowadzący program Chris Hansen podkreśla, że 
telewizja ściśle współpracuje z policją i prokuraturą i tylko dostarcza dowodów 
przestępstwa, jednak Montopoli słusznie zauważa, że największą karą dla tych 
mężczyzn i ich rodzin jest prawdopodobnie publiczne napiętnowanie poprzez 
pokazanie wielomilionowej widowni ich wizerunków149.

Krytyka programu szczególnie przybrała na sile po zdarzeniach z listopada 
2006 roku, kiedy to odebrał sobie życie prokurator stanowy Louis Conradt Jr. 
namierzony przez wolontariuszy Perverted Justice. Prokurator zastrzelił się 
w chwilę po tym, jak policja sforsowała drzwi jego domu. Ekipa NBC czeka-
ła na zewnątrz. Wcześniej Conradt, podając się za dziewiętnastolatka, nawią-
zał rozmowę w sieci z trzynastoletnim Lukiem (oczywiście w tej roli wystąpił 
wolontariusz Perverted Justice). Podczas rozmowy poprosił między innymi 
o przesłanie zdjęć jego genitaliów. Później jednak zerwał z nim kontakt, nie 
odpowiadał na telefony, zamknął swój profi l w sieci. Dowody wystarczyły jed-
nak na to, żeby policja otrzymała nakaz aresztowania prokuratora.

Kilka miesięcy po tych wydarzeniach Marsha Bartel, producent NBC 
z dwudziestoletnim stażem, pozwała stację za zerwanie kontaktu. Stwierdzi-
ła, że została zwolniona, ponieważ stale skarżyła się swoim zwierzchnikom, iż 

146 B. Kroeger, Undercover Reporting…, s. 55.
147 Wielki słownik angielsko-polski, Warszawa 2007, s. 393.
148 „(…) induced or persuaded by law enforcement offi  cers or their agents to commit 

a crime that he had no previous intent to commit” – B. Montopoli, Does Dateline go too far “To 
Catch a Predator”, CBS News, 7.02.2006, http://www.cbsnews.com/news/does-dateline-go-too-
far-to-catch-a-predator/ [dostęp: 15.11.2015].

149 Tamże.
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seria To Catch a Predator w sposób stały narusza etyczne standardy dzienni-
karstwa150. Autorów programu krytykowano także za to, że zbyt blisko współ-
pracują ze stróżami porządku, podczas gdy pomiędzy rolami dziennikarza 
i policjanta istnieje wyraźna granica. W dość zaskakujący sposób wypowie-
dzieli się przedstawiciele organizacji National Center for Missing & Exploited 
Children151, stwierdzając, że autorzy programu przesadzają i nagłaśniają mało 
istotny problem. Według posiadanych przez centrum statystyk, w 70 procen-
tach przypadków za akty pedofi lii są skazywani członkowie rodziny dziecka 
lub przyjaciele domu; krążący w sieci nieznajomi „predatorzy” zdarzają się 
rzadko.

2.7. Podsumowanie

W 1997 roku Clarence Page napisała artykuł o schyłku dziennikarstwa przy-
krywkowego pod znamiennym tytułem Rip: Undercover Journalism. Opisała 
krytyczne nastawienie jurorów Nagrody Pulitzera do autorów prowokacji Mi-
rage Tavern oraz pierwszy wyrok w sprawie „Lion Food” vs. telewizja ABC, 
nakładający na telewizję karę w wysokości 5,5 miliona dolarów (później złago-
dzoną do 2 dolarów). Jej zdaniem dziś redakcje bardzo głęboko zastanawiają 
się, zanim zastosują techniki undercover. A czas świetności ten rodzaj dzienni-
karstwa ma za sobą. Wkrótce undercover reporting – pisała Page w 1997 roku 
– będzie reliktem, jak „dinozaury, kasety magnetofonowe lub Lambada”152. 
Te słowa odnoszą się oczywiście bardziej do samej idei tego rodzaju dzienni-
karstwa śledczego, na które zdaniem Page już u schyłku lat 90. skończyło się 
przyzwolenie w środowisku zawodowym dziennikarzy, wśród przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości i samych widzów.

Z punktu widzenia polskiego badacza mediów sytuacja ta wygląda zupeł-
nie inaczej. Dopiero w latach 90. polscy dziennikarze zaczęli ostrożnie ekspe-
rymentować z technikami undercover reporting w różnych odmianach. 

W 1993 roku na łamach Gazety Wyborczej ukazał się reportaż wcielenio-
wy Jacka Hugo-Badera Charlie w Warszawie. Autor odegrał rolę bezdomnego, 
który błąka się po Warszawie, usiłując wejść do hoteli i restauracji uchodzą-
cych wówczas za luksusowe153. Bader uzasadniał wybór swojej metody działa-

150 B. Kroeger, Undercover Reporting…, s. 55.
151 Tamże.
152 C. Page, Rip: Undercover journalism, „Chicago Tribune”, 29.01.1997, http://articles.chi-

cagotribune.com/1997-01-29/news/9701290004_1_undercover-journalism-food-lion-chica-
go-tavern [dostęp: 15.11.2015].

153 J. Hugo-Bader, Charlie w Warszawie, „Gazeta Wyborcza” nr 304, 30.12.1993 – „Maga-
zyn”, nr 44, s. 14.
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nia potrzebą zbliżenia się do prawdy. Jego zdaniem nie da się zrozumieć bez-
domnych, opisując ich z pozycji „normalsa”154.

W 1994 roku na łamach „Super Expressu” ukazał się artykuł Marcina Masz-
talerza zatytułowany na Na migi. Opisał w nim, jak podając się za obywatela 
Francji, zgłosił policji fi kcyjną kradzież pieniędzy i dokumentów. Nikt z poli-
cjantów nie był w stanie porozumieć się z rzekomym obcokrajowcem. Musieli 
sprowadzić tłumacza. Po ukazaniu się artykułu dziennikarzowi zostały po-
stawione zarzuty między innymi za zawiadomienie policji o niepopełnionym 
przestępstwie oraz za składanie fałszywych zeznań. Sąd uznał dziennikarza za 
winnego i skazał go na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 
2 lata oraz na karę grzywny w wysokości 1000 zł. Sąd stwierdził, że „dzienni-
karz nie może być traktowany w sposób uprzywilejowany i nie tłumaczy go cel 
zbierania materiałów prasowych bez względu na sposób działania. (…) Z tego 
powodu wolność prasy oraz swoboda wypowiedzi musi być ściśle powiązana 
z odpowiedzialnością za słowo”155. Wyrok podtrzymał sąd drugiej instancji, 
który nieco inaczej go uzasadnił. Wskazał na trzy warunki, które musi spełniać 
prowokacja dziennikarska, żeby sąd mógł rozważać umorzenie z powodu zni-
komej szkodliwości społecznej: stworzenie materiału prasowego poświęcone-
go doniosłemu problemowi społecznemu, wykazanie, że zdobycie informacji 
legalną drogą nie było możliwe, oraz przewaga spodziewanych korzyści nad 
stratami156.

Mimo procesu i skazującego wyroku „Super Express” nie zrezygnował z wy-
korzystywania technik undercover reporting. W 1995 roku ukrywający swoją 
tożsamość dziennikarze gazety kupili sześć lasek trotylu od funkcjonariuszy 
brygady antyterrorystycznej na Okęciu157. Trotyl został umieszczony w kasie 
pancernej w redakcji „Super Expressu”. Po publikacji artykułu do redakcji 
weszła policja, która zabezpieczyła ładunek wybuchowy. Po przesłuchaniu re-
daktor naczelna gazety Urszula Surmach-Imienińska i prezes spółki wydającej 
gazetę Grzegorz Lindenberg zostali oskarżeni przez prokuraturę o nielegalne 
posiadanie materiałów wybuchowych, za co groziła kara pozbawienia wolno-
ści od sześciu miesięcy do lat pięciu.

Dziennikarze uzasadniali, że działali w ważnym społecznym interesie. 
Mieli informacje o tym, jak łatwo można kupić w Warszawie materiały wybu-
chowe, i tylko potwierdzili swoje hipotezy. W tym okresie w stolicy walczyły 

154 Zob. http://wyborcza.pl/10,82983,12725245,duzy-format-1000-jacek-hugo-bader-nie-
-napiszesz-prawdy-o-menelach.html [dostęp: 15.11.2015].

155 M. Palczewski, Prowokacja dziennikarska. Defi nicja – aspekty prawne i etyczne – typolo-
gia, „Studia Medioznawcze” 2008, vol. 2, nr 33, s. 75.

156 Tamże.
157 Kupić trotyl – żaden problem!, „Super Express”, 27.02.1995.
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ze sobą dwa gangi – pruszkowski i wołomiński, wybuchały samochody pułap-
ki i mieszkańcy nie czuli się bezpiecznie.

Ostateczny wyrok w tej sprawie sąd wydał dopiero w 2004 roku, umarza-
jąc postępowanie z powodu znikomej szkodliwości popełnionego przez nich 
czynu158.

Z reporterem telewizyjnym występującym w przebraniu widzowie zetknęli 
się w 2002 roku za sprawą materiału Ekolodzy wyemitowanego w na antenie 
TVN159. W przedsiębiorcę wręczającego łapówkę fałszywym ekologom wcie-
lił się Jacek Bazan, ale temat znalazł Marek Kęskrawiec z „Newsweeka”, który 
równocześnie opublikował w magazynie swój tekst Terror ekologiczny160. Obaj 
zostali uhonorowani nagrodą Grand Press w kategorii „dziennikarstwo spe-
cjalistyczne”.

W polskich mediach taki sposób realizacji materiału nie miał poprzedni-
ków ani długiej tradycji. Po 1989 roku, kiedy zmienił się system polityczny 
i system medialny, dziennikarze mogli wreszcie pracować według normalnych 
demokratycznych standardów161.

Wcześniej „Decydujące znaczenie dla pozycji mediów w tym systemie mia-
ła «zasada kierowniczej roli PZPR w stosunku do społeczeństwa i państwa», 
która oddawała formalną i faktyczną kontrolę nad całą sferą życia publicznego 
ścisłemu kierownictwu partii rządzącej” – pisze Katarzyna Pokorna-Ignato-
wicz162. Skończyła się wszechwładza cenzorów, komórki partyjne we wszyst-
kich redakcjach odeszły w niepamięć, ale też powstała pokoleniowa pustka163. 
Polscy dziennikarze musieli odbyć przyśpieszony kurs życia w nowym syste-
mie medialnym, w którym jakość informacji wynika ze standardów zawartych 
w kodeksach etycznych, a nie jest dyktowana dobrem partii i dobrem wieczne-
go sojuszu z ZSRR164.

158 M. Palczewski, Prowokacja dziennikarska…, s. 76.
159 J. Bazan, Ekolodzy, TVN, Superwizjer, 2.09.2002.
160 M. Kęskrawiec, Terror ekologiczny, „Newsweek” 2002, nr 35.
161 S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie, Warszawa 2006, s. 100.
162 K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL, Kraków 

2003, s. 24.
163 Pisze o tym opracowaniu S. Mocek, Dziennikarstwo po komunizmie…, s. 63–82.
164 Autorzy tej książki mają świadomość, że przed 1989 rokiem polscy dziennikarze stoso-

wali techniki, które można defi niować jako bliskie dziennikarstwu wcieleniowemu. Brak wolno-
ści słowa, cenzura uniemożliwiały jednak lub utrudniały uprawianie profesjonalnego, rzetelne-
go dziennikarstwa. Dotyczyło to zwłaszcza mediów elektronicznych, które były nadzorowane 
przez aparat partyjny. Pisze o tym K. Pokorna- Ignatowicz: „Z czasem zaczęto delegować cen-
zorów do większych redakcji prasowych i rozgłośni radiowych i telewizyjnych, aby na bieżąco 
kontrolować przygotowane materiały, a w radiu i telewizji czuwać nad emitowanymi „na żywo” 
treściami” – K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL…,
s. 25. Także Słownik terminologii medialnej ogranicza czasowo rozwój dziennikarstwa śledczego 
w Polsce do lat 1918–1939 i po 1989 roku: „W okresie powojennym przestój spowodowały au-
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Undercover journalism, chociaż zapoczątkowane w XIX wieku, stanowiło 
wyższy stopień wtajemniczenia dziennikarskiego, już choćby z tego powodu, 
że było obwarowane szeregiem ograniczeń i szczególnych wymagań. Jak się 
przekonamy, polscy dziennikarze, którzy decydowali się na zastosowanie tych 
technik, w większości dobrze znali owe zasady i ostrożnie podchodzili do sto-
sowania technik, które z powodu rozwoju technologii stawały się coraz łatwiej 
dostępne. 

Monika Góralewska, producentka Superwizjera w latach 2000–2009. 
Zdj. Andrzej Pilichowski-Ragno

Dla mnie są dwa rodzaje wcieleniów-
ki: śledcza i socjologiczna, taka jaką 
uprawia czasem Gunter Wallraff , 
jaką zrobiła Gloria Steinem. Ta dru-
ga polega na tym, żeby dziennikarz 
opisał coś bezpośrednio, bez fi ltra.
Tymczasem w dziennikarstwie śled-
czym jest to po prostu dodatkowa 
metoda potwierdzenia wcześniej 
zebranych materiałów. Nie widzę 

żadnych ograniczeń, pod warunkiem że wcieleniówka stanowi ostateczne 
zwieńczenie, a nie jest tylko jedyną metodą zbierania dowodów. 

Zasada była taka, że najpierw zawsze zbieraliśmy dowody, tak jak się 
to robi w klasycznym reportażu śledczym. Jeśli dowody były wiarygodne, 
przeprowadzaliśmy wcieleniówkę. To była metoda, która miała być osta-
tecznym potwierdzeniem przestępczego procederu.  

Myślę, że czasem koledzy dziennikarze nadużywają tej metody, bo tak 
jest najłatwiej.

torytarne rządy, niepozwalające dziennikarzom na kontrolę władzy” – s. 45. W związku z tym 
w naszym opracowaniu stawiamy jako wyraźną cezurę rok 1989 i nie bierzemy pod uwagę stwo-
rzonych wcześniej materiałów dziennikarskich; nie wiemy bowiem, jaki był ich rzeczywisty cel 
i powód powstania.
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Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”, w latach 90. 
dziennikarz „Newsweeka” i Superwizjera

Kiedyś pamiętam rzuciliśmy taki temat: „skorum-
powani lekarze” i jedna dziewczyna mówi: „Ja wez-
mę kamerę i to załatwię”. Więc ją pytam: „A znasz 
takiego lekarza?”. Ona odpowiada: „Nie, nie, nie 
znam, ale przejdę się po gabinetach, ktoś w końcu 
weźmie”. Nie zgodziłem się. Nie jesteśmy przecież 
jak pan Kaczmarek, Agent Tomek, który testował 
podatność na korupcyjną propozycję. Ja zawsze 
bardzo dbałem o to, żeby prowokacja dziennikar-
ska była ostatnim elementem śledztwa; czyli mam 
te dziesięć wywiadów dotyczących korupcji lekarza 
i wtedy idę to potwierdzić. Prowokacja jest tym 
gwoździem do trumny, takim dowodem wprost. 

Natomiast jestem przeciwny takiej metodzie, że szukamy na oślep kogoś, 
kto grzeszy.

To w ogóle jest metoda bardzo kontrowersyjna moralnie, zawsze mia-
łem wątpliwości. To musi mieć, moim zdaniem, duże uzasadnienie. Nie 
podoba mi się to, że w pewnym momencie była taka łatwość w używaniu 
tych technik. 

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN, nie ukrywa 
z kolei swojej niechęci do dziennikarstwa wcieleniowego, które jej zdaniem 
jest nieetyczne: „Oczywiście działamy w imię ważnego interesu społecznego 
i wykorzystujemy tu hasło, że cel uświęca środki. Nie przepadam jednak za 
tym”. Dodaje jednak, że są sytuacje, w których inaczej nie da się zrealizować 
materiału. Taka była „sprawa Constaru”, kiedy to reporterka Uwagi! zatrudniła 
się w fabryce wędlin.

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
Są sytuacje bez wyjścia. Jeżeli coś 
dotyczy całego społeczeństwa, przy-
kładowo produkcji żywności, to zde-
cydowanie mniejszym złem jest po-
dać się za prostego robotnika po to, 
żeby pokazać ludziom, co dzieje się 
w tajemnicy za ich plecami. Chodzi 
o rzeczy, które odbijają się na ich 
zdrowiu. Wtedy nie ma miejsca na 
wahanie.
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3. UNDERCOVER JOURNALISM PO POLSKU

3.1. W Polsce „tylko ryba nie bierze”

W latach 2000–2006 Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała konkurs 
dla dziennikarzy pod hasłem „Tylko ryba nie bierze?”. 

„Od skuteczności mediów w ujawnianiu i piętnowaniu przejawów korup-
cji w życiu publicznym w dużej mierze zależy, na ile zmieni się nastawienie 
społeczne wobec problemu” – wciąż można przeczytać na stronie fundacji165. 
I rzeczywiście, pierwsze polskie materiały śledcze realizowane za pomocą 
technik undercover journalism ujawniały przede wszystkim korupcyjne proce-
dery, jak wspomniany już reportaż o skorumpowanych ekologach.

3.1.1. Jak przekupić farbowanych ekologów?

W 2002 roku telewizja TVN pokazała materiał, w którym ukryta kamera za-
rejestrowała przedstawiciela organizacji ekologicznej przyjmującego łapówkę.

Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Zaczęło się od tego, że robiłem materiał o przekwalifi kowaniu ziemi z rol-
nej na inwestycyjną. Zauważyłem, że zazwyczaj te tanie działki trafi ały 
pod hipermarkety. Przy wielu tych inwestycjach organizacje ekologiczne 
zgłaszały protesty, ale niezależnie od tego, czy działki były w Szczecinie, 
czy Rzeszowie, w Krakowie czy Białymstoku, powtarzały się te same sto-
warzyszenia ekologów, których ja w ogóle nie znałem, malutkie stowarzy-
szenia z siedzibą w Łodzi i w Katowicach. Pojechałem do Katowic, żeby 
porozmawiać z organizatorami, i o ile pamiętam, to nie wszedłem z nimi 
w jakąś specjalną dyskusję, bo od razu się zorientowałem, że z ekologią 
oni nie mają nic wspólnego. Zresztą to stowarzyszenie z Katowic z jednej 
strony zajmowało się ekologią, z drugiej pomocą bezrobotnym. I szcze-
rze, zupełnie nie wyglądali na ekologów. Pogadałem z nimi i ewidentnie 
było widać, że nie ma tam żadnej wiedzy ekologicznej. Słyszałem wcześ-

165 Zob: http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/programy_zakonczone/artykuly_ 
5/tylko_ryba_nie_bierze [dostęp: 15.11.2015].
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niej o tym, że są organizacje, które za pieniądze odstępują od protestów. 
Chodziło przede wszystkim o telefonię komórkową. Skontaktowałem się 
z pewną fi rmą telekomunikacyjną i oni mi tak między wierszami potwier-
dzili, że są tacy ludzie z Katowic i z Łodzi. Twierdzili, że oni z nimi nie 
weszli w żadne układy, ale mieli od nich taką propozycję, że odstąpią od 
protestu za pieniądze. Nie miałem żadnego dowodu. Namówiłem wtedy 
Monikę Góralewską, bo ona była wtedy szefową Superwizjera TVN, żeby 
znalazła kogoś, kto by tam pojechał jako przedstawiciel telefonii komór-
kowej. I ona znalazła Jacka Bazana.

Monika Góralewska, producentka Superwizjera w latach 2000–2009
Mieliśmy wtedy pierwsze ukryte kamery. To była tragedia: recordery były 
wielkie i żeby je zamontować, trzeba było okleić całe ciało. Podczas rea-
lizacji materiału jedna kamera się zepsuła. Przygotowania nie były spe-
cjalnie skomplikowane – bohater siedział w biurze. Istotne było to, żeby 
reporter uwiarygodnił się w swojej roli. Szczerze mówiąc, wtedy nawet 
specjalnie nie zadbaliśmy o to, nie przygotowaliśmy dobrej legendy. Po-
szliśmy z marszu.

Tak naprawdę w takich realizacjach najważniejsza jest osobowość 
reportera, który robi taką wcieleniówkę. Musi być bezczelny. Nie może 
dać się wytrącić z równowagi ani zastraszyć. Jacek Bazan poradził sobie 
w co najmniej dwóch krytycznych sytuacjach: 1. Kamera mu się zepsuła. 
2. Ekolog zaczął uciekać i zjadać dokument.

I w każdej z tych sytuacji pozostał dziennikarzem. Kiedy ekolog ucie-
kał, on mu zadawał pytania. Bohater był za drzwiami i niszczył dowody, 
a on mu zadawał pytania.

Kęskrawiec, Bazan to był fantastyczny team dziennikarski, który za-
wsze próbowałam tworzyć – dziennikarz, który jest świetny merytorycz-
nie, znakomicie przygotowany, i dziennikarz typu kowboj, który pójdzie 
zwieńczyć dzieło, bezczelny i niedający się wytrącić z równowagi.

Łódź, 24 sierpnia 2002 roku, siedziba partii Zieloni Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Reporter Jacek Bazan uzbrojony w ukrytą kamerę wchodzi po schodach 
na pierwsze piętro kamienicy. W tym czasie organizacje ekologiczne mają re-
alną władzę, ich protesty mogą wstrzymać na lata nie tylko duże inwestycje, 
ale nawet takie, jak postawienie zwykłego masztu telefonii bezprzewodowej. 
Bazan otrzymał informacje o układach, jakie nieuczciwi ekolodzy zawierają 
z inwestorami, transakcja jest prosta – pieniądze za odstąpienie od protestu. 
Jego plan zakłada udawanie przedstawiciela telefonii komórkowej i sprawdze-
nie, czy ekolodzy sami zaproponują układ: 
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– Ja rozumiem, że zależy panu na budowie stacji, żeby przyśpieszyć wyko-
nanie decyzji – mówi prezes partii Zieloni Rzeczpospolitej Polskiej.

– Wie pan, my chcemy zamontować nadajnik. Wy zrobicie jakiś protest. 
Wie pan, ile to dla nas czasu, przedłużanie… – odpowiada Jacek Bazan.

– To ja wiem o tym, że pieniędzy wówczas nie macie – stwierdza prezes.
– Macie straszną władzę – dodaje reporter. 
– No mamy, mamy – potwierdza. Po chwili przechodzi do rzeczy.
Reporter wymienia lokalizację przekaźnika: wielkie łódzkie osiedle. Oka-

zuje się, że nie będzie problemów ze strony ekologów. 
– Co z mojej strony? Bardzo proszę? – Bazan przechodzi do konkretów. 

Równie konkretny jest jego rozmówca.
– No, trzeba by było z pięć stów dać – odpowiada.
Pięćset złotych miało kosztować odstąpienie od protestów i wsparcie, gdy-

by inne organizacje ekologiczne miały zastrzeżenia do inwestycji. Panowie 
umawiają się na dalszą współpracę. Cena ta sama. Pięćset złotych od sztuki. 

W reportażu pojawia się inna organizacja z Katowic. Tym razem wszystko 
się komplikuje. 

Jacek Bazan rozmawia z Andrzejem Sochańskim, prezesem Stowarzyszenia 
„Zieloni” w Katowicach.

– Co to za inwestycja? – pyta prezes z symbolicznie zasłoniętą na potrzeby 
emitowanego programu twarzą.

– Budowa stacji przekaźnikowej – pewnie odpowiada reporter.
– Budowa stacji przekaźnikowej – literuje prezes, pytając: – Typu?
– Samsung 643 – z mniejszą już pewnością odpowiada Bazan.
– Numer tej sprawy pamięta pan?
– Nie. Ja nie przychodzę ofi cjalnie do pana z pismami… – ratuje sytuację 

reporter.
– Ja panu chcę dać pismo, że my po analizie, po zapoznaniu się z dokumen-

tami, nie wnosimy sprzeciwu – z uśmiechem tłumaczy prezes.
– Da mi pan takie pismo? – autentycznie dziwi się Bazan, jakby zaskoczo-

ny prostotą całego procederu.
– Jak się umawialiśmy? Kwota? Za ile?
– Trzy – wyjaśnia działacz.
– Trzy tysiące za każdy nadajnik – podkreśla reporter.
– Ja mam dwa pytania jeszcze do pana. Panowie – prosi Bazan. W tym 

momencie panowie z ekipy TVN wchodzą i następuje konfrontacja.
W pracy reportera nie wszystko można jednak przewidzieć. „Marek!!!” – 

w reportażu słychać wołanie zaniepokojonego reportera wzywającego opera-
tora kamery. Kamera nie działa, padła bateria. Prezes wykorzystuje sytuację. 

2-łamanie.indd   59 2017-01-20   14:12:19



60 Reporter w przebraniu

– Co pan drze? – pyta reporter, rejestrując wszystko ukrytą mikrokamerą. 
Co pan drze? Co pan tak drze skwapliwie? Dowody? – po raz trzeci pyta 
Bazan.

– Nie ma żadnych dowodów – odpowiada prezes. 
Wreszcie kamera może nagrywać. 
– Proszę bardzo, jeszcze parę pytań do takiej dużej kamery zadam – mówi 

Bazan.
– Proszę pana. Proszę nie fi lmować – odpowiada prezes.
– Można kupić za trzy tysiące odstąpienie od protestu czy nie? – spokojnie 

dociska dziennikarz. Trzask drzwi i koniec sceny166.

Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Facet był świetnie zorientowany i zapytał o typ stacji przekaźnikowej, 
a Jacek wymyślił na poczekaniu „Samson ileś tam” i facet zapisał. Wszyst-
ko odbyło się tak szybko i prosto, kwota nie była zbyt duża, co nas wtedy 
bardzo zdziwiło.

Środowisko materiał o ekologach przyjęło bardzo entuzjastycznie. To 
był prześmieszny materiał, Jacek Bazan ma dar wchodzenia w taki „ping-
-pong” i dociskania rozmówcy do ściany. To nie budziło kontrowersji, bo 
oni zostali obnażeni; widać było, że to bardzo szemrane towarzystwo i gdy-
by nie ta metoda, to by tego dowodu nie było i nie byłoby takiego funu.

Monika Góralewska, producentka Superwizjera w latach 2000–2009
Kiedy robiliśmy wcieleniówki, Superwizjer miał największą oglądalność 
w swojej historii. To znaczy, że ludzie to zauważyli i zaczęli to oglądać. 
W środowisku dziennikarskim nie było pochwał, to jest chyba cecha 
naszego środowiska. Ale pochwałą było to, że zaczęli nas naśladować, 
zwłaszcza telewizja publiczna.

Po dwóch latach życzliwe przyjęcie reportażu Jacka Bazana ustąpiło jednak 
miejsca słowom krytyki. W 2004 roku „Rzeczpospolita” ujawniła przestępczą 
przeszłość dziennikarza. Informacje podchwyciły i komentowały inne media.

Reporter śledczy TVN Jacek Bazan ma na koncie niemal tyle samo wyroków za pospo-
lite przestępstwa, co dziennikarskich nagród. Był skazany za rozbój, przywłaszczenie 
mienia i dezercję z wojska – ustaliła „Rzeczpospolita”. Przesiedział kilka lat w więzie-
niu. W TVN ujawnia afery i tropi korupcję. Bazan to dziennikarz kontrowersyjny – jest 
arogancki, prowokuje rozmówców, by potem nagrać ich ukrytą kamerą. To się podoba 
publiczności, Bazan zdobywa więc prestiżowe dziennikarskie nagrody: Grand Press 

166 Ekolodzy, Jacek Bazan, TVN, Superwizjer, 29.09.2002.
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2003 w kategorii dziennikarstwo śledcze za reportaż o sprzedaży ziemi przez księdza 
i adwokata na Podbeskidziu, rok wcześniej taką samą nagrodę w kategorii dziennikar-
stwo specjalistyczne za materiał o niezgodnych z prawem działaniach ekologów. Wśród 
jego trofeów jest też II nagroda w antykorupcyjnym konkursie Fundacji Batorego „Tyl-
ko ryba nie bierze”167.

Czy przeszłość dziennikarza wykorzystującego techniki undercover jour-
nalism ma wpływ na jakość zrealizowanych przez niego materiałów? W opi-
nii wielu autorów komentujących doniesienia „Rzeczpospolitej” nie jest bez 
znaczenia. Jan Skórzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, 
pisał: „Czy może wiarygodnie oceniać postępowanie innych ktoś, kto sam był 
przestępcą? Czy ktoś taki może zajmować się dziennikarstwem śledczym, sko-
ro sam był uwikłany w afery? To kwestia zachowania podstawowej wiarygod-
ności – wobec widzów i czytelników, wobec innych mediów”168.

Jeszcze dobitniej wyraził to Mariusz Ziomecki, redaktor naczelny „Su-
per Expressu”: „Dziennikarstwo to zawód zaufania publicznego. Sytuacja, 
w której osoba karana wykonuje pracę dziennikarza śledczego, wydaje mi się 
obsceniczna”169.

Inne stanowisko zajął Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN. Jego 
zdaniem fakty z przeszłości Jacka Bazana nie mogą przekreślać jego wartościo-
wej pracy jako dziennikarza:

Intencje autora tekstu o Bazanie pozornie są dobre i szczytne. W końcu walczy o czyste 
media. Ale skoro od dawna wiedział o przeszłości Jacka, dlaczego teraz zdecydował 
się odpalić z rewelacjami, skoro przez te lata na koncie Jacka nie pojawiały się zarzuty 
o plagiaty nękające polskie dziennikarstwo prasowe ani przegrane procesy za bezpod-
stawne szkalowanie ludzi. Nic, co zdyskwalifi kowało go jako dziennikarza170.

Monika Góralewska, producentka Superwizjera w latach 2000–2009
Nie miałam nigdy zastrzeżeń etycznych do jego pracy reporterskiej. Te 
sprawy, którymi się zajmował, robił rzetelnie.

Oczywiście jego przeszłość była niechlubna, ale on odpokutował, swoje 
odsiedział. Miał prawo do drugiej szansy i od nas ją dostał. „Rzeczpospo-
lita” napisała tak, jakby on był nieuczciwy w pracy dziennikarskiej, czyli 
kryminalista dalej jest kryminalistą.

167 Zob. http://forum.gazeta.pl/forum/w,28,11139837,11139837,KIM_JEST_JACEK_BAZAN
_Z_TVN_u_.html [dostęp: 19.07.2014].

168 Zob. http://www.press.pl/archiwum-platne/pokaz/269311 [dostęp: 20.07.2014].
169 Tamże.
170 Tamże.
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Po 2002 roku, po emisji reportażu o ekologach, dziennikarze sięgali po 
techniki undercover journalism coraz częściej.

3.1.2. Ile za załatwienie przyłącza? – taryfi kator łapówek w Wydziale 
Architektury Urzędu Miasta Krakowa

W 2004 roku pierwszą nagrodę w konkursie dla dziennikarzy pod hasłem „Tyl-
ko ryba nie bierze?” w wysokości 11 000 zł otrzymali Marek Kęskrawiec z ty-
godnika „Newsweek Polska” oraz Aleksandra Tudyka z telewizji TVN za cykl 
artykułów Gabinety martwych dusz171 i cykl reportaży telewizyjnych o przy-
chodniach widmo. Dziennikarze ujawnili, na jaką skalę pracownicy służby 
zdrowia wyłudzają pieniądze z NFZ-u; pokazali też, w jaki sposób część śro-
dowiska lekarskiego ukrywa ten proceder. To nie był pierwszy materiał, który 
powstał przy współpracy pary Tudyka i Kęskrawiec. Rok wcześniej udało im 
się ujawnić korupcję w Urzędzie Miasta Krakowa.

Młodym dziennikarzom zwykle powtarza się, że „tematy leżą na ulicy” 
i oczywiście zwykle w to nie wierzą. Ale tak właśnie było w tej sprawie. Temat 
znalazł Marek Kęskrawiec. Temat nie leżał co prawda na ulicy, ale pojawił się 
na korytarzu Wydziału Architektury krakowskiego magistratu.

Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Poszedłem tam porozmawiać o Sheratonie. Jeden z architektów powie-
dział mi, że w stosunku do pierwotnych planów kubatura hotelu jest za 
duża, wyrosło dodatkowo jedno piętro. Widziałem, że nadzór budowlany 
tak jakby nie zauważał rzeczy, mimo że to ważny punkt miasta. Pamię-
tam, że byłem zdegustowany rozmową z urzędniczką i tak mnie tknęło, że 
atmosfera w tym miejscu jest jakaś napięta, ludzie podenerwowani, ktoś 
wychodził, trzasnął drzwiami. Pomyślałem: może sobie siądę, zobaczę, 
jak to jest w tym urzędzie. Jak tylko usiadłem, zobaczyłem, że vis-à-vis 
otwierają się drzwi i wychodzi babka, wali drzwiami i mówi: „Kurwa, 
tylko by łapówki brali w tym urzędzie, nic nie załatwiali”. Dla mnie to 
był po prostu jakiś palec Boży. Poszedłem za nią i mówię: „Wie pani co, ja 
jestem dziennikarzem. Słyszałem, że pani tak zareagowała. Nie chciałaby 
pani ze mną porozmawiać?”, a ona, że bardzo chętnie.

Opowiedziała mi swoją historię o urzędnikach, którzy biorą łapówki 
i nic nie załatwiają. To przyłącza nie może załatwić, to pozwolenia. Ona 
myślała, że przynajmniej jak da w łapę, to będzie załatwione. Okazało 
się, że ją drenowali cały czas, coraz bardziej. Ona miała takie przypusz-

171 M. Kęskrawiec, Gabinety martwych dusz, „Newsweek” 2004, nr 23; tegoż, Gabinety mar-
twych dusz 2, „Newsweek” 2004, nr 25.
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czenia, że gdyby nie dawała łapówek, to by to wszystko szybciej załatwiła, 
a tak znaleźli frajerkę i ją doili. Wysłuchałem jej, a potem mówię: „Wie 
pani co, to może umówmy się tak – ja do pani jutro zadzwonię, niech pani 
przemyśli, czy pani chce to mówić, bo pani sytuacja prawna jest taka, że 
pani dała łapówkę. Ja mogę obiecać, że tego nie wyjawię, skontaktuję się 
z szefem prokuratury i postaram się zapewnić pani maksymalne bezpie-
czeństwo”. Bo też jest ważne w takich sytuacjach, żeby dziennikarz nie 
zostawiał za sobą spalonej ziemi. Zadzwoniłem do szefa prokuratury i on 
powiedział, że rzeczywiście możemy tak zrobić, że ona będzie takim ma-
łym świadkiem koronnym. W zamian za ujawnienie całego mechanizmu 
ona nie poniesie konsekwencji prawnych172.

Często się zdarza, że dziennikarze o skorumpowanym urzędniku dowiadu-
ją się nie w wyniku żmudnego śledztwa, ale od osób pokrzywdzonych, które 
same zgłaszają się do redakcji. Podstawowe zadanie dokumentalisty polega na 
zweryfi kowaniu tych informacji. Wielu dziennikarzy cynicznie przyznaje, że 
takiego informatora najbardziej uwiarygodnia chęć zemsty czy rewanżu na 
urzędniku, który mimo wręczonej łapówki nie wykonał „usługi”. Mniej wia-
rygodnie brzmią zapewnienia, że informatorzy działają z poczucia „obywatel-
skiego obowiązku”. W takim wypadku istnieje obawa, że skarżącemu się chodzi 
o inny nieznany cel, do którego chce posłużyć się mediami173. Na pierwszym 
etapie zajmowania się taką potencjalnie ciekawą sprawą trzeba zatem ustalić, 
czy informator jest wiarygodny. 

Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Kiedy do niej zadzwoniłem następnego dnia, ona dalej była zdecydowa-
na. Tylko że to znowu było to samo, słowo przeciwko słowu. Ona miała 
notes, tam zaznaczone daty różnymi długopisami, więc na pierwszy rzut 
oka nie wyglądało to na sfabrykowane zapiski. Widać było, że to jest stary 
zeszyt i ona tam zapisuje np. „pani Danusia 500 zł” i dokładna dzienna 
data. I znowu wymyśliliśmy, że skoro mamy taką spójną opowieść z takim 

172 Kiedy dziennikarze przygotowywali swój reportaż, nie obowiązywało jeszcze prawo, któ-
re pozwalało uniknąć odpowiedzialności karnej, jeśli złoży się doniesienie o wręczeniu łapówki 
(Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U. 2003, nr 111, poz. 1061, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031111061 
[dostęp: 15.11.2015].

173 W taki właśnie sposób działał młody lekarz z Białegostoku, który postanowił pogrążyć 
swojego przełożonego, fabrykując przeciwko niemu dowody korupcyjne i informując o tym 
media. Kulisy manipulacji ujawnił dziennikarz Superwizjera Daniel Zieliński w reportażu Kar-
diochirurg bez serca, TVN, Superwizjer, 2006.
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notesem, tę kobietę bardzo zdenerwowaną, to trzeba pójść do tych urzęd-
niczek i zobaczyć, czy w podobnej sytuacji one też wezmą łapówkę.

Temat dostała Aleksandra Tudyka, reporterka programów Uwaga! i Super-
wizjer. Już po pierwszym spotkaniu nie miała wątpliwości, że sprawa jest cie-
kawa, będzie jednak wymagała trudnej dla bohaterów współpracy. 

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
Spotkałam się z nią i jej mężem. 
Pokazali dokumenty oraz starannie 
prowadzony spis, kiedy, ile i za co 
wręczyli pieniądze. Jedynym sposo-
bem weryfi kacji tego, co mówili, było 
wyposażenie ich w ukrytą kamerę 
i zaaranżowanie rozmowy ze sko-
rumpowaną kobietą. Małżeństwo 

było tak rozwścieczone „nieuczciwością” urzędniczek, które pomimo wzię-
cia łapówki nic nie zrobiły, że postanowiło w pełni zaangażować się w pro-
wadzoną przez nas prowokację. Uprzedziłam ich, czym to może się skoń-
czyć. Będą musieli złożyć zeznania w prokuraturze i na policji, obciążając 
kobiety winą za wzięcie pieniędzy. Z tego, co pamiętam, nieuczciwi urzęd-
nicy wzięli od nich blisko trzy tysiące, a sprawa nadal się ślimaczyła.

Reportaż telewizyjny ma swoje zasady, o czym często przypominają jego 
autorzy. Monika Góralewska podkreśla: „W prasie można się powołać na ano-
nimowe źródło lub je zacytować. W telewizji cytowanie jest najgorszym wyj-
ściem. Jeżeli nie mam osoby, która na swój sposób, z właściwą sobie ekspresją 
przekaże nam osobisty osąd czy opowie swoją historię, trudno mówić o do-
brym reportażu”174.

W tym wypadku bohaterowie mieli nie tylko opowiedzieć o tym, co ich 
spotkało, ale wziąć udział w prowokacji. Zostali zatem uprzedzeni, jakie mogą 
być konsekwencje tego, że wezmą udział w nagraniu – konieczność złożenia 
zeznań przed prokuratorem i sądem. 

Oczywiście dziennikarze mają obowiązek chronić źródła informacji, ale 
wiadomo, że w sprawie dotyczącej korupcji prokuratura bardzo stanowczo do-
maga się złożenia zeznań przez świadków. Jeżeli dziennikarz od początku wie, 
że jego bohater chce pozostać anonimowy, inaczej konstruuje materiał. Zda-
rza się, że bohaterowie najpierw zapewniają, że złożą zeznanie przed proku-
ratorem, a po wyemitowaniu materiału wycofują się z umowy i proszą dzien-

174 M. Góralewska, Odkryte w ukrytej kamerze…, s. 127.
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nikarza o zapewnienie anonimowości. Dla autora to duży problem, bo nagle 
jest zmuszony do ukrywania tożsamości osób, które formułują najważniejsze 
oskarżenia. Dla prokuratora często wygląda to tak, jakby autor reportażu pod-
stawił fi kcyjne postacie.

Bohaterowie tego reportażu zgodzili się na warunki dziennikarzy. Mieli 
spotkać się raz jeszcze z urzędniczką, ale wyposażeni w ukryte kamery i mi-
krofony. Schowana w samochodzie ekipa fi lmowała spotkanie dodatkową ka-
merą. Dziennikarze nie słyszeli, jak przebiega rozmowa. Mogli liczyć tylko na 
to, że małżonkowie zrealizują wszystkie instrukcje, które przekazali im przed 
rozmową. 

Później w sądzie autorzy reportażu musieli się z tego gęsto tłumaczyć. Wik-
tor Mordarski, adwokat broniący oskarżoną o korupcję urzędniczkę, dowo-
dził, że to dziennikarze wyreżyserowali spotkanie. Autorzy reportażu tłuma-
czyli, że nagranie miało sens tylko wtedy, gdy nie będzie w nim niedomówień, 
zostanie jasno powiedziane, jaka jest wysokość łapówki i co urzędniczka ma za 
nią załatwić. Chodziło o konkret, a nie o ogólniki. Bez tego dziennikarz mu-
siałby stać się interpretatorem, egzegetą mętnych treści i spotkałby się z dużo 
cięższym zarzutem o manipulację. Nagrana rozmowa nie mogła zatem pozo-
stawiać żadnych wątpliwości:

– Trzy tysiące dałam pani Małgosi. Z tego ile pani wzięła? – pyta bohaterka 
reportażu skorumpowaną urzędniczkę. 

– No przecież ja się z panią sama rozliczałam.
– Tysiąc siedemset pani wzięła.
– Tysiąc pięćset.
– Nie, tysiąc siedemset. Pani Bożeno, nie jest nic konkretnie zrobione w tej 

sprawie. Skoro ja zapłaciłem za to, to uważam, że coś z tego powinienem 
mieć, a ja w dalszym ciągu z żoną chodzę po urzędach i załatwiam to, co 
pani powinna załatwić – włącza się w rozmowę mąż kobiety.

– Co mogłam, to pomogłam, i miała pani poza kolejnością, jeżeli chodzi 
o WZ-kę175.

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN 
Kiedy przesłuchiwałam rozmowę, przyszedł Marek. Narzekałam, że cien-
ko, niejednoznacznie, same niedomówienia, a on zapytał: „A czegoś się 
spodziewała?”.

175 Potocznie „WZ-ka” określa dokument z decyzją o warunkach zabudowy. Dokument 
wydaje wójt, burmistrz i prezydent miasta, a dotyczy on obszarów, na których nie obowiązuje 
plan zagospodarowania przestrzennego. Reportaż Wydział architektury, TVN, Uwaga!, emisja 
3.11.2003.
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W wewnętrznych instrukcjach dla reporterów można przeczytać, że w tego 
typu rozmowie powinno paść powoływanie się na wpływy i znajomości, np. 
„znam tego, a tego w urzędzie, w sądzie, w prokuraturze, w ministerstwie, za 
odpowiednią gratyfi kację mogę załatwić to i to” lub „za tyle i tyle mogę to i to 
na swoim stanowisku załatwić”. W tym konkretnym przypadku widz powinien 
usłyszeć, że urzędniczka może załatwić wcześniejszy termin wydania pozwole-
nia na budowę. Czy usłyszał? 

Na pewno cała rozmowa potwierdziła, że bohaterowie mówią prawdę. Pod 
względem dowodowym była jednak słaba. Z wykorzystanego w reportażu 
fragmentu nie wynikało, za co małżeństwo zapłaciło. Podczas rozmowy nie 
padły takie słowa. Dopiero sama urzędniczka ujawniła, niestety, nie wprost, że 
pomogła w załatwieniu poza kolejnością potrzebnego dokumentu, tj. „WZ-ki” 
(decyzji o warunkach zabudowy).

To ciekawe i trochę niewytłumaczalne, ale z reportażu zostało wycięte sło-
wo „łapówka”. 

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
Już nie pamiętam dlaczego, ale z nagrania wypadło słowo „łapówka”. 
Prawdopodobnie chodziło o obiekcje prawników, że za ostro, za mocno. 
Bohaterowie zostali zweryfi kowani, ale nadal było to słowo przeciwko sło-
wu. Zbyt słabe, aby wyemitować reportaż.

Gdyby w materiale znalazła się tylko ta rozmowa, urzędniczka mogłaby 
się wykręcić od odpowiedzialności karnej. Należy pamiętać, że reportaż śled-
czy czy interwencyjny to rodzaj „aktu oskarżenia”, jaki dziennikarz formułuje 
wobec „ławy przysięgłych”, czyli odbiorców. W tym wypadku reporter musi 
myśleć zarówno o tym, by przedstawić temat w zrozumiały i atrakcyjny dla 
widza sposób, jak i o tym, by uchronić się od przegranego procesu cywilne-
go z negatywnym bohaterem oraz ewentualnie zdobyć materiał dowodowy 
w sprawie karnej. 

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
Po pierwszej ukrytej kamerze nie miałam żadnych wątpliwości natury 
etycznej. To dotyczyło również „pozytywnych” bohaterów, którzy popełnili 
przestępstwo, wręczając łapówkę. Byli tak zacietrzewieni, że na wszyst-
ko się zgodzili. Potem jednak chcieli wystąpić anonimowo, dlatego przed 
emisją ich twarze zostały zasłonięte. To była polska klasyka. Buntuję się 
tylko dlatego, że ktoś za łapówkę nie robi tego, za co ją wziął. Ja chciałam 
zdemaskować patologię, występowałam w interesie tych, którzy nie płacą 
i czekają rok na wydanie pozwolenia.
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Szefowie redakcji uznali, że reportaż nie jest wystarczające dobrze udoku-
mentowany. Reporterzy dysponowali co prawda nagraniem rozmowy, podczas 
której urzędniczka przyznaje się do przyjęcia łapówki, jednak było to tylko kil-
ka słów, łatwych do wytłumaczenia np. przejęzyczeniem. Potrzebny był twardy 
dowód korupcji. Miała go zdobyć Tudyka, wcielając się w klientkę Wydziału 
Architektury, której zależy na przyśpieszeniu decyzji potrzebnych do budowy 
domu. Dziennikarka nie chciała pojawić się przy biurku urzędniczki znikąd, 
bała się, że wtedy może wzbudzić podejrzenia. Tudyka postanowiła poprosić 
o pomoc Panią Dorotę, petentkę, żeby ta „zapowiedziała” jej wizytę.

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
Nasza bohaterka, pani Dorota, poszła do urzędniczki i opowiedziała 
o znajomej poleconej i zaufanej. Miałam kserokopię mapki geodezyjnej 
działki, która faktycznie była na sprzedaż. Nie mogłam zastosować blefu, 
ponieważ w Wydziale Architektury mapy mają w głowach. To była au-
tentyczna działka. Powiedziała mi o niej bohaterka. Reszta to była bajka, 
czyli rodzice budujący dom, przyłącza… Nie przygotowywałam się szcze-
gółowo, o co chodzi z działkami, przyłączami i WZ-kami. Udawałam 
głupią i niezorientowaną. Wszystko mieli załatwiać rodzice. Zależało mi, 
aby to była taka wstępna rozmowa. Chciałam pokazać groteskowość tej 
sytuacji. Czy normalny urzędnik zachowałby się w ten sposób? Właściwie 
to oprócz pieniędzy nie przyniosłam żadnych dokumentów. To była ksero-
kopia. Strona A4 bez pieczątki.

Rozmowa Pani Doroty z urzędniczką znalazła się w reportażu:
– Bo ja nie wiem, czy tę osobę przysłać, czy sama bym wzięła…? – pyta pani 

Dorota urzędniczkę.
– Nie, może przyjść, może przyjść. Może przyjść, ja zobaczę, jakie ma wa-

runki techniczne – dodaje.
– A gdyby było bezproblemowo, to po pięćset złotych? – nie owijając w ba-

wełnę, mówi pani Dorota.
– Nie, no więcej, proszę pani. Przecież wie pani, teraz… – mnoży trudności 

urzędniczka.
– To ja miałam taryfę ulgową? – to pytanie Doroty.
–  A pani opuściłam, tak że nie ma o czym mówić – twardo jak kupiec na 

targu mówi urzędniczka.
– Żeby wiedziała tylko ile… – pokornie pyta Dorota
– W granicach siedemset złotych – konkretnie odpowiada kobieta176.

176 Tamże.
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Wynikało z tego, że cennik urzędniczych usług był prawie ofi cjalnie do-
stępny dla klientów. O skorumpowanym urzędzie wszyscy wiedzieli. Urzęd-
niczki przyzwyczaiły się do bezkarności.

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
Na prowokację poszłam o kulach, bo mi dysk wyskoczył. Miałam jedyny 
dylemat, że ktoś uzna, iż chciałam wzbudzić litość, dlatego też w materia-
le nie ma obrazu, jak wchodzę do magistratu. Bałam się, że to zostanie 
wykorzystane przeciwko mnie. Pierwszy raz wtedy wręczałam łapówkę. 
Wcześniej pracowałam tylko z ukrytą kamerą. O akcji wiedział współ-
autor materiału, dziennikarz „Newsweeka” Marek Kęskrawiec, Monika 
Góralewska, krakowska producentka programu, i Lidka Barankiewicz, 
kierownik produkcji Uwagi! i Superwizjera. Pieniądze zostały przez nią 
zaksięgowane jako element prowokacji dziennikarskiej. Nie wiem, czy spi-
sywaliśmy numery banknotów. Teraz na pewno bym o to zadbała. Raczej 
nie było to konsultowane na wyższym poziomie stacji. Dowiedzieli się, jak 
zrobiło się głośno.

Ustaliłam następującą kolejność realizowania materiału: najpierw 
wręczam łapówkę, potem idę z nagraniem do dyrektora Wydziału Archi-
tektury, a na końcu zawiadamiam policję. Liczyłam, że dyrektor po zoba-
czeniu dowodów wezwie podwładną i będę miała możliwość skonfronto-
wania się z nią przed kamerą.

W materiale widać, jak reporterka wchodzi do pokoju, w którym siedzi 
kilku urzędników. Nikt nie reaguje, kiedy na stole pojawia się koperta z pie-
niędzmi. Dla urzędniczki nagrywanej ukrytą kamerą najważniejsze jest to, że 
dziennikarka przychodzi z polecenia. 

– Rodzice kupili działkę i oni powinni to załatwiać, bo ja niewiele wiem, ale 
są w pracy. Powiedzieli, że mam przyjść do pani i powołać się na panią 
Dorotę – zagaiła dziennikarka. 

– Ja porozmawiam, w czym jest problem, i wytłumaczę wszystko, dobrze? – 
to urzędniczka.

– No jasne, jasne. Ale ja już tu pani zostawię, prosili mnie … – mówi, wska-
zując na kopertę.

– Dobrze, dobrze – brzmi odpowiedź.
– Ile to miało być? Siedemset?
– No…
– Że jako zaliczkę ewentualnie – nieśmiało mówi dziennikarka.
– Zaliczka. Dobrze – pewnie odpowiada urzędniczka.
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– Może pani sprawdzi, bo ja nie wiem, czy jest… – nieśmiało pyta dzienni-
karka.

Na nagraniu słychać szelest przeliczanych banknotów. Wyraźnie widać, jak 
urzędniczka trzyma otwartą kopertę i przelicza znajdujące się w środku pie-
niądze.

– No, w porządku – mówi.
– W porządku? Jest siedemset – wyraźnie dodaje dziennikarka, nie pozo-

stawiając ani widzowi, ani sądowi miejsca na żadne wątpliwości.

I. Wydział Architektury, 3.11.2003, Aleksandra Tudyka, Marek Kęskrawiec

I kolejny ważny moment – kluczowe słowo przy demaskowaniu korupcji, 
„załatwić”:

– A pozostałe media, gaz, prąd, też można z panią załatwić?
– Tak, tak, tak. – Trzy razy „tak” urzędniczki, operacja zakończyła się peł-

nym sukcesem.
W tym momencie można było zrobić trzy rzeczy. Zadzwonić po policję, 

żeby ta złapała urzędniczkę z kopertą „na gorącym uczynku”; wrócić po ekipę 
telewizyjną i w jej towarzystwie z włączoną kamerą wejść do urzędu i pokoju 
urzędniczki, domagając się wyjaśnień; nie robić nic i sprawdzić, czy cała pro-
wokacja się nagrała, a potem przemyśleć następne kroki. 

Tudyka kilka dni przed wręczeniem łapówki umówiła się z dyrektorem 
Wydziału Architektury. Po objęciu stanowiska nowy szef zapewniał, że uzdro-
wi sytuację w skorumpowanym urzędzie. Początkowo dyrektor Leszek Jasiński 
nie chciał nawet zobaczyć tego, co nagrała dziennikarka.

– To jest nagranie zrobione dwie godziny temu u pana w urzędzie – mówi 
Tudyka, pokazując urzędnikowi materiał. 
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To często stosowany w tego typu dziennikarstwie środek realizacyjny. Widz 
już wie, co zobaczy urzędnik. Dyrektor ogląda obraz na małym ekraniku ręcz-
nej kamery. Dzisiaj oglądałby pewnie na tablecie.

– Nie widzę reakcji – pyta reporterka.
– Ja już swoje stanowisko przedstawiłem – odpowiada urzędnik. Niestety, 

nie wiemy jakie. Na szczęście reporterka dociska.
– To znaczy pan dyrektor nie wezwie tej kobiety, swojej podwładnej? Nie 

wyjaśni pan tej sprawy?
– Dowiedziałem się w tej chwili… Takie działania, jakie wynikają z przepi-

sów prawa i moich obowiązków, nastąpią.
– Nie wiem, czy pan poznaje tę urzędniczkę?
– Zamknijmy ten temat. Jeśli ma pani jakieś inne pytania, chętnie odpo-

wiem.
– Ale interesuje pana, która to jest urzędniczka?
– Proszę nie kazać mi się powtarzać. Ten temat jest według mnie na tym 

etapie zamknięty – konsekwentnie i beznamiętnie zapewniał dyrektor.
Reakcja szefa skorumpowanych urzędniczek zaskoczyła wszystkich pracu-

jących nad materiałem. Dyrektor nie zapytał, kto przyjął łapówkę, nie zawia-
domił policji. Zapłacił za to stanowiskiem.

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
On nie chciał oglądać i słuchać. Przyjął taką postawę: nic nie widzę, nic 
nie słyszę, nie ma mnie tu. Wybrał wariant najgorszy z możliwych. Nie 
kwestionował nagrania. Twierdził, że wyjaśni tę sprawę. Jak zamierzał 
ją wyjaśnić, skoro nawet nie wiedział, kim jest urzędniczka? Na koniec 
powiedział: „Następnym razem przyjdźcie z ciekawszymi informacjami”. 
Dopiero później, po kontakcie z przełożonymi z Urzędu Miasta, dyrektor 
otrzeźwiał. Nieofi cjalnie wiadomo, że zamknął budynek i zaczął wypy-
tywać urzędników, kto wziął łapówkę. My poinformowaliśmy policję. Po 
tym, jak urzędniczki zostały zatrzymane, funkcjonariusze przeszukali ich 
domy. Okazało się, że one nie tylko załatwiały pozwolenia, ale też przygo-
towywały dokumenty, posługując się fałszywymi pieczątkami. Utwierdzi-
łam się wtedy w przekonaniu, że dobrze się stało.

Po roku od prowokacji rozpoczął się proces oskarżonych urzędniczek. Ko-
biety ten okres spędziły w areszcie.

– Nie przyznaję się do postawionych zarzutów – mówiła Bożena R. Zaprze-
czyła, że którakolwiek z pilotowanych przez nią spraw została przyśpie-
szona. Przyznała tylko, że dla klientów przygotowywała projekty bu-
dowlane.
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Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
To była ich linia obrony. Wykonywanie projektów na zlecenie, a nie ła-
pówkarstwo. W moim przypadku ja tylko powołałam się na nazwisko 
osoby polecającej. Ona od razu złapała, o co chodzi. Niczego nie zama-
wiałam, niczego nie zlecałam, wręczyłam łapówkę. W sądzie stanęłam 
twarzą w twarz z tymi kobietami. Była tam twarda, surowa sędzia, która 
utrzymywała areszt. One bardzo się zmieniły, nie wyglądałyby już tak 
dobrze. Miałam taką chwilę, że pomyślałam, że niech już dadzą temu 
spokój. Chodziło jednak o możliwość wpływania na zeznania świadków. 
Nie spodziewałam się, że tak długo będzie to trwało.

Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Jeżeli mam wątpliwości, to biorą się z tego, że przyłapaliśmy płotki, nie 
ucierpieli ci, którzy załatwiali sobie pozwolenia na duże inwestycje. Nie 
ujawniliśmy układu, dzięki któremu właściciele dużych spółek budowali 
niezgodnie z planem większe, wyższe nieruchomości, a urząd tego nie za-
uważał. Oni nie chodzili do takiej pani Gieni, oni szli od razu wyżej. Jeżeli 
mam niesmak po tej sprawie, to właśnie taki.

W lutym 2006 roku sąd ogłosił wyrok. Następnego dnia w lokalnym dodat-
ku do „Gazety Wyborczej: ukazał się krótki artykuł: 

Na kary od dwóch do trzech lat za branie łapówek skazał krakowski sąd dwie urzęd-
niczki z Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa. 

Prokuratura oskarżyła obie pracownice o branie łapówek, oszustwa i fałszowanie 
dokumentów. Lista zarzutów stawianych Małgorzacie D. oraz Bożenie R., które zajmo-
wały się weryfi kowaniem dokumentów składanych przez inwestorów, dotyczyła w su-
mie 25 przestępstw popełnionych w ciągu ośmiu lat177.

Stacja TVN w odrębnym procesie przed sądem cywilnym pozwała urzęd-
niczkę o zwrot wręczonych jej 700 złotych łapówki. W związku z tym stacja 
otrzymała pismo od broniącego ją adwokata: „W odpowiedzi na wezwanie do 
zapłaty 700 złotych stwierdzam co następuje: Moja klientka nadal jest goto-
wa przystąpić do realizacji zlecenia, na poczet którego przyjęła 700 złotych”. 
Urzędniczka upierała się, że mamy do czynienia nie z łapówką, tylko z zaliczką 
na poczet wykonania projektu, który miała jej zlecić dziennikarka dokonująca 
prowokacji. W styczniu 2007 roku Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał urzęd-
niczce oddać TVN wręczone przez Aleksandrę Tudykę 700 złotych. W maju 

177 SID „Skazane urzędniczki”, „Gazeta Wyborcza Kraków”, 16.02.2006, http://www.archi-
wum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4592994,20060216KR-DLO,Skazane_urzedniczki,.html [do-
stęp: 5.10.2016].
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następnego roku stacja otrzymała pismo od komornika, w którym urzędnik 
poinformował o umorzeniu egzekucji z powodu braku możliwości odzyskania 
pieniędzy. 

Wydawałoby się, że w tej sprawie dziennikarze zastąpili organy ścigania. 
Dowiedzieli się o przestępstwie, zweryfi kowali informacje oraz zebrali materiał 
dowodowy. Dopiero po wszystkim o przestępstwie powiadomili policję. Sąd 
jednak bardzo źle ocenił zebrany przez dziennikarzy materiał. Uzasadniając 
wyrok skazujący, oparł się przede wszystkim na dowodach zgromadzonych 
przez policję i prokuraturę – przesłuchaniach świadków i dokumentach za-
bezpieczonych podczas przeszukań. Postąpił zatem zgodnie z zasadą obowią-
zującą także w brytyjskim prawodawstwie: nagrywanie ukrytą kamerą, pro-
wokacja dziennikarska przynosi wysoką oglądalność, ale sądowi dostarcza 
dowody drugiego stopnia. Dowody pierwszego stopnia to zeznania świadków 
i dokumenty.

3.1.3. 48 godzin „od informacji do realizacji”, czyli korupcyjna
propozycja w starostwie powiatowym w Brzegu

Autorzy materiału o skorumpowanych urzędniczkach mieli czas na staranne 
przygotowanie planu działania, skalkulowanie ryzyka, konsultacje z prawni-
kami. Nie zawsze jednak dziennikarze mogą sobie pozwolić na taki luksus. 
Decyzja, czy realizować materiał, musi zapaść w ciągu kilku godzin. Tak było 
w sprawie skorumpowanego urzędnika z Brzegu.

2 listopada 2011 roku dyżurująca przy telefonie praktykantka odebrała wia-
domość od biznesmena, od którego urzędnik starostwa powiatowego w Brze-
gu zażądał łapówki. Po krótkiej naradzie w redakcji postanowiono, że trzeba 
przeprowadzić prowokację i nagrać wręczanie łapówki. Otwarta pozostawa-
ła kwestia, czy redakcja będzie współpracować z policją. Wiele argumentów 
przemawiało jednak za tym, żeby policji nie powiadamiać. Przede wszystkim 
reporterzy nie wiedzieli, kim jest urzędnik i co go łączy z miejscową komendą. 
Nie mieli też czasu na dokładniejsze rozpracowanie tematu, więc informacje, 
które dało się przekazać policji, były wstydliwie szczątkowe. W końcu w re-
dakcji postanowiono, że po wręczeniu pieniędzy dziennikarze poinformują 
Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu. Jak się później okazało, pomysł był 
chybiony. Dziennikarze nie wzięli pod uwagę faktu, że tak wysoko postawieni 
prokuratorzy nie lubią być zaskakiwani informacją o przestępstwie po godzi-
nie 15.00, czyli po zakończeniu urzędowania. 

Reporterzy wspominają, że przygotowania do prowokacji zaczęli od… 
obiadu. Wiedzieli, że później na jedzenie nie będzie czasu. Kilka godzin póź-
niej witali się z właścicielem dużego zakładu spożywczego, który w Polsce 
południowej otwierał sieć sklepów. Mężczyzna był bardzo zdenerwowany.
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Od  pół roku urzędnik z Brzegu piętrzył trudności, nie pozwalając mu na
otwarcie kolejnego z sieci sklepów. Biznesmen wynajął lokal, ale nie mógł go 
dostosować do sprzedaży produktów, bo wciąż nie otrzymywał pozwolenia. 
Za wszystkimi utrudnieniami stał zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa 
i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Brzegu. Na spotkanie przedsiębiorca 
przyniósł komórkę, która cały czas świeciła czerwoną diodą, rozpoznawalnym 
znakiem nagrywania. Jedna z podstawowych zasad, którą warto sobie szybko 
przyswoić w dziennikarskim fachu, brzmi: rozmawiaj z ludźmi tak, jakbyś był 
przez nich nagrywany, unikniesz wtedy kłopotów. Reporterzy stosowali się do 
tej zasady, więc nagrywanie im nie przeszkadzało. 

Prezes fi rmy nie miał problemów z podejmowaniem śmiałych decyzji. Od 
razu zdecydował się na wyłożenie 10 tysięcy złotych i na udział swojego pra-
cownika w całej akcji. Pracownik – na potrzeby książki nazwiemy go Andrze-
jem – okazał się skarbem. Bez problemów zgodził się wziąć udział w prowo-
kacji i przekazać urzędnikowi pieniądze. Prezes spółki miał już wcześniejsze 
nagranie, podczas którego urzędnik starostwa żądał łapówki za pozwolenie 
budowlane. Pliki dźwiękowe rejestrujące rozmowę zgodził się wysłać do re-
dakcji. Przesyłce towarzyszył ofi cjalny mail od biznesmena.

Wysłano: 2 listopada 2011 18:24
Do: Kuciel Maciej
Temat: Brzeg
W nawiązaniu do naszego dzisiejszego spotkania, w sprawie oczekiwania wręczenia 
korzyści majątkowej urzędnikowi państwowemu w zamian za nieutrudnianie sprawy 
w kwestii wydania decyzji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania dla lokalu znajdu-
jącego się przy ul. ….. w Brzegu przez naszą fi rmę, w załączeniu przesyłam plik z nagra-
niem rozmowy ze wspomnianym urzędnikiem Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Z poważaniem
[XX]

Tego samego dnia pieniądze zostały skopiowane (na potwierdzenie tego, 
że będą użyte podczas prowokacji) i wypłacone Panu Andrzejowi, który spa-
kował się, pożegnał z żoną i w towarzystwie reporterów służbowym samocho-
dem pojechał do Opola. Tam w hotelu spotkała się cała piątka biorąca udział 
w prowokacji. Na miejsce dojechała ekipa telewizyjna: operator i dźwiękowiec 
oraz specjalista od ukrytych kamer. Jeszcze tej samej nocy reporterzy przepro-
wadzili wywiad z Andrzejem. Chodziło o załatwienie dwóch spraw:

– nagranie rozmowy, która mogłaby zostać wykorzystana w materiale;
– zabezpieczenie się w razie wpadki.
Gdyby prowokacja się nie udała i urzędnik, zamiast przyjąć łapówkę, we-

zwał policję, takie nagranie potwierdzało, że Pan Andrzej współpracował 
z dziennikarzami w realizacji materiału, a nie próbował naprawdę przekupić 
urzędnika. Reporterzy postanowili nagrać jak najwięcej materiałów z przygo-
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towań w hotelu. Wiedzieli, że jeśli prowokacja się uda, będą mieli bardzo mało 
czasu na montaż. Podczas nagrania Andrzej nie tylko opowiedział o korup-
cyjnej propozycji, ale również sporządził odpowiedni rysunek. Tego rodzaju 
zabiegi realizatorzy chętnie wykorzystują w swoich materiałach dla zilustrowa-
nia tego, co mówi bohater. Rozmówca może pokazać schemat działania gru-
py przestępczej, może nawet narysować swoje odczucia lub pokazać przebieg 
wydarzenia, w którym brał udział. Wielu reportażystów i dokumentalistów 
wykorzystywało ten styl realizacji. Pokój 164: Spowiedź mordercy (El Sicario, 
Room 164) Gianfranco Rosiego pokazuje spowiedź meksykańskiego zawodo-
wego zabójcy wykonującego zlecenia narkotykowego kartelu178. Bohater roz-
rysowywał akcje porwań oraz zabójstw, pokazywał strukturę skorumpowanej 
meksykańskiej policji, w praktyce narysował całe swoje przestępcze życie. 
Dokument ma 80 minut i rysunki sporządzane przez niepokazującego twa-
rzy rozmówcę stanowią główny, najważniejszy element fi lmu. Rozwiązanie to 
zastosowała również Ewa Ewart w dokumencie Przepustka do piekła179, w któ-
rym były naczelnik obozu pracy w Korei Północnej kreśli układ pomieszczeń 
oraz schemat procedury torturowania i uśmiercania więźniów. 

Andrzej narysował, jak wyglądał pokój zastępcy naczelnika, gdzie było 
biurko, a gdzie niszczarka, w której urzędnik zmielił kartkę z wysokością za-
proponowanej kwoty. „Podał mi pustą kartkę. Ja ją odsunąłem, mówiąc, że nie 
chcę go obrazić. To wtedy on bez słowa napisał dziesięć tysięcy, podniósł do 
góry, a następnie zniszczył kartkę w niszczarce” – relacjonował Andrzej.

II. Łapówkarz w starostwie, TVN, Uwaga!, 10.11.2011, Maciej Kuciel, Daniel
Liszkiewicz

178 El Sicario, Room 164, reż. Gianfranco Rosi, prod. Les Films d’Ici Robofi lms Arte, 2010.
179 Przepustka do piekła, reż. Ewa Ewart, prod. BBC, 2004.
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Po przeprowadzeniu rozmowy jeszcze dwie godziny po północy reporterzy 
ustalali plan działania. W końcu wysłali plan do wydawcy. 

Plan na jutro:
1. Telefoniczna rozmowa z urzędnikiem przeprowadzona przez naszego bohatera około 
9.00.
Uzależniamy od niej ewentualne wprowadzenie naszego dziennikarza pod przykrywką 
prezesa fi rmy.
Opcja A
2. Pracownik i nasz dziennikarz albo sam pracownik idą do urzędnika. Pieniądze będą 
wręczone w zamian za pozytywną decyzję urzędnika. Urzędnik dopiero po jej wydaniu 
i przekazaniu urzędowego dokumentu otrzymuje całość kwoty.
3. Sprawdzamy jakość nagrania. Jeżeli jest OK, przechodzimy do kolejnego punktu.
4. Informujemy Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu o wręczeniu korzyści majątkowej. 
Ta w porozumieniu z nami informuje lokalną policję. Równocześnie wysyłamy faks z for-
malnym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa i naszej akcji na numer Prokurato-
ra Apelacyjnego we Wrocławiu.
5. Wchodzimy z otwartą kamerą do urzędnika. Zawiadamiamy jego przełożonych, staro-
stę i naczelnika wydziału, w którym jest zastępcą. Czekamy na policję, która zabezpiecza 
dowody.
Opcja B
1. Pracownik i nasz dziennikarz albo sam pracownik idą do urzędnika. Jeżeli ten nie chce 
wziąć pieniędzy w urzędzie, umawiają się w publicznym miejscu, knajpie, restauracji. 
Spotkanie jest przez nas fi lmowane i nagrywane.
2. Po przekazaniu pieniędzy łapiemy urzędnika na gorącym uczynku. Informujemy lokal-
ną policję i czekamy na jej przyjazd. Informujemy Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu 
i wysyłamy faks.

Pierwszy punkt planu: telefon do urzędnika. To była inicjatywa Andrzeja, 
żeby w gabinecie urzędnika był oprócz niego dziennikarz. Mężczyzna bał się, 
że źle obsłuży sprzęt i położy całą akcję. Andrzej wybrał numer telefonu i przy-
łożył słuchawkę do ucha. 

– A witam. Tak, jesteśmy umówieni na dzisiaj. Tylko wie pan co, jesteśmy 
razem z prezesem w Opolu. Możemy razem przyjechać?

– Ja go nie znam – waha się mężczyzna po drugiej stronie.
– On jest fi nansowym i wszystkie takie sprawy załatwia, a jesteśmy razem – 

dociska Andrzej.
– Dobra, to przyjedźcie. O której będziecie? – pyta urzędnik.
– Gdzieś tak po trzynastej. Musimy jeszcze załatwić sprawę sklepu w Opolu 

– gładko ciągnie Andrzej.
Pierwszy punkt planu zrealizowany. Technik zaczyna montować ukryte ka-

mery. Sprzęt założą pan Andrzej i Daniel Liszkiewicz, dziennikarz. Oprócz 
dyktafonów i ukrytych kamer dźwiękowiec dał Danielowi mikronadajnik, aby 
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spróbować później złapać fale radiowe. Dzięki temu cała ekipa będzie słyszeć, 
co dzieje się w gabinecie urzędnika.

Jest 3 listopada 2011 roku, godzina 10.00. Dziennikarze przeliczyli bank-
noty, które wcześniej zostały wypłacone z kasy fi rmy. Banknoty zostały skse-
rowane i oznakowane specjalnym proszkiem, świecącym w promieniach UV.

– Proponuję oznaczyć zewnętrzne banknoty w całości, a wewnątrz na ro-
gach. Na pewno weźmie te pieniądze i będzie chciał je przeliczyć. Zepnie-
my je gumką tak, aby musiał dotknąć rogów, tutaj też pędzelkiem nałoży-
my proszek – opowiadał Daniel, demonstrując wszystko przed kamerą.

Według planu przygotowanego przez dziennikarzy do gabinetu urzędnika 
miał wejść Andrzej w towarzystwie Daniela, tym razem w roli wiceprezesa 
do spraw fi nansowych. Przed drzwiami gabinetu miał zostać współautor tej 
książki z ukrytą kamerą.

– Dzień dobry. Można? – zagaił Andrzej, otwierając drzwi gabinetu urzęd-
nika.

– Jestem wiceprezesem do spraw fi nansowych – przedstawił się Daniel, 
używając prawdziwego imienia i nazwiska. – Powiem szczerze: przyje-
chałem tu dziś, chcę sprawę załatwić, zakończyć, wie pan, stawiam lady 
za 67 tysięcy, więc czekamy.

– Można by było już montować to, bo kto wam zaszkodzi w tej sytuacji – 
pytał urzędnik.

– Chodzi o to, że … mi przekazał, że pan jest w stanie zająć się sprawą kom-
pleksowo i nikt już nie będzie przeszkadzał, przyjechałem tu, żeby sprawę 
załatwić z panem ostatecznie, jest kwota 10 tysięcy…

– Chcę… – urzędnik nie dał dokończyć Danielowi. – Musielibyśmy sami 
zostać.

Andrzej domyślił się, o co chodzi:
– Muszę wyjść, rozumiem, rozumiem…
Mniej więcej w tym samym czasie operator złapał fale radiowe z nadajnika, 

który miał przy sobie Daniel. Kilka minut później cała ekipa siedziała w samo-
chodzie, słuchając „na żywo” korupcyjnej rozmowy.

– Ja bym z propozycją taką nie występował, jednak była propozycja z pana 
strony. Pan powiedział, że za 10 tysięcy sprawa jest załatwiona, ale po-
wiem szczerze, ja płacę, ja też wymagam, muszę wiedzieć, za co płacę.

– Dokumentację pan zabiera, to jest pozwolenie, ja przygotowałem wszyst-
ko. To są dokumenty, do tego zrobiłem opłatę skarbową, dziennik budowy. 
Wszystkie dokumenty przygotowałem do podpisu.

– Pan z kimś jeszcze dalej załatwia?
– Nie, ja podpisuję, jestem upoważniony przez starostę.
Urzędnik, milcząc, podsunął podpisaną i opieczętowaną decyzję budow-

laną.
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– Co to jest? – zapytał Daniel, patrząc na papier. Kamera zarejestrowała 
gesty urzędnika, jednak ten milczał.

Wiadomo było, że Daniel nie mógł zostawić pieniędzy i wyjść, zabierając 
dokument z decyzją. Wtedy wrażenie byłoby takie, jakby dziennikarze namó-
wili urzędnika do wzięcia pieniędzy. Danielowi zależało zatem na tym, żeby 
zastępca naczelnika wyraźnie powiedział, co zrobi za łapówkę. Słuchając roz-
mowy dziennikarza z urzędnikiem, można się domyślić, o co chodzi. W sądzie 
jednak musi być wszystko czarno na białym. Daniel naciskał, a urzędnik mó-
wił ogólnie, zbyt ogólnie. W końcu zirytowany stylem dziennikarza zapropo-
nował:

– Może się zamienimy. Pan siądzie na moim miejscu, a ja na pana i zoba-
czymy, jak to będzie wyglądać. Ja nie będę się z panem targował. Jak wy 
możecie ze mną tak rozmawiać, z urzędnikiem państwowym.

– Ja dziś panu daję pieniądze, pan mi daje decyzję. Co jeszcze?
– Jak pan odbiera to, ja składam o dziennik budowy, w którym ja muszę 

pomyśleć, z kim będę miał kontakt, bo dziennik budowy musi być.
– Co pan będzie załatwiał?
– Ja już wszystkie dokumenty przygotowałem.
– Czemu to tyle kosztuje? – pytał w gabinecie Daniel.
– A ile adwokat kosztuje – obcesowo odpowiedział urzędnik starostwa.
– Kosztuje. Pan weźmie za tę kwotę rolę adwokata?
– Nie, tego nie powiedziałem.
– To jest 10 tysięcy, rozumie mnie pan, że to jest kawał kasy.
– Nie wiem, jak pan chce to załatwić.
– Złożył pan propozycję.
– Wyście złożyli, że chcecie to tak otwierać.
– My jesteśmy biznesmenami, mieliśmy otworzyć to w ciągu miesiąca, a się 

toczy do lipca. Reasumując, pan przyspiesza sprawę, ja dzisiaj płacę 10 ty-
sięcy i dostaję decyzję do ręki.

– Nie ma pan samowoli budowlanej, bo to, co pan teraz wykonał, jest sa-
mowolą w pewnym sensie. Ja się wam dziwię: już 50 tysięcy złotych wy-
daliście na wynajem lokalu, a ze mną takie dyskusje? To ja nadstawiam 
głowę, a nie pan.

– Bez pana tej decyzji nie będę miał.
– To ja chodzę po prokuratorach, nie pan, jak są nieścisłości, ja próbuję po-

móc. To jest sklep spożywczy i ludzie będą tam chodzić. To dobry punkt, 
przecież to nie pierwszy sklep macie. Zatrudniacie sześciuset ludzi, profe-
sjonaliści jesteście.

– Jak załatwiamy?
– Powiedziałem, jak się postępuje.
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– Ja tak nie postąpiłem, dlatego tu jestem z panem. Chcę się dowiedzieć, 
w jaki sposób załatwiamy sprawę dalej. Mnie zależy, żeby wyjść z tą decy-
zją. Ja widzę, że pan ją ma.

– Co robimy dalej?
– Nic. Ja chciałbym jeszcze z tamtym panem porozmawiać w cztery oczy.
Daniel wyszedł z gabinetu, jego miejsce zajął czekający pod gabinetem An-

drzej.
– Ja go nie znam – urzędnik podzielił się obawami z Andrzejem.
– On jest w porządku, ale ja musiałem powiedzieć wszystko prezesowi, pan 

rozumie…
– On mnie przepytuje, pyta mnie, za co płaci, ile co kosztuje. Zachowuje się, 

jakby miał kogoś z psów kontrolnych.
– A nie, nie, on jest od pieniędzy, jest taki skąpy, że „Śrubka” na niego mó-

wią. On nawet na reklamówkach oszczędza. Jak rozumiem, nie dopięliście 
sprawy?

– Jak by pan dopiął, jak on nie robi ruchów. A on ma to?
–  Przy sobie.
– On jest tym fi nansowym?
– Tak. On daje kasę i wypłaca.
– On chce wiedzieć dokładnie, ile, za co, jakie ryzyko ponosi, a ja nie będę 

mu się tłumaczył. Z jakiej racji?
– On dmucha na zimne, czy sanepid mu zaakceptuje, czy to będzie ważne.
– Ja nie mam siły i czasu mu tłumaczyć. Daję decyzję gotową i czekam 

na resztę. On powinien wziąć, rękę sobie powinniśmy podać, spotkać się 
następnym razem, powiedzieć, co następnego chcecie realizować, kto by to 
zrobił…

– To mamy to gotowe?
– Ja to mam gotowe. Wypełniłem wszystkie dokumenty, książkę budowy, 

tylko podpisywać odbiór decyzji i budować. On mnie nie będzie przesłu-
chiwać.

– To ja mu powiem.
– Ja się go boję.
– Żartuje pan?
– Ja nie wiem, czy on nie nagrywa.
– Ja go wołam, on płaci i jest.
– Ja bym wolał, jak by pan od niego wziął.
– Nie chcę, żeby to wyglądało, że ja coś z tego mam, że się z panem dogada-

łem.
– Niech on wyciąga, co ma i daje do tego…
– Ja mam ugadane z panem wszystko, zabieram dokumenty, daję pieniążki, 

jak się umówiliśmy.
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– Pan musi ruch wykonać, nie ja – powiedział urzędnik, kiedy Daniel po 
wejściu nie kwapił się z wyciąganiem pliku banknotów. Atmosfery na-
pięcia nie wytrzymał pan Andrzej.

– Niech pan wykona ruch, 10 tysięcy, jak było mówione.
Kamera zarejestrowała, jak Daniel wyciąga pieniądze i kładzie je na stole. 

Paczkę banknotów urzędnik błyskawicznie schował do szufl ady.
– Proszę wpaść do mnie, pana też zapraszam, to się poznamy. Na pewno 

będzie inaczej, pójdzie z górki, będzie na spokojnie.
– Wszystko.
– Do miłego.
– Zawsze się denerwuję, 10 tysięcy…
– Muszę… ja się narażam, wie pan.
Rozmawiając z urzędnikiem, Daniel napisał esemesa: „Wołaj chłopaków”. 

Komórkę wyciągnął pod pozorem zapisania daty uprawomocnienia się kupio-
nej właśnie decyzji. Była 15.12.

Maciej Kuciel, współautor reportażu Łapówkarz w starostwie
Drzwi się otworzyły i wyszedł Daniel 
w towarzystwie pana Andrzeja. Mi-
nęli mnie obojętnie, tylko Daniel za-
trzymał się na chwilę, żeby pokazać, 
że wszystko w porządku. Łapówka 
została wręczona. Skinąłem głową 
i zostałem sam na korytarzu pustego 
urzędu, czekając na wbiegającą na 
trzecie piętro ekipę z kamerą. Stałem 
i stałem, aż otworzyły się drzwi ga-

binetu i wyszedł z nich urzędnik. Ja minutę wcześniej pod płaszczem uru-
chomiłem małą kamerę. Obróciłem się do niego plecami, żeby nasze oczy 
się nie spotkały, ale było już za późno. Zorientował się, że wpadł. Biegiem 
rzucił się do gabinetu. Ja za nim, ale nie zdążyłem. Usłyszałem zgrzyt klu-
cza przekręcanego w zamku. Podszedłem do drzwi i zacząłem w nie walić. 

– Panie Leszku. Proszę otworzyć – wołałem, pukając. 
Kątem oka zauważyłem zbliżającą się ekipę. Usłyszałem trzask spa-

dającego szkła i odgłos otwieranego okna. Kolejne zdecydowane pukanie. 
– Panie Leszku, proszę otworzyć.
W tym momencie przypomniały mi się wszystkie oglądane fi lmy, gdzie 

funkcjonariusze przekonywali podejrzanych do otwarcia drzwi. 
– Zaraz, chwileczkę – usłyszałem.
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Potem był odgłos przekręcanego klucza, drzwi się otworzyły i pan Leszek, 
uśmiechając się, wyszedł przed gabinet. 

– Telewizja TVN – przedstawiłem się, fi lmując go małą kamerką, a obok 
stali koledzy z ekipy, fi lmując wszystko w jakości HD. – Czy mógłby pan oddać 
pieniądze, które pan wziął? – zapytałem.

– Jakie pieniądze? Ja nie wiem o co chodzi – odpowiedział.

Cała ekipa weszła do gabinetu. Niestety, plan po raz drugi zawiódł. Okazało 
się, że w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu telefony już milczą. A proku-
ratorzy, którzy odebrali połączenia na swoich telefonach komórkowych, mają 
swoje plany na spędzenie najbliższych godzin.

Maciej Kuciel, współautor reportażu Łapówkarz w starostwie
Był czwartek, a ja nie zamierzałem czekać z osobą zatrzymaną na gorą-
cym uczynku do poniedziałku. Osobą, która nerwowo chodziła po pokoju, 
wskakiwała na parapet, otwierała i zamykała okno.

– Proszę usiąść, przyjedzie policja i wszystko się wyjaśni – prosiłem.
– Chcę iść do domu. Policja wie, gdzie mieszkam – prosił urzędnik, 

próbując się przepchać przez blokującego drzwi dźwiękowca.
W końcu wyjąłem z kieszeni latarkę UV. 
– Proszę pokazać ręce – poprosiłem. 
Zaświeciłem latarkę i skierowałem snop niebieskiego światła na ręce. 

Czy świeciło światło, czy też zadziałał proszek, nie wiedziałem. Urzędnik 
opadł na krzesło zrezygnowany.

– Chcę rozmawiać w obecności adwokata – powiedział.
– Ma pan do tego prawo – odpowiedziałem. – Może jednak zechciałby 

pan się wypowiedzieć.
– Chcę adwokata. Nic nie będę mówił – wyszeptał mężczyzna.
W tym momencie Daniel poinformował mnie, że lokalna policja już 

jedzie. Nie wiem, ile minęło od zgłoszenia do przyjazdu funkcjonariuszy. 
Pewnie kilkanaście minut, może mniej, ale dla mnie to była wieczność.

W końcu cała ekipa usłyszała pukanie. W drzwiach stanęli umundurowani 
policjanci.

– Chciałem złożyć ustne zawiadomienie o popełnionym tu przestępstwie 
korupcji. Pan przyjął od mojego kolegi i towarzyszącego mu biznesmena 
10 tysięcy złotych łapówki.

– Czy to prawda? – zapytał funkcjonariusz urzędnika.
– Nie będę nic mówił. To poważne zarzuty, chcę adwokata – powiedział 

urzędnik.
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– Co stało się z pieniędzmi? – zapytała towarzysząca aspirantowi funkcjo-
nariuszka.

Pieniądze zniknęły, nie było ich w gabinecie urzędnika. Na szczęście dla 
dziennikarskiego śledztwa pan Andrzej był nałogowym palaczem.

– Zrobiłem już wszystko, co mogłem. Ode mnie już nic nie zależało – 
wspominał później. Stanąłem na parkingu i zapaliłem papierosa. – Nag-
le zobaczyłem, jak urzędnik wychyla się przez okno i coś upycha pod 
parapetem. To były nasze pieniądze.

Kiedy ekipa pukała do drzwi, urzędnik chował pieniądze. Reporterzy mie-
li szczęście, mimo chaosu wszystko się nagrało: moment wręczania łapówki, 
chowanie pieniędzy przez urzędnika, a także przyjazd policji. Udało się zare-
jestrować obraz ze wszystkich kamer, także tych ukrytych, które mieli na sobie 
pan Andrzej i Daniel. 

Jaki był koniec? Policjant z grupy dochodzeniowo-śledczej wychylił się za 
okno i ręką sięgnął za parapet. Na biurku pod nosem zatrzymanego urzędnika 
pojawił się plik banknotów. Sto, dwieście trzysta, tysiąc, pięć, osiem, dziewięć, 
dziesięć tysięcy złotych wyliczał funkcjonariusz, a urzędnik chował twarz 
w dłoniach. Później, już na komendzie profesjonaliści z opolskiego Wydziału 
do spraw Korupcji oświetlili mu ręce lampą UV. Znaleziono dwa ślady. Kolejne 
były przy parapecie. Proszek zadziałał180. 

III. Łapówkarz w starostwie, TVN, Uwaga!, 10.11.2011, Maciej Kuciel, Daniel
Liszkiewicz

Potem były przesłuchania. Daniel wyszedł z komendy jako ostatni, było po 
północy 4 listopada 2011 roku. Tego samego dnia wieczorem Sąd Rejonowy 
w Brzegu zatwierdził areszt tymczasowy dla urzędnika starostwa.

180 Zob. http://uwaga.tvn.pl/53341,wideo,303144,lapowkarz_w_starostwie,lapowkarz_w_
starostwie,reportaz.html [dostęp 15.01.2015].

2-łamanie.indd   81 2017-01-20   14:12:20



82 Reporter w przebraniu

25 lutego 2013 roku przed Sądem Rejonowym w Brzegu zapadł wyrok 
w sprawie przyjęcia 10 tysięcy zł łapówki przez zastępcę naczelnika Wydziału 
Architektury w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Leszek P. został skazany na 
dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat, sąd orzekł też wobec 
niego zakaz zajmowania stanowisk publicznych związanych z wydawaniem 
decyzji administracyjnych na dziesięć lat. Urzędnik nie odwołał się od wyroku.

3.2. Zakup prawie kontrolowany

Dobry researcher (dokumentalista) to skarb dla każdej redakcji. Znajduje te-
mat reportażu, przekonuje bohatera do rozmowy, zbiera potrzebne informacje 
i pomaga w przygotowaniu planu zdjęciowego. Od niego zależy sukces repor-
tera i programu. Rolę i wartość dokumentalisty dostrzegł i dokładnie opisał 
Stieg Larsson w bestselerowej serii Millennium181. To dzięki resercherce główny 
bohater dostał niezbędne informacje, które umożliwiły mu opublikowanie 
książki i wyjście z tarapatów. Od dokumentowania zaczynał też Antonio Salas. 

W telewizji researcher często pozostaje anonimowy. Nie wymieniamy go 
często w tzw. tyłówce, która kończy reportaż. Są tam autorzy zdjęć, reporterzy, 
montażysta, ale nie ma dokumentalisty, a to przecież dzięki niemu reporter 
wyjechał na zdjęcia, ma temat i odbiera prestiżowe nagrody. 

Resercherem zwanym też asystentem reportera był Endy Gęsina-Torres. Za-
czynał w TVN24, aby później razem z Tomaszem Sekielskim przenieść się do 
TVP. Dzisiaj jest znany przede wszystkim ze swojego reportażu wcieleniowego 
z ośrodka dla uchodźców w Białymstoku182. 

Zanim zdecydował się na przyjęcie tego tematu, miał za sobą doświadcze-
nie w pracy „pod przykrywką”, które zdobył właśnie jako dokumentalista.

Endy Gęsina-Torres, reporter, autor prowokacji w ośrodku dla uchodźców 
w Białymstoku

Moją pierwszą akcją z ukrytą kamerą 
było sprawdzenie, jak postępują prace 
przy budowie odcinka autostrady A2. 
Chodziło o równoczesne sprawdzenie, 
jak pracują Chińczycy i ich fi rmy, które 
wygrały przetarg na budowę tego odcinka 
autostrady. Pojechałem tam, posługując 

181 S. Larsson, Millennium. Trylogia, Warszawa 2011.
182 Więcej na ten temat na s. 165.
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się przykrywką przedsiębiorcy, który jest zainteresowany wybudowaniem 
w przyszłości baru McDonald’s obok trasy.

Chciałem osobiście zapytać kierownika budowy, czy zdążą w terminie, 
czy długo trzeba będzie czekać… Okazało się, że są w totalnej dupie. Nie 
zdążą z otwarciem autostrady, jak planuje premier Donald Tusk, tak jak 
obiecują politycy. Stwierdził, że trzeba byłoby sprowadzić co najmniej trzy 
tysiące chińskich robotników, żeby zdążyć na czas. Wszedłem do baraków, 
gdzie mieszkali ci Chińczycy, sfi lmowałem warunki, w jakich mieszkają 
i pracują, ale oczywiście materiał dotyczył terminu zakończenia prac przy 
budowie. To była moja pierwsza ukryta kamera.

Dokumentaliście fałszywa tożsamość służy zebraniu lub potwierdzeniu in-
formacji; nie zawsze takie działania są nagrywane ukrytą kamerą, a nawet jeśli 
tak się dzieje, nie są wykorzystywane w emitowanych reportażach. W takich 
działaniach wyspecjalizował się Daniel Liszkiewicz, dokumentalista progra-
mów Uwaga! i Superwizjer TVN. Za materiał Rakotwórcze HCB nad Bałtykiem 
otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich183. Ma na swoim 
koncie kilkadziesiąt dziennikarskich prowokacji. Początki, jak sam mówi, były 
trudne, chociaż jego pierwsze zadanie nie wydawało się skomplikowane: „Idź 
na bazar, kup lewy alkohol i nagraj to ukrytą kamerą”. 

3.2.1. „Nazywam się Darek i chcę kupić wódkę na wesele”

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Wszedłem na ten plac, włączyłem 
ukrytą kamerę, która wydawała mi 
się nie bardzo ukryta. Miałem wra-
żenie, że wszyscy ludzie patrzą w oko 
tej kamery. Pamiętam to jak dziś. 
Byłem przerażony. Nie wiedziałem, 
czego się ode mnie oczekuje, i nikt 
nie powiedział mi, jak mam to zro-

183 Maciej Kuciel i Daniel Liszkiewicz otrzymali nagrodę SDP za reportaż Rakotwórcze HBC 
nad Bałtykiem, cz. 1 i 2, TVN, Uwaga!, 14–15.05.2012 – za rzetelne dziennikarskie śledztwo, 
udokumentowane zbieranymi przez wiele miesięcy dowodami, w sprawie najwyższego zagro-
żenia ekologicznego i udowodnienie niekompetencji urzędników, niosącej skutki dla naszego 
zdrowia.
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bić, bo nikt nie wiedział naprawdę, jak to zrobić. Po prostu weź ukrytą 
kamerę i to zrób. Kup alkohol, a reszta zostaje w twoich rękach.

Można się zastanawiać, czy praca z ukrytą kamerą, wcielanie się w rolę na-
leży do zadań dziennikarskich. Nie można nauczyć się tego ani na uniwersyte-
cie, ani w redakcjach. Początki zawsze wyglądają podobnie: weź kamerę i zrób 
nagranie. Jaki znajdziesz na to sposób, to już twoja sprawa. Oczywiście, zgod-
nie z omówionymi wcześniej zasadami działania takie muszą być uzasadnione 
i rangą tematu, jego społecznym znaczeniem, i brakiem możliwości realiza-
cji materiału w inny sposób. Powinny także służyć potwierdzeniu podejrzeń 
i przypuszczeń, a nie sprawdzaniu, czy jest tutaj temat dla dziennikarza. Tak 
czy inaczej, w redakcjach nie ma na ogół instrukcji warsztatowych dotyczą-
cych tego, jak wcielić się w rolę wybranej postaci, czyli, mówiąc dosadnie, jak 
oszukać. 

Wyposażony po raz pierwszy w ukrytą kamerę Daniel musiał zatem zna-
leźć swój własny sposób na „oszukiwanie”.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Przechodziłem pomiędzy tymi straganami, przeszedłem raz, przeszedłem 
drugi, ale bałem się zapytać. Bałem się zapytać tych ludzi, którzy tam 
handlowali, gdzie tu można kupić lewy spirytus. W końcu zacząłem py-
tać, ale od słowa do słowa, od rozmowy do rozmowy zorientowałem się, 
że takie pytanie nie przyniesie efektu. Musiałem zrobić coś innego i wtedy 
wpadłem na pomysł, że muszę coś kupować. Kupię kilogram jabłek i do-
piero wtedy zacznę rozmawiać. I to się od razu zmieniło.

Kupiłem faktycznie kilogram jabłek. I dopiero po zakupie tych jabłek 
zacząłem pytać sprzedawcę, czy czegoś nie widział, czy nie wie, gdzie moż-
na taki tani spirytus kupić. To była zupełnie inna rozmowa. Wcześniej ci 
ludzie patrzyli na mnie i zastanawiali się, czy jestem jakimś tajniakiem, 
wywiadowcą, kimś, kto chce kogoś na czymś złapać. Po krótkiej rozmowie 
przy jabłkach o tym, czy nie są twarde, gdzieś tam odwołałem się do żony. 
Parę historii sprzedanych z własnego życiorysu, które w takich kontaktach 
sprzedający–kupujący są normalne. Dopiero wtedy zaczęliśmy rozma-
wiać. Wskazali mi jednego pana, potem wskazali mi kolejnego i jeszcze 
jednego. „Tutaj ten ma dobry, tamten gorszy” – i tak dalej. Wiedziałem 
już, gdzie szukać, zostałem skierowany w odpowiednie miejsce.

Metoda z pozoru wydawała się prosta, a nawet dość oczywista: wtopić się 
w miejsce, wyczuć klimat, dopasować się do ludzi i sytuacji. Metoda prosta 
teoretycznie, w praktyce trochę trudniejsza.
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Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Musisz uwzględnić wiele rzeczy, w tym wygląd i ubranie. Nie możesz pójść 
na plac ubrany w garnitur i drogie ciuchy i pytać o tani spirytus. Musisz 
też wyrażać się specyfi cznie, trzeba zmienić język. Pamiętam, jak odsłu-
chiwałem nagrania, to czasami nie chciało mi się wierzyć, że to ja mówię. 
Sposób, w jaki dostosowałem się do tego, jak ludzie rozmawiają, do ich 
języka, sposobu odnoszenia się do siebie, to przychodziło mi jakoś natu-
ralnie. Zawsze starałem się dopasować, wziąć pod uwagę wszystkie te ele-
menty, które spowodują, że zostanę w tym środowisku dobrze odebrany, 
że wejdę w nie naturalnie, że nie będę sztuczny.

Dobrze dobrane szczegóły ubrania to podstawowa umiejętność reporte-
ra wcielającego się w rolę. „Sprana kurtka dżinsowa, tenisówki i już mamy 
kierowcę samochodu dostawczego” – mówi Tomasz Patora, długoletni 
dziennikarz „Gazety Wyborczej”, dzisiaj pracujący w TVN. – „Wymięty pod-
koszulek, przetłuszczone włosy i młody wygląd – tak w opinii ludzi wygląda 
klasyczny ekolog”.

Numer „na ekologów” Tomasz Patora wykorzystał przy materiale o używa-
niu zanieczyszczonej soli przemysłowej do produkcji żywności. Podstawowe 
zadanie reporterskie polegało na obserwacji fi rmy sprzedającej sól184. Niestety, 
zakład znajdował się na otwartej przestrzeni, więc każdy zatrzymujący się sa-
mochód wzbudzał podejrzenie. Wtedy dziennikarze wpadli na pomysł „eko-
logów”, którzy prowadzą badania nad zachowaniem kreta. „Ekolodzy” sami 
zgłosili się do fi rmy i poinformowali o swojej obecności i celu badań. Dzięki 
temu ich obecność nie wzbudzała żadnych podejrzeń185.

Wracamy do Daniela, który objechał kilka placów targowych, stosując swo-
ją nową metodę: kupno jabłek, rozmowa o niczym, a później wypytywanie 
o tani spirytus. Wiedział już całkiem sporo, kiedy autor reportażu podniósł 
poprzeczkę. Chciał informacji nie o detalistach, tylko o hurtownikach. 

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Reporter, który realizował ten materiał, wezwał mnie na montaż i zapy-
tał, który z tych trzech sprzedawców jest hurtownikiem. W którego bę-

184 T. Patora, Rakotwórcza sól na polskich stołach, TVN, Uwaga!, 29.02.2012.
185 Po emisji reportażu policja i inspektorzy weterynaryjni zabezpieczyli 500 ton soli podej-

rzanego pochodzenia. Przeprowadzono kontrolę w 88 zakładach. Prokuratura postawiła zarzuty 
pięciu osobom. W 2015 roku umorzyła jednak śledztwo, uzasadniając, że jedzenie soli drogowej 
nie jest szkodliwe dla ludzi, więc nie może być mowy o wpływie na „bezpieczeństwo produktu”. 
Przedsiębiorcom, którzy sprzedawali sól przemysłową jako spożywczą, grożą jedynie postępo-
wania administracyjne ze strony Inspekcji Handlowej i Inspekcji Sanitarnej.
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dziemy celować? W którego będziemy mierzyć? Powiedziałem, że w tego 
z Będzina. „A dlaczego?”, zapytał. Ja mówię, że nie wiem, ale odniosłem 
wrażenie, że pewność siebie tego człowieka, sposób, w jaki załatwia spra-
wy, świadczą o tym, że on się nie boi, że jest dobrze ustawiony i że robi to 
od dawna.

Nagrania Daniela potwierdziły informacje reporterów Wojciecha Borkow-
skiego i Anny Barańskiej. W sprzedaży był skażony spirytus, oczyszczany w nie-
legalnych fabryczkach i rozlewany do butelek. Jak donosił program Uwaga!

Odkazić skażony spirytus jest bardzo łatwo. Choć na liście skażalników jest 20 substan-
cji, także takich, które bardzo trudno usunąć, to powszechnie używa się łatwo usuwal-
nego bitrexu. Amatorzy używają kreta i domestosa do usunięcia bitrexu ze skażonego 
spirytusu, wyspecjalizowani przestępcy kupują czysty związek chemiczny. Potem taki 
alkohol jest już gotowy do picia186.

Policja znajdowała lewy alkohol nie tylko na bazarach, także w restaura-
cjach, pubach, barach. Obliczano, że Skarb Państwa tracił przez ten proceder 
miliardy złotych. Zawsze decydowała cena. Nawet barmani z luksusowych re-
stauracji kupowali alkohol niewiadomego pochodzenia. Przekonał się o tym 
Endy Gęsina-Torres, który udając bezdomnego, oferował na sprzedaż luksu-
sowy alkohol.

Endy Gęsina-Torres, reporter, autor prowokacji w ośrodku dla uchodźców 
w Białymstoku

Dowiedzieliśmy się, że restauracja w centrum Warszawy kupuje od bez-
domnych kradziony przez nich alkohol luksusowych marek. Postanowi-
łem to sprawdzić. Od razu mi się udało, zaproponowali mi 30 złotych 
za butelkę johnniego walkera. Postanowiłem pójść do innych. W sumie 
byłem w ośmiu, w każdej chcieli kupić alkohol. W końcu sprzedałem go 
za 50 złotych za butelkę187.

Dla reporterów z TVN było oczywiste, że wprowadzaniem lewego alkoholu 
na rynek zajmowali się nie detaliści, tylko zorganizowane grupy przestępców. 
Celem dziennikarzy Uwagi! stali się hurtownicy.

„Reporterzy UWAGI! dotarli do człowieka, który zajmuje się sprzedażą ta-
kiego alkoholu – zaproponował zakup z cysterny, na dodatek zaoferował także 

186 Więcej informacji o tej historii można znaleźć na stronach Uwaga! TVN: http://uwaga.
tvn.pl/9313,news,1,zalew_skazonej_wodki,reportaz.html [dostęp: 10.07.2014].

187 „Rąbiemy drogą gorzałę i sprzedajemy na Starówkę”, TVN24, Czarno na białym, 
17.04.2012.
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«osprzęt» – butelki, kapsle, naklejki na butelki” – czytamy na stronach progra-
mu Uwaga!188.

Warto zatrzymać się na chwilę przy tym krótkim, konkretnym zdaniu, któ-
re tak naprawdę opisuje wielomiesięczny trud przygotowywania materiału. 
„Dotrzeć”, „być w posiadaniu informacji”, „zdobyć albo dysponować infor-
macjami, dokumentami, nagraniami” – pod tymi stwierdzeniami, nierzadko 
pochodzącymi z języka rozmaitych służb, kryje się praca reporterów lub do-
kumentalistów, często niewidoczna na ekranie. Za kilkudziesięciosekundową 
wstawką albo trwającą nie dłużej niż minutę lub półtorej sceną kryją się godzi-
ny, a nawet dni poświęcone na przygotowanie całej operacji. 

Przed Danielem było kolejne zadanie: kupić nie parę butelek od detalistów, 
ale hurtowe ilości lewej wódki.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Miałem telefon do tego człowieka z bazaru. Zadzwoniłem do niego pod 
pretekstem, że chcę kupić więcej tego alkoholu na wesele. Oczywiście powo-
łałem się wcześniej na naszą rozmowę przy kupnie pierwszej butelki. Nie 
byłem już obcym. Miałem jego numer telefonu. Znałem go i on znał mnie.

Zapytał mnie: „Ile?”. Powiedziałem, że chcę około 30–50 butelek alko-
holu, no i umówiliśmy się. Od razu zaczęły się problemy z miejscem i ter-
minem spotkania. Nie było to takie proste, jak nam się wydawało. Powstał 
zasadniczy problem, kto podejmie inicjatywę co do miejsca spotkania, a to 
nam determinowało wszystko.

Pierwsze pytanie człowieka, z którym wchodzisz w interakcję: „Kim 
jesteś i skąd się wziąłeś?”. To jest podstawa. Legenda. Nawet w banalnej 
sprawie zakupu alkoholu. Facet zapyta: „Po co ci ta wóda?”. Jeżeli zrobisz 
„yyy…”, jesteś skończony. Przegrałeś. Nie jesteś w stanie zrobić już nic. 
Nie możesz zgłupieć. Musisz mieć odpowiedź na każde pytanie. Trzeba 
pamiętać, co się powiedziało. Im częściej wchodzisz w interakcję, częściej 
prowokujesz, prawdopodobieństwo wpadki rośnie w postępie geometrycz-
nym. Przykład. Idę kupić alkohol. Mówię: „Nazywam się Darek i chcę 
kupić wódkę na wesele”. Podałem dwie nieprawdziwe informacje. Za dru-
gim razem muszę pamiętać te dwie informacje, jakie podałem, i tak było 
w przypadku alkoholu, który kupowaliśmy z Wojtkiem Borkowskim.

Wprowadziłem Wojtka, a on na spotkaniu powiedział już nie o wese-
lu, ale że chce wódkę na handel. W tym momencie sprzedawca spojrzał na 
mnie. Ja zamarłem, a on powiedział: „Ty, kurwa, ale mówiłeś, że chcesz 
to na wesele”. Na co ja odpowiedziałem od razu: „Co, kurwa, miałem po 

188 Zalew skażonej wódki, 25.10.2007, http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/zalew-skazo-
nej-wodki,134129.html [dostęp: 15.11.2015].
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placu chodzić i rozpowiadać, że chcę tym handlować”. Gościu od razu 
spokorniał: „Sorry, rozumiem”.

Musisz zareagować, jeśli wpadniesz na jednym kłamstwie i cię złapią 
na tym kłamstwie. Jeśli nie masz natychmiastowej odpowiedzi, jesteś ugo-
towany. Możesz zmyślać na bieżąco, ale każde kłamstwo zwiększa ci liczbę 
kłamstw, o jakich musisz pamiętać na kolejnym spotkaniu. Nie wiesz prze-
cież, co ten człowiek zapamięta z rozmowy z tobą. Skąd masz wiedzieć?

Pierwsze spotkanie było w pizzerii w Będzinie. W miejscu, które on 
sam wyznaczył. Podczas rozmowy okazało się, że załatwienie przez faceta 
cysterny z wódką też nie będzie problemem. Wszystkie alkohole w dowol-
nych butelkach, czy to wódka wyborowa, czy inna, nawet whisky. Mogli 
zrobić praktycznie wszystko. To był alkohol robiony ze spirytusu przemy-
słowego, który był normalnie wykorzystywany przy produkcji podpałek do 
grilla. Bardzo prostą metodą wytrącano z niego składnik, który skażał ten 
spirytus. W zależności od tego, jaką metodą ten składnik był eliminowany, 
takiej jakości spirytus trafi ał na rynek.

Ta grupa musiała mieć nie tylko dostęp do alkoholu, ale również do 
oryginalnych butelek, bo zamówiliśmy różne rodzaje wódki i dostaliśmy 
je w oryginalnych butelkach, zapakowanych i zalakowanych. Kiedy od-
bieraliśmy tę wódkę, zaskoczyło nas i zdziwiło, że te butelki były jeszcze 
ciepłe. Ta rozlewnia musiała być praktycznie gdzieś pod nosem. Byliśmy 
tuż koło miejsca, gdzie produkowano alkohol na masową skalę. Niestety, 
nie dotarliśmy do fabryki. Próbowaliśmy później jeździć po okolicznych 
osiedlach i zlokalizować taśmę produkcyjna, ale się nie udało.

Sam odbiór tej wódki to była fi lmowa akcja. Czekaliśmy na telefon 
i wskazanie miejsca, gdzie możemy odebrać towar. Razem z Wojtkiem 
w samochodzie załadowanym kamerami czekaliśmy na sygnał. Sygnał nie 
nadchodził. Facet zadzwonił raz i powiedział, że się to troszeczkę opóźni. 
Napięcie rosło. Potem zadzwonił jeszcze raz i powiedział, że możemy się 
spotkać, ale za jakiś czas. Myśmy się już wtedy bali, że kamery nie wytrzy-
mają. Trzeba pamiętać, że wszystko to było nagrywane z mikroobiektywu 
na zwykłe kamery, jakie można dostać w sklepach. Maksimum 90 minut 
taśmy i ograniczenia ze względu na baterie. Dwukrotnie wyłączaliśmy 
sprzęt i dwukrotnie rozpoczynaliśmy nagrywanie.

To wszystko trzeba było bardzo dokładnie i precyzyjnie planować. 
Jeżeli ktoś przytrzymał cię za długo i nie miałeś możliwości wyłączenia 
kamery, to koniec. Mogłeś przeprowadzić świetną prowokację, mogło się 
udać wszystko, co zaplanowałeś, ale po przyjeździe do redakcji mogłeś zo-
baczyć, że nie nagrały ci się najważniejsze rzeczy.

Czekaliśmy w McDonaldzie w Będzinie, byliśmy mocno podenerwo-
wani. Samochód pełen ukrytych kamer, my obwieszeni sprzętem i czło-

2-łamanie.indd   88 2017-01-20   14:12:22



893. Undercover journalism po polsku

wiek, który przesuwa terminy spotkania. Siedzieliśmy razem z ochronia-
rzami i oni tak za bardzo nie wiedzieli, co mają robić i jaka jest ich rola. 
W końcu jeden z nich zapytał: „Panowie, kiedy mamy interweniować?”. 
Ja mu na to: „Wtedy, kiedy usłyszycie, że stoimy nad dołem z wapnem”. 
I oni wtedy zamarli, a ja po prostu rzuciłem żart dla rozładowania at-
mosfery, w który oni uwierzyli. Wzięli to na poważnie. Przysłuchiwali się 
temu, co będziemy robić, co będziemy kupować, i dla nich to nie były żar-
ty. Mnie wydawało się to wówczas całkiem śmieszne.

W końcu transakcja doszła do skutku. Hurtownik przywiózł „jeszcze cie-
pły” alkohol. Dziennikarze władowali go do bagażnika i odjechali. W dalszych 
częściach reportażu dziennikarze zajęli się ustalaniem osób odpowiedzialnych 
za dopuszczenie „lewego” alkoholu na teren naszego kraju.

3.2.2. Grzegorz Kuczek w roli Grzegorza Sztucznego, czyli dzienni-
karz oskarżony

Wcześniej i później reporterzy programu Uwaga! wielokrotnie wykorzystywa-
li „zakup kontrolowany” w realizacji materiałów. Do historii dziennikarstwa 
śledczego przeszła prowokacja, którą przeprowadził Grzegorz Kuczek, kupując 
na bazarze fałszywy dowód osobisty i pokazując, że oszuści w Polsce mogą 
czuć się bezpiecznie. Emisja reportażu zakończyła się procesem sądowym 
i głośnym wyrokiem.

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
W przypadku Kuczka przypusz-
czam, że gdyby nie konferencja pra-
sowa stacji, to mógłby nawet pójść 
do więzienia, a na pewno dostać 
wyrok w zawieszeniu. To była kwe-
stia wyłącznie dobrej woli organów 
ścigania i sądu.

Pozornie przy tej realizacji TVN wszystko musiało się udać. Wystarczyło 
pójść na bazar kupić dowód i pokazać, jak łatwo posługując się fałszywą tożsa-
mością, można wynająć mieszkanie, drogi sprzęt lub założyć konto w banku.

„Mogliśmy kupić nawet legitymację służb specjalnych, tylko po co nam 
ona. Uznaliśmy, że dowód wystarczy” – opowiada Monika Szymborska. Reali-
zację materiału zaproponowano początkującemu wówczas w programie Uwa-
ga! Grzegorzowi Kuczkowi. Dziś wspomina, że został uprzedzony przez szefów 
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redakcji, jakie mogą go spotkać prawne konsekwencje. Mimo to postanowił 
zaryzykować:

Grzegorz Kuczek, reporter programu Uwaga! TVN
Zdawaliśmy sobie sprawę z zagroże-
nia. Posługiwanie się fałszywym do-
kumentem jest karalne, chodziło jed-
nak o pokazanie panującej patologii, 
na którą nikt nie zwracał uwagi.

W 2004 roku, kiedy przystąpiono do przygotowania materiału, w po-
wszechnym użyciu były jeszcze książeczkowe dowody osobiste. Dane osobiste 
ręcznie wpisywał urzędnik, zdjęcie zaś przytwierdzano metalowymi zszyw-
kami. Zadanie polegało na kupieniu czystej niewypełnionej książeczki, a na-
stępnie wypełnieniu jej danymi nieistniejącej osoby – Grzegorza Sztucznego. 
Według prawa posługiwanie się fałszywymi dokumentami, a tym bardziej ich 
tworzenie, jest karane. Za podanie nieprawdziwych danych, posługiwanie się 
fałszywymi dokumentami, na przykład przy zakładaniu konta bankowego 
lub kupnie telefonu komórkowego, można dostać nawet do pięciu lat: „Kto, 
w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego 
dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu”189.

Monika Szymborska, producentka programu, tłumaczy, że „oszustwo dzien-
nikarza” było specjalnie niedoskonałe. Nazwisko „Grzegorz Sztuczny” nie paso-
wało do numeru PESEL. Pracownicy banku powinni to natychmiast wychwycić. 
„Byliśmy tylko ciekawi, na jakim etapie ta sprawa się rypnie” – mówi Szymborska.

V. Fałszywa tożsamość, 16.02.2004, Grzegorz Kuczek

189 Kodeks karny, art. 270, § 1.
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W niedzielę 8 lutego 2004 roku o 10.30 Kuczek na giełdzie samochodowej 
kupuje prawo jazdy. Bez większych problemów, ale okazuje się, że pieczątka 
na zdjęciu zawiera błąd. Dzień później próbuje szczęścia na nieistniejącym już 
obecnie Stadionie X-lecia. 

– Dokumenty, potrzebuję kupić dokumenty. Chodzi mi o dowód osobisty… 
– wypytuje Kuczek.

– Dowód osobisty? Nie ma żadnego problemu. Dajesz zdjęcie i za pół godzi-
ny masz – odpowiada handlarz.

– A bezpieczny? – pyta dziennikarz.
– Tak, na czyjeś dane – odpowiada sprzedawca.
– Ile kosztuje?
– 500 złotych190.
W reportażu rozmowa wydaje się banalnie prosta. W rzeczywistości nie 

obyło się bez niebezpiecznej wpadki.

Grzegorz Kuczek, reporter programu Uwaga! TVN, autor materiału Fał-
szywa tożsamość191

Zacząłem rozpytywać o dowód i niemal zaraz wpadłem z ukrytą kame-
rą. Nigdy się tak nie bałem, kiedy zaciągnięto mnie w odludne miejsce. 
Od razu powiedziałem, że jestem dziennikarzem i szukam dowodu. Na 
szczęście skończyło się na utracie kasety z nagraniem. Do dzisiaj, mimo 
że wielokrotnie używałem ukrytej kamery, prześladuje mnie tamto wspo-
mnienie. Pytania: „Co masz w torbie?”, „Co tam chowasz?”, „Kim jesteś?”. 
Wcześniej nie miałem żadnych oporów przed użyciem ukrytej kamery, 
potem za każdym razem czułem się mało komfortowo.

Kręcenie się po bazarach jednak się opłaciło. Kuczek znalazł dojście nie 
tylko do ludzi przerabiających prawdziwe dowody. Udało mu się znaleźć praw-
dziwy skarb – źródło czystych dokumentów, które można było wypełnić zmy-
ślonymi danymi. Czysta książeczka kosztowała oczywiście dużo więcej.

– Jest zrobiony na oryginale do wypełnienia – reklamował sprzedawca.
– Ile?
– Dwójka.
Jak wynikało z reportażu w programie Uwaga!, 2 tysiące złotych za dowód 

były doskonałą „inwestycją”. Bez problemu Grzegorz Sztuczny wynajął miesz-
kanie, wypożyczył samochód, narzędzia budowlane, sprzęt narciarski i zdobył 
drogi sprzęt. W każdym momencie Sztuczny mógł zniknąć, oczywiście razem 
z pieniędzmi za sprzedany samochód i sprzęt. Na bazarze można było przecież 

190 Fragment reportażu Fałszywa tożsamość, 16–17.02.2004, autor Grzegorz Kuczek.
191 Uwaga!, TVN, 16–17.02.2004.
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wszystko upłynnić. Nikt nie zainteresował się pochodzeniem oferowanego to-
waru. 

Dopiero w banku po wpisaniu zmyślonego numeru PESEL oraz numeru 
i serii dowodu osobistego okazało się, że dowód ten jest fi kcyjny, a system ban-
kowy odrzuca możliwość założenia konta. W dodatku system komputerowy 
wyświetlił informację, że seria i numer dowodu są zastrzeżone, co oznacza, że 
ktoś zgłosił kradzież dokumentu. Urzędniczka banku nie zatrzymała jednak 
dowodu, nie zawiadomiła policji ani przełożonych. Sztuczny bez problemu za-
brał dokumenty i się ulotnił.

– Co w takim wypadku powinien zrobić pracownik banku? – pytał Grze-
gorz Kuczek występujący już jako dziennikarz.

– Wezwać policję – przytomnie odpowiedziała urzędniczka.
– Dlaczego więc pani tego nie zrobiła?
To pytanie pozostało w materiale bez odpowiedzi.

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
– Chcieliśmy pokazać, że dysponując dokumentem, można zrobić wszyst-
ko. Można wziąć kredyt, na kogo się chce. Gdyby nie nasze celowe błędy, 
to mogłoby pójść dalej. Chcieliśmy sprawdzić, jak to wszystko działa. To 
materiał sprzed kilku lat, ale do tej pory różne systemy weryfi kacji perso-
naliów nie są kompatybilne.

Wydawałoby się, że cel został osiągnięty. Pokazano bezradność nie tylko 
policji i prokuratury tolerującej pod swoim nosem kwitnący handel fałszyw-
kami. Obnażono luki w systemie, w wyszkoleniu pracowników banku, a tak-
że uświadomiono ludziom, jak łatwo mogą zostać oszukani. A jednak, to nie 
z tego powodu reportaż Grzegorza Kuczka przeszedł do historii polskiego 
dziennikarstwa. Właściwie należałoby podziękować dyrekcji banku, która zło-
żyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dzien-
nikarza. Dzięki temu casus Kuczka stał się pretekstem do dyskusji o tym, co 
wolno dziennikarzom – czy można usprawiedliwić łamanie przez nich prawa, 
jeżeli działają w ważnym interesie społecznym. Jednym słowem sprawa Kucz-
ka wywołała dyskusję192 na temat wprowadzenia do polskiego prawa tzw. kon-
tratypu, który skutkowałby wyłączeniem w jasno określonych przypadkach 
odpowiedzialności karnej dziennikarzy.

192 Wiele materiałów na ten temat czytelnik znajdzie na stronie Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich: http://www.sdp.pl/wywiady/8400,dziennikarz-sledczy-stroz-demokracji, 
1378397543 [dostęp: 15.11.2015], http://www.pogotowiedziennikarskie.pl/rozprawy-sado-
we/artykuly/dziennikarz-skazany-za-prowokacje [dostęp: 10.10.2016], http://www.sdp.pl/
analizy/10178,studia-o-etyce-artykul-marka-palczewskiego,1410416735 [dostęp: 10.10.2016].
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Kiedy prokuratura postanowiła postawić Kuczkowi zarzuty, stacja TVN 
w obronie swojego dziennikarza zorganizowała konferencję prasową. Wy-
stąpili na niej Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, i producentka 
Uwagi!, Monika Szymborska.

„Dla nas takie postępowanie prokuratury to próba duszenia i sondowania, 
na ile można kontrolować media” – mówił Edward Miszczak193.

Szefowie prokuratury krajowej nie poparli działań swoich podwładnych.

Stanowisko Prokuratury Krajowej jest takie, że przypadek ten traktujemy jako klasycz-
ny przykład znikomej społecznie szkodliwości czynu – mówił Karol Napierski, pro-
kurator krajowy. – Formalnie, mamy do czynienia z naruszeniem przepisów kodeksu 
karnego, bo zakupiono fałszywy dowód osobisty i posłużono się nim, niemniej jednak 
intencje sprawcy tego czynu były na tyle społecznie akceptowalne, że nie widzimy uza-
sadnienia, aby dziennikarz odpowiedział karnie za swój czyn194.

Sąd umorzył postępowanie przeciwko Grzegorzowi Kuczkowi, stwierdza-
jąc niską szkodliwość czynu. W uzasadnieniu czytamy: „Bezspornym jest, że 
działanie oskarżonego będące podstawą zarzutu zostało podjęte w ramach 
realizowanego programu publicystycznego i miało na celu przedstawienie 
zjawiska nielegalnego obrotu sfałszowanymi dokumentami oraz zwrócenie 
uwagi na konsekwencje tego zjawiska”. Sąd odniósł się też z aprobatą do pracy 
dziennikarzy śledczych: „Jest bowiem powszechnie znanym faktem, że w wie-
lu przypadkach, dzięki działaniom dziennikarzy noszącym znamiona tzw. 
prowokacji dziennikarskiej doszło do wykrycia szeregu patologicznych spo-
łecznie zjawisk, w tym wielu przestępstw. Działania takie nie mogą być więc 
uznane za szkodliwe społecznie, bowiem wręcz przeciwnie, leżą w społecznym 
interesie”195.

Ten wyrok był szeroko komentowany nie tylko przez prawników. Dla więk-
szości oznaczał nowe, bardziej łaskawe podejście sądów do kontrowersyjnych 
działań dziennikarzy śledczych. Trzeba pamiętać, że w 1995 roku inny sąd tak 
uzasadniał wyrok skazujący reportera „Super Expressu”196:

Oskarżony bezpodstawnie uważał, że zawód dziennikarza, który wykonuje, upoważnia 
go do przekraczania granic prawa dla uzyskania informacji. Świadczą o tym jego słowa, 
że to, co zrobił, nie jest społecznie szkodliwe, a wręcz przeciwnie. (…) Dziennikarz nie 

193 Zob. http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/dd-5987851-grzegorz-sztuczny,132425.html 
[dostęp: 10.10.2016].

194 Tamże.
195 Zob. http://www.medianews.com.pl/info_media4086.php3 [dostęp: 15.11.2015].
196 Dziennikarz „Super Expressu”, udając obywatela Francji, zgłosił kradzież dokumentów 

i gotówki. Później w gazecie opisał między innymi problemy policjantów z porozumieniem się 
z obcokrajowcem. Dziennikarzowi postawiono trzy zarzuty: zawiadomienie o przestępstwie 
niepopełnionym, składanie fałszywych zeznań, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy.
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może naruszać prawa, zasłaniając się zbieraniem informacji. Mając ogromny wpływ 
na opinię publiczną, na kształtowanie światopoglądu, dziennikarz nie może lansować 
mody na stanie ponad prawem z racji zajmowanego stanowiska, nie może utwierdzać 
społeczeństwa w przekonaniu, że naruszanie prawa przez jednych jest, a przez innych 
nie jest przestępstwem197.

W tym wypadku sąd był jak widać bezkompromisowy. Potraktował dzien-
nikarza jak zwykłego obywatela. Oczywiście uzasadnienie odnosiło się do kon-
kretnego wyroku w konkretnej prowokacji dziennikarskiej, zupełnie innej niż 
casus Kuczka. I tych dwóch działań dziennikarzy nie da się porównać. Z całą 
pewnością jednak warszawski sąd w 1995 roku miał inny pogląd na granice 
wolności dziennikarskiej niż sąd w 2005 roku. Dlatego też uzasadnienie wyro-
ku w sprawie Kuczka było entuzjastycznie komentowane przez dziennikarzy: 

Trzeba je zapamiętać, bo być może otwiera ono jakąś nową perspektywę w sądowym 
patrzeniu na prowokację dziennikarską albo zamyka etap automatycznego stawiania 
redaktora-prowokatora przed sądem, poprzez lekkie zniechęcanie organu ścigania do 
myślenia automatycznego. W krótkiej historii wolnych mediów w Polsce to jest nowy 
znak198.

Nawet profesorowie prawa powściągliwie odnotowali znaczenie tego wy-
roku. Marian Filar uważał, że według sądu sam czyn jest przestępstwem, ale 
w konkretnych warunkach nie jest ono społecznie szkodliwe199. Czy to jednak 
znaczy, że każde podobne zachowanie dziennikarza będzie w przyszłości tak 
traktowane przez sądy? Przecież jak często podkreślają to prawnicy, polskie 
prawo nie jest precedensowe. Piotr Kruszyński uważał jednak, że ten wyrok 
zaważy na przyszłym orzecznictwie sądów:

(…) wyrok ten jest bardzo ważny dla środowiska, gdyż pozwala dziennikarzom doko-
nywać prowokacji, oczywiście pod warunkiem, że nie ma ona na celu osobistej roz-
grywki, tylko ochronę wyższego interesu społecznego. Polskie prawo nie jest preceden-
sowe i to rozstrzygnięcie dotyczy tylko tej konkretnej sprawy, ale w przyszłości będzie 
się można na nie powoływać200.

Warto więc przypomnieć, że sąd umorzył sprawę przeciwko Grzegorzowi 
Kuczkowi z dwóch powodów: niskiej szkodliwości czynu i działania w waż-
nym interesie społecznym. Czy to znaczy, że obecność tych dwóch czynni-
ków automatycznie zwalnia prowokującego dziennikarza od odpowiedzial-
ności karnej? Czy, jak by to napisali prawnicy, „pojęcie interesu społecznego 

197 Cyt. za: J. Bukowska, Dziennikarstwo śledcze a prowokacja dziennikarska…, s. 115.
198 A. Kwasigroch, E. Mikołajczyk, Czy wolno?, s. 16.
199 Tamże, s. 117.
200 Tamże.

2-łamanie.indd   94 2017-01-20   14:12:23



953. Undercover journalism po polsku

jest podstawowym wyznacznikiem w konstruowaniu kontratypu prowokacji 
dziennikarskiej”?

To pytanie podzieliło środowisko prawników. Nieliczni uważają, że dzien-
nikarz popełniający przestępstwo i działający w ważnym interesie społecz-
nym nie powinien być traktowany tak jak każdy obywatel. Zdaniem większo-
ści nikt nie może stać poza prawem, także dziennikarz.

Michał Zaremba, analizując, jak polskie prawo traktuje prowokacje dzien-
nikarskie, konkluduje: „Być może, biorąc pod uwagę tolerancyjną wobec prasy 
postawę sądów, warto byłoby rozważyć możliwość wprowadzenia do prawa 
prasowego kontratypu, który regulowałby dopuszczalność stosowania praktyk, 
które obecnie są usprawiedliwiane w oparciu o kontratypy pozaustawowe”201. 
Zdaniem Zaremby takie rozwiązanie byłoby korzystne i dla dziennikarzy, i dla 
przejrzystości porządku prawnego. Dziennikarze wiedzieliby, czego mogą się 
spodziewać, naruszając prawo, a z drugiej strony, jak pisze autor, kontratyp pa-
radoksalnie ograniczyłby „samowolę dziennikarską”. Jak konkretnie miałaby 
brzmieć ta prawna konstrukcja? Wiele zależy zdaniem Zaremby od tego, jak 
wysokie miejsce zajmuje „wolność słowa” w hierarchii wartości uznawanych 
w naszym społeczeństwie. 

Dzisiaj dyskusje na temat „kontratypu prowokacji dziennikarskiej” umil-
kły. Zatem reporterzy szykujący się do wręczenia łapówki lub zakupu kon-
trolowanego mogą liczyć tylko na przychylność sądów, gdyż według surowej 
litery prawa popełniają przestępstwo. A jednak mogą też liczyć na siebie. Jak 
dowodzi doświadczenie, im lepiej przygotowana prowokacja, im dokładniej 
przeanalizowane jej cele i zyski społeczne pod kątem tego, czy przewyższają 
potencjalne szkody, tym większe prawdopodobieństwo, że sprawa przeciwko 
dziennikarzowi skończy się umorzeniem.

3.3. Historie o zielonkawych polędwiczkach, zapleśniałych 
szynkach i 20-letnim mięsie

3.3.1. Naiwna Ada wkracza do akcji

Aleksandra Tudyka, Grzegorz Kuczek, Daniel Liszkiewicz wcielali się w swo-
je role zaledwie na kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Endy Gęsina-Torres 
wspomina, że nie da się porównać takich jednodniowych akcji z odgrywaniem 
jakiejś postaci przez kilka dni.

201 M. Zaremba, Ogólne zasady odpowiedzialności dziennikarzy za naruszenia prawa popeł-
nione na etapie gromadzenia informacji, [w:] Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka…, s. 101.
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Endy Gęsina-Torres, reporter, autor prowokacji w ośrodku dla uchodźców 
w Białymstoku

Myślę, że do dzisiaj około czterdziestu razy podawałem się za kogoś inne-
go i nagrywałem z ukrycia. Nawiązywałem kontakt przez telefon, utrzy-
mywałem go nawet kilka dni, potem jechałem z ukrytą kamerą i nagry-
wałem. Nie nawiązywałem bliższych relacji z tymi ludźmi. Budowałem 
relacje przez telefon, sprzedawałem swoją historię i dopiero później spo-
tykałem się z tą osobą. To dużo bezpieczniejsze i łatwiejsze. Przez telefon 
łatwiej nam udawać kogoś innego. Dopiero w Białymstoku dałem się za-
mknąć na kilka dni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

W podobnej sytuacji znalazła się Ada Wons, która od początku wiedziała, 
że w fabryce mięsa spędzi nie godziny, ale dni. Dzięki temu stała się współ-
autorką jednego z najgłośniejszych w Polsce materiałów undercover journa-
lism.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Byłam zdziwiona, że ten materiał zrobił taką furorę. Edward Mikołajczyk 
powiedział, że jubiler cenny diament da do obrobienia najmniej doświad-
czonemu czeladnikowi, ponieważ ten nie zepsuje go z nerwów, znając jego 
wartość. I to mógł być mój przypadek. Nie znałam siły rażenia tego, co 
robię. Dopiero teraz po latach to widzę.

Ada dostała Nagrodę im. Janusza Wojciechowskiego. Była nominowana do 
Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze, ostatecznie jednak nagrodę 
otrzymał Mariusz Zielke z „Pulsu Biznesu” za teksty o zmowach giełdowych. 

Potem pracowała jako wydawca w redakcji Dzień dobry TVN. To zupełnie 
inny styl pracy niż ten, który przyniósł jej najwięcej sukcesów. Inne zadania, 
inna odpowiedzialność, inny cel. 

Ada Wons, dziennikarka TVN
Strasznie żałuję, że już nie mogę te-
raz tego robić. Kręciłabym ukryte ka-
mery codziennie. Minęło już tyle lat, 
ale ja za tym wciąż tęsknię. Byłam 
swoim dźwiękowcem, swoim ope-
ratorem. Tam w Constarze byłam 
zupełnie sama. Miałam pewność, 
że nikt za mnie tych zdjęć nie zrobi. 
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Wiedziałam, że mój dźwięk będzie jedynym dźwiękiem, jaki będę miała, 
a moje obrazki będą jedynymi, jakie będę miała. Byłam zdana na siebie.

Ada w fabryce mięsa Constar przepracowała ponad 11 dni. Wcześniej miała 
już na koncie doświadczenia reporterskie z pracą „pod przykryciem”. W 2004 
roku stacja TVN wyemitowała reportaż o praktykach „uzdatniania” wędlin do 
sprzedaży w supermarkecie nieistniejącej już sieci Champion202. Po raz pierw-
szy na antenie wystąpiła wówczas ubrana w perukę pod pseudonimem Alicja 
Kos. Większość metod dziennikarstwa wcieleniowego, które wtedy wypróbo-
wała, sprawdziła się później podczas jej pracy w zakładach mięsnych Constar. 
Wtedy zdobyła doświadczenie, poznała technikę pracy z ukrytą kamerą.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Miałam kamerę ukrytą w głupim miejscu, bo była w guziku na ręku i cho-
dziłam jak idiotka cały czas z wzniesioną ręką. I „O jejku, co mamy tutaj, 
a tam co?”. Bo tam w sklepie były lady, więc ja cały czas z wzniesioną ręką, 
aby kamerą te lady ogarniać. Przychodzili operatorzy z ukrytymi kame-
rami kupować fasolkę ode mnie. Oni z drugiej strony, ja za ladą, a oni 
z uśmiechem kupują ode mnie towar. Panie pytały mnie, czy lepiej kupić 
fasolkę po bretońsku u mnie, czy lepiej w puszce, a ja: „Lepiej w puszce, 
lepiej w puszce”.

Reportaż wspólnie z Adą realizowała Agnieszka Trojak. To ona przepro-
wadzała wywiady, oddawała do analizy kupione w sieci przeterminowane 
produkty, pytała o komentarz ekspertów z Federacji Konsumentów. Zawsze 
w tego rodzaju sytuacjach pojawia się pytanie, czy taki materiał można było 
zrealizować za pomocą tradycyjnych narzędzi dziennikarskich – wypowiedzi 
klientów, ekspertów, a później kierownika sklepu. Często mediom zarzuca się 
stosowanie prowokacji dziennikarskiej tylko dla przyciągnięcia uwagi widza. 
Zastanówmy się jednak, czy bez materiałów zarejestrowanych ukrytą kamerą 
przekaz reportażu byłby równie wiarygodny? 

Ada jako Alicja Kos prowadziła swojego rodzaju pamiętnik. To ciekawe 
i skuteczne rozwiązanie realizacyjne, które sprawdza się nie tylko w przypad-
ku materiałów z gatunku undercover journalism, ale również zwykłych repor-
taży uczestniczących, kiedy to dziennikarz, nie ukrywając swojej tożsamości, 
uczestniczy w życiu żołnierzy, policjantów, pracowników pogotowia ratunko-
wego czy kardiochirurgów. Można wtedy zastosować ten sam zabieg – reje-
strować zdarzenia małą kamerą i na bieżąco opisywać swoje wrażenia i emocje. 

202 Czy wiesz, co jesz i kupujesz?, TVN, Uwaga!, 2.07.2004, http://uwaga.tvn.pl/
reportaze,2671,n/wciskaja-nam-nieswieza-i-brudna-zywnosc,132150.html [dostęp: 5.10.2016].
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„Dzień zaczynam od krojenia wędlin” – rozpoczęła swój pamiętnik Ada. Po 
tym wprowadzeniu widz może oglądać to, co zarejestrowała ukryta kamera: 

– A ta polędwica? Jakaś taka zielonkawa, taka lepka troszkę – dopytuje 
Ada, szczegółowo opisując, z czym ma do czynienia. Robi to oczywiście 
przede wszystkim dla widza, który będzie oglądał materiał.

– Kochana moja. To nie mieszkanie, że się cacka – słyszy w odpowiedzi.
– To, nie wiem, dołożyć tę? – pyta o zapleśniały kawałek.
– To się nie ma co zastanawiać, tylko się dokłada – koleżanka wskazuje na 

kupkę przygotowanych do sprzedaży pokrojonych wędlin.
– A to jest ta wczorajsza? – dopytuje dziennikarka.
– Tak, i jeszcze zwrot od klienta – uzupełnia sprzedawczyni, nie zdając so-

bie sprawy, że przemawia do trzech milionów potencjalnych klientów.
– Trzeba to będzie poprzekładać – instruuje koleżanka Ady.
– Fuuuuuu, okropne. To może sobie już darujemy? – proponuje dzienni-

karka.
– No nie, to musi być sprzedane. Co zrobisz z tym? – wykłada „sklepową 

strategię” sprzedawczyni.
Kamera pokazuje układanie wędlin w tzw. akwariach. Cała sztuka polega 

na tym, żeby klient jak najpóźniej odkrył kolor i zapach towaru. Dzięki Adzie 
widzowie dowiedzieli się o wielu zwyczajach panujących w sklepie, np. o tym, 
że przed otwarciem pracownicy nie noszą rękawiczek, dotykają wędlin gołymi 
rękami; na rożnie piecze się kurczaki, którym kończy się data ważności; prze-
terminowane sery pakuje się ponownie i „przedłuża” im się czas przydatności 
do spożycia. Dowiedzieli się też, co się dzieje, kiedy towar spada na podłogę:

– Jaaa, mięso spadło. Co zrobić?
– Podnieść.
Podniosłam.
– Co zrobić?
– Zanieść je do foliowania.
– Ale z podłogi foliować? – dziwi się Ada.
– No pewnie, że tak. A co to!
Te wszystkie spontaniczne „Bee”, „Jaa”, „Fuuuj” być może brzmią infantyl-

nie, ale spełniają swoją funkcję, pozwalają widzowi „poczuć zapach” sklepowej 
lady.

W końcu oburzona praktykami koleżanek Alicja idzie poskarżyć się kie-
rowniczce. Spotkanie nagrywa ukrytą kamerą.

– Ja się czuję tutaj, jakbym trucicielem była – rozpoczyna. W odpowiedzi 
widzowie słyszą „hehehehe”.

– Dobrze, że pani zwraca mi uwagę na takie rzeczy, bo wcześniej nikt mi 
o tym nie powiedział – śmieje się kierowniczka. – Chciałaby pani sprze-
dawać wszystko świeżutkie, czyściutkie. Tylko do końca to jest niemożliwe 
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– tłumaczy milionom Polaków kobieta. – Wyobraża sobie pani, że my 
przychodzimy tutaj rano i wszystko wyrzucamy. To jest po prostu niereal-
ne – podsumowuje203.

Po emisji reportażu kontrola sanepidu wymierza kierowniczce sklepu man-
dat w maksymalnej wysokości… 500 złotych. Ile zarobił sklep na oszukiwaniu 
klientów? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że prawdziwą karą dla super-
marketu nie był ten symboliczny mandat, ale emisja materiału w telewizji. Dziś 
całej sieci nie ma już na polskim rynku.

Reportaż wywołał burzę telefonów, maili do redakcji programu Uwaga! 
Właśnie jeden z listów stał się początkiem „sprawy Constaru”.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Zadzwoniła do redakcji jakaś pani i powiedziała, że to jest małe miki, 
co pokazaliście, bo tak naprawdę wszystko zaczyna się już w fabryce, bo 
tam wszystkie rzeczy, które są zepsute, są mielone do nowych produktów. 
Zadzwoniłam do niej. Opowiedziała mi, jak to ona i jeszcze ktoś z jej 
rodziny pracowali w Starachowicach w Constarze. Wypytałam tę kobietę 
o wszystko i powiedziałam, że się odezwę za jakiś czas.

Poczekałam pół roku, żeby ludzie zapomnieli o tych ukrytych ka-
merach. To były nasze wewnątrzredakcyjne ustalenia. Zrobił się szum 
i chcieliśmy odczekać. Po materiale Uwagi! o sklepie okazało się, że ka-
mera może być w środku, wśród zatrudnionych. Można fi lmować to, co się 
dzieje, i puszcza się to w telewizji. Wszyscy dostali obuchem w głowę, że 
ta kamera może być wszędzie. Nawet w prokuraturze, jak potem poszłam 
zeznawać w sprawie Constaru, to mnie pytali, czy mam na sobie ukrytą 
kamerę, i mnie obserwowali z każdej strony.

Po pół roku wróciłam do tej historii, jak się uspokoiło i wszyscy już 
zapomnieli. Przypomniałam sobie o tym przed świętami Bożego Naro-
dzenia. Bardzo się bałam, że od razu mnie zatrudnią. To był mój głów-
ny stres, że zaprzęgną mnie do roboty i nie będę na święta w domu. Na 
szczęście produkcję przedświąteczną mieli już zakończoną, zaprosili mnie 
na rozmowę kwalifi kacyjną już w nowym roku.

Informatorka, która chciała pozostać anonimowa, dokładnie opisała obo-
wiązujący w zakładzie proceder uzdatniania tzw. zwrotów, czyli wyrobów, 
które zostały zareklamowane i wróciły ze klepów: Jest bardzo dużo zwrotów 
ze sklepów, które to zwroty bardzo często wracają na produkcję. Są mielone ze 
świeżym mięsem i ze starej kiełbasy, czy ze starego boczku jest nowa kiełbasa.

203 Tamże.
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Na przykład noga zwana teraz szynką po świętach wraca w postaci zwrotów. Jest 
rozpakowywana, na nowo zafoliowana i wraca na sklep204.

Informacje wydawały się tak szokujące, że aż niewiarygodne. Wątpliwości 
co do wiarygodności słów informatorki mógł pogłębić wywiad z dyrektorem 
Constaru, który chwalił się obowiązującymi w zakładzie licznymi drobiazgo-
wymi procedurami sanitarnymi. Te zasady wydawały się niemożliwe do obej-
ścia.

– Jeżeli towar został nam przez klienta zwrócony, zareklamowany, to sprze-
dajemy go w naszym sklepie po znacznie obniżonej cenie – przekonywał 
Marek Czapracki, dyrektor zarządzający Constaru. – Nie ma mowy, aby 
go ponownie przetwarzać czy odświeżać. 

– Jak rozumiem, w tym zakładzie takie rzeczy się nie dzieją? – pytał prze-
prowadzający rozmowę Grzegorz Kuczek.

– Nie ma takiej możliwości, ponieważ od nas towar wyszedł i już nie wraca 
– deklaruje dyrektor205.

Dziennikarze mieli zatem dwa podstawowe źródła informacji, każde mó-
wiło co innego. W dodatku informatorka chciała pozostać anonimowa, co 
obniżało jej wiarygodność. Pozostawała jeszcze jedna wątpliwość. Dlaczego 
nadzór weterynaryjny kontrolujący zakład nie wykrył żadnych nieprawidło-
wości? Przecież lekarze mają nieograniczony wstęp na hale produkcyjne i za-
wsze mogą przeprowadzić kontrolę.

Wobec tak skąpych źródeł informacji producenci postanowili wysłać do 
Constaru reportera, który zatrudni się tam jako pracownik i nagra wszystko 
ukrytą kamerą. Według starej szkoły undercover journalism, praktykowanej 
przy aferze z Food Lion.

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
Tutaj nie było wyjścia. Nikomu nie mogliśmy zaufać tak jak własnemu 
dziennikarzowi. Gdyby nie to, że organy ścigania działają u nas tak opie-
szale, to można byłoby po otrzymaniu sygnałów z Constaru zadzwonić 
i powiedzieć powiatowemu lekarzowi weterynarii, policji czy komu tam 
jeszcze, że tam odbywa się rzecz skandaliczna, że są linie technologicz-
ne, na których robi się rzeczy niedopuszczalne. Niestety, to nie znaczy, 
że zaraz jakaś służba tym się zainteresuje. Wkroczy, ukróci, zabezpieczy 
dokumentację. Nie. Odpowiedzialność za zebranie dowodów spada na 
dziennikarza, a nie na państwowych urzędników. To jest nienormalne.

204 Wędliny drugiej świeżości, TVN, Uwaga!, 15.04.2005.
205 Tamże.
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Ada zatrudnia się w Constarze

W 2004 roku zakłady Constar zatrudniały ponad tysiąc osób. Siedziba spółki 
mieściła się w Starachowicach, około 170 kilometrów od Warszawy. Po dzie-
więciu latach od wybuchu skandalu zaskakująco mało informacji można zna-
leźć w Internecie na temat samej fi rmy. Strona www.constar.pl jeszcze w 2014 
roku była w przebudowie. Pozostały tylko archiwa prasowe i telewizyjne oraz 
portale poświęcone bezpieczeństwu żywności, gdzie można między innymi 
przeczytać: 

Co roku Constar sprzedaje wędliny za niemal 364 mln zł. Roczny zysk fi rmy to 1 mln 
350 tys. zł. Jest to wędliniarska fi rma z tradycjami. Powstał jeszcze w PRL, kilka lat 
temu przejęła go fi rma Animex, której udziałowcami są Amerykanie. Reklamy Con-
staru głoszą, że fi rma stawia na najwyższą jakość i umiarkowaną cenę. Choć rynek 
jest trudny (w Polsce działa ok. 2,5 tys. zakładów mięsnych), Constar należy do naj-
nowocześniejszych w Europie. Dysponuje sprzętem, który spełnia wymogi przepisów 
obowiązujących w Polsce, USA i Unii Europejskiej206.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Najpierw zawiozłam papiery do Starachowic. Posługiwałam się oczywi-
ście swoimi prawdziwymi danymi osobowymi. Złożyłam papiery, a oni 
mi powiedzieli, że będą dzwonić. Zadzwonili i zaprosili mnie na roz-
mowę kwalifi kacyjną. Oczywiście nie miałam pewności, czy trafi ę tam, 
gdzie chcę, czyli na pakowanie, ale bardzo mnie polubił pan kierownik. 
Na swoją szkodę mnie polubił, bo on był z Wrocławia, ja studiowałam we 
Wrocławiu. W CV napisałam, że sprzedawałam hamburgery na Dworcu 
Głównym we Wrocławiu. On powiedział: „Oooo, na Dworcu Głównym. 
Ja kocham Wrocław, moi rodzice są z Wrocławia” – takie pitu-pitu. „Widzi 
pan – powiedziałam – ja chciałam napisać, że sprzedawałam knyszę, ale 
nikt by nie zrozumiał, a pan by zrozumiał”, a on: „Pewnie, że bym zrozu-
miał” – i już był moim kumplem.

O powodzeniu rozmowy zdecydował przypadek, ale też refl eks reporterki, 
która wykorzystała sytuację i na bazie knyszy, czyli dworcowej atrakcji kuli-
narnej Wrocławia, zbudowała nić porozumienia i sympatii207. 

Ada w dokumentach złożonych w fi rmie starała się pisać prawdę. W prze-
ciwieństwie do dziennikarek ABC, które w podaniach o pracę złożonych 

206 Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów, http://www.halat.pl/foodsafety.html 
[dostęp: 15.11.2015].

207 W sieci można znaleźć wiele przepisów na knyszę. We wszystkich składnikiem jest buł-
ka, warzywa lub zmielone mięso.

2-łamanie.indd   101 2017-01-20   14:12:23



102 Reporter w przebraniu

w fi rmie Food Lion podały nieprawdziwie dane osobowe i wymyśloną historię 
zatrudnienia. To właśnie stało się podstawą oskarżenia w procesie, który kon-
cern wytoczył stacji ABC.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Naprawdę studiowałam we Wrocławiu, ale w CV napisałam, że skoń-
czyłam tylko szkołę średnią, a potem różne prace dorywcze, jak te ham-
burgery na Dworcu Głównym, czego nie robiłam w rzeczywistości. Na-
pisałam też, że pracowałam w supermarkecie, co nie było kłamstwem, 
bo na potrzeby tego wcześniejszego reportażu przecież pracowałam. Ja się 
trzymam zasady, że w kłamstwie musi być jak najwięcej prawdy. Wtedy 
trudniej cię złapać. Chodzi o to, żeby się nie pogubić.

Przyjechałam z Warszawy o świcie, żeby się zobaczyć z tym kierow-
nikiem. Byłam otępiała. On zapytał dlaczego i wtedy ja powiedziałam, 
że moja mama ma raka, dlatego jestem taka wymęczona, że jadę od niej 
z Warszawy. Co też było prawdą, bo mama faktycznie miała raka.

Jak mnie spytał, dlaczego chcę się z Warszawy do Starachowic prze-
nieść, to początkowo nie wiedziałam, co odpowiedzieć, bo takiego pytania 
nie zadawałam sobie wcześniej. Nie przygotowałam się do tego. Wiesz, co 
odpowiedziałam? „No, z miłości, bo chłopak dostał tutaj pracę ochronia-
rza. Więc ja za nim chciałam przyjechać, a przy okazji złapać sobie jakąś 
pracę”. No bo faktycznie nikt z Warszawy nie przenosi się do Staracho-
wic, kierunek zazwyczaj jest odwrotny. Nikomu się tego nie wytłumaczy, 
zwłaszcza jeśli chodzi o fabrykę mięsa. Więc się tą miłością wykpiłam, 
a ponieważ kierownik mnie lubił, zapytał, gdzie chciałabym pracować. 
A ja mu na to: „Nie wiem. Może tak na pakowaniu?”. A on: „To proszę 
bardzo, na pakowanie”. No i wysłał mnie tam, gdzie chciałam, czyli na 
pakowanie i konfekcjonowanie wędlin.

Ada przyznaje, że nie przygotowywała się do swojej roli zbyt starannie. I tak 
w rezultacie liczyło się to, czy potrafi  spontanicznie zareagować, odnaleźć się 
w zaskakującej sytuacji. Sukces zależał przede wszystkim od jej spostrzegaw-
czości i szybkiego wyciągania wniosków.

Ada Wons, dziennikarka TVN
U mnie wszystko szło na żywioł. Dopiero w trakcie realizacji zobaczyłam, 
że zdradzają cię szczegóły. Zauważyłam, jak miałam szkolenie BHP, że 
jestem jedyną osobą, która czyta, co tam było wywieszone. Nikt inny tego 
nie robił. Patrzę, a oni stoją i tylko patrzą tępo w jeden punkt albo bawią 
się komórką. Stwierdziłam wtedy, że nie mogę łazić i czytać tego, co było 
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w tych gablotach, bo odstaję. Jak na przykład słyszałam piosenkę po an-
gielsku czy hiszpańsku i nuciłam, śpiewałam słowa, które znałam. I nagle 
sobie uzmysłowiłam, że nie mogę tego robić, bo to nie pasuje do mojej roli. 
Są drobiazgi, które mogą cię wydać, tak jak delikatne rączki, śpiewanie 
czy nadmierne zainteresowanie słowem pisanym.

Od dziecka miałam zabawę, kiedy udawałam kogoś, kim nie jestem. 
Mój ojciec jest aktorem. Mój brat teraz też jest aktorem. Ja sobie też o tym 
myślałam, ale ojciec mnie wyprowadził z tego toru, bo powiedział, że to 
jest straszliwy zawód dla kobiety. Lubię się powygłupiać, lubię poudawać 
kogoś innego, wcielać się w jakieś postacie. To wynika z charakteru, czy 
ktoś to lubi, czy nie. Mnie to bawiło. To nie była ciężka praca do wykona-
nia, ale zabawa, przy okazji której mogłam coś fajnego pokazać. Podwój-
na korzyść. Nie miałam trudności w utrzymaniu się w roli przez osiem 
godzin.

Starachowice. Gdzieś w odludnym miejscu dźwiękowiec przypina kobie-
cie mikrofon. Ada Wons po raz kolejny zapewnia rozmówczynię o całkowi-
tej anonimowości, wsiada z nią do samochodu. W środku siedzą już operator 
i dźwiękowiec. Jest ciasno, ale to jedyne miejsce, żeby szybko i w sekrecie na-
grać rozmowę z pracownicą Constaru. Wypowiedzi kobiety zostały wykorzy-
stane w reportażu i zilustrowane tym, co nagrała ukryta kamera Ady. 

– Jeśli sklep zwrócił towar, to jest on przepakowywany i na nowo foliowany 
z nowym terminem przydatności do spożycia – opowiadała informator-
ka. – To samo jest z parówkami, baleronami, szynkami. 

Widz mógł obejrzeć obrazy potwierdzające jej słowa dzięki uzbrojonej 
w ukrytą kamerę reporterce pchającej w niebieskich rękawicach i białym far-
tuchu kolejny wózek z mięsem. 

– Nadaje się wtedy, kiedy wygląda nieźle i nie śmierdzi? – dopytywała kie-
rownika pilna praktykantka Ada.

– Tak, tak – potwierdza przełożony.
Ada została przydzielona na nocną zmianę. Okazało się to dla niej szczęś-

liwym zrządzeniem losu. Szybko odkryła, że nie będzie musiała tropić zepsu-
tych kiełbas i szynek, ponieważ trafi ały one prosto do niej. Kiedy przychodziła 
do pracy na 22.00, czekały na nią sterty kiełbas z tzw. zwrotów, zepsute wędliny 
i mięso. 

Oglądając materiały Ady, warto zwrócić uwagę na jej aktywność lub nawet 
nadaktywność – dopytywanie się, komentowanie tego, co się dzieje, mówienie 
do siebie. Działający pod przykryciem dziennikarz z jednej strony nie może 
wzbudzić podejrzeń i zostać zdekonspirowany, ale z drugiej strony musi zdo-
być dowody na nieuczciwą działalność fi rmy i ludzi, którzy w niej pracują. 
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– To dlaczego ja mam ją jeszcze obierać? – mówi Ada do kolegi z pracy, 
w ręku trzymając kiełbasę.

– Ona może do przeróbki jeszcze iść – brzmi odpowiedź.
Potem pojawia się cała opowieść o przerabianiu mięsa, powtórnym wędze-

niu i kierowaniu odnowionego w ten sposób towaru z powrotem na półki, 
z których go wycofano. Widz w tym momencie z najbardziej wiarygodnego 
źródła, bo od pracownika wykonującego „czarną robotę”, słyszy, co dzieje się 
na terenie zakładu. Co więcej, nie tylko słyszy, ale to widzi. 

– No nie. Ja nie będę każdej wąchać – sprzeciwia się dziennikarka, prote-
stując przeciwko wprowadzaniu do powtórnego obiegu zepsutej żywno-
ści.

– Jak ona wygląda? – zastanawia się pracownik, przykładając kiełbasę do 
nosa. – Dobrze wygląda. Ja na niej nic zielonego nie widzę.

Kiełbasa ląduje w pojemniku, z którego ponownie trafi  do sklepu.
– I często to obieracie?
– Codziennie – brzmi odpowiedź.
– A kto to każe robić?
– To znaczy co?
– Żeby zostawiać takie – uściśla dziennikarka, wskazując na zepsuty to-

war.
– Kierownik – odpowiada pracownik.

VI. Wędliny drugiej świeżości, 15.04.2005, Adriana Wons, Wojciech Cieśla

Ada idzie do swojego bezpośredniego przełożonego, kierownika działu pa-
kowania. Nie ogranicza się do nagrywania tego, co mówią pracownicy. Odgry-
wa rolę naiwnej i zdezorientowanej i wyciąga potrzebne jej informacje. Zdzi-
wienie Ady przynosi pożądany dziennikarski skutek.
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– Trzeba to wypruć i zobaczyć. Jak to można zadecydować, czy one się na-
dają, czy nie, jeżeli tego nie wyprujemy – odpowiada kierownik i uspoka-
ja pracownicę. – Ja myślę, że troszeczkę dramatyzujesz.

– Tam jest po prostu syf i się wącha, czy to śmierdzi, czy nie śmierdzi i czy 
ładnie wygląda! – nadal wyraża wątpliwości działająca pod przykryciem 
dziennikarka.

– Na jakiej podstawie twierdzisz, że to jest nie porządku? – docieka ziryto-
wany szef. – Masz jakiekolwiek doświadczenie, jeśli chodzi o pracę z mię-
sem? O terminach przydatności, o jakości? Po prostu mówisz o czymś, 
o czym nie masz pojęcia. Tak to wygląda. Tu pracują ludzie, którzy podej-
mują decyzje. Może podejmują je błędnie albo z premedytacją robią coś, 
czego nie powinni – prosto z mostu i otwartym tekstem mówi kierownik.

Ada zadbała także o to, żeby widzowie nie tylko zobaczyli zielone kiełbasy, 
zapleśniałe mięso, ale poczuli ich zapach. Dlatego w reportażu często pojawia-
ją się takie komentarze reporterki:

– Ale śmierdzi. Ale jak strasznie śmierdzi. Nie wiem, czy ja wytrzymam – 
w głosie Ady słychać autentyczne obrzydzenie; nie wiemy, czy to wciąż 
gra, czy naturalna reakcja.

Ada Wons, dziennikarka TVN
A co miałam robić? Powiedzieć: „O jejku, ale to jest zepsute”? Jak spra-
wiasz wrażenie takiej zaangażowanej, to ludzie chcą ci pomóc, wszystko 
wytłumaczyć. I jeszcze ubaw mają, że czyszczą te wędliny, że to jest takie 
śmieszne. Dla nich faktycznie to jest śmieszne, a po jakimś czasie hartujesz 
się i staje się to normalne. Jak w Constarze poszłam na pierwszy posiłek 
regeneracyjny, to myślałam, że nic nie zjem, taki był obrzydliwy. Po trzech 
dniach to się zmieniło i montażyści, oglądając potem materiał, śmiali się, 
bo ja je tak wsuwałam, a wyglądały tak, że nikt normalny by ich nie tknął. 
Chciałam sprawiać wrażenie osoby, której zależy na dobrze wykonanej 
pracy. Chciałam dobrze zrozumieć mechanizmy rządzące fabryką. Jeśli 
widziałam rzeczy, które według mnie były złe, to się dopytywałam, czy to 
na pewno prawda, co ja widzę. Jak mi pokazywali wędlinę całą w pleśni, 
to ja mówiłam: „Ale jak to? Naprawdę? To nie jest mróz?”. To słowo oczy-
wiście pojawiło mi się nie wiem skąd: zamiast powiedzieć „szron” albo 
„lód”, powiedziałam „mróz”. A oni mówią: „No co ty, zobacz, tu się palec 
ślizga”. Takie zachowanie jest skuteczne, ale oczywiście nie w każdej sy-
tuacji. Gdybym miała robić śledztwo w kancelarii prawniczej, to takim 
zachowaniem dużo bym nie ugrała.
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Codziennie Ada wkładała na siebie specjalnie skonstruowaną uprząż. Na-
grywanie obrazu i dźwięku wymagało od niej ciągłego skupienia na tym, czy 
jest właściwie ustawiona, czy wokół nie jest za głośno, czy uda jej się zarejestro-
wać ten szczegół, który jest najważniejszy. 

Mówię do gościa z działu kamer specjalnych, który mi zakłada ukrytą 
kamerę: „Stary, ja za chwilę dostanę jakiejś niestrawności”. On mi odpo-
wiada: „Ja się tobie nie dziwię, jesteś w środku lasu, nie ma tam zasięgu 
komórka, ochrona może cię zawsze sprawdzić. Jak znajdą na tobie ukrytą 
kamerę, to mogą cię zmielić z tym mięsem”. Ja mówię: „Halo, halo, chwi-
lunia, to ty powinieneś mi mówić «spoko, spoko», będzie wszystko w po-
rządku, a nie coś takiego”.

Nie obyło się bez wpadek. W stołówce Ada nagle usłyszała odgłos cichych 
wybuchów, a potem poczuła na skórze piekący elektrolit.

Trudno mi było, jak na stołówce, gdzie jest cisza, wybuchły mi baterie, ro-
biąc „puff , puff ”, a ja czułam, jak mi elektrolit wyżera ciało, a wszyscy na 
mnie patrzyli… a ja: „O Jezu, słyszałeś? Co się stało? Co to było?”. Ciało 
mnie piecze, a ja udaję, że wszystko jest w porządku. To było trudne, ale 
wtedy się wymyśla wymówkę i już. Pracowałam dalej na nocnej zmianie. 
Z tymi rozlanymi bateriami. Szczypało, a potem miałam blizny w miej-
scu, gdzie był pas z bateriami. Pracowałam jeszcze kilka godzin, drapało 
mnie i bolało, ale co było robić. Nie mogłam przecież wyjść. Siku też nie 
robiłam, bo wiedziałam, że się cały czas gra. Wstyd mi było, a nie mogłam 
wyłączyć i włączyć, bo grało cały czas.

Innym razem okazało się, że całe nagranie jest nieostre. Powód był proza-
iczny, źle dokręcona kamera w guziku. Akurat w tym dniu reporterka wybrała 
się na wycieczkę po zakładzie. Niczego z tych materiałów nie udało się wyko-
rzystać. Więcej wpadek nie było. Wymagało to od Ady skupienia nie tylko na 
samych rozmowach, ale też na realizacji obrazu i dźwięku. 

Z chłodni Ada zrobiła sobie małe studio, dobrze wytłumione, w którym 
poziom nagrań był bez zarzutu. 

Jak nagrywałam rozmowę z moim szefem, dlaczego te wędliny są myte, 
wiedząc, że na hali jest straszny huk maszyn, wzięłam go do chłodni, 
gdzie było cicho, tylko po to, żeby mieć lepszy dźwięk. Powiedziałam mu: 
„Przepraszam, czy ja mogłabym porozmawiać gdzieś na osobności, bo ja 
nie chciałabym przy wszystkich”. I go wciągnęłam do tej chłodni.
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W podręcznikach dziennikarstwa wiele napisano o tym, że dziennikarz 
pyta w imieniu czytelnika, słuchacza, widza208. Zaspokaja ciekawość, jest do-
ciekliwy, nie zostawia niedomówień.

To są takie pytania, które każdy, kto to zobaczy, zada. Ale jak to możliwe? 
Jak to? Pytałam głosem widzów, którzy mnie oglądali. Jak to jest możli-
we? Dlaczego? I wszyscy tłumaczyli mi dlaczego: „No wiesz, to się robi tak 
i tak, bo chcą przyoszczędzić, bo coś tam”.

Można się zastanawiać, dlaczego wszyscy tak chętnie odpowiadali na py-
tania Ady. Wymachując charakterystyczną kiełbasą z czerwonym napisem – 
„dumą Constaru”, kolega z pracy przeprowadza bardzo fachowy instruktarz:

– Trzeba ją rozpakować. Olejem wysmarować, żeby to białe zetrzeć.
– Ale kierownik o tym wie? – pyta Ada.
– No a jak. To sobie o tak tutaj stoi? Wszyscy o tym wiedzą – odpowiadają 

pracownicy. 
– Daje to brygadzista i trzeba to zrobić. Daje to majster i trzeba to zrobić, 

bo to jest nasza praca. 
Nikt się nie zastanawiał, że ta ciekawość „nowej na zakładzie” jest jednak 

nienormalna. Bardziej przypomina policyjne czy dziennikarskie śledztwo niż 
pogawędkę w pracy. Nikogo nie naszła taka refl eksja, po co ta dziewczyna chce 
to wszystko wiedzieć. Szczególnie, że Ada pracowała zaledwie kilka dni. Była 
nowa, nie znali jej dobrze. Robert Cialdini w swojej najsłynniejszej książce 
Wywieranie wpływu na ludzi twierdzi, że tysiące znanych mu technik perswa-
zji opiera się na zaledwie sześciu regułach sterujących postępowaniem ludzi: 
wzajemność, konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie, autorytet, 
niedostępność209.

Cały sukces Ady polegał na tym, że potrafi ła w bardzo krótkim czasie 
wzbudzić do siebie sympatię, czyli wykorzystała regułę nr 4. Jak to zrobiła tak 
szybko? Otóż Cialdini pisze: „Bardziej lubimy ludzi podobnych do nas samych 
i chętniej im ulegamy, często bezrefl eksyjnie”210. Ada szybko weszła w rolę, sta-
ła się taka, jak jej koleżanki i koledzy. Mówiła tak jak oni, zachowywała się tak 
jak oni (o co bardzo dbała). Być może pytając o standardy, tak naprawdę wy-
rażała na głos wątpliwości, które jej współpracownicy również podzielali, ale 
zostawiali dla siebie. Wreszcie nie można pominąć jeszcze jednego istotnego 
atutu Ady: „Jedną z rzeczy decydujących o sympatii do jakiejś osoby jest jej
fi zyczna atrakcyjność. Choć od dawna podejrzewano, że osoby atrakcyjne 

208 A. Boyd, P. Stewart, R. Alexander, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, tłum. A. Sadza, 
Kraków 2006.

209 R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk 2007, s. 13.
210 Tamże, s. 216.
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mają pewną przewagę w kontaktach społecznych, współczesne badania suge-
rują, że przewaga ta jest znacznie większa, niż dotąd myślano”211.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Był taki jeden Mariusz, co cały czas 
za mną chodził, on tam w reporta-
żu się pojawia z pączkiem. To był 
tłusty czwartek i ja przed nim ucie-
kałam, żeby jak najwięcej ponagry-
wać. Wiedziałam, gdzie są kartony, 
i wiedziałam, że nie mogę tam wejść. 
Straciłam moją przerwę na pączka, 

żeby tam wejść, a on łaził za mną z tym pączkiem, bo bardzo mnie polu-
bił. Inny kolega po przyjacielsku mnie trącał w bok. Ja miałam cały sprzęt 
na pasie. Więc mu powiedziałam, że ktoś mnie kiedyś napadł i chciał 
mnie zgwałcić, że ja źle reaguję na to i będę miała lęki, żeby mi tego nie 
robił. Na wszystko musisz sobie znaleźć historię. 

Mieszkałam w hotelu Senator, najlepszym w Starachowicach, a jak 
mój kolega Mariusz chciał mnie odprowadzać do domu, musiałam mu 
mówić, że mój chłopak go pobije z zazdrości. Było nad ranem, miałam so-
ple na rzęsach, ponieważ było tak zimno, i szłam kilka kilometrów góra–
dół po Starachowicach, bo ta fabryka jest w lesie. Mariusz chciał mnie 
odprowadzić do domu. Ja mu powiedziałam, że nie mogę, bo mnie pobije 
mój facet. Powiedział, że się nie boi, bo on przynajmniej mnie odprowadzi 
całą i zdrową. Na co mu powiedziałam: „Mariusz, ale on mnie też pobije, 
a chyba nie chcesz, aby on mnie też pobił”. „No, chyba że tak” – zrezyg-
nował. Dzięki temu mogłam sobie do hotelu Senator wrócić spokojnie. To 
wyglądało tak, że pracowałam w zakładzie od 10.00 w nocy do 6.00 rano, 
a całe dnie spędzałam w hotelu Senator, śpiąc. W tym czasie w pokoju 
obok materiał przegrywał gość od kamer specjalnych. Z dysku na taśmę – 
wtedy była taka procedura. To były pierwsze dyski, więc przegrywało się 
wszystko na taśmę i on mi mówił, co się zarejestrowało.

Wreszcie nadszedł moment kulminacyjny – do Constaru przyjechała z wi-
zytą telewizja TVN. Na razie tylko po to, żeby nakręcić materiał w stylu pee-
relowskich relacji z „gospodarskich wizyt” pierwszego sekretarza KC PZPR.

– Kiedy ma być kontrol, wszystko jest sprzątane, pojemników brudnych nie 
ma, wszystkie są czyste, bo zawsze wiadomo, kiedy jest kontrol. Kiedy kontrol 

211 Tamże, s. 215.
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pójdzie, jest na nowo to samo, co było wcześniej – tak opisywał „malowanie 
trawy na zielono” w wydaniu Constaru informator programu Uwaga!

I faktycznie. Obserwacje Ady potwierdziły to, co mówiła informatorka. 
W materiale wyglądało to tak: wieszak, białe fartuchy świadczące o dbałości 
o higienę. Wszystko w najlepszym porządku. Tyle tylko, że fartuchy pojawiły 
się tylko w dniu przyjazdu ekipy telewizyjnej.

– Ubranka wiszą – pyta kolegów Ada.
– No tak, telewizja ma być, to się postarali – słyszy w odpowiedzi.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Jak tylko wyszłam z pracy, spotkałam się z Kuczkiem. Grzesiek miał być 
w zakładzie jakąś godzinę po moim wyjściu z pracy. Spotkałam się z nim 
i napisałam mu pytania. Takie, żeby mi się kleiły z tym, co ja mam nagra-
ne. Dałam je Kuczkowi, on zrobił „tour de fabryka” i zadał te wszystkie 
pytania, żebym mogła je sobie potem wykorzystać. No i fajne to było, bo 
to wyszło naprawdę super.

Dyrektor Marek Czapracki tłumaczył reporterowi TVN, jak surowe 
procedury sanitarne obowiązują w zakładzie. Mówił o kontrolach sanepidu 
i inspekcji weterynaryjnej. 

– Myślę, że nie starczyłoby nam czasu przeznaczonego na tę audycję, aby 
wymienić wszystkie organy, jakie nas kontrolują.

– Gdyby ktoś nie przestrzegał warunków sanitarnych, rozumiem, że pan by 
o tym wiedział? – dopytywał Grzegorz Kuczek, tym razem pozwalając 
się wodzić za nos.

– Oczywiście, że tak – mówił ponad trzem milionom widzów dyrektor 
Constaru.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Kiedyś cierpiałam, bo wysłano mnie na inny dział. To było dla mnie prze-
rażające, bo myślałam, że zmarnuję cały dzień. Stałam przy tej taśmie 
i szlag mnie trafi ał, bo tylko się patrzysz, czy równo układa w pudełku. 
Poszłam się napić herbaty, bo tam jest oczywiście temperatura +5 lub +2 
w chłodni, żeby się mięso nie zepsuło. Poszłam więc napić się gorącej her-
baty i stanęłam tam zrozpaczona, że nic nie nagrałam, i w tym momencie 
nagrywam mojego kierownika, który krzyczy: „Gdzie są te zwroty z Lidla, 
bo ja muszę dotowarować wysyłkę”.

Już z tej wypowiedzi wynika jasno, że zwroty ze sklepów po krótkiej reno-
wacji wracają do sklepów z powrotem. Te fakty mają się zatem nijak do ofi -
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cjalnego stanowiska dyrektora zakładu. Nudny dzień dzięki tej przypadkowo 
nagranej wypowiedzi kierownika zamienia się w dzień wyjątkowo udany. 

– Przychodzą do was te zwroty ze sklepów, które potem do nas idą? – pytała 
w magazynie dziennikarka.

– Tak, ale są tam dalej. Nie wejdziesz – brzmiała odpowiedź.
A jednak udało się. Znowu pomógł przypadek.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Któregoś dnia wysłano mnie do magazynu kości. Byłam przerażona – ja-
kiś magazyn, po co mi to. Okazało się jednak, że skierowano mnie do 
miejsca, gdzie przyjmowano zwroty ze sklepów, gdzie normalnie bym nie 
poszła, bo nie wiedziałam, że to istnieje. Weszłam tam z koleżanką, z któ-
rą miałam pracować, i czekałyśmy na dalsze polecenia. Mieli nam po-
wiedzieć, co mamy robić. Trochę się tam szwendałam. Wszędzie dookoła 
otaczają cię ludzie, którzy nie są wtajemniczeni w to, co robisz. Musisz 
przy nich prowadzić to swoje śledztwo. Trzeba to tak zrobić, aby się nie 
zorientowali i nie przeszkadzali. Zaczęłam otwierać te wszystkie pudła, 
ale nie widziałam, czy mi się dobrze nagrywa obraz. Stawiałam to sobie 
wszystko przed kamerą, którą miałam na szyi w guziku. Patrzyłam na to, 
co wyciągałam, i dlatego czytałam to, co widzę, aby w razie czego mieć 
i dźwięk, i obraz. Nigdy nie masz pewności, czy ci się nagra i dźwięk, 
i obraz. Ubezpieczałam się na wszelkie możliwe sposoby. Oczywiście naj-
chętniej bym ze sobą wzięła te kiełbasy, ale nie mogłam przecież kraść. 
Zadzwoniłam do mojej szefowej i mówię: „Słuchaj, tu jest taki magazyn 
tych zwrotów i wiesz, tutaj jest tego strasznie dużo, są tu te wszystkie fi sz-
ki, że tu jest zwrot i tak dalej”. „To je ograj” – odpowiedziała. Ogrywałam 
sobie, to co wyciągałam, i cały czas mówiłam, zdając sobie sprawę, że 
będę miała albo jedno – obraz, albo drugie – dźwięk.

Okazało się, że zarówno obraz, jak i dźwięk nagrały się bardzo dobrze. War-
to zwrócić uwagę na scenę, w której Ada wyjmuje opakowania z wędlinami 
zwróconymi ze sklepów. Widać przeterminowane produkty, nazwy sklepów 
i powody zwrotu. Według twierdzeń dyrektora fi rmy, którego nagrał reporter 
TVN, mięso, które opuściło zakład, nie powinno już do niego wrócić. A jed-
nak było tam i zarejestrowała to ukryta kamera.

„Towar rozwakowany, zła jakość w terminie. Proszę o jak najszybsze po-
twierdzenie zwrotu. Przebarwienie, rozwok, nalot, zła jakość, brak daty. 
Selgros, Makro, Auchan, Real” – czyta dziennikarka, przeglądając  papiery.
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Ada Wons, dziennikarka TVN
Ja bym tam mogła pracować i pracować, ale miałam już dość materia-
łów, aby to wszystko udowodnić. Złożyłam rezygnację i powiedziałam, 
że ja się z tym źle czuję, z tym truciem ludzi. Powiedziałam, że nie mogę 
tak pracować, że tutaj dzieją się rzeczy, w których nie mogę uczestniczyć. 
I faktycznie, nie zrobiłam żadnej z tych rzeczy, które zarejestrowałam. 
Nie odświeżyłam kiełbasy, wcześniej nie robiłam leczo ze spleśniałych wa-
rzyw. Nie mogłam. Po pierwsze, ja bym się z tym źle czuła; po drugie, ktoś 
mógłby mi zarzucić: sama to robiłaś. Ja tego nie robiłam, ja przystawa-
łam i patrzyłam, jak to się robi. Nigdy niczego nie zrobiłam wbrew prawu 
i higienie.

Po emisji materiału. Kim jest Ada Wons?

Po publikacji materiałów w TVN i równocześnie w „Rzeczpospolitej”212 od-
wołano dyrektora zarządzającego Constaru, a rada nadzorcza powołała sztab 
antykryzysowy. Nikt nie chciał kupować produktów fi rmowanych znakiem 
skompromitowanej fi rmy. Jak się później okazało, czasowe zamknięcie zakła-
du i straty fi nansowe były jedyną karą, jaka spotkała kierownictwo Constaru 
i nadzorujących produkcję weterynarzy.

Podczas wywiadu na żywo Ryszard Cebula, prowadzący program Uwaga!, 
zadał Zbigniewowi Szpakowi z rady nadzorczej Constaru podstawowe pytanie.

– Jak to możliwe, że w ciągu tygodnia dziennikarz rejestruje tyle patologii, 
a pan przewodniczący rady nadzorczej nic o tym nie wie?

– Sam od wczoraj zastanawiam się, jak to się stało – brzmiała odpowiedź.
Program oglądali ministrowie, przedstawiciele nadzoru sanitarnego i we-

terynaryjnego oraz Kazimierz Olejnik, zastępca prokuratora generalnego. Po 
emisji materiału strona internetowa programu Uwaga! zanotowała ćwierć mi-
liona odsłon jednego dnia. Ujawnione przez TVN informacje cytowały inne 
media.

– Panie ministrze, to jest wojna. Wojna, którą wytoczył nam, wszystkim 
Polakom, Constar, kierując na rynek żywność zagrażającą naszemu zdro-
wiu, a najgorsze jest to, że pana służby, które miały nas chronić, komplet-
nie zawiodły – mówił Ryszard Cebula w programie Uwaga! do Główne-
go Lekarza Weterynarii.

W tym, co działo się po emisji materiału, Adrianna Wons vel Alicja Kos już 
nie uczestniczyła. Po zwolnieniu się z pracy w Constarze, co pokazano w re-
portażu, opuściła starachowicki hotel Senator i wróciła do domu.

212 W. Cieśla, Wędliny drugiej świeżości, „Rzeczpospolita”, 15.04.2005.
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Ada Wons, dziennikarka TVN
W sumie w Constarze byłam dwa tygodnie, 11 dni pracy. Potem wróciłam 
do Warszawy i Monika, producentka Uwagi!, powiedziała: „Siadaj na 
przeglądarkę i przeglądaj”. To było najgorsze w całej pracy. Przeglądałam 
ten szum, to buczenie 11 dni po 8 godzin, w sumie prawie 90 godzin ma-
teriału. To było jeszcze na taśmie, więc nie było możliwości zaznaczania 
w plikach początku i końca materiału. Istna masakra. Oczywiście nie pa-
miętałam, którego dnia, co się stało. Musiałam wybrać te materiały, gdzie 
jest zajebisty dźwięk, i te, gdzie są zajebiste foty. Początkowo to sobie spo-
kojnie robiłam, robiłam. W końcu w czwartek powiedziała mi Monika: 
„Słuchaj, zmontuj mi na poniedziałek trzy odcinki”.

Na tamte czasy metoda była dość nowatorska: zrobienie całego ma-
teriału na ukrytych kamerach. Myślę, że też moja rola była fajna. Nie 
to żebym sobie słodziła, ale patrząc z perspektywy czasu, wybór takiej 
postaci był bardzo dobry, bo ludzie, oglądając to, czuli to samo co ja. Oni 
nie mogli uwierzyć, że to się dzieje, a ja mówiłam ich głosem: „Jak to, wy 
to myjecie?”, „A czy to prawda, że to się mieli do nowej kiełbasy?”. To są 
takie pytania, które każdy, kto jest zaskoczony, zada. „Ale jak to możli-
we? Jak to?”. Pytałam głosem tych ludzi, którzy mnie oglądali. „Jak to jest 
możliwe? Dlaczego?”. I wszyscy tłumaczyli mi dlaczego: „No wiesz, to się 
robi tak i tak, bo chcą przyoszczędzić”.

Pokazał się pierwszy odcinek. Na razie był spokój, bo pierwszy odcinek 
to takie intro, że niby coś się dzieje. Drugi był taki bardziej hardkorowy, bo 
tam już było pokazane, co i jak tam się dzieje. Wtedy Miszczak213 wpadł 
do nas do redakcji i powiedział: „A pani nigdzie nie wychodzi z domu”. 
Ja mówię: „Ale jak to, mój ojciec ma dzisiaj premierę, ja muszę być w te-
atrze”. On mówi: „Pani nigdzie nie wychodzi z domu, bo mnie nie zależy 
na tym, żeby pani dostała w twarz i żeby pani coś się stało”.

O tym, że w tych słowach nie było przesady, świadczą nagrania z programu 
Pod napięciem, który był transmitowany na żywo sprzed zakładów Constar 
w Starachowicach kilka dni po emisji materiału214. Rozmowom prowadzące-
go program Marcina Wrony wtórowały wściekłe okrzyki tłumu pracowników, 
groźby pod adresem stacji telewizyjnej, oskarżenia o oszustwo i manipulację. 
Wypowiedzi dziennikarza i jego rozmówców zagłuszano syrenami. Uczestnicy 
pikiety przynieśli transparenty z napisami: „Constar ofi arą nieuczciwej konku-
rencji. Constar ofi arą TVN”. Równocześnie na stoiskach z mięsem i wędlinami 
w supermarketach pojawiły się inne napisy: „Szanowni klienci, do czasu wy-
jaśnienia sprawy nie sprzedajemy wędlin fi rmy Constar”.

213 Edward Miszczak – dyrektor programowy TVN.
214 TVN, Pod napięciem, 17.04.2005.
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Linia obrony kierownictwa fi rmy była prosta i przewidywalna – telewizja 
sfabrykowała fakty. W programie Pod napięciem na pytania Marcina Wrony 
odpowiadał Zbigniew Szpak, szef Rady Nadzorczej Constaru S.A.

– To są zdjęcia, my czekamy na fakty.
– Na Boga, to są właśnie fakty – odpowiadał Wrona.
– Pan przygotowuje materiał. Pan szuka sensacji – bagatelizował Szpak 

popierany przez pokrzykujących pracowników zakładu215.
Pojawiły się informacje, że nagrań nie dokonano na terenie zakładu, że re-

porterka TVN w ogóle nie była w Constarze, bo jak sprawdzono, nie pracowa-
ła tam osoba o jej nazwisku. 

Na internetowej stronie spółki pojawiły się wpisy uderzające w autorów re-
portażu i w samą stację:

Materiał przedstawiony przez TVN w programie Uwaga! jest zmanipulowany i opie-
ra się na sugestiach, które mają skutecznie zniechęcić opinię publiczną do produktów 
Constaru.
Kiedyś dziennikarz musiał sprawdzić fakty, zanim je opublikował. Teraz, nie ma naj-
mniejszego obowiązku tego robić. 
TVN płacił 1000 zł pracownikom za negatywną wypowiedź na nasz temat216.

Ada Wons, dziennikarka TVN
Nie wiedziałam, co się dzieje. 17 kwietnia pojechałam na plan Pod na-
pięciem, kiedy nie było wiadomo, czy nie zamkną tego zakładu. Tam było 
kilka tysięcy osób. Dostawcy, odbiorcy, pracownicy, ich rodziny, wszyscy. 
Dowiedziałam się, że część najchętniej by mnie zlinczowała. Musiało być 
niebezpiecznie, bo producent Pod napięciem kazał mi spierdzielać z pla-
nu. A przecież taka konfrontacja „ja kontra szefowie Constaru” na pew-
no podniosłaby oglądalność. Ja 200 na godzinę jechałam ze Starachowic 
w stronę Warszawy, żeby się spotkać z wozem transmisyjnym, i dlatego 
też w programie miałam łączenie na odległość, bo oni chcieli mnie zabić. 
Dziewczyna, która tam była dźwiękowcem, mówiła, że jak wychodziła 
z wozu, to chcieli ją zlinczować, ponieważ myśleli, że to ja.

Potem już się nie zajmowałam tą sprawą. Wszystko robił Kuczek. Ja 
dopiero od brata dowiedziałam się, że prokuratura mnie szuka, że w In-
ternecie są jakieś oświadczenia, organizowane są konferencje prasowe. To 
wszystko było już poza mną: promocja, następne emisje, tekst w „Rzecz-
pospolitej”. Na te wszystkie eventy, typu wręczanie nagród i tak dalej, cho-
dziłam w peruce. To był pomysł mojej redakcji, żeby mnie przywdziać 
w perukę i w tej peruce mnie oprowadzać po świecie. Ja już byłam zmę-

215 Tamże.
216 Cyt. za programem TVN, Uwaga!, 17.09.2005.
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czona tym potwornie. Musiałam się meldować, że nic mi się nie stało. 
Musiałam meldować, kiedy wychodzę i tak dalej. 

Miesiąc od emisji, 5 maja 2005 roku, ukazała się depesza PAP, w której Bog-
dan Karp, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, poinformował o tym, 
że występująca w materiałach jako ich autorka Alicja Kos nie była pracowni-
kiem telewizji. Co więcej, Karp poinformował, iż stacja odpisała prokuraturze, 
że taka osoba nie pracuje w TVN.

Cała depesza rzucała cień na wiarygodność programu oraz autorki mate-
riału, która wówczas występowała pod pseudonimem. Faktycznie, Alicja Kos 
nigdy nie istniała, ale Ada Wons, dziennikarka TVN, zatrudniła się w Consta-
rze pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Wszystko odbyło się zgodnie 
z prawem prasowym, które pozwala dziennikarzowi na używanie pseudoni-
mu w wyemitowanym materiale217. Daje też możliwość nieujawniania praw-
dziwych personaliów dziennikarza. Wtedy za materiał odpowiada wyłącznie 
nadawca, czyli w tym wypadku TVN, osoba, która decydowała o emisji oraz 
redaktor naczelny, czyli producent programu Monika Szymborska i Edward 
Miszczak, dyrektor programowy TVN. Dlatego też te osoby wystąpiły na kon-
ferencji prasowej.

– Zakład zamiast przeprosić, zamiast udowodnić, że zapanują nowe zwy-
czaje, rozpoczął czarny PR, atakując dziennikarzy – mówił na konferencji pra-
sowej Edward Miszczak. Szefowie TVN i „Rzeczpospolitej” wysłali do mini-
stra sprawiedliwości list w sprawie działań prokuratury.

Szanowny Panie Ministrze,
Zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie interwencji w sprawie śledztwa prowa-
dzonego przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach w przedmiocie nieprawidłowości 
w Zakładach Mięsnych Constar w Starachowicach. Postępowanie zostało wszczęte 
w wyniku materiału przygotowanego przez dziennikarzy TVN i „Rzeczpospolitej” 
i opublikowanego w audycji Uwaga! oraz na łamach dziennika.

Mamy uzasadnione wątpliwości dotyczące wypowiedzi rzecznika Prokuratury 
Okręgowej w Kielcach Bogdana Karpa. Wprowadzają one w błąd opinię publiczna i na-
ruszają nasze dobre imię. Według komunikatu PAP z 05.05.05. prokurator Karp zarzu-
cił Telewizji TVN, iż uniemożliwiliśmy prokuraturze przesłuchanie dziennikarki rea-
lizującej wspomniany materiał o fi rmie Constar, informując, że taka osoba w TVN nie 
pracuje. Równie niepokojące są słowa prokuratora Karpa przytoczone przez „Gazetę 
Starachowicką” nr 19 z dnia 03.05.05 r., że prokuratura zbiera materiały i przeprowadzi 
dochodzenie w sprawie posługiwania się fałszywymi dokumentami przez dziennikarkę. 
PAP cytuje też słowa prokuratora, iż prokuratura bada, czy program o Constarze rze-
czywiście został zrealizowany w Constarze. Tak absurdalne stawianie sprawy i żądanie 

217 „Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w tajemnicy swego na-
zwiska” – Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24, http://
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024, art. 15, pkt 1 [dostęp: 15.11.2015].
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od dziennikarzy uwiarygodniania faktów nasuwa nam wnioski o braku obiektywizmu 
ze strony prokuratury. Zadziwiające jest również, że wśród informacji przekazywanych 
prasie eksponowane miejsce zajmują kwestie badania wiarygodności i zgodnego z pra-
wem działania dziennikarzy, marginalizowane są natomiast komunikaty dotyczące 
sprawy najważniejszej, tj. śledztwa w sprawie przestępstw popełnionych w zakładach 
Constar. Mamy nadzieję, że nie staniemy się jedynym w tej sprawie obiektem zainte-
resowania prokuratury w toczącym się postępowaniu. O możliwych nieprawidłowoś-
ciach przekonuje nas także zatajona przed mediami przyczyna przeniesienia sprawy 
z Prokuratury Rejonowej w Starachowicach do Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Jest 
nią fakt, że syn jednej z prokuratorów zatrudniony był w Constarze.

Jednocześnie pragniemy poinformować Pana Ministra, że: 1. Jedyną osobą, która 
jak dotąd zwróciła się do TVN, była pani prokurator Juda z Prokuratury Rejonowej 
w Starachowicach. Pani prokurator została skontaktowana z producentką programu 
Uwaga! Moniką Szymborską i uzyskała stosowne wyjaśnienia, tak co do osoby realiza-
torki materiału, jak i innych okoliczności sprawy. Pani prokurator Juda w przytoczo-
nej rozmowie oświadczyła, że dziennikarka otrzyma formalne wezwanie do stawienia 
się w prokuraturze. 2. Redakcja Uwagi! przekazała żądane przez prokuraturę nagrania, 
również te, które nie zostały opublikowane. Nikt nie ukrywał, że dziennikarka wystąpi-
ła w audycji pod pseudonimem. 3. Dziennikarka na żadnym etapie realizacji materiału 
nie posługiwała się fałszywymi dokumentami.

Jeżeli wypowiedzi pana prokuratora Karpa zostały przytoczone in extenso, to świad-
czy to albo o jego niekompetencji, albo o złej woli. Mamy nadzieję, że jest to przypadek, 
że prokurator prowadzący sprawę zachowuje właściwe proporcje w poszczególnych 
elementach śledztwa i wkrótce będziemy mogli się o tym przekonać. Chcemy wierzyć, 
że tak w działaniach merytorycznych, jak i w swej polityce informacyjnej prokuratura 
nie podda się socjotechnice uprawianej przez władze Constaru, czego skutki wyraźnie 
widać w niektórych materiałach prasowych.

Szanowny Panie Ministrze,
Jedynym celem naszych publikacji było pokazanie i wyeliminowanie zagrażających 

życiu i zdrowiu ludzkiemu patologii. W tym sensie – jak sądzimy – interesy dziennika-
rzy i prokuratorów powinny być zbieżne. Mamy nadzieję, że niniejsze pismo przyczyni 
się do wyjaśnienia nieporozumień wywołanych wypowiedziami rzecznika Prokuratury 
Okręgowej w Kielcach, oraz że prowadzącym śledztwo uda się pokonać wszelkie trud-
ności w ostatecznym wyjaśnieniu sprawy218.
Pod listem podpisali się: Grzegorz Gauden, prezes spółki Presspublica, Redaktor Na-
czelny „Rzeczpospolitej” i Piotr Walter, prezes Telewizji TVN.

Tymczasem zarzuty Uwagi! potwierdziły dwie kontrole przeprowadzone 
przez lekarzy weterynarii. Fakt, że dziennikarka TVN pracowała w Constarze, 
można było również bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ dostała wynagrodzenie 
za 11 dni pracy. Bez trudu można było również potwierdzić, że nie posługiwała 
się fałszywymi dokumentami, tylko występowała pod prawdziwym imieniem 
i nazwiskiem. Po półtorarocznym śledztwie prokuratura ofi cjalnie przyznała, 

218 Zob. http://uwaga.tvn.pl/7896,news,1,pismo_do_ministra_sprawiedliwosci_w_sprawie_
constaru,reportaz.html.
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że żadnej manipulacji nie było, materiał TVN stał się podstawą postawienia 
zarzutów dyrektorowi Constaru i lekarzom weterynarii nadzorującym pracę 
zakładu. Dlaczego zarzuty postawiono tylko dyrektorowi naczelnemu Consta-
ru? Tak tłumaczył to prokurator Sławomir Mielniczuk z Prokuratury Okręgo-
wej w Kielcach: „Odpowiedzialność za tego typu przestępstwa ponoszą osoby 
kierujące zakładem, a nie bezpośredni wykonawcy ich poleceń”219.

Dyrektor został oskarżony o to, że dopuścił do przyjmowania zwrotów. Do-
prowadził do produkcji wyrobów zafałszowanych. Groziła mu kara do roku 
pozbawienia wolności220.

Także Główny Lekarz Weterynarii zapowiedział postępowanie dyscypli-
narne wobec lekarzy weterynarii pełniących nadzór w zakładzie221. Ponowne 
uruchomienie zakładu wymagało od kierownictwa fi rmy Constar wprowadze-
nia programu naprawczego222.

W sierpniu 2005 roku ruszyła kampania wizerunkowa Constaru zatytu-
łowana „Przypuszczalnie najlepiej kontrolowany zakład mięsny w Polsce”223. 
Kampania z budżetem dwóch milionów złotych została skierowana do wybra-
nych dzienników ogólnopolskich i mediów regionalnych. Obok prasy, reklamy 
były prezentowane na billboardach oraz na plakatach w urzędach pocztowych. 
Zmieniło się opakowanie produktów, na których podawano dokładniejsze in-
formacje o zawartości. Kampania reklamowa została oparta na dwóch sloga-
nach: „Dzięki Wam jesteśmy lepsi” oraz wspomnianym już „Przypuszczalnie 
najlepiej kontrolowany zakład mięsny w Polsce”.

Nowy dyrektor zakładu Jacek Leonkiewicz deklarował: „Chcemy powrócić 
na rynek i zmienić wizerunek, żeby marka Constar nie kojarzyła się źle. Chce-
my przekonać nie tylko wiernych klientów, ale zdobyć też nowych”.

219 Tamże.
220 Tamże. 
221 Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej, Dz.U. 1999, nr 49, poz. 483. 
222 W komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii napisano również, że polski konsument 

„nie jest traktowany inaczej niż klienci w krajach członkowskich UE i obecnie przeprowadza-
ne kontrole mają na celu potwierdzenie wdrożonych działań naprawczych. Ponieważ wszystkie 
produkty wycofane z rynku przez «Constar» nie trafi ły z powrotem do tej fi rmy, nie istnieje nie-
bezpieczeństwo jakichkolwiek manipulacji produktami zwróconymi przez sklepy i hurtownie, 
po emisji reportażu w dniu 13 kwietnia 2005 r.”. Główny Lekarz Weterynarii zapowiedział rów-
nież zmiany w prawie, które miało zapobiegać tego typu nadużyciom w przyszłości: „w Głów-
nym Inspektoracie Weterynarii przygotowywana jest obecnie zmiana ustawy o wymaganiach 
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego mająca na celu uniemożliwienie do-
konywania zwrotów produktów wprowadzanych na rynek w taki sposób, jak zostało to ujawnio-
ne w reportażu” – Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 9.05.2005, podpisany przez 
Krzysztofa Jażdżewskiego p.o. Głównego Lekarza Weterynarii.

223 Zob. http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/reklama-reklama,constar-walczy-o-wize-
runek,11323,2,1,1.html.

2-łamanie.indd   116 2017-01-20   14:12:24



1173. Undercover journalism po polsku

Warto zwrócić uwagę na zmianę w polityce informacyjnej spółki. Początko-
wo Constar zajął twarde stanowisko wobec zarzutów, zaprzeczał informacjom 
o nielegalnych praktykach lub je pomniejszał. Nowa kampania wizerunkowa 
została oparta na odmiennych założeniach. Tatiana Mindewicz-Puacz z dora-
dzającej spółce Task Force Consulting zapewniała, że Constar chce otwarcie 
informować o swojej sytuacji. Nowi szefowie Constaru stawiali sobie za cel 
powrót do takiej wysokości sprzedaży, którą spółka miała przed skandalem224.

Przykładem nowej kampanii Constaru jest tekst opublikowany niecały mie-
siąc po emisji reportaży Uwaga! w „Słowie Polskim Gazecie Wrocławskiej”225:

Firma Constar przekazała osiem ton kiełbas dla ubogich wałbrzyszan. Ludzie cieszą się, 
że mają za darmo tak dobre wędliny – mówi Leon Bąkowicz, społecznik ze Śródmieś-
cia. Prawie nikt nie zwracał uwagi na to, skąd pochodzą kiełbasy. Obdarowani mówili, 
że będą mieli święta w maju. – Kiełbasy są przebadane. Termin ich ważności upływa 
w lipcu. Można je jeść bez obaw. Ręczę za to głową – zapewnia powiatowy lekarz wete-
rynarii Andrzej Bielarczyk. (…)

– Z propozycją darowizny zwrócił się do nas prezes Constaru – mówi starosta wał-
brzyski Bogusław Dyszkiewicz. Zgodził się przyjąć wędliny po zapewnieniu produ-
centa i służb weterynaryjnych, że są one pełnowartościowe i świeże. A potrzebujących 
w powiecie wałbrzyskim nie brakuje. Co dziesiąty mieszkaniec jest bez pracy.

– Salceson, kaszanka, wątrobiana. Szynka? Tylko na święta – mówi o rodzinnym 
jadłospisie Henryka Gucia, bezrobotna, matka siedmiorga dzieci. (…)

– Jesteśmy wdzięczni za pomoc, jaką nam okazano, przyjmując do tutejszej chłodni 
nasze produkty. Poza tym region wałbrzyski jest ubogi i taka pomoc z pewnością się 
przyda – mówi Katarzyna Łukawska z fi rmy Task Force Consulting, która zajmuje się 
obsługą medialną Constaru226.

Specjaliści od PR-u komentujący kampanię Constaru nie byli zgodni co 
do tego, czy takie działania odniosą pożądany skutek i konsumenci zapomną 
o materiałach Ady Wons. Pojawiły się też głosy dość przewrotnie interpretują-
ce nowe hasło skompromitowanych zakładów: „Przypuszczalnie najlepiej kon-
trolowany zakład mięsny w Polsce”. Adam Łaszyn, dyrektor agencji public re-
lations Alert Media Communications, komentował: „Najlepiej kontrolowany 
zakład? Bardzo możliwe. Po katastrofi e lotniczej bezpieczeństwo zwykle staje 
się dla przewoźnika priorytetem”227.

Jakie zatem były ostateczne konsekwencje reportaży wyemitowanych 
w programie Uwaga!?

Po pierwsze, Animex nie zdołał reanimować marki Constar. 

224 Constar jest producentem wędlin dwóch marek: Constar – z segmentu ekonomicznego, 
i Krakus – zaliczanych do grupy premium.

225 Wędliny z wizerunkiem, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, 7.05.2005.
226 Tamże.
227 Zob. http://www.ppr.pl/artykul-constar-chce-poprawic-swoj-wizerunek-126605-dzial-3.php 

[dostęp: 28.07.2014].
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Po drugie, po dwóch latach procesu Sąd Rejonowy uznał czterech lekarzy 
weterynarii nadzorujących produkcję za winnych i skazał ich na osiem mie-
sięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Sami lekarze weterynarii nie czuli 
się winni zaniedbań. Witold S. twierdził, że nigdy nie dotarły do niego żadne 
informacje o nieprawidłowościach. Również Janusz P. zapewniał, że nie zanie-
dbał swoich obowiązków. 

Po trzecie, w lipcu 2011 roku sąd, po ponad sześciu latach od ujawnienia 
afery, uniewinnił kierownictwo spółki odpowiadające za praktyki panujące 
w zakładach Constar. 

Tak przedstawił to portal www.wirtualnestarachowice.pl: „Sąd Okręgowy 
w Kielcach wydał ostateczny wyrok w sprawie podejrzenia o sprzedawanie 
nieświeżych i przeterminowanych wędlin przez zakłady mięsne Constar w Sta-
rachowicach. Oczyścił oskarżonych z zarzutów, uznając materiał dowodowy 
za mało przekonujący”228.

Linia obrony Marka C., byłego prezesa Zakładów Mięsnych Constar, była 
prosta i skuteczna. W sądzie powtarzał, że materiał telewizyjny był nieobiek-
tywny, nieuczciwy i spreparowany przez TVN.

Prokuratura niestety dysponowała dość wątłym materiałem dowodowym 
na poparcie tez zawartych w materiale fi lmowym. Mimo sygnałów dziennika-
rzy nie udało się zabezpieczyć próbek przeterminowanego mięsa wprowadza-
nego po raz kolejny do produkcji w zakładzie.

– Mamy potwierdzone, że takie zwroty trafi ały do produkcji – przyznał na 
antenie TVN Jerzy Kutera z Prokuratury Rejonowej w Skarżysku Ka-
miennej prowadzącej sprawę nieprawidłowości w Constarze. Potwier-
dził też, że zdaniem biegłego produkty te mogły stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia konsumentów229.

Można powiedzieć: dziennikarze zrobili swoje, wypełnili misję watchdoga 
– psa stróżującego, pilnującego przestrzegania prawa i porządku w państwie. 
Pokazali widzom, co tak naprawdę kupują i jedzą, poinformowali o nieuczci-
wych praktykach producenta żywności. Można się zastanawiać, na ile praca 
dziennikarzy wpłynęła na odpowiedzialne za ten porządek instytucje i w jakim 
stopniu informacje przekazane w reportażu wzięli pod uwagę instytucjonalni 
stróże prawa – policja, prokuratura, sąd, inspekcje nadzorujące normy sanitar-
ne. Zdaniem pracujących nad sprawą dziennikarzy w niewielkim.

228 Zob. http://wirtualnestarachowice.pl/index.php?m=1&id=2517 [dostęp: 10.10.2016].
229 Wyroki za odświeżanie wędlin, http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wyroki-za-odswie-

zanie-wedlin,137739.html [dostęp: 8.10.2016].
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Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
Tylko co jest później? Po emisji materiału. Później nic się nie dzieje. Mitrę-
ga. Stary tryb. Wszyscy złożą zeznania, rozjadą się, no i sprawa rozchodzi 
się po kościach. Notabene nie wiem, czy wiesz, jaki jest wyrok w sprawie 
Constaru? Gdzie jest granica walki z nimi? Na ile powinniśmy się dalej 
posunąć? My uznaliśmy, że to, co mamy, wystarczy. Pokazaliśmy. Resz-
ta należała do organów ścigania. No to wszystko pięknie się skończyło. 
Wszystko jest pozamiatane. Wszystko jest cudownie. Constar nie nazywa 
się Constar, kiełbasa nazywa się inaczej, ale czy to się odbywa inną meto-
dą? Śmiem wątpić.

3.3.2. Dobre, bo szwedzkie

Od niewinnego pytania wścibskiego reportera „A co jest w tych puszkach?” 
zaczęła się historia, która autorom przyniosła Grand Press w kategorii news230. 
Na trop szwedzkiego mięsa wpadł przez przypadek Szymon Jadczak, reporter 
TVN. Zwrócił uwagę na paletę z dość dużymi puszkami, które stały w kącie 
brudnego magazynu. W końcu kupił jedną z puszek i przyniósł do redakcji.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN 
Szymon miał informatora, który mówił o tych puszkach, no i swoim 
dziennikarskim węchem wyczuł w tej puszce niezły smród. Chwała mu 
za to. To niesamowita historia, bo niewielu chyba dziennikarzy z puszki, 
która stała w magazynie, potrafi  zrobić temat, który daje najbardziej pre-
stiżową nagrodę.

Informator Szymona powiedział też, gdzie jego zdaniem może trafi ać  mięso:
– Oni raczej to hurtowe ilości sprzedają. Biorą to do gastronomii, do jakichś 

gołąbków, krokietów, tego typu rzeczy. Z tego, co słyszę od chłopaków (…), 
to całymi paletami jakieś domy spokojnej starości biorą. I do przedszkoli 
– mówił w reportażu.

Wstępnie dziennikarze wiedzieli niewiele: mieli puszkę z mięsem i roz-
mówcę, który chce pozostać anonimowy. Nie wiedzieli, jak stare jest mięso 
i czy w ogóle jest szkodliwe dla zdrowia, kto wystawił dokumenty pozwalają-
ce na handel tymi puszkami. Firma, która handlowała mięsem, jak wynikało 

230 Chodzi o cykl reportaży Dobre, bo szwedzkie Szymona Jadczaka i Macieja Kuciela z TVN 
wyemitowany w programie Uwaga! i nagrodzony Grand Press 2009 w kategorii „news” (z cze-
kiem na 1000 euro).
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z dokumentów, specjalizowała się w utylizacji śmieci, ale jak widać dla przed-
siębiorców nie było to żadną przeszkodą.

Dziennikarze uznali, że najlepszą drogą zdobycia informacji będzie pro-
wokacja. Postanowili założyć fi kcyjną fi rmę cateringową i rozpocząć intere-
sy z właścicielami puszek. Fikcyjna reporterska spółka nigdy nie zaistniała 
w żadnym rejestrze, ponieważ trzeba byłoby wpisać nieprawdziwe dane, a tego 
autorzy reportażu chcieli uniknąć. W dodatku handlarze nie sprawiali wraże-
nia osób, które będą weryfi kować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak 
naprawdę interesowały ich głównie pieniądze, które dostaną za kolejną partię 
puszek. Do tego wystarczała dobrze przemyślana historia i odrobina tupetu.

Dziennikarzy interesowało przede wszystkim to, na czyj talerz trafi a mięso 
z puszek oraz ile puszek spółka już sprzedała i jest w stanie jeszcze sprzedać – 
czyli skala procederu. Chcieli też wiedzieć, czy temat wart jest realizacji, która 
od razu zapowiadała się na czasochłonną i skomplikowaną.

Od Pana Wojtka, właściciela fi rmy, która sprowadzała mięso, szybko do-
wiedzieli się tego, co widzowie usłyszeli w reportażu:

My sprzedajemy to dużym fi rmom w Polsce, nie gastronomicznym, można powiedzieć, 
tylko co robią zbiorową żywność. Czyli wszystkie, co robią garmażerkę. Bo jak się robi 
na przykład do przedszkola taką garmażerkę czy coś, to wiadomo, że to się przydaje, 
od razu taniej wyjdzie. To naprawdę na grubo handlujemy, pierwsza dziesiątka fi rm to 
od nas kupuje.

Kilka miesięcy później autorzy reportażu zawiadomili sanepid. Okazało 
się, że 12 zakładów w całej Polsce kupiło 94 tysiące puszek zawierających mięs-
ny produkt ze Szwecji.

Etap pierwszy – prowokacja, czyli kotleciki z wołowych trocin

Przygotowaniem prowokacji zajął się Daniel.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Mieliśmy puszkę, wiedzieliśmy, kto te puszki sprzedaje, i trzeba było na-
wiązać z nimi kontakt, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Poszliśmy tam na 
miejsce do ich biura, znaliśmy ten adres i powiedzieliśmy, że znaleźliśmy 
puszkę przypadkowo na hali, gdzie były magazynowane i że ktoś nam 
powiedział, że z tego jest fajne mięsko. My z kolei mamy małą fi rmę gar-
mażeryjną i zależy nam na obniżeniu kosztów, no bo mięso drogie i trzeba 
coś pokombinować.

Okazało się, że oni faktycznie tym handlują, że mogą mieć tego dużo.
Podczas tych rozmów, o ile mnie pamięć nie myli, padła informacja, 

że oni tego mają setki ton, że mogą tego dostarczyć praktycznie każdą 
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ilość. Dla nas było to wyraźnym sygnałem, że mamy do czynienia z grubą 
sprawą.

Kolejnym krokiem było pokazanie, czym jest to mięso. Oni oczywiście 
podczas tej pierwszej rozmowy powiedzieli nam, co z tego można zrobić. 
Dali nam nawet przepisy. Przypominam sobie, że była tam pieczeń rzym-
ska, reklamowali, że z tego można zrobić cuda i że biorą to fi rmy garma-
żeryjne i są zadowolone. Wtedy umówiliśmy się z nimi na prezentację.

Oczywiście redakcja nie dysponowała żadnym lokalem gastronomicznym, 
więc powstał problem, gdzie ta prezentacja może się odbyć. Na szczęście jeden 
z dziennikarzy przypomniał sobie, że ma znajomych, którzy prowadzą jadło-
dajnię. To był lokal w starym postkomunistycznym budynku. Do współpracy 
dała się namówić właścicielka, która jako jedyna miała wiedzę z zakresu tech-
nologii żywności. 

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Uzbroiliśmy oczywiście ten lokal w kamery.

Dalej stosowaliśmy kamery z kasetami, które mogły zarejestrować mak-
symalnie 90 minut. To była jednak dobra szkoła. Czym innym jest korzy-
stać ze sprzętu, który w założeniu ma działać za ciebie, bo wtedy zwalnia 
cię to z myślenia, planowania i kontrolowania sytuacji. Myślisz, że się to 
nagrywa, i zapominasz o wszystkim. Jeżeli wiesz, że masz godzinę nagra-
nia, lub wiesz, że musisz przycisnąć ukryty w pasie guzik, aby rozpocząć 
nagrywanie, to musisz zaplanować sytuację, kiedy to zrobisz. Uważam, że 
najpierw powinno się zaczynać od najprostszych urządzeń. W przeciw-
nym wypadku technika usypia czujność. Jeżeli nie potrafi sz nawet zwykłą 
komórką, która świeci na czerwono, nagrać kogoś tak, aby się nie zoriento-
wał, to się nie nadajesz do tej roboty. Można kamerę schować we włosach, 
można w okularach, sama kamera nie czyni prowokacji. Liczy się człowiek.

Pamiętam, że w trakcie przygotowań zepsuła nam się jedna kamera. Coś 
przestało łączyć, jakiś kabelek. Zadzwoniliśmy do kierowników produkcji 
i ze stacji wysłano do nas taksówką technika z kamerą lub częścią do niej. To 
nie był problem, bo mieliśmy do nagrania godzinę lub półtorej. Czas mijał, 
technik się nie pojawiał. Zbliżał się termin spotkania. Dwadzieścia minut 
przed spotkaniem zadzwoniłem i zapytałem, gdzie jest technik. Okazało się, 
że technik jest w taksówce. Proszę więc o numer telefonu do niego. Oka-
zuje się, że technik nie ma telefonu. W tym momencie, kiedy usłyszałem, 
że technik, który wiezie dla nas kamerę, nie ma komórki, miałem przed 
oczyma obrazek tej sytuacji, która rozegra się za chwilę. Rozmawiamy, pie-
czemy kotleciki ze szwedzkiego mięsa i w tym momencie wchodzi technik 
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i mówi: „Ja tu z kamerą TVN”. Dostałem apopleksji, ale od razu włączyło 
mi się myślenie, w jaki sposób rozwiązać problem, zanim się ten problem tak 
naprawdę stworzy. To jest sekundowe myślenie. Powiedziałem: „Słuchaj, 
dzwoń do korporacji taksówkowej, niech namierzą taksówkarza. Niech mu 
powiedzą, żeby już nie przyjeżdżał. Montujemy to, co mamy”.

Plan był taki, że za pięć szósta uruchamiamy. Goście mają przyjechać 
o szóstej, ale co jeśli przyjadą za wcześnie? To był cholerny fart, cholerny. 
Stałem przy oknie i dosyć nerwowo rozglądałem się, co się dzieje. Zwróciłem 
uwagę na pozornie niegroźną scenę. Na sąsiednią posesję wjeżdża jakiś sa-
mochód. Wjeżdża, po czym wyjeżdża. W tym momencie zapaliła mi się ża-
rówka. Nie wiem dlaczego. Nie znałem dobrze tych ludzi, nie znałem samo-
chodu, jakim przyjadą. Jest piętnaście minut przed czasem, ale mnie tknęło, 
że to są ci, że wjechali w złą bramę. Gdyby wjechali w naszą bramę, gdyby 
weszli piętnaście minut wcześniej, trafi liby nas na montowaniu kamer.

Powiedziałem: „To chyba oni”. Wybiegłem stamtąd. Wysiadł pan Wojtek 
razem z takim misiaczkiem – technologiem żywności i z puszeczkami. No 
i co zrobić? Trzeba ich zatrzymać! Nie wiem, na jak długo, nie wiem, ile 
technicy potrzebują, aby uruchomić sprzęt. Nie mam z nimi kontaktu, bo 
nie mogę mieć. Muszę ich trzymać jak najdłużej. Więc podchodzę do pana 
Wojtka. „Witam, panie Wojtku. Coś za wcześnie jesteście. A ja myślałem, że 
kupię sobie jeszcze fajek, a wy tu już tego”. Pan Wojtuś wyciągnął papiero-
sa. Po chwili mówię: „Jeszcze jednego byśmy spalili. Wejdziemy do środka, 
to już nie będę jechał. Później będziemy wracać, to ja panu odkupię jakby 
coś”. Dobra. Spaliliśmy po dwa papierosy i stwierdziłem, że chyba to już 
wystarczy i że chłopcy się już zorientowali. No i podjąłem decyzję, że ich 
wprowadzam. Z bijącym sercem wszedłem tam. No i gramy. Gramy.

W reportażu cała scena miała kluczowe znaczenie. Dzięki niej widzowie po 
raz pierwszy „zetknęli się” z trocinowym mięsem.

VII. Dobre, bo szwedzkie, 24.09.2009, Szymon Jadczak, Maciej Kuciel
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– Najpierw potrzebujemy duży pojemnik, aby to rozrobić – instruuje głos 
i kucharze przystępują do pracy.

Puszka zostaje otwarta, a plastikowa miska na produkt umieszczona na ku-
chence, tuż pod okiem ukrytej kamery. Dzięki temu widzowie wyraźnie widzą 
suche wióry zalewane wodą. Słyszą też wątpliwości Szymona Jadczaka:

– No, wygląda to nieszczególnie.
– To jest z lutego 1983 roku? – pyta Daniel.
– Specjalnie wzięliśmy najstarszą partię – odpowiada sprzedawca, a kame-

ra pokazuje nalepkę z datą 1983.
– No ale powiem panu, że ta data robi wrażenie – wyraża wątpliwości Szy-

mon.
– Niech pan nie patrzy na tę datę. To jest normalne mięso.
– Nie wygląda to zbyt apetycznie – wtóruje Daniel. Widzowie mogą zoba-

czyć dolewanie do trocin wody z kranu. 
– Spokojnie, mówię panu, to się doprawi i naprawdę to jest pełnowartościo-

we mięso. Ja sam zeżarłem pięć puszek i żyję – uspokaja sprzedawca.
– Wygląda jak jakaś breja – narzeka Daniel.
– Niech pan spróbuje teraz tego, nie tego, to już zaczyna nabierać smaku 

dopiero. (…) To jest mięso, normalne mięso. Jakoś mam tak zaufanie, wie 
pan, od 1992 roku jeżdżę volvo i jeszcze mi na drodze nie stanęło, a to też 
szwedzkie jest – zachęca mężczyzna i jego dar przekonywania zostanie 
doceniony. Dziennikarze zatytułują swój cykl reportaży właśnie Dobre, 
bo szwedzkie.

VIII. Dobre, bo szwedzkie, 24.09.2009, Szymon Jadczak, Maciej Kuciel

Maciej Kuciel, reporter TVN, współautor reportażu Dobre, bo szwedzkie
Być może jedząc obiady w rozmaitych stołówkach i barach w całej Polsce, 
nieświadomie, tak jak większość Polaków, spotkałem się ze szwedzkim 
mięsem. Czy było to wtedy, kiedy miałem niestrawności po pierogach? 
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Może wtedy, kiedy bolał mnie brzuch po zjedzeniu niezbyt pysznych kro-
kiecików podanych do czerwonego barszczu?

Szwedzkie mięso, z którym po raz pierwszy świadomie się zetknąłem, 
nie było obrzydliwe, miało dla mnie wygląd płytki DVD. Dostałem ją od 
Szymona Jadczaka, który od kilku miesięcy, działając wspólnie z Danie-
lem, wgryzał się w szwedzką produkcję. Zadecydowała Ola Tudyka i ów-
czesny producent krakowskiej Uwagi! Krzysztof Mejer, abym dołączył do 
mięsnej gromadki. Początki nie były zachęcające. Na płytce był kilkudzie-
sięciominutowy „umont”, czyli radosna twórczość montażowa polegają-
ca na połączeniu wszystkich możliwych scen, jakie zostały zrealizowane. 
Temat dotyczył mięsa w dwóch postaciach, jakie zostały sprowadzone na 
teren Polski ze Szwecji. Pierwszą postacią były trociny, a drugą nieape-
tycznie wyglądająca mięsna papka „na mokro”.

Etap drugi – zakup kontrolowany

Kolejnym etapem prowokacji był zakup kontrolowany. Tym razem wszystko 
odbyło się bez niespodzianek.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN 
Kamery ukryliśmy w samochodzie, ustawione na pace dostawczego samo-
chodu, żeby nagrać to, co na nią będzie ładowane. Ekipa, której wybrali-
śmy miejsce, fi lmowała nas z daleka, sama nie będąc widoczna. My z Szy-
monem oczywiście weszliśmy uzbrojeni w sprzęt, który mieliśmy na sobie. 
Byłem przygotowany nawet na sytuację, kiedy pan zapytał, czy wystawić 
nam fakturę. Przecież w rzeczywistości nie mieliśmy żadnej fi rmy, żadnych 
prawdziwych danych, a musisz mieć odpowiedź na każde pytanie. Wymy-
śliłem to w ten sposób, że my zakładamy dopiero działalność i chcielibyśmy 
to wrzucić w koszty spółki, tylko że jeszcze trwają procedury rejestrowe 
w sądzie, dlatego też niech dadzą nam WZ-kę, taki dokument wydania, 
a potem przyjadę po fakturę. Facet to łyknął, bo trudno, żeby nie łyknął, 
przecież pracowałem sto lat temu w fi rmie handlowej i znałem sporo ta-
kich niuansów. To mi też pomogło, jak i inne doświadczenia, które miałem 
w życiu, a które wykorzystałem przy robieniu ukrytych kamer. Dzięki temu 
nie musiałem zmyślać i generować czegoś, co jest sztuczne i nieprawdziwe.

Dzięki spotkaniom udało się ustalić pochodzenie szwedzkiego mięsa. 
Każdy sprzedawca dysponuje dokumentami, w których wykazane jest źródło 
pochodzenia. W tym konkretnym przypadku tropy prowadziły do szwedz-
kiej armii i Ministerstwa Rolnictwa. Okazało się, że puszki pochodziły z żela-
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znych zapasów na wypadek wojny. Wojsko pozbyło się mających ponad 20 lat 
puszek, a Ministerstwo Rolnictwa Królestwa Szwecji sprzedało je tamtejszej 
fi rmie, zaznaczając, że nie nadaje się ono do spożycia dla mieszkańców Unii 
Europejskiej.

Joakim Holmdahl, dyrektor wydziału spraw zagranicznych Ministerstwa 
Rolnictwa, zapewniał, że chodziło jedynie o względy czysto ekonomiczne, 
a nie zdrowotne: „Chodziło o to, aby na wspólny rynek nie dostała się taka 
ilość mięsa. Powodem nie były kwestie zdrowotne, ale rynkowe”.

W weryfi kacji tego, co mówiło szwedzkie Ministerstwo Rolnictwa, pomogli 
nam dziennikarze „Svenska Dagbladet”, którzy ustalili, że część mięsa w mo-
mencie sprzedaży nie nadawała się do spożycia.

Henrik Ennart, dziennikarz: „Myślę, że to chciwość. Wielka chciwość 
szwedzkiego ministerstwa, które powinno było pozbyć się tego mięsa. To mię-
so nigdy nie powinno trafi ć na rynek. Producenci, z którymi rozmawialiśmy, 
zalecali, aby ludzie nie jedli tego produktu”231.

Na razie prowokacja pozwoliła ustalić, że mięso nie powinno być sprzeda-
wane na obszarze Unii Europejskiej oraz że sprzedawcy dysponują hurtowy-
mi zapasami towaru. Wciąż jednak nie było wiadomo, kto to mięso kupuje, 
a zatem na czyje trafi a talarze. Trzeba było też ustalić, jakimi dokumentami 
posługiwali się sprzedawcy, aby wprowadzić żywność na polski rynek. Gdzie 
był nadzór weterynaryjny obecny w każdym zakładzie mięsnym? Gdzie był 
sanepid?

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Pan był bardzo ostrożny w tym, co mówił. Ja go próbowałem pociągnąć 
za język, komu to sprzedaje. Jedyne, co powiedział, to że do pierwszej 
dziesiątki fi rm garmażeryjnych w całej Polsce, ale nie chciał powiedzieć 
do kogo. Wtedy wynajęliśmy jakieś biuro w okolicy i siedział tam Michał 
Fuja, który przez długi czas obserwował, co się tam dzieje, jednak nie 
przyniosło to żadnego rezultatu. Myśleliśmy, że może pojawią się tam sa-
mochody fi rmowe, które będą pakować ten towar, i w ten sposób dojdzie-
my, że faktycznie duże ilości tego trafi ają na nasze stoły. Na to dowodu 
żadnego oprócz opowieści pana nie mieliśmy.

W sumie reporterzy kupili 144 kilogramy mięsa za 1800 złotych. W rze-
czywistości nie zapłacili za mięso, ale za informacje i możliwość nagrania 
materiału, na którym zbudowali cały reportaż. Dopiero po transakcji, kiedy 
sprzedawca uznał, że ma do czynienia z obiecującymi kontrahentami, pokazał 
dokumenty z pieczątkami małopolskiego sanepidu: 

231 Dobre, bo szwedzkie, TVN, Uwaga!, 24.09.2009.
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– A jakby wpadła jakaś kontrola, pytała się o te daty produkcji? Co im ga-
dać?

– Przecież nie ma żadnych problemów. Mięso jest badane u nas w sanepi-
dzie. Jak przyjdzie jeszcze raz sanepid i się spyta, dostajecie z partii i po-
kazujecie badania – tłumaczy.

Wojciech K. przekazał dokumenty wystawione przez małopolski sanepid. 
Rzeczywiście było tam napisane czarno na białym, że sanepid nie ma żadnych 
zastrzeżeń do szwedzkich puszek, mimo że najstarsza miała 26 lat, a najmłod-
sza 20. W tym momencie dziennikarze mogliby zatem uznać, że sprawy nie 
ma, że w świetle prawa wszystko jest w najlepszym porządku. Jak się za kilka 
stron przekonamy, znalazło się wielu komentatorów, dla których świadectwo 
sanepidu zamykało sprawę, a dziennikarze TVN kontynuujący śledztwo „ro-
bili aferę z niczego”. Na szczęście jednak dla zwykłych widzów reporterzy nie 
zdali za wygraną. Może zwykły zdrowy rozsądek podpowiadał im, że coś tu 
jednak nie gra.

Pozytywna opinia urzędników nie jest w stanie zmienić faktu, że dwu-
dziestoletnie mięso jest dziwne i obrzydliwe w smaku dla wszystkich, którzy 
odważyli się go spróbować. Tylko jak to pokazać w telewizji? Można popro-
sić eksperta kulinarnego lub naukowca. Dziennikarze znaleźli doktor Marię 
Walczycką, która zgodziła się zbadać próbki podczas ćwiczeń ze studentami 
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. To ona w reportażu barwnym ję-
zykiem opisuje „walory” szwedzkiego mięsa, wypowiadając zdanie, które stoi 
w sprzeczności z ustaleniami sanepidu.

– Jedząc to mięso, można się po prostu zatruć. 
Mówi też o zapachu przypominającym woń starych skarpet, a mimika wą-

chających próbki studentek stanowi dobrą ilustrację tego, jaki to aromat. Ta 
krótka scena w laboratorium spełnia dwa zadania: przedstawia badania i wia-
rygodny komentarz, a jednocześnie dzięki barwnemu językowi naukowca 
i atmosferze studenckich ćwiczeń jest zrozumiała i przystępna dla widza. Tak 
udana współpraca dziennikarza telewizyjnego i eksperta wcale nie zdarza się 
tak często. 

Prześwietlenie spółki Pana Wojtka zajęło niewiele czasu. Okazało się, że 
to typowa „spółka krzak” mieszcząca się pod fi kcyjnym adresem. Zamiast do 
siedziby spółki reporterzy trafi li do prywatnego mieszkania w bloku.

– Szukamy kogoś z fi rmy Inex – mówi Szymon, stając przed drzwiami 
mieszkania na szóstym piętrze.

– Taka fi rma tu nie istnieje, niestety – odpowiada wcale niezmartwiony 
lokator.

– Czyli nie ma pan nic wspólnego z żadnym handlem mięsem – po chwili 
odpytywania stwierdza Jadczak.
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– Co pan żartuje? – Śmieje się mężczyzna, pokazując na siebie. – Czy ja 
wyglądam na handlarza mięsem?

Już na wcześniejszym etapie śledztwa pojawiły się podstawowe pytania: Jak 
powinna funkcjonować fi rma sprowadzająca i handlująca mięsem na terenie 
Polski? Jakie powinna mieć dokumenty, certyfi katy, gdzie powinna być zare-
jestrowana?

Szybko okazało się, że spółka Pana Wojtka działa niezgodnie z prawem. 
W reportażu ilustruje to rozmowa z Krzysztofem Ankiewiczem, małopolskim 
lekarzem weterynarii. 

– Ta fi rma powinna zarejestrować się u was?
– Tak, powinna zarejestrować się w inspektoracie weterynarii.
– To, że tego nie zrobiła, jest złamaniem prawa?
– Tak, zdecydowanie tak. 
W tym samym czasie ze szwedzkiego Ministerstwa Rolnictwa przyszedł 

zamówiony przez dziennikarzy komplet dokumentów dotyczących operacji 
związanych ze sprzedażą mięsa. Okazało się, że puszki zostały wycofane ze 
składu szwedzkiej armii i sprzedane fi rmie Bengta Lindrotha.

Autorzy reportażu do dziś z przyjemnością wspominają współpracę ze 
szwedzkimi urzędnikami, którzy niezwłocznie udostępnili potrzebne doku-
menty. Polskie standardy współpracy z dziennikarzami są wciąż zupełnie inne. 
Było jasne, że Bengt Lindroth złamał prawo. Nie miał zgody Ministerstwa 
Rolnictwa na handel mięsem w żadnym kraju UE. W telefonicznej rozmowie 
z Michałem Fują Lindroth wił się jak piskorz, opowiadając o sprzedaży mięsa 
do Polski. Kiedy usłyszał, że autorzy reportażu dysponują kontraktem z jego 
podpisem, rzucił słuchawką.

Etap trzeci – konfrontacja z negatywnym bohaterem

Dziennikarze zebrali wystarczająco dużo informacji, żeby przygotować się do 
dwóch istotnych dla materiału rozmów: 

• Po pierwsze, ujawnić się przed handlarzem i odbyć z nim rozmowę wy-
jaśniającą jego niewłaściwe zachowanie. 

• Po drugie, wyjaśnić, dlaczego sanepid wydał pozwolenie na handel 
20-letnim mięsem i nie skontrolował fi rmy Inex, która bez wymaganych 
zezwoleń sprzedawała szwedzkie puszki. 

Można się zastanawiać, co daje taka „rozmowa wyjaśniająca” widzowi. 
W jakim celu negatywny bohater reportażu ma tłumaczyć się rejestrowany 
przez kamerę, odpowiadać na pytania dziennikarza, który jeszcze niedawno 
odrywał rolę sympatycznego kontrahenta. Czy nie wystarczy, że pan Woj-
tek został pokazany, jak sprzedaje stare mięso? Czy nie wystarczy, że sanepid
ukarze go za brak zezwoleń na nielegalny handel?
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Dziennikarze tłumaczą, że wymaga tego dziennikarska rzetelność. Nega-
tywny bohater ma prawo wiedzieć, że został złapany w pułapkę, publiczność 
powinna zobaczyć, że on już wie. Po to, żeby po emisji materiału wszystko było 
jasne i dziennikarz na koniec reportażu był znowu w swojej skórze. Bohater, 
jak każdy „skazany”, ma prawo do wytłumaczenia się, do ostatniego słowa. 
Choć zwykle okoliczności tej rozmowy nie pozwalają mu na zebranie myśli, 
na to, żeby coś sensownego wykrztusić. Przeciwnicy tego rodzaju form telewi-
zyjnych mówią wprost, że ta scena, nazywana w żargonie reporterów „dojeż-
dżaniem rozmówcy”, nie wnosi w materiał niczego nowego poza publicznym 
linczem bohatera. Pytanie, czy widz lubi ten rodzaj linczu na złym bohaterze, 
pozostaje otwarte. Ciekawe były reakcje studentów III roku dziennikarstwa 
UJ po obejrzeniu materiału z serii To Catch a Predator. Na koniec materiału 
dziennikarz rozmawia ze złapanym na gorącym uczynku pedofi lem. Rejestru-
je to ukryta kamera. W końcu reporter przedstawia się, a do pomieszczenia 
wchodzi operator z kamerą. Pedofi l reaguje bardzo emocjonalnie – przera-
żeniem, rozpaczą. Wśród studentów oglądających materiał tylko jedna osoba 
zdecydowanie twierdziła, że ten sposób realizacji jest nie do przyjęcia, że jest 
nieetyczny i schlebia prymitywnym gustom. Pozostali z pewnego rodzaju za-
żenowaniem stwierdzili, że odczuli rodzaj przyjemności, widząc rozpacz męż-
czyzny, który jeszcze kilka chwil temu chciał skrzywdzić dziecko. 

Oczywiście nie chcemy porównywać właściciela fi rmy Inex do pedofi la zła-
panego przez ukryte kamery NBC, interesuje nas jedynie reakcja widzów na 
ten styl realizacji. 

Faktem jest, że często tej piętnującej rozmowy nie przeprowadza dzienni-
karz, który wcześniej wodził bohatera za nos. Dzieje się tak z rozmaitych po-
wodów. W przypadku Ady zdecydowały względy bezpieczeństwa. Nie mogła 
brać udziału w konfrontacji pod zakładami Constaru. Często sami reporterzy 
nie chcą konfrontować się z bohaterem, którego właśnie „oszukali”. Z kolei 
producenci też na to nie nalegają, uważając, że te dodatkowe emocje reportera 
i „jego ofi ary” niewiele wnoszą do reportażu. 

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
Wszędzie tam, gdzie jest konfl ikt, wchodzą w grę duże pieniądze albo 
kompromitacja, to są bardzo trudne sytuacje dla dziennikarza ukrywają-
cego własną tożsamość. I w takich przypadkach bardzo trudno jest prowa-
dzić później wywiady. Generalnie wymagam od moich dziennikarzy, aby 
byli w stanie skonfrontować się z tematem. Stanąć twarzą w twarz z prze-
ciwnikiem. Kiedy dziennikarz działa najpierw przykrywkowo, a potem 
ma stanąć twarzą w twarz z przeciwnikiem, to jest dla niego podwójnie 
trudna sytuacja.
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Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Uważam, że te role powinno się rozdzielać: osoby, która pracuje pod przy-
kryciem, wciela się w rolę, i dziennikarza działającego z otwartą
przyłbicą. Dla mnie bardzo ciężko byłoby działać w dwóch rolach – naj-
pierw oszukiwać człowieka, a potem zapalić mu światło w twarz i powie-
dzieć: ja jestem tym, kim jestem.

W tym przypadku jednak Szymon Jadczak chciał sam przeprowadzić tę 
trudną rozmowę. To było ostatnie oszustwo w tym materiale – umówienie się 
z Wojciechem K. na powtórny zakup mięsa. Tym razem do Sosnowca ekipa 
telewizyjna pojechała bez ukrytych kamer. Było wiadomo, że Wojciech K. jest 
w swoim biurze. Po prostu stał tam jego samochód. W tym wypadku wszystko 
było jasne, Pan Wojtek nie miał żadnego powodu, żeby nie spotkać się z „kon-
trahentem”, nie był świadomy, że interesują się nim dziennikarze. Z relacji wie-
lu dziennikarzy śledczych wynika, że to ostatnie spotkanie z bohaterem stwa-
rza zwykle dużo więcej problemów. Często urzędnik czy szef fi rmy już wie, że 
polują na niego dziennikarze, wie też, że nie ma ochoty na spotkanie. Wtedy 
„wejście z otwartą kamerą”, jak mówią dziennikarze, trzeba dobrze przygoto-
wać. Trzeba wiedzieć, czy w budynku nie urzęduje portier względnie ochrona, 
która ostrzeże daną osobę lub nie wpuści ekipy z kamerą. Jeżeli jest portier 
i ochrona, trzeba szukać innych możliwości. Można na przykład spotkać się 
z rozmówcą w miejscu publicznym.

W przypadku materiału o wszechwładnym prezesie spółdzielni mieszka-
niowej „Pojezierze” z Olsztyna dziennikarka z ekipą TVN kilkakrotnie próbo-
wała „dopaść prezesa”. Za każdym razem był szybszy, wymykał się z gabine-
tu, kiedy tylko ekipa pojawiała się w budynku. Nie wahał się nawet wykonać 
kaskaderskiego skoku na tylne siedzenie ruszającego samochodu. W końcu 
dziennikarze postanowili zrobić użytek z powszechnie znanego faktu, że pre-
zes jest olsztyńskim radnym. Ekipa nagrała prezesa podczas przerwy w obra-
dach Rady Miasta.

Wracając do Pana Wojtka, trzeba przyznać, że należał do tych bohaterów, 
którzy w obliczu wymierzonych w siebie kamer i mikrofonów zachowują zim-
ną krew. Na jego twarzy nie było widać właściwie żadnej reakcji, kiedy zo-
baczył Szymona Jadczaka, swojego niedawnego kontrahenta, jako reportera 
TVN.

Szymon Jadczak: Szymon Jadczak TVN. 
Pan Wojtek: No i? 
Sz.J.: Dlaczego sprzedajecie to stare mięso?
P.W. (odpowiada spokojnie): Nie jest stare.
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Sz.J.: Dlaczego sprzedajecie mięso, które Szwedzi zakwalifi kowali jako paszę 
dla zwierząt?

P.W. (zaprzecza): Nie ma takiej możliwości, że to jest pasza dla zwierząt.
Sz.J.: Wie pan, że puszka jest przeterminowana od 2003 roku?
P.W.: Nie jest to możliwe. Przykro mi, ja takich papierów nie mam.

I właściwie tyle. Rozmowa merytorycznie nic nie wnosi do reportażu. Pan 
Wojtek nie ma sobie nic do zarzucenia, spokojnie dowodzi, że dwudziestolet-
nie mięso z puszek nadaje się do jedzenia. To jego punkt widzenia. Widzowie 
mogą sami ocenić, czy bohater słusznie ma tak dobre samopoczucie.

Etap czwarty – kto kupi szwedzkie trociny?

Dziennikarze jednak wciąż nie wiedzą tego, co prawdopodobnie najbardziej 
zainteresuje widzów: kto kupował od Pana Wojtka puszki, a w konsekwencji, 
gdzie, w jakich wyrobach można było natrafi ć na szwedzki produkt. Bez tego 
wątku materiał nie ma właściwie sensu. Prawdopodobnie każdy, kto widział 
„wołowe trociny”, zastanawiał się, czy już zdążył je zjeść w pasztecikach, pie-
rożkach, gołąbkach. Czy może mięso zamawia stołówka szkolna jego córki lub 
kuchnia w przedszkolu synka?

Niewiele wnosiły enigmatyczne wypowiedzi Pana Wojtka o czołówce pro-
ducentów żywności oraz nagrana ukrytą kamerą wypowiedź informatora, że 
trafi a do szkół, przedszkoli i domów opieki społecznej. Dziennikarzom udało 
się jedynie potwierdzić informacje, że mięsem z puszek są karmieni więźnio-
wie zakładów karnych. Taka informacja nie wzbudziłaby jednak oburzenia 
polskiego widza. 

Maciej Kuciel, reporter TVN, współautor reportażu Dobre, bo szwedzkie
To była druga część naszej operacji. Postanowiliśmy sprzedać nasze mięso 
producentom żywności. 

Długo się nad tym zastanawialiśmy – wreszcie wspólnie z Danielem 
Liszkiewiczem i Olą Tudyką wytypowaliśmy szereg fi rm działających 
w branży producentów garmażerki i zaproponowaliśmy im przetestowa-
nie puszek oraz ewentualne skierowanie do masowej produkcji szwedz-
kich trocin.

Jeśli producenci trzymaliby się deklarowanych na własnych stronach 
wysokich norm jakości i dbałości o klienta, nasza prymitywna akcja za-
kończyłaby się fi askiem. Nasi dziennikarze byli „leszczami” nieznającymi 
rynku mięsnego, uzbrojonymi jedynie w puszkę z wiórami oferowaną po 
wyjątkowo konkurencyjnej cenie, nieodbiegającej jednak od ceny puszek 
u pana Wojtka.
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Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
To był odważny i zarazem kuriozalny pomysł, bo nigdy się tym nie zajmo-
wałem, ale efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Nie do uwierze-
nia, jak oni łykali to mięso. Ja myślałem, że ludzie z branży mięsnej mnie 
wyśmieją, jak wykonam kilka telefonów. Okazało się, że jak zacząłem 
proponować to mięso, to chwyciło. Łykali to, co oferowałem, jak młode 
pelikany. To mnie zmiażdżyło i było dla mnie totalnym zaskoczeniem. Po 
tym wszystkim inaczej spojrzałem na to, co mamy na stole. 

Nie spodziewałem się tego, że mnie, osobie, która z branżą mięsną nie 
ma nic wspólnego, uda się sprzedać coś, o czym niewiele wiem, ludziom, 
którzy znają się na wszystkim, bo siedzą w branży od kilku, a nawet kilku-
nastu lat. Umawiałem się na spotkania, ludzie mnie przyjmowali, rozma-
wiali, a co ważniejsze – zamawiali towar. W ciągu tygodnia sprzedaliśmy 
całą paletę z opcją, że możemy dostarczać dalej. Zamówienia miały się 
sypać.

Jeżdżąc po fi rmach, musieliśmy także prezentować się jako fi rma. Za-
łożyliśmy fi kcyjne przedsiębiorstwo. To była tylko nazwa. Nie korzysta-
liśmy z technik, jakie wykorzystywało się później, jak zakładanie strony 
internetowej czy produkcja wizytówek. Wystarczyła nam nazwa i adres 
e-mail, z którego wysyłaliśmy oferty handlowe. Wiedziałem, że najpierw 
jest rozmowa handlowa, a potem oferta, więc takie oferty przygotowałem. 
Każdy ruch mieliśmy przewidziany. Mieliśmy certyfi katy, które dostarczył 
nam pan Wojtek, no i sprzedawaliśmy. Zawsze generalnym hakiem była 
cena. Jeżeli nawet ktoś miał jakieś opory i podczas rozmowy mówił: „No 
wie pan, ja mam tu stałych dostawców, ale ile to kosztuje?”, kiedy rzuca-
łem cenę, nie było mocnych. Nie było mocnych oprócz jednego i żałuje, 
że nie został umieszczony w materiale, bo to mój ulubieniec, który po-
wiedział: „Panie, to jest ten szwedzki susz?”. Ja mówię: „Tak, tak”. A on: 
„Mnie to gówno chcieli wcisnąć. Panie, to do zoo idź pan sprzedawać, 
a nie ludziom”.

Nie miałem przy tym temacie żadnych skrupułów. Uświadomiłem so-
bie, że ci ludzie z chęci zysku, z chytrości wcisną nam wszystko do naszych 
pierogów, kotletów, żeby tylko na tym zarobić. Oni nie mieli żadnej refl ek-
sji, że ktoś się może tym zatruć. Pytali tylko, czy jest jakiś papier na to. 
Brali na próbę i wpychali w pierogi, w gołąbki, we wszystko, co mogli. Zero 
refl eksji. Pytali tylko, ile możemy tego dostarczyć. Dopiero wtedy uświa-
domiłem sobie, co producenci żywności pchają do jedzenia, co trafi a do 
przedszkoli, domów opieki społecznej, szpitali. Byłem przerażony.
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„Ponad milion 200 tysięcy obsłużonych klientów. Obiady na telefon, im-
prezy plenerowe, catering dla przedszkoli, szkół, fi rm” – tak brzmiała reklama 
jednego z przedsiębiorstw, którym dziennikarze zaoferowali puszkę do prze-
testowania.

– Tak to wygląda – zachęcał na spotkaniu Szymon Jadczak.
– Fajnie – powiedział, tuląc puszkę do białego kitla właściciel. – Ja sobie to 

wypróbuję. Jak nie będzie odbiegało albo minimalnie od tego, co ja tutaj 
mam, to biorę w ciemno od razu – zapewniał.

Dokumenty dostarczone przez Pana Wojtka otwierały reporterom wszyst-
kie drzwi: szwedzki dowód sprzedaży i rzekomy atest sanepidu. W rzeczywi-
stości „atest” był wynikiem podstawowych badań, jakie przeprowadza sanepid 
na obecność drobnoustrojów. Nie był dokumentem pozwalającym na wpro-
wadzenie mięsa do obrotu na polskim i europejskim rynku.

To, czy mięso znalazło się w Polsce legalnie, czy fi rma istnieje, czy jest za-
rejestrowana w inspektoracie weterynarii, nikogo nie obchodziło. Okazało się, 
że teoretycznie świetnie nadzorowany system produkcji żywności w Unii Eu-
ropejskiej w Polsce ma spore dziury. 

– Mamy fl aczki, fasolki, bigosy, tego typu rzeczy – reklamował swoją ofer-
tę kolejny biznesmen, któremu zaoferowaliśmy puszki do testowania. 
– Mamy krokiety, mamy pierogi – kontynuował, obracając w dłoniach 
szwedzką puszkę.

Następny miał pewne wątpliwości.
– Ze świeżych nasze pierogi mają trwałość tylko cztery dni – mówił, jakby 

tłumacząc się z odmowy. W końcu jednak i on okazał zainteresowanie. 
– To by poszło ewentualnie na gołąbki.

Kolejni kontrahenci nie mieli problemu z wymyśleniem, do jakich produk-
tów mogą użyć „szwedzkich trocin”: mortadele, parówki, a nawet pieczeń. 

Po zakończeniu operacji, kiedy materiał do pierwszego odcinka był prawie 
gotowy, reporterzy umówili się z rzecznikiem sanepidu. 

– Przyznaję, że jestem zaskoczona tymi dokumentami. Nie mieliśmy takich 
zdarzeń dotychczas, musimy to dokładnie sprawdzić – stwierdziła Anna 
Armatys, rzecznik sanepidu w Krakowie. 

– Czy to znaczy, że w waszym laboratorium nie zdają sobie z tego sprawy, że 
20-letnie mięso może być zagrożeniem dla konsumenta? – nie odpuszczał 
dziennikarz.

– Myślę, że zdają sobie sprawę z tego faktu, ale też widzę, że zostały przepro-
wadzone badania laboratoryjne. Natomiast rzeczywiście przyznaję, że pra-
cownika powinien zaniepokoić fakt daty wytworzenia tych produktów232.

232 Zob.   http://uwaga.tvn.pl/34889,wideo,119379,jemy_stare_mieso,jemy_stare_mieso,reportaz.
html [dostęp: 15.11.2015].
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Zrobimy, sprawdzimy, skontrolujemy, być może popełniliśmy błąd. W tego 
typu sytuacjach to najlepsze wyjście dla rzecznika, a najtrudniejsza sytuacja 
dla dziennikarza. Łatwiej zbijać niepoważne argumenty, niż prowadzić wy-
wiad z osobą przyznającą się do zaniedbań. Jednak pani rzecznik, po prze-
myśleniu sprawy i pewnie po kontakcie z przełożonymi, całkowicie zmieniła 
zdanie i uznała, że wszystko było w porządku, krótko mówiąc, „mięso było 
zdrowe”. Tak też relacjonowała to „Gazeta Wyborcza” w Krakowie:

Do żadnego z inspektorów sanitarnych nie dotarła informacja na temat zatrucia po-
karmowego spowodowanego spożyciem wyrobów garmażeryjnych, których producen-
tami byli odbiorcy liofi lizowanego mięsa sprowadzonego ze Szwecji – poinformował 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Dziś sensację w mediach wzbudziła in-
formacja o 25-letnim szwedzkim mięsie obecnym na polskich stołach. Sanepid uspo-
kaja: Badane próbki nie są szkodliwe dla zdrowia233.

Podobnie pisała o tym PAP:

Mięso pochodzące ze Szwecji, wyprodukowane w latach 80., nie zawiera zarazków 
chorobotwórczych i prawdopodobnie nie doszło do zatrucia pokarmowego po jego 
spożyciu – poinformowano PAP w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Krakowie. (…)

J a k  p o i n f o r m o w a ł a  PA P  r z e c z n i k  k r a k o w s k i e g o  s a n e p i d u 
A n n a  A r m a t y s ,  i n s p e k t o r z y  n i e  o d n a l e ź l i  w  ż a d n e j  z  f i r m 
h a n d l u j ą c y c h  s z w e d z k i m  p r o s z k i e m  m i ę s n y m  t e g o  p r o d u k t u 
[podkreślenie – M.K. i M.W.]. Według handlowców mięso zostało zużyte do wyrobów 
garmażeryjnych. 

Inspektorzy zbadali natomiast dwie puszki z mięsem, do którego dotarli dzienni-
karze TVN. Analiza mikrobiologiczna i fi zykochemiczna wykazała brak zarazków cho-
robotwórczych i metali ciężkich w produkcie, co mogłoby dyskwalifi kować żywność do 
spożycia – poinformowała Armatys.

Inspektorzy prowadzący kontrolę u importera i głównego dystrybutora stwierdzili 
jednak szereg uchybień formalnych. Firma nie zgłosiła do Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej faktu prowadzenia obrotu żywnością. Grozi jej z tego powodu duża kara fi nan-
sowa. 

Armatys dodała, że polskie służby sanitarne zwróciły się do służb szwedzkich 
o zweryfi kowanie dokumentów w tej sprawie. Szwedzi potwierdzili, że produkt jest 
przydatny do spożycia dla ludzi do 2010 r.234

Swoich czytelników uspokajał też na blogu Janusz Korwin-Mikke, przyta-
czając niekonwencjonalne argumenty:

233 Zob. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7075237,Sanepid__szwedzkie_
mieso_nie_jest_szkodliwe.html [dostęp: 10.10.2016].

234 http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/sanepid-szwedzkie-mieso-sprzed-25-
-lat-nie-jest-szkodliwe-ma-date-przydatnosci-do-2010-r,21792.html [dostęp: 10.10.2016].
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Mięso pochodzi z zapasów wojskowych – które co 10 lat się odnawia, bo ile może leżeć? 
A po co je wyrzucać, skoro nadaje się do jedzenia? Normy szwedzkie są wyjątkowo 
wyśrubowane – a jak ktoś nie wierzy (i słusznie!) w normy, to należy dosłownie zasto-
sować zasadę: „Th e proof of a pudding is in eating”: skoro od dwóch lat je jemy i nikt 
jeszcze się nie rozchorował... TVN robi histerię – z niczego.

Mięso to było i liofi lizowane, i zakonserwowane – więc po prostu nie miało jak 
się zepsuć. W takiej konserwie nie ma bakterii. Mogłoby leżeć jeszcze 10 lat – a może 
i dłużej (ważna jest jakość blachy!). Pamiętam, że 20 lat temu minister rolnictwa Króle-
stwa Niderlandów zjadł ser pozostawiony na Antarktydzie przez śp. Roberta F. Scotta 
w 1912 – czyli 80-letni; nie konserwowany i nie liofi lizowany... 

A co do wyglądu: jak w TVN pokażą masarnię, gdzie robi się kiełbasę z dzisiejszego 
uboju – będzie jeszcze obrzydliwiej. Śp. Otton von Bismarck nie na darmo mawiał: 
„Nigdy nie należy patrzeć, jak się robi kiełbasę... i jak się robi politykę”235.

Dziennikarze rozpoczęli realizację drugiej części materiału. Na początku 
wydawało się, że z reportażu nic nie będzie, ponieważ sanepid twierdził, że 
mięso, które trafi ło do co najmniej dwunastu zakładów w całej Polsce, nie 
znajduje się już w produkcji. Jednak z ustaleń reporterów wynikało coś zupeł-
nie innego. 

– Tak, proszę – słychać w telefonie męski głos.
– Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tych puszeczek. Próbowaliście? – pyta 

Szymon Jadczak, wcielając się ponownie w rolę handlarza mięsem.
– Tak, tak, tak.
– I jak to wyszło?
– Powiem panu, w sumie to dość ciekawe jest.
– Do czego to wykorzystaliście?
– Do pierogów.
Mięso, a właściwie szwedzki „susz” wykorzystywano też w gołąbkach czy 

mortadeli. Część przedsiębiorców nie tylko przetestowała produkt, ale rów-
nież puściła go na rynek. 

– Dużo panu zostało tych zapasów? – pytał Szymon Jadczak jednego ze 
sprawdzonych przez sanepid producentów. 

– No z dwa tysiące puszek – usłyszał w odpowiedzi.
Urzędnicy sanepidu przekazali w oświadczeniu jeszcze jedną informację, 

która budziła wątpliwości dziennikarzy. Urzędnicy podali, że szwedzkie mię-
so jest przydatne do spożycia do roku 2010 (reportaż został wyemitowany we 
wrześniu 2009 roku). Tymczasem dziennikarze dysponowali faksem szwedz-
kiego Ministerstwa Rolnictwa, z którego wynikało, że nie została określona 
żadna data przydatności mięsa do spożycia. Pojawiło się oczywiste pytanie, 
z jakich źródeł informacji korzystał sanepid, podając swoją datę? Niełatwo 
było to ustalić, ponieważ urzędnicy odmówili ujawnienia korespondencji ze 

235 Zob. http://korwin-mikke.blog.onet.pl/Szkodliwe-mieso-czyli-kolejna-,2,ID391734832,n.
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szwedzkim Ministerstwem Rolnictwa, na podstawie której mieli wydać swo-
je oświadczenie. W końcu jednak po wielu prośbach i naciskach reporterom 
udało się namówić do wypowiedzi Stanisława Pawlusa, kierownika Działu 
Nadzoru Sanitarnego Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Repor-
terzy mieli tylko jedną prośbę – o pokazanie dokumentu podpisanego przez 
producenta mięsa, w którym byłaby podana data przydatności wołowiny do 
spożycia. Dopiero po tej rozmowie wszystko stało się jasne. Inspektorzy sane-
pidu wydali oświadczenie na podstawie informacji od Berta Lingrota, pośred-
nika, który jak ustalili wcześniej dziennikarze, łamiąc szwedzkie prawo, sprze-
dał puszki Wojciechowi K. Wśród tych stu tysięcy puszek były dwa rodzaje: 
większe i mniejsze. Producent większych nie był w stanie określić daty przy-
datności do spożycia; przedstawiciel fi rmy, która wyprodukowała mniejsze 
puszki, przesłał do redakcji pisemną informację, że przydatność do spożycia 
minęła w 2003 roku, czyli sześć lat przed emisją reportażu. 

W rezultacie jednak i tak nie miało to już większego znaczenia. Ostatecznie 
szwedzkie mięso zostało wycofane ze sprzedaży. Okazało się, że może być za-
każone prionami powodującymi gąbczaste zwyrodnienie mózgu, zwane rów-
nież chorobą szalonych krów. O powodach mówił w reportażu Józef Jagódka, 
powiatowy lekarz weterynarii z Gorzowa Wielkopolskiego, który siedem lat 
wcześniej odesłał mięso z powrotem do Szwecji:

Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że to mięso jest niezdatne do spożycia i jest 
niebezpieczne dla człowieka po spożyciu. W tej chwili każde mięso wołowe musi być 
badane w kierunku BSE. Choroba ta istniała już wówczas, kiedy to mięso wyproduko-
wano, ale nie było jeszcze testów, które umożliwiałyby badania w kierunku choroby. 
Okres wylęgania tej choroby jest bardzo długi, może wynosić od 20 do nawet 30 lat. Nie 
da się stwierdzić, że ktoś to jadł i nic się nie stało, że jesteśmy bezpieczni. Tego rodzaju 
produkt powinien być absolutnie zniszczony i nie znajdować się na rynku.

Następnego dnia po emisji drugiego materiału Uwagi! inspektorzy sanepidu 
już ofi cjalnie ogłosili na antenie TVN24 wycofanie z produkcji i ze sprzedaży 
żywności zawierającej szwedzkie trociny236: „26-letnie mięso ze Szwecji będzie 
wycofane z rynku. Nie dlatego, że jest niebezpieczne, ale ponieważ brak mu 
odpowiedniej dokumentacji. To mięso nie jest zepsute. Może być niesmaczne, 
ale nie jest niezdrowe” – zapewniał w TVN24 zastępca głównego inspektora 
sanitarnego Jan Orgelbrand.

Wiadomo, że produkt kupiły trzy zakłady z północnego Mazowsza, trzech 
producentów garmażerki z Poznania i okolic, producent pierogów z Mazur, 
wytwórnia mrożonek z łódzkiego, dwóch producentów żywności z okolic 
Szczecina, niewielki zakład garmażeryjny z Krakowa i producent pierogów 

236 Zob. http://www.tvn24.pl/12690,1621635,0,1,26_letnie-mieso-aresztowane-zostanie-wy-
cofane-z- rynku,wiadomosc.html [dostęp: 10.10.2016].
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z Bydgoszczy. W tych zakładach inspektorzy sanitarni zabezpieczali puszki ze 
starym mięsem przygotowanym do produkcji; wycofano także ze sklepów go-
towy produkt.

– To mięso było dobre. Ono nie było zepsute. Było bardzo dobrze zapako-
wane, było w puszkach hermetycznych. To nie jest tak, że chcemy komuś 
coś niedobrego wcisnąć do buzi. To nie jest tak – przekonywała nas właś-
cicielka jednego z zakładów garmażeryjnych.

Dymiące kominy i zatykający smród. Tyle ekipa TVN zapamiętała z zakła-
du utylizacyjnego, gdzie zawieziono konserwy. Zgodnie z decyzją Głównego 
Inspektora Weterynarii puszki miały zostać zniszczone. Szymon Jadczak prze-
brał się w biały fartuch i z ekipą telewizyjną fi lmował otwieranie kupionych 
przez reporterów TVN puszek oraz wysypywanie ich zawartości do pojemnika 
na odpady. 

– Widział pan takie mięso kiedyś? – zapytał Szymon Jadczak dyrektora za-
kładu utylizacyjnego.

– Pierwszy raz. Gdyby mi pan nie powiedział, że to jest mięso, to ja bym 
nie uwierzył w to. Myślę, że jest to jedna z najdziwniejszych rzeczy, jaką 
przerabialiśmy do tej pory – stwierdził Leszek Herian, dyrektor zakładu 
utylizacyjnego „Saria”.

Podczas realizacji tego materiału wyszło na jaw, że zakłady przetwórcze, 
które przyjęły szwedzkie puszki, załamały wiele podstawowych zasad bezpie-
czeństwa żywności. Warto podkreślić, że były też zakłady, które odmówiły 
przyjęcia mięsa. Daniel Czerwik, dyrektor fi rmy „VIRTU”, tak to uzasadnił:

– nie mieli zezwolenia weterynaryjnego na obrót takim towarem;
– etykieta produktu była po szwedzku;
– nie było daty przydatności do spożycia, jedynie data produkcji;
– nie mieliśmy żadnych informacji, jakie systemy kontroli jakości ta fi rma 

posiada. 
Proste i krótkie podsumowanie przepisów, które trzeba było nagiąć i zła-

mać, żeby nałożyć na talerz szwedzkie mięso. 
Mięsny temat zamknął Leszek Herian.
– Tutaj w zakładzie puszki zostaną opróżnione, ich zawartość zostanie wy-

sypana do muld przyjęciowych, a następnie przez proces cieplny, jakiemu 
zostaną poddane, przerobione będą na mączkę, która trafi  do spalenia.

W ostatniej scenie reportażu widz widzi zawartość puszek wsypywaną do 
wielkiego koryta.
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4. DZIENNIKARZE I POLICJANCI 

Na temat tego, czy dziennikarze powinni informować o swoim śledztwie poli-
cję, biuro śledcze lub prokuraturę, zdania są podzielone. Trudne do rozstrzyg-
nięcia jest też to, na jakim etapie redakcja powinna to robić. 

W 2004 roku znany już czytelnikom tej książki duet Aleksandra Tudyka 
i Marek Kęskrawiec za cykl reportaży telewizyjnych o przychodniach wid-
mach oraz serię artykułów w „Newsweeku” Martwe dusze otrzymał nagrodę 
„Tylko ryba nie bierze” przyznawaną przez Fundację im. Stefana Batorego 
i Helsińską Fundację Praw Człowieka237. W uzasadnieniu kapituła podkreśli-
ła wnikliwość, staranność i samodzielność przeprowadzonego śledztwa oraz 
fakt, że następstwem pracy dziennikarzy było przeprowadzenie dużej akcji 
przeciw oszustom przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego; a także to, 
że dziennikarze, mając na względzie dobro prowadzonego śledztwa, zaczekali 
z ujawnieniem materiału do czasu, aż prokuratura będzie gotowa do podjęcia 
działań238.

Autorka reportażu w wywiadzie dla „Wirtualnych Mediów” chwaliła współ-
pracę ze służbami: „Kiedy zwróciliśmy się z wynikami naszego śledztwa do 
prokuratury apelacyjnej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zostaliśmy 
potraktowani bardzo poważnie – jak partnerzy, którzy mogą pełnić równo-
rzędną rolę w śledztwie i procesie sądowym”239. 

Tak ścisła współpraca policji, prokuratury i redakcji dziennikarskiej nie jest 
jednak uważana za postępowanie standardowe i zalecane. 

Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Uważam, że należy unikać współpracy z prokuraturą, policją. Nie wiem, 
czy oprócz tych dwóch sytuacji współpracowałem z policją lub prokura-
turą. Uważam, że należy się od nich trzymać z daleka, nie chodzić na 
imprezki z nimi, nie zaprzyjaźniać się za bardzo.

237 Konkurs TYLKO RYBA NIE BIERZE, V edycja, http://www.batory.org.pl/programy_ope-
racyjne/programy_zakonczone [dostęp: 10.10.2016].

238 Tamże.
239 Zob. http://www.wirtualnemedia.pl/print/sukces-dziennikarzy-tvn [dostęp: 27.08.2013].
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Do szefa prokuratury apelacyjnej poszliśmy z jednego powodu – żeby 
chronić głównego świadka. Gdybyśmy po prostu zrobili i wyemitowali 
materiał, ta kobieta miałaby postawione zarzuty. Uznaliśmy, że musimy 
w jakiś sposób zapewnić jej bezpieczeństwo.

Jeszcze inny powód tak bliskiej współpracy z funkcjonariuszami wymie-
nia była producentka Superwizjera, która odpowiadała za realizację reportaży 
o przychodniach widmach.

Monika Góralewska, była producentka Superwizjera TVN
W sprawie „martwych dusz” współpracowaliśmy z policją, ponieważ do-
szliśmy do wniosku, że kiedy pojawimy się tam jako dziennikarze, oni 
zniszczą dowody – twarde dyski i nic nie wyjdzie ze śledztwa. Przed za-
mierzoną konfrontacją zgłosiliśmy sprawę do prokuratury. Chodziło nam 
o to, żeby nie zniszczono dowodów przez nas, przez nasze działania. Ja 
jestem przeciwniczką wydawania dowodów na żądanie. Oni mają swoje 
narzędzia. Jeżeli jest przestępczy proceder, sami powinni go wykryć. Oczy-
wiście, jeżeli wiemy, że jest zagrożone czyjeś życie, współpracujemy. Taką 
sprawę zgłosiliśmy przed laty do prokuratury. Jestem przeciwna współpra-
cy z policją, bo kto nam potem zaufa. Jeżeli ktoś przychodzi do nas, a nie 
na policję, to robi to z jakiegoś powodu. 

Także Monika Szymborska, producentka programu Uwaga!, podkreśla, że 
ścisła współpraca między reporterami a policjantami powinna należeć do wy-
jątków: 

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
Wchodzimy w role, w które nie powinniśmy wchodzić. Śledczych. To 
jest pomieszanie zawodów. Można iść się spełniać w policji. To nie jest 
nasza rola, żeby denuncjować. Możemy to obnażyć i pokazać na antenie. 
Dziennikarz ma pokazywać zjawiska, a nie zajmować się ściganiem. Nie 
ma zastępować policji i prokuratury. U nas, ze względu na bezwolność 
organów ścigania, dziennikarze posuwają się dalej. Chcą być skuteczni 
w tej pracy.

Są jednak sytuacje, w których szefowie redakcji decydują się na taką bliską 
współpracę. Od czego to zależy? Czy kryteria są jasne i łatwe do zdefi niowania, 
czy przeciwnie trudno znaleźć klarowne reguły? 

Przyjrzymy się kilku przypadkom, kiedy dziennikarze współdziałali z poli-
cją i prokuraturą, oraz kiedy takiej współpracy odmówili.
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4.1. Przychodnie widma, czyli jak wyłudzić pieniądze z NFZ 

Realizacja reportaży na temat afery w krakowskim oddziale Narodowego Fun-
duszu Zdrowia zaczęła się standardowo. Na początku 2004 roku do redakcji 
Uwagi! przyszedł mail, który opisywał dziwne praktyki panujące w niektó-
rych krakowskich przychodniach. Informatorka opisywała system przychod-
ni widm z lekarzami i pielęgniarkami, ale bez pacjentów. W rzeczywistości 
pacjenci istnieli tylko na papierze. To była maszynka do zarabiania pieniędzy.

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
Informatorka w marcu wysłała maila o wyłudzaniu pieniędzy z NFZ. 
Przez miesiąc spotykaliśmy się z nią i negocjowaliśmy, aby podała nazwi-
ska, konkretne dane. Na początku nie chciała nic powiedzieć poza ogól-
nikami.

Ona nie chciała się zemścić. Faktycznie nie mogła się z tym pogodzić, 
bała się, że robiła coś niezgodnego z prawem. To była świetna kobieta, 
była szczera i uczciwa. Miała dziecko, była bez pracy. Bez niej byśmy nie 
ruszyli.

Ona przed opuszczeniem fi rmy wyciągnęła dokumenty. Zaczęliśmy 
weryfi kować przychodnię, w której pracowała. To było mnóstwo wizyt. 
W materiale to są jedynie barwne fragmenty. Sprawdzaliśmy, jaki jest 
ruch w poczekalni, godziny przyjęć, przyrządy. Czy jest wyposażenie, ja-
kie deklarują w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co cie-
kawe, przed emisją ten temat pojawił się również w lokalnej gazecie, ale 
historia została zignorowana, ponieważ była nieprawdopodobna i ciężka 
do zweryfi kowania.

Reporter potrzebuje szczegółowych informacji. Kto okrada, w jaki sposób, 
jak się nazywa, kim jest, dlaczego to robi, kto lub co mu to umożliwia. Jak 
w fi lmowym przesłuchaniu: nazwiska, adresy, kontakty, telefony. Te szczegó-
łowe dane można wstępnie zweryfi kować w Internecie (KRS-online, CEIDG, 
Google, Nasza Klasa, Facebook) oraz za pomocą bardziej specjalistycznych 
programów pozwalających analizować powiązania biznesowe. Bez technik 
dziennikarstwa wcieleniowego trudno byłoby jednak potwierdzić, czy prawdą 
jest to, co mówi informatorka. Może w drugiej połowie XXI wieku, w innym 
kraju, z innym prawodawstwem reporterzy skorzystaliby z takich narzędzi, 
jak wynajęcie hakera i włamanie do komputera, założenie podsłuchów telefo-
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nicznych240. W Polsce z tych możliwości mogą korzystać w ramach czynności 
operacyjnych jedynie służby specjalne i policja na podstawie decyzji sądu241.

4.1.1. Dziennikarze w lekarskich gabinetach

Na wizyty do przychodni wybrali się zatem: Ola Tudyka, Marek Kęskrawiec, 
wówczas dziennikarz „Newsweeka”, i jeszcze dwie osoby z redakcji. Nie było 
wymyślania schorzeń. Ola konsultowała prawdziwe problemy z kręgosłupem. 

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
W przypadku rozpracowywania przychodni wyłudzających pieniądze 
z NFZ podawałam się za pacjentkę. Lekarz kazał mi się rozebrać, a ja 
miałam sprzęt przyklejony na ciało. Wybrnęłam z tego bezczelnie: „Panie 
doktorze, ale ja się wstydzę, proszę się odwrócić”.

On na to: „Jak to, lekarza się pani wstydzi?”. A ja: „Tak, proszę się 
odwrócić”. On się odwrócił, a ja poskładałam sprzęt pod ubraniem, oczy-
wiście tak, aby się wszystko nagrywało, i powiedziałam: „Teraz to może się 
pan odwrócić i zbadać mi kręgosłup”. 
W sumie było kilkanaście wizyt w przychodniach. 

Marek Kęskrawiec przeprowadzał rutynowe badanie serca.

Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Nasze prowokacje to były przedsięwzięcia pod hasłem: „Zobaczmy, co tam 
się dzieje”. I rzeczywiście, w przychodni było zupełnie pusto, nie było ani 
jednego pacjenta. Ta pani, która miała zrobić mi EKG, nie wiedziała jak. 
Nie potrafi ła obsługiwać komputera, nie wiedziała, co to znaczy „kursor”, 
było to jej niepotrzebne, bo nikt tam nie przychodził. 

– Gdzie mam usiąść? – pyta dziennikarz w roli pacjenta.
– Tu albo tam. Na stołku – słychać odpowiedź. Następuje dłuższa przerwa, 

ponieważ lekarka ma wyraźne kłopoty z obsługą komputera, gdzie wpi-
suje dane pacjentów.

240 Tego rodzaju narzędzia wykorzystali pracownicy angielskiej bulwarówki „News of the 
Word”. Dziennikarze i wynajęty detektyw włamywali się do skrzynek telefonicznych celebrytów 
i ofi ar przestępstw. Gazetę zamknięto, reporterzy stracili pracę, a redaktor naczelny pisma w la-
tach 2003–2007 Andy Coulson trafi ł do więzienia. To najprawdopodobniej była największa afe-
ra dotycząca nieetycznych i kryminalnych działań podejmowanych przez dziennikarzy w celu 
zdobycia informacji. Aferę ujawnił dziennik „Th e Guardian”. 

241 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179, http://isap.sejm.
gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179.
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– Musi pani zjechać kursorem niżej – życzliwie podpowiada Kęskrawiec.
– Czym poprawić? – brzmi pytanie wskazujące, że nie został zrozumiany.
– Widzę, że z komputerem to nie miała pani za dużo do czynienia, co? – 

pyta dziennikarz, pomagając wpisać swoje dane w program przychodni.
– EKG to ja umiem zrobić, tylko komputerem posługiwać się nie umiem – 

odpowiada lekarka242.
Wizyty reporterów miały na celu sprawdzenie, czy przychodnie realizują 

szczegóły kontraktu, który zawarły z NFZ-em:
• 170 tysięcy na badania kardiologiczne,
• 60 tysięcy na chirurgię ogólną,
• 109 tysięcy na chirurgię urazową i ortopedię,
• 300 tysięcy na USG.
Z dokumentacji wynikało, że przychodnie odwiedza miesięcznie około ty-

siąca pacjentów. Tymczasem z obserwacji reporterów wynikało, że na koryta-
rzach, pod gabinetami zawsze było podejrzanie pusto. Zdaniem informatorów, 
kontrakt realizowano na poziomie 10 procent. Co oznacza, że 90 procent to 
były wizyty fi kcyjne. 

Pozostawała rozmowa z pacjentami, których dane były umieszczone w sfał-
szowanych kartotekach. Te wywiady potwierdziły tylko to, co mówiła infor-
matorka. Pacjentom wpisywano badania, których nigdy nie przeprowadzono.

– Trzeci grudnia, wizyta, na której nie byłam. Badania hormonalne, zapi-
sanie leków. Następna wizyta piątego, to jest za dwa dni. Śmieszne, nie? 
– podsumowała anonimowa pacjentka. 

Oszustwo wydawało się łatwe do wykrycia, dlatego reporterzy zadali pod-
stawowe w tej sytuacji pytanie o to, czy NFZ kontrolował w ogóle wydatkowa-
nie państwowych pieniędzy. W całej sprawie nie chodziło przecież o kilku nie-
uczciwych lekarzy – tak naprawdę interesujące były powiązania z funduszem. 

Reporterzy niewiele więcej mogli zrobić. Wykorzystali wypowiedzi anoni-
mowej informatorki, narzędzia undercover journalism, rozmowy z fi kcyjnymi 
pacjentami. Niestety, w tej wersji materiał nie nadawał się do emisji:

• Informatorka, była pracownica przychodni, nie chciała pokazać twarzy 
i ujawnić tożsamości. Łatwo zatem można było podważyć wiarygod-
ność tego materiału oraz postawić zarzuty stronniczości i chęci zemsty 
rozmówczyni. 

• Ukryte kamery pokazywały tak naprawdę tylko nieudolność lekarki 
obsługującej komputer. Gdyby tak przygotowany materiał został wy-
emitowany, właściciele przychodni wystąpiliby na drogę sądową, TVN 
naraziłby się na śmieszność, a być może nawet przegrany proces za po-
mówienie.

242 Lekarze okradli NFZ, Aleksandra Tudyka, Marek Kęskrawiec, TVN, Uwaga!, 30.05.2004.
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• Nie do sprawdzenia były też słowa informatorki o powiązaniach jed-
nego z właścicieli przychodni z kierownictwem krakowskiego oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Pojawiło się również nazwisko specja-
listy od informatyki, który miał pomagać przy procederze wyłudzania. 
Tego dziennikarze nie byli w stanie udowodnić. 

Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
Mieliśmy urywek całej sprawy. Nasza informatorka opowiedziała, jaki był 
mechanizm, i dała nam kilka dokumentów. W momencie gdy widzieli-
śmy, że założono fi rmę produkującą fi kcyjnych pacjentów, wiedzieliśmy, 
że ten przekręt jest za duży. Próbowaliśmy to rozpracować na własną rękę. 
Oni wynajęli pomieszczenie w biurowcu, gdzie przygotowywali fałszywą 
dokumentację. Tam też chodziliśmy, a nawet chcieliśmy tam wynająć po-
mieszczenie, ale nam się nie udało. Chodziło o możliwość prowadzenia 
obserwacji z ukrytych kamer.

W tym samym budynku swoją siedzibę miało biuro ogłoszeń „Gazety 
Wyborczej”. Wykorzystywaliśmy to, aby spenetrować od wewnątrz miej-
sce, gdzie fałszowano dokumenty. Wchodziliśmy tam i fi lmowaliśmy, co 
się dzieje. Raz nakryliśmy ich na gorącym uczynku. Dzięki temu wiedzie-
liśmy, o jakich porach ten proceder się odbywa. Myśmy tam nawet śmieci 
wynosili z tego budynku. To były całe bagażniki. Nawet mój mąż grzebał 
w tych śmieciach. Byliśmy tam przed sprzątaczkami. Rąbnęliśmy te śmieci. 
Z kontenera też. To było na granicy obłędu. Tam nic nie znaleźliśmy. Póź-
niej się okazało, że oni te dokumenty wynosili i niszczyli w innym miejscu.

Z informacji dziennikarzy wyraźnie wynikało, że za oszustwem stoi co naj-
mniej jeden z pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy miał wspól-
ników? Jakie zajmowali stanowiska? Jak wysoko sięgał ten układ? 

Obawa, że przestępcy dowiedzą się o przygotowanym materiale i usuną 
kompromitującą dokumentację medyczną, przeważyła – redakcja zdecydowa-
ła się poinformować Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie. 

4.1.2. ABW w krakowskim NFZ

W tym czasie utworzono specjalny wydział mający się zajmować zwalczaniem 
najpoważniejszych przestępstw: narkotykowych, przestępczości zorganizowa-
nej i korupcji.
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Aleksandra Tudyka, dziennikarka TVN
Mieliśmy olbrzymie zaufanie do Bogusława Słupika, ówczesnego szefa 
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Nie miałam żadnych dziennikar-
skich oporów przed podzieleniem się informacjami. Z jednej strony było 
moje śledztwo, ale z drugiej zorganizowana grupa oszustów, której nie 
mogłam wsadzić tam, gdzie powinni być, czyli do więzienia.

Wiedzieliśmy, że to poważna sprawa. Chodziło o to, aby doprowadzić 
ją do końca. Wszystkim – i nam, i prokuraturze – przyświecał ten sam cel. 
To nie było tak, że prokuratorzy informowali nas o swoich działaniach. 
To była ich tajemnica i prawo im tego zabraniało, jednak mieliśmy do 
nich zaufanie, ponieważ obie strony wiedziały, że mamy poważną sprawę. 
Wtedy połączył nas cel. Teraz po latach za każdym razem się dziwię, kiedy 
prokuratorzy oczekują, że dziennikarz powie im wszystko, co wie, a w za-
mian usłyszy „do widzenia”.

Czynności operacyjne takie jak podsłuch i obserwacja podejrzanych pro-
wadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzięki temu lekarzy oszu-
stów powiązano z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. ABW 
przekazała dziennikarzom materiały nagrywane przez funkcjonariuszy pod-
czas przeszukiwania pomieszczeń i zatrzymywania podejrzanych. Stały się one 
częścią reportażu. 

28 maja 2004 roku, po prawie trzech miesiącach pracy, najpierw w pro-
gramie Uwaga!, a dwa dni później w Superwizjerze ujawniono szczegóły afery 
w krakowskim oddziale NFZ. Lekarze dane wpisywali do kartotek pacjentów, 
którzy o niczym nie mieli pojęcia. Pracownicy poszczególnych niepublicznych 
ZOZ-ów, biorący udział w przestępstwie, wymieniali się danymi swoich pa-
cjentów. Ich kartoteki zapełniały się fi kcyjnymi zabiegami: zdrowy człowiek 
stawał się w ich świetle chory. W ten sposób za fi kcyjne zabiegi lekarze do-
stawali pieniądze z NFZ. W procederze pomagał wspólnik z NFZ, który dbał 
o to, by nikt nie skontrolował kartotek. W razie jakiegokolwiek przecieku albo 
wpadki miał zniszczyć twarde dyski komputerów, na których zapisane były 
wszystkie sfałszowane dane – dowód przestępstwa.

W reportażu wypowiada się rzecznik NFZ:
– W ubiegłym roku w małopolskim oddziale NFZ na 180 przypadków kon-

troli stwierdzono 55 nieprawidłowości – mówi Renata Furman, ówczesna 
rzeczniczka NFZ. – Różnego rodzaju nieprawidłowości. Nie dotyczyło to, 
powiedziałabym, przestępstw.

– To jaki jest sens przeprowadzania takich kontroli, skoro kontrolerzy nie 
potrafi ą zauważyć fałszowania dokumentacji medycznej? – pyta reporter.
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– Wie pan, ja myślę, że to wynika z tego, że działalność przestępcza z zasady 
jest prowadzona tak, że omija wszelkie kontrole urzędnicze. Na tym pole-
ga całe nieszczęście.

Kilkaset metrów od siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia mieściła się 
jedna z przychodni widm. Wystarczyło, aby kontrolerzy ruszyli się zza biurek, 
a bez problemu wpadliby na trop przestępczego procederu. Właściciele placó-
wek nie obawiali się jednak kontroli urzędników. Jak pokazała wizyta Marka 
Kęskrawca, byli „na luzie”:

– Dzień dobry, panie doktorze. Kęskrawiec Marek. Strasznie sympatyczna 
atmosfera u państwa, powiem szczerze. Tak spokojnie.

– Wie pan. Na luzie jest – przyznał doktor.
Może dlatego wszyscy czuli się tak bezpiecznie, ponieważ nad fałszowany-

mi kartotekami czuwał pracownik NFZ. Pan Zbyszek gromadził dane o pa-
cjentach, później wpisy w ich kartach chorób były preparowane. Spółka, którą 
tworzyli lekarze z kilku przychodni, przygotowywała fi kcyjne sprawozdania 
dla funduszu. 

– Pani doktor, chcieliśmy zadać jedno pytanie: dlaczego pani wyłudzała 
pieniądze z NFZ-tu? – pytała dziennikarka Uwagi! już po ujawnieniu 
sprawy, wchodząc „otwartą kamerą” do gabinetu lekarki. 

– Ja jestem osobą uczciwą. Ja nigdy niczego od nikogo nie wyłudziłam. Jak 
sama nie dam, to na pewno nie wyłudzę – mówiła jedna z lekarek, któ-
rej postawiono zarzuty wyłudzania opłat za nieistniejące świadczenia 
z NFZ.

Poranek na jednym z krakowskich osiedli. Mężczyzna w kurtce ABW przy-
ciska dzwonek domofonu.

– Tak, słucham – słychać głos mężczyzny.
– Poczta – odpowiada funkcjonariusz, a po chwili można usłyszeć i zoba-

czyć reakcję lekarza.
– Jest pan zatrzymany w tej chwili do dyspozycji prokuratora. Dam panu 

postanowienie – słychać głos ofi cerów ABW.
Filmy pokazują przeszukiwanie mieszkań, zabezpieczanie, wynoszenie 

komputerów. W jednym wypadku sąsiedzi zawiadomili nawet policję. Podej-
rzewali, że to złodzieje okradają mieszkanie. Wśród zatrzymanych był Woj-
ciech B., uznany za mózg całego procederu. Jedyny lekarz, który miał dostęp 
do wszystkich kartotek, baz danych, który znał lekarzy oskarżonych o oszu-
stwa. To on według zeznań świadków instruował pracowników przychodni, 
jak fałszować kartoteki, sprawdzał razem z pracownikiem NFZ, czy nie ma 
błędów w tych sfałszowanych dokumentach. Pracownik został zatrzymany 
w siedzibie NFZ przy ulicy Ciemnej w Krakowie. 

Przez dwa dni dziennikarze nie mogli uzyskać żadnego komentarza ze 
strony dyrektora krakowskiego oddziału NFZ. W końcu zostaje zwołana kon-
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ferencja prasowa, podczas której dyrektor naczelny Rafał Deja ogłasza siebie 
i NFZ ofi arami zorganizowanej grupy oszustów.

– Jak państwo mogą mówić, że jesteście poszkodowani, skoro to jeden z wa-
szych pracowników brał aktywny udział w całym procederze, a pan dy-
rektor Tomasz J. o procederze został poinformowany już w marcu – za-
uważyła Tudyka.

W konsekwencji na konferencji prasowej pojawił się dyrektor J., żeby pub-
licznie odpowiedzieć na ten zarzut.

– Dostaje pan sygnał, dlaczego nie wysyła pan kontroli? – pyta reporterka. 
– Ja tej wiarygodności nie mogłem potwierdzić ani zaprzeczyć – tłumaczył 

dyrektor. 
– Panie doktorze, czy pan zna pana doktora Wojciecha B.? – pyta Aleksan-

dra Tudyka.
– Tak – niechętnie przyznaje dyrektor, a mowa ciała wyraźnie wskazuje, 

że to pytanie go nie zachwyciło. – To znaczy... znam. Tak, no wiem, kto 
to jest – kiwa głową.

Po kilku tygodniach dyrektor Tomasz J. zostaje zatrzymany przez ABW.
Ta konferencja prasowa w NFZ przeszła do historii. Z siedzących za stołem 

urzędników większość została zatrzymana przez ABW. 
W czerwcu 2004 roku ABW zatrzymała kolejne osoby.
– Jakieś sejfy pan ma? Skrytki? – pytają funkcjonariusze.
Dyrektorowi Tomaszowi J. zarzucono, że wziął kilkadziesiąt tysięcy złotych 

łapówki. Ze stanowiska ustąpił dyrektor naczelny krakowskiego oddziału NFZ 
Rafał Deja. Na jego miejsce powołano jego bliskiego współpracownika Marka 
M. Pisząc o nowym szefi e, możemy użyć tylko pierwszej litery nazwiska. Rze-
czywiście, nie zdążył się nacieszyć stanowiskiem.

– Było to wyłudzanie pieniędzy na podstawie baz danych, które zostały uzy-
skane w sposób nielegalny i nie miały nic wspólnego z rzeczywistością – 
informował o ustaleniach prokuratury Ryszard Tłuczkiewicz, ówczesny 
zastępca szefa Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

Lipiec 2004 roku. Akcja nabiera tempa. Sprawdzane są przychodnie spoza 
Krakowa. Ta w Mszanie istniała tylko na papierze. Nie wszystko idzie zgodnie 
z planem. Jeden z lekarzy tuż przed akcją wymyka się agentom obserwującym 
jego mieszkanie. Pół dnia ABW bawi się w chowanego z mężczyzną, który 
już wie o fali aresztowań. Jego konkubina nie chce otworzyć agentom drzwi 
do mieszkania. Udaje, że nikogo nie ma. Jej komórka zdradza, że nie opuściła 
bloku. Wreszcie jest decyzja prokuratury o wejściu siłowym. Agenci wchodzą 
na balkon. Dopiero wtedy kobieta otwiera.

ABW przekazała też dziennikarzom nagranie z zatrzymania dyrektora kra-
kowskiego NFZ, Marka M., który na swoim stanowisku, jak wspomniano, był 
wyjątkowo krótko. 
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23 lipca 2004 roku pod siedzibę krakowskiego NFZ podjechał lanos z grupą 
operacyjną. Tuż po 10.00 rano agenci weszli do budynku.

– Dzień dobry. To jest nakaz zatrzymania z polecenia prokuratora apelacyj-
nego – słyszy dyrektor krakowskiego NFZ. Dyrektor nie przestaje pod-
pisywać dokumentów.

– Jeżeli panowie pozwolicie, to powiadomię o tym fakcie prezesa funduszu.
– Oczywiście, jak najbardziej – słychać uprzejmą odpowiedź.
– Panie prezesie, ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Natomiast jest taka 

sytuacja i ja się muszę temu procederowi poddać.
Na rękach dyrektora zatrzaskują się kajdanki. 

4.2. Kiedy warto współpracować 

W przypadku afery w NFZ powody współpracy dziennikarzy ze służbami były 
dość klarowne. Podsumujmy, za współdziałaniem z prokuraturą i ABW prze-
mawiały:

• prawdopodobieństwo, że przestępcy zniszczą dowody i oszustwa nie 
uda się wykazać;

• wykorzystanie wszystkich narzędzi dziennikarskich, które mogłyby 
ujawnić przestępstwo;

• ogromna skala procederu fałszowania dokumentacji medycznej.
Warto dodać, że redakcje decydują się też na powiadomienie policji, kiedy 

prowokacja dziennikarska polega na wręczeniu łapówki. Tak było w przypad-
ku skorumpowanego prokuratora.

W listopadzie 2003 roku do redakcji Uwagi! zgłosił się mężczyzna oskarżo-
ny o spowodowanie wypadku, w którym zginęła kobieta. Mężczyzna twierdził, 
że prokurator w zamian za łapówkę zaproponował umorzenie dochodzenia. 
Jego sprawą zajmował się prokurator Mirosław M. z Prokuratury Rejonowej 
Katowice Centrum–Zachód. Reportaż realizował Jarosław Jabrzyk z krakow-
skiej redakcji Uwagi! i Superwizjera. Jak wynikało z rozmowy nagranej ukrytą 
kamerą, prokurator pewnie dyktował oskarżonemu fi nansowe warunki i prze-
widywał kolejne etapy załatwiania „sprawy”.

– Jest pan przygotowany na tysiąc złotych dzisiaj? To ja dziś panu wydaję 
prawo jazdy – mówi prokurator Mirosław M. – Na pisemne polecenie 
mojej przełożonej przejąłem sprawę. Będę ją umarzał ja, a nie policja. 
Choćby, przy najgorszym scenariuszu, sprawa wracała pięć razy, to ja ją 
będę pięć razy umarzał.
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W konsekwencji były już prokurator został skazany na pięć lat więzienia243. 
Warto wspomnieć też o jeszcze jednej zasadzie, która wydaje się dość oczy-

wista. Szefowie redakcji współpracują z policją zawsze wtedy, kiedy podczas 
realizacji materiału okazuje się, że zagrożone jest ludzkie życie.

4.3. Kiedy współpracy nie ma...

Zwykle dobra współpraca redakcji dziennikarskich z organami ścigania koń-
czy się wtedy, kiedy prokuratura żąda tzw. surówki, czyli całości nagrania 
telewizyjnego. Zwłaszcza jeżeli po tym nagraniu można zidentyfi kować in-
formatorów, którym redakcja gwarantuje anonimowość za pomocą różnych 
zabiegów technicznych. Prawo prasowe wymienia tylko jedną taką okolicz-
ność w artykule 16:

Dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa 
w art. 15 ust. 2, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny ma-
teriał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 254 Kodeksu karnego 
albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza 
wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub tego materiału244.

Artykuł 254 dawnego Kodeksu karnego to dziś artykuł 240, który określa:

Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub 
dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120–124, 127, 128, 130, 
134, 140, 148, 163, 166, 189, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie 
zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3245.

Dziennikarz ma zatem obowiązek chronienia źródła informacji i tylko 
w ściśle określonych sytuacjach może być zwolniony z tego obowiązku. 

Precyzuje to uchwała Sądu Najwyższego z 2002 roku: 

Sformułowany w art. 180 § 3 k.p.k. zakaz zwalniania dziennikarza od obowiązku 
zachowania w tajemnicy danych umożliwiających identyfi kację autora materiału pra-
sowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również iden-
tyfi kację osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do opub-
likowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie tych danych – konkretyzuje treść 
tajemnicy dziennikarskiej określonej w art. 15 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – prawo 

243 http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/prokurator-lapowkarz-za-kratkami,132897.html 
[dostęp: 10.10.2016].

244 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24, http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024 [dostęp: 10.10.2016].

245 Kodeks karny, art. 240.
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prasowe. Zakaz ten ma charakter bezwzględny i nie może być naruszany poprzez za-
stosowanie art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. i art. 9 k.p.k. (…)

Niemożliwe jest bowiem przesłuchanie dziennikarza zarówno przez sąd, jak i tym 
bardziej za zezwoleniem sądu co do okoliczności, które pozwalałyby na ujawnienie da-
nych umożliwiających identyfi kację zarówno informatorów dziennikarzy, jak i autorów 
materiałów prasowych oraz listów do redakcji. (…)

Zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy danych umożliwia-
jących identyfi kację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału 
o tym charakterze, jak również identyfi kację osób udzielających informacji, możliwe 
jest tylko wówczas, gdy informacja dotyczy przestępstwa, o którym mowa w art. 240 § 1 
k.k. z 1997 r. W odniesieniu do tych przestępstw wyłączona jest więc ochrona tajem-
nicy dziennikarskiej, zarówno od strony źródła informacji, jak i autora anonimatu246.

Regułą i obowiązkiem prawnym jest dostarczenie sądowi czy prokuraturze 
materiału w wersji emisyjnej, czyli takiej, jaką ogląda widz. Reszta to już dobra 
wola redakcji, opinia jej prawników i decyzja kierownictwa stacji.

W 2010 roku szefowie programowi TVN nie udostępnili niezmontowanych 
nagrań z prowokacji w gabinecie seksuologa podejrzanego o molestowanie pa-
cjentek podczas eksperymentalnej terapii. Pacjentka profesora ukrytą kame-
rą sfi lmowała praktyki lekarza. TVN wyemitował reportaż, a prokuratura na 
podstawie zeznań pacjentek i zmontowanego materiału redakcji postawiła mu 
zarzuty. Tym razem jednak „surówka” nie została przekazana prokuraturze. 

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
W przypadku seksuologa otrzymaliśmy sygnał i go zweryfi kowaliśmy. 
Efekt naszej pracy ukazał się na antenie i na tym nasza rola się kończy. 
Prokuratura dysponuje zeznaniami pacjentek, opisem metody lekarza 
oraz tym, co ukazało się na antenie. Dla mnie istnieją granice współpra-
cy z policją. Każdy przypadek jest indywidualny i każda decyzja dotyczy 
konkretnego przypadku. 

W wyniku procesu sądy dwóch instancji uznały winę seksuologa za udo-
wodnioną i wymierzyły mu karę bezwzględnego więzienia. Nie były do tego 
potrzebne niezmontowane nagrania prowokacji, więc w tym wypadku spór 
redakcji programu z prokuraturą nie przeszkodził w funkcjonowaniu wymia-
ru sprawiedliwości. 

Nie ma jednak reguły, która jednoznacznie określałaby, że redakcje nie 
przekazują niezmontowanych materiałów prokuraturze. „Surówki” z opisane-
go powyżej wręczenia łapówki urzędnikowi starostwa w Brzegu zostały w ca-
łości przekazane tamtejszej prokuraturze i były ważnym dowodem oskarżenia. 

246 Uchwała SN z dnia 22 listopada 2002 r., sygn. I KZP 26/02.
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Prezes spółki zgodził się zeznawać i przed sądem przyznał, że to on powiado-
mił dziennikarzy i wyłożył 10 tysięcy złotych na dziennikarską prowokację. 
Odmówił jednak wywiadu przed kamerą. Z kolei pan Andrzej, przedstawiciel 
spółki, który uczestniczył we wręczaniu łapówki, zgodził się na udostępnienie 
nagrań prokuraturze. W materiale telewizyjnym chciał jednak pozostać anoni-
mowy. Widzowie nie usłyszeli też jego prawdziwego głosu, który został zmie-
niony. Nie dowiedzieli się również, jak brzmiała nazwa spółki, której prezes był 
nagabywany o łapówkę.
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5. NAJWIĘKSZY SKARB: INFORMATOR

Mark Felt – tak nazywał się prawdopodobnie najsłynniejszy w historii dzienni-
karstwa śledczego informator, może bardziej znany jako „Deep Th roat” – Głę-
bokie Gardło. Należał do informatorów nie tyle przekazujących informacje, ile 
raczej potwierdzających ustalenia. Dzięki jego wskazówkom Bob Woodward 
i Carl Bernstein, dziennikarze „Th e Washington Post”, opublikowali cykl arty-
kułów, które doprowadziły do ujawnienia kulisów afery Watergate i w konse-
kwencji ustąpienia z urzędu prezydenta Richarda Nixona:

Woodward miał informatora w strukturach władzy wykonawczej, który miał dostęp do 
informacji z CRP247, a także z Białego Domu. Nikt inny nie znał jego tożsamości. Moż-
na było się z nim kontaktować tylko w wyjątkowych przypadkach. Woodward obiecał 
mu, że nigdy nie zdradzi, kim jest. Co więcej, zgodził się, by nigdy go nie cytować, 
nawet jako anonimowe źródło. Ich rozmowy służyły tylko temu, by Woodward mógł 
potwierdzić informacje, które uzyskał wcześniej w inny sposób, a także by mógł „po-
szerzyć perspektywę”248.

W pamięci czytelników Wszystkich ludzi prezydenta lub też widzów fi lmu 
Alana J. Pakuli pod tym samym tytułem249 pozostaną sceny rozmów Boba 
Woodwarda (granego przez Roberta Redforda) z Głębokim Gardłem, toczone 
w podziemnym garażu o drugiej nad ranem. Tożsamość Głębokiego Gardła 
była przez lata przedmiotem rozmaitych spekulacji. O współpracę z Wood-
wardem podejrzewano Henry’ego Kissingera czy George’a Busha (ojca)250, 
a nawet Diane Sawyer, która zanim rozpoczęła telewizyjną karierę, pracowała 
w administracji Białego Domu. Woodward nigdy nie ujawnił tajemnicy. Zrobił 
to dopiero sam Felt w 2005 roku, trzy lata przed śmiercią. 

Co kierowało Markiem Feltem, który był wówczas wicedyrektorem FBI, 
dlaczego współpracował z Bobem Woodwardem? Z książki wynika, że Głębo-

247 Skrót od Th e Committee for the Re-Election of the President, znany też jako Th e Com-
mittee to Re-elect the President – Komitet Reelekcji Prezydenta. Powołał go Richard Nixon 
przed wyborami prezydenckimi. 

248 C. Bernstein, B. Woodward, Wszyscy ludzie prezydenta, tłum. P. Tarczyński, Warszawa 
2014, s. 93.

249 Wszyscy ludzie prezydenta (All the President’s Men), reż. Alan J. Pakula, prod. Warner 
Brothers 1976.

250 C. Bernstein, B. Woodward, Wszyscy ludzie prezydenta…, s. 94.
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kie Gardło miał na względzie rację stanu – „ochronę instytucji prezydentury”. 
Z przypisów dodanych w ostatnim polskim wydaniu251 wyłania się inna, bar-
dziej przyziemna motywacja: „Felt czuł się rozczarowany tym, że po śmierci 
Hoovera tymczasowym szefem FBI został nie on, lecz L. Patrick Gray. Zda-
niem niektórych badaczy Feltowi zależało przede wszystkim na zdyskredyto-
waniu Graya, by to właśnie jego Nixon mianował stałym dyrektorem Federal-
nego Biura Śledczego”252.

Wizerunek Głębokiego Gardła znany z książki Bernsteina i Woodwarda 
traci na klarowności w zetknięciu z faktami. 

W książce natrafi amy na taki opis rozmowy w garażu:

Biały Dom był gotów podkopać – jakie byłoby na to właściwie określenie? – cały proces 
wyborczy? Czy naprawdę wydano zgodę i próbowano to zrobić?

Kolejne skinienie głową. Głębokie Gardło wyglądał, jakby miało go zemdlić253.

Tymczasem fakty przytoczone przez tłumacza w przypisie świadczą 
o aktywnej roli Głębokiego Gardła w „podkopywaniu procesu wyborczego”: 
„W tym samym czasie, kiedy przekazywał Woodwardowi te informacje, Felt 
sam nadzorował nielegalne działania – zakładanie podsłuchów krewnym 
i znajomym ludzi podejrzanych o działalność wywrotową. W 1980 roku stanął 
za to przed sądem”254.

W wydanej w 2005 roku książce Th e Secret Man Bob Woodward pisze:

Motywy Felta były z całą pewnością skomplikowane i nie w pełni możliwe do wyjaśnie-
nia. Ale trzy dekady w FBI utwierdziły go tylko w podstawowym przekonaniu: prawda 
zawsze wyjdzie na jaw. I w ten sposób, w aferze Watergate i w rezygnacji Nixona doko-
nał się surowy wyrok sprawiedliwości. I może to wystarczy255.

Jaka zatem była motywacja Felta? Co nim kierowało? Jakie były jego inten-
cje? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest wcale tak jednoznaczna.

Wielu dziennikarzy pracujących z informatorami uważa, że mają zwykle na 
uwadze jakąś osobistą korzyść, którą mogą odnieść, zgłaszając się do redakcji. 
A zatem jak mówi niepisana zasada wielu dziennikarzy, najpierw należy się 
dowiedzieć i zrozumieć, dlaczego i po co informator kontaktuje się z media-
mi, jaki tak naprawdę przyświeca mu cel, na co liczy, komu chce zaszkodzić, 
a może komu chce pomóc.

251 Autorem przypisów jest tłumacz Piotr Tarczyński.
252 C. Bernstein, B. Woodward, Wszyscy ludzie prezydenta…, s. 94 (przyp. tłum.).
253 Tamże, s. 175.
254 Tamże.
255 B. Woodward, Th e Secret Man, New York–London 2005.
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Monika Góralewska, była producentka Superwizjera TVN
Żaden informator nie jest wiarygodny. Przede wszystkim trzeba usiąść 
i się zastanowić, jaki ma w tym interes, dlaczego cię o tym informuje. Ni-
gdy do naszej redakcji nie przyszedł informator, który działałby w intere-
sie dobra publicznego. Przychodzili przestępcy albo osoby pokrzywdzone. 

Kiedy rozmawiasz z nimi, musisz ich informacje zweryfi kować, za-
stanowić się, w co cię wkręcają, czy chcą twoimi rękami załatwić swój 
interes. Jeżeli mówią o jakiejś patologii, musisz dowiedzieć się, jaka jest 
sytuacja modelowa, jaki jest właściwy mechanizm. Jeżeli nie masz pełnej 
wiedzy o mechanizmie działania danej instytucji czy organizacji, nie mo-
żesz zweryfi kować tego, co mówi informator.

5.1. Wiarygodność informatora

Wysocy ofi cerowie Komendy Głównej Policji współpracują z gangsterami napadający-
mi na tiry. Przestępcy pod osłoną policjantów hurtowo handlują skradzionym z cięża-
rówek towarem i bronią. Jednym z paserów jest policyjna centrala – w biurach szefów 
KGP pracują kradzione klimatyzatory256.

Tak zaczynał się sensacyjny tekst Tomasza Patory i Marcina Stelmasiaka 
opublikowany przez „Gazetę Wyborczą” 23 maja 2005 roku. Po kilku dniach 
gazeta przyznała się do błędu. Tomasz Patora tłumaczył, że w błąd wprowa-
dził ich informator: „Okazało się, że jeden z informatorów mówił niepraw-
dę. Nauczyło to nas ostrożności. Zazwyczaj staramy się zrozumieć intencje 
informatora”257.

W tym wypadku wiarygodność informatora nie mogła raczej budzić wąt-
pliwości. Był nim inspektor Janusz Tkaczyk, komendant wojewódzki Policji 
w Łodzi, który już wcześniej dostarczał autorom tekstu informacje. Z kolei 
jego „źródłem” miał być szef olsztyńskiego zarządu CBŚ. Tym razem Tkaczyk 
przekazał nieprawdziwe informacje, a dziennikarze je opublikowali. Co zawi-
niło? Nadmierne zaufanie do „źródła”, które nigdy dotąd nie zawiodło. 

Tomasz Patora mówi o niezrozumieniu prawdziwych intencji informato-
ra. Warto też zauważyć, że tak doświadczeni reporterzy złamali podstawową 
zasadę potwierdzania informacji, opisaną w większości podręczników dzien-
nikarstwa – double-check, czyli sprawdzenie newsa w dwóch niezależnych, nie-
powiązanych ze sobą źródłach. 

256 T. Patora, M. Stelmasik, Gang w Komendzie Głównej, „Gazeta Wyborcza”, 23.05.2005.
257 Zob. http://wiadomosci.onet.pl/grupa-trzymajaca-grupy/dc0j4 [dostęp: 10.10.2016].
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A zatem wielu dziennikarzy uważa, że pierwszym, najważniejszym kro-
kiem do zweryfi kowania informatora jest zrozumienie jego prawdziwych in-
tencji. Przy czym bardziej wiarygodny jest informator, który ma osobisty po-
wód, żeby donieść na urzędnika, lekarza, policjanta (np. wręczył łapówkę, ale 
„łapówkarz” nie wywiązał się z umowy), niż ktoś, kto mówi o obywatelskim 
obowiązku. Informator „idealista” powinien budzić czujność; redakcja musi 
szybko odkryć, o co tak naprawdę chodzi, żeby znaleźć motywy, które są, by 
tak rzec, bardziej ludzkie. Często weryfi kacja odbywa się właśnie przy wyko-
rzystaniu technik dziennikarstwa wcieleniowego.

Monika Góralewska, była producentka Superwizjera TVN
W sprawie NFZ-u przyszła pani, bo została zwolniona z pracy w prywat-
nej przychodni. Opowiedziała, że fałszują karty chorób, dopisują badania, 
że to wszystko jest na papierze i chodzi o wyciąganie pieniędzy z NFZ-etu. 

Marek Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Ona wpisywała te fi kcyjne dane, ryzykowała najwięcej. Nie dość, że jej 
płacili grosze, to jeszcze facet zwlekał z wypłatami, a ona potem zaczęła 
myśleć chyba, że jak to wszystko dupnie, to ona dostanie najwyższą karę, 
razem z właścicielem tej fi rmy. Rozmawialiśmy z nią w supermarkecie 
i ona skarżyła się, że nie dość, że najwięcej ryzykowała, to jeszcze zwodzili 
ją z pieniędzmi. 

Intencje informatorki, powód, dla którego skontaktowała się z redakcją, 
wydawały się zrozumiałe. Kolejnym krokiem było potwierdzenie przekaza-
nych przez nią informacji – znalezienie drugiego niepowiązanego z nią źródła. 

Monika Góralewska, była producentka Superwizjera TVN
Trzeba działać systematycznie, krok po kroku. My robiliśmy zawsze w ten 
sposób: 

1. Przychodził informator, opowiadał o sytuacji patologicznej.
2. Dowiadywaliśmy się, jak wygląda sytuacja modelowa i na czym 

polega ta patologia.
3. Szukaliśmy dowodów na patologię – obserwowaliśmy przychod-

nię, liczyliśmy pacjentów, przetrząsaliśmy śmietniki w poszukiwa-
niu dokumentacji medycznej, szukaliśmy rzekomych pacjentów. 
Sprawdzaliśmy, czy informacje informatora są wiarygodne. 

4. Na końcu przygotowywaliśmy wcieleniówki.

2-łamanie.indd   154 2017-01-20   14:12:27



1555. Największy skarb: informator

To śledztwo w sprawie nadużyć w NFZ-cie było jednym z najtrudniej-
szych i najbardziej mozolnych, trwało pół roku.

Istotną i kontrowersyjną kwestią pozostaje to, czy za informacje dzienni-
karze mogą i powinni płacić? Producenci, kierownicy produkcji, redaktorzy 
naczelni znają niezliczone historie informatorów, którzy na jakimś etapie 
dziennikarskiego śledztwa wpadli na pomysł, że mogą przy okazji zarobić 
parę groszy. Stawki i oczekiwania, jak można się domyślać, były bardzo zróż-
nicowane. Regułą jest jednak kategoryczne odmawianie płacenia honorariów. 
Można zapłacić za prawa autorskie do zdjęć, za sprzedany na wyłączność fi l-
mik ze zdarzenia, który przykuje uwagę całego kraju, ale za informacje się nie 
płaci. Nie płaci się z prostego powodu: informator opłacony to informator nie-
wiarygodny, na którego wypowiedziach nie można budować całego materiału, 
ponieważ łatwo go podważyć. „Oni zapłacili, więc powiedział, co chcieli” – 
mógłby brzmieć zarzut przeciwko autorom materiału. Dziennikarstwo śled-
cze to nie operacyjna praca policji czy służb specjalnych, chociaż i w tamtych 
organach panuje powszechne przekonanie, że informator działający z zemsty 
to najlepsze źródło. Oczywiście, jak od każdej reguły, są tu pewnie wyjątki, 
dotyczy to zwłaszcza materiałów realizowanych poza wschodnimi granicami 
Unii Europejskiej, gdzie dotarcie do ofi ar, wypowiedź śledczego i inna pomoc 
miejscowych przewodników mają swoją cenę.

Jak wspominaliśmy, prawo nakłada na dziennikarza obowiązek nieujaw-
niania tożsamości informatora, który sobie to zastrzegł. Nie ma znaczenia, 
czy w materiale informator okazał się wiarygodny, czy też nie. Dlatego, kiedy 
„Gazeta Wyborcza” ujawniła nazwisko komendanta Janusza Tkaczyka, pod-
niosły się głosy krytyki. Szefom redakcji oraz autorom zarzucono popełnienie 
jednego z największych dziennikarskich grzechów – ujawnienie anonimowego 
źródła informacji. Wyborcza broniła się, tłumacząc, że sam komendant zgo-
dził się na ujawnienie swoich personaliów, ponieważ postanowił wyjaśnić, jak 
to się stało, że został wprowadzony w błąd i wprowadził w błąd dziennikarzy. 

Tak tłumaczył to Piotr Stasiński w miesięczniku „Press”: 

Zarzut wobec „Gazety Wyborczej”, że po tekście Gang w komendzie głównej zdradzili-
śmy informatorów, jest grubym nadużyciem. Wówczas jeden z informatorów naszych 
dziennikarzy – zorientowawszy się, że został wprowadzony w błąd przez swego kolegę 
z policji – sam postanowił się ujawnić i udzielić „Gazecie” wywiadu na temat tego, jak 
doszło do powstania nierzetelnej informacji. I ten wywiad opublikowaliśmy. Lojalność 
wobec informatora nie została więc przez nas złamana. Gdyż to jego intencją było rzecz 
otwarcie wyjaśnić. Owszem, w tamtej publikacji popełniliśmy błędy, ale nie zdradę wo-
bec informatorów. Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak zapłacili wtedy wysoką cenę za 
to, że ich zaufani informatorzy, na których sądzili, że mogą polegać, wpuścili ich na 
minę. A przypomnę, że Patora i Stelmasiak byli świetnymi autorami, wcześniej to oni 
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wykryli i precyzyjnie opisali koszmarną aferę tzw. łowców skór. Mieliśmy do nich za-
ufanie, oni zaś – do swoich informatorów. Zdarza się, niestety, że zaufanie zawodzi. 
I wtedy trzeba mieć odwagę przyznać się do błędu258.

5.2. Jak pozyskać informatora?

Pewna wieś w województwie lubuskim stała się dla dziennikarzy ważnym 
punktem na mapie ze względu na sprawę Tomasza Sz. Mężczyzna, prowadząc 
samochód pod wpływem alkoholu, doprowadził do wypadku, w którym zginął 
dwudziestolatek. Sąd wymierzył mu karę pięciu lat więzienia. Ku rozpaczy ro-
dziców ofi ary skazany znalazł jednak skuteczny sposób na to, żeby w więzieniu 
spędzać jak najmniej dni. Korzystał z przepustek, przerw w odbywaniu kary. 
W rezultacie podczas pięciu lat zasądzonej kary Tomasz Sz. spędził na wolno-
ści 286 dni. Zgodę wyrażał sąd w Gorzowie Wielkopolskim. Powodem miały 
być liczne schorzenia kręgosłupa, które uniemożliwiały skazanemu przebywa-
nie w więzieniu. Z tymi opiniami biegłych nie zgadzali się więzienni lekarze, 
jednak sąd wierzył biegłym. 

Pierwszy materiał na temat Tomasza Sz. realizował Łukasz Spisak i to on 
udowodnił, że „chorujący” mężczyzna handlował na giełdzie częściami samo-
chodowymi.

On się podnieść nie może. Porusza się o kulach – zapewniały matka i żona 
skazanego. Tymczasem mężczyzna tak szybko uciekał przed ekipą realizacyj-
ną TVN, że reporterowi pozostało tylko komentowanie: Widzę, że jest pan 
w świetnej kondycji. Jak rehabilitacja na giełdzie?259.

Po emisji materiału sędziowie z Gorzowa zdecydowali o umieszczeniu 
„chorego” w zakładzie karnym. Okazało się jednak, że wkrótce Tomasz Sz. zo-
stał przewieziony do więzienia podlegającego sądowi w Poznaniu. Sędzia na 
podstawie tych samych dokumentów ponownie wypuścił mężczyznę na wol-
ność.

Sąd nie miał innego wyjścia, ponieważ z dokumentacji wynikało, że [przeby-
wanie w więzieniu – przyp. M.K. i M.W.] może zagrażać jego zdrowiu lub życiu 
– twierdził w reportażu rzecznik prasowy.

Mężczyzna wrócił do handlu samochodami. Mieszkańcy wsi informowali 
redakcję, że Tomasz Sz. siada też za kierownicą, mimo zasądzonego zakazu 
prowadzenia samochodów. Ponieważ Łukasz Spisak realizował pierwszy ma-

258 Zob. http://www.press.pl/opinie/pokaz/2161,To-nie-fair-ze-strony-Tomasza-Wroblew-
skiego [dostęp: 10.10.2016].

259 Zob. http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wiezien-na-przepustkach,133561.html [do-
stęp: 10.10.2016].
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teriał i był we wsi spalony, temat powierzono Danielowi Liszkiewiczowi. Za-
danie było proste, potwierdzić informacje świadków i złapać Tomasza Sz. na 
gorącym uczynku. Daniel zabrał się za wykonanie zadania dość niekonwen-
cjonalnie.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Wymyśliliśmy to w ten sposób, że Łukasz Spisak, kolega reporter, który re-
alizował ten materiał, wysadzi mnie w środku wsi. W takich miejscowoś-
ciach można zdobyć informacje w kilku miejscach: w sklepie, u sołtysa lub 
w lokalnej gospodzie. Uznałem, że nie rzucając się w oczy, porozmawiam 
z ludźmi w knajpie.

Jak tam wszedłem, to się przeraziłem. Knajpa była wielkości pokoju 
cztery na pięć metrów kwadratowych. Zmieściłoby się tam może raptem 
20 osób jednocześnie i to naprawdę ściśniętych. Wszedłem tam i tak jak 
na westernach, wszyscy popatrzyli na mnie – i ci przy barze, i ci przy sto-
likach, bo byłem dla nich jakąś atrakcją turystyczną, która się tam poja-
wiła. Podszedłem do baru, stanąłem za takim wielkim facetem, który stał 
w kolejce. I ten facet w pewnym momencie odwrócił się. Przewyższał mnie 
o głowę. Popatrzył na mnie takim półprzytomnym wzrokiem i powiedział: 
„Ty, ale ja cię nie znam”. Wystraszyłem się jak cholera i zareagowałem po 
prostu instynktownie. Wyciągnąłem do niego rękę i powiedziałem: „Cześć, 
Daniel z Wrocka jestem”. On spojrzał na mnie z byka, z góry i powiedział: 
„Nie lubimy gości z Wrocka”. To wtedy włos mi już stanął dęba. I w tym 
momencie kolejna zupełnie instynktowna reakcja, która przeczyła zdro-
wemu rozsądkowi. Powiedziałem do niego, patrząc w górę bezczelnie: 
„Mnie, kurwa, nie lubisz?”. Na co facet zgłupiał, zupełnie zgłupiał. Spo-
dziewał się, że z pozycji siły, większego rozpocznie standardową gadkę, 
która skończy się mordobiciem. W tym momencie ja wyskoczyłem do nie-
go, a on powiedział: „No nie, ty jesteś w porzo”. I zrobił ze mną miśka.

Jednak od tej wstępnej akceptacji do rozmowy o Tomaszu Sz. i jego dzia-
łalności droga była daleka. Daniel postanowił znaleźć sobie towarzystwo do 
rozmowy i do kielicha.

Siedziała tam grupka kilku młodych chłopaczków. Dwóch w stanie całko-
witego zamroczenia, trzeci w miarę dobry jeszcze. Przysiadłem się do nich 
i zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób z nimi rozmawiać, bo to nie jest 
takie łatwe. Jesteś obcy, znajdź z nimi wspólny temat, żeby jakoś zahaczyć 
o konkretnego człowieka i informacje, które chcesz uzyskać. Przysiadłem 
się do nich i zapytałem, czy mogę wypić z nimi piwo, bo jestem tu pierwszy 
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raz. Oczywiście padło pytanie: „Co ty tutaj robisz?”. Powiedziałem, że do 
ciotki przyjechałem. Padło kolejne pytanie: „Kim jest twoja ciotka?”. Na 
to pytanie byłem jeszcze przygotowany. Wiedziałem, że gdzieś tam jakaś 
nauczycielka mieszka koło kościoła. Powiedziałem, że jestem jej siostrzeń-
cem i to było wszystko, co wiedziałem. No ale nie przewidziałem kolejnej 
sytuacji, kiedy tak powoływałem się na tę ciotkę. Facet rzucił: „Kurwa, 
ale ona mnie uczyła”. Tego nie przewidziałem. Padło jeszcze coś, co mnie 
zmroziło, a na co nie miałem odpowiedzi: „Ty, a jak ona się nazywa?”. 
Nie znałem odpowiedzi na to pytanie, więc popatrzyłem na niego i po-
wiedziałem: „Te, kurwa, to jakżeś się uczył w szkole, że nie pamiętasz, jak 
się twoja nauczycielka nazywa?”. Wtedy on rzucił nazwisko. „Widzisz, żeś 
sobie przypomniał jednak, nie?”. No i śmichy chichy, haha, haha, i zaczę-
liśmy rozmawiać.

Jakoś tę sytuację udało się rozwiązać, ale musiałem przejść do kolejne-
go etapu. Powiedziałem: „Ty, słuchaj, tak sobie tu wysiadłem na dworcu 
i idę, minąłem tablicę z nazwą miejscowości i mi się przypomniało, prze-
cież ja to w TVN-ie widziałem, przecież moja ciotka mieszka w tej słynnej 
wsi, co w TVN-ie ten reporterek tam gonił po tej giełdzie”. Oni zaraz: „No, 
no, no, faktycznie tam go gonił”.

Udało się, rozmówcy Daniela znali Tomasza Sz. Wiedzieli też całkiem spo-
ro o jego fi kcyjnej chorobie i handlu samochodami. Potwierdzili wszystkie 
informacje. Tomasz Sz. jeździł regularnie do Niemiec, przywoził samochody. 
Nowi koledzy Daniela byli jednak w coraz gorszym stanie, więc nie warto było 
ciągnąć dłużej tej rozmowy. Umówili się na spotkanie następnego dnia w innej 
gospodzie.

Posiedziałem, pogadałem, wyciągnąłem wszystkie informacje, jakie chcia-
łem, i okazało się, że jeden z nich chce być policjantem. Stwierdziłem, że 
jest to dobry trop, że być może uda się go przekonać do współpracy. Oka-
zało się, że nie darzy on sympatią tego naszego złego bohatera, którego 
mieliśmy przyłapać. Stwierdziłem, że odseparuję go od kolegów i spróbuję 
go przekonać do współpracy.

Zapytałem, gdzie tu można fajki kupić. On mi powiedział, że gdzieś 
za rogiem. 

Poszliśmy, kupiliśmy te fajki, wychodzimy ze sklepu. Pamiętam całą tę 
rozmowę.

– Słuchaj, bo ty mówisz, że tego gościa nie lubisz.
– Nie. Nienawidzę go, wszyscy go tu nienawidzą, bo to jest kawał gno-

ja.
– I co? Policjantem chciałbyś być?
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– No, planuję. Może do szkoły do Szczytna bym poszedł…
– Więc mam dla ciebie propozycję. Ja jestem dziennikarzem TVN-u. 

Pomożesz nam dopaść tego gościa?
W tym momencie facet stanął jak wryty. Patrzy i mówi:
– Co pan pierdoli?
– Nie pan, tylko Daniel. Nie pamiętasz, że jesteśmy na ty? Pokazać ci 

legitymację?
– Yyyyy, yhy.
Pokiwał głową. Pokazałem mu tę legitymację, a facet: „O k…, ja p…”. 

I zaczęliśmy rozmawiać. I tak pozyskałem swojego pierwszego informa-
tora z terenu; przekazał nam później bardzo precyzyjne informacje na 
temat człowieka, którym się interesowaliśmy. Bardzo precyzyjne. O której 
wyjeżdża. Kiedy i o której wraca. Jakim samochodem, z kim będzie jechał. 
Wystarczyło tylko przygotować zasadzkę.

Pierwsza zasadzka się nie udała. Daniela zastąpił kolejny reporter. Pojechał 
do mężczyzny kupić samochód sprowadzony z Niemiec. Facet w świetnej kon-
dycji podnosił klapy, przenosił kanapy, chociaż według dokumentów medycz-
nych był niezdolny do jakiejkolwiek pracy. Materiał w końcu powstał260. 

260 Zob. http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/skazany-znow-na-wolnosci,134355.html [do-
stęp: 10.10.2016].
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6. INSTRUKCJA: „JAK SKUTECZNIE OSZUKAĆ?”

Prawo prasowe, kodeksy etyczne stowarzyszeń dziennikarskich, stylebooki 
konkretnych gazet lub stacji, a nawet wewnątrzredakcyjne instrukcje przypo-
minają o obowiązkach i ograniczeniach, które muszą brać pod uwagę dzienni-
karze uciekający się do działania pod przykryciem. Niewiele natomiast napi-
sano na temat tego, jak stosować te kontrowersyjne narzędzia dziennikarskie, 
skoro już szefowie podejmą decyzję, że przy pomocy konwencjonalnych tech-
nik materiału nie uda się zrealizować. Zanim reporter uzbroi się w ukrytą ka-
merę, potrzebne są konkretne ustalenia, plany i instrukcje. Trzeba przewidzieć 
nie tylko problemy związane z ludźmi, miejscem i czasem, ale często pułapki 
techniczne, które wynikają z samego sekretnego nagrywania.

6.1. Tworzenie „legendy”

Jednym z pierwszych zadań, które należy wykonać, jest stworzenie tzw. legen-
dy, czyli spójnej i zawierającej jak najwięcej prawdziwych informacji historii 
swojego alter ego. Postać, w którą wciela się dziennikarz, musi być wiarygodna 
na wielu płaszczyznach: codziennego zachowania, umiejętności, wyznawanych 
wartości, motywacji, życiorysu i wreszcie rodziny i przyjaciół. To oczywiste, 
że im dłużej dziennikarz musi odgrywać wymyślonego bohatera, tym więcej 
czasu musi poświęcić na ułożenie wiarygodnej, ale też łatwej do zapamiętania 
historii. Mówiła o tym Ada Wons, która jednak po pracy wracała przynajmniej 
na kilka godzin do hotelu, do swojego normalnego życia. O tym, jak trudno 
wytrzymać w ukryciu bez takiego oddechu, przekonał się Endy Gęsina-Torres, 
dziennikarz TVP, który spędził trzy tygodnie w ośrodku dla uchodźców. Plan 
zakładał, że Gęsina-Torres da się zatrzymać policji i poda się za nieznającego 
języka polskiego Kubańczyka.

Endy Gęsina-Torres, reporter, autor prowokacji w ośrodku dla uchodźców 
w Białymstoku

Na początku grudnia 2012 roku zaczęły się w mediach dyskusje o sytuacji 
cudzoziemców w ośrodkach. To rzecznik praw obywatelskich Irena Lipo-
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wicz pierwsza zasygnalizowała problem. Wcześniej były strajki głodowe 
w ośrodkach. Pomyśleliśmy wtedy, że można by wykorzystać w tym przy-
padku moje pochodzenie. Sama propozycja, pomysł wyszedł od Tomka 
Sekielskiego, szefa. Po prostu, dopiero później zaczęliśmy się zastanawiać 
nad tym wspólnie. Początkowo miałem się zgłosić do Straży Granicznej 
i poprosić o azyl. Uznałem, że to nie chwyci i lepiej będzie dać się złapać 
przez policję.

Najpierw zbierałem całą wiedzę, jaką można zdobyć ofi cjalnie. Spo-
tykałem się z ludźmi z organizacji pozarządowych. Ci ludzie mieli bie-
żący kontakt z uchodźcami, organizowali protesty, byli na widzeniach 
i znali obcokrajowców oraz warunki, w jakich żyją. Pytałem, jak tam jest 
w tych ośrodkach, jakie warunki panują, czy się jest przeszukiwanym. To 
było merytoryczne przygotowanie. Dzień przed poszedłem kupić ciuchy. 
Od trzech tygodni zapuszczałem włosy i zarost. Nie kąpałem się trzy dni 
przed tą akcją. To było fi zyczne przygotowanie. Pozostawała jeszcze histo-
ria, czyli moja legenda, dzięki której dam się zamknąć w ośrodku.

Dwa dni wcześniej przed moim zatrzymaniem była konferencja w Mi-
nisterstwie Kultury Białorusi w Mińsku. Przyjechała delegacja kubańska. 
Sprawdziłem, kto w tej delegacji jest, jaką pełni funkcję itp. Podałem się za 
tę osobę. Znałem wszystkie funkcje, jakie ta osoba pełniła, i okoliczności, 
w jakich znalazła się na terenie Białorusi. Tak że w razie sprawdzenia 
w Googlach wszystko by się zgadzało.

W Białymstoku przeszedłem na czerwonym świetle praktycznie przed 
maską policyjnego samochodu. Nawet nie bardzo chcieli mnie zatrzymać 
czy ukarać. Chcieli mnie puścić i wtedy powiedziałem: „No passport, no 
money”. Wtedy musieli mnie zabrać ze sobą. W ten sposób znalazłem się 
na komendzie. Tam wezwali tłumacza i tam zacząłem zeznawać. Co tu 
robię, skąd się wziąłem itd.

Jak przewidywał Endy Gęsina-Torres, najtrudniejsze było dla niego uda-
wanie, że nie zna języka polskiego. Według planu miał porozumiewać się wy-
łącznie po angielsku i nie reagować na polecenia i pytania w języku ojczystym. 

Endy Gęsina-Torres, reporter, autor prowokacji w ośrodku dla uchodźców 
w Białymstoku

Bardzo trudno jest grać kogoś, kto nie rozumie, co się do niego po polsku 
mówi. To było najtrudniejsze: nie pokazać po sobie, że zrozumiałem py-
tania, zanim tłumacz je przetłumaczył. Chodziło o to, żeby nie kiwnąć 
głową, nie zaprotestować po polsku.
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Kolejny problem: zdarza mi się mówić przez sen. Tego się bałem, że 
podczas snu będę mówił po polsku. Nie uniknąłem też błędów w ośrod-
ku dla cudzoziemców. Podczas pobudki o piątej rano, na szczęście cicho, 
odpowiedziałem strażnikowi: „Dobra, dobra. Ciszej”. Musiałem się pilno-
wać. Ta wcieleniówka to dla mnie nie tylko przeżycie zawodowe, ale też 
osobiste. Jedna godzina spaceru dziennie, na terenie otoczonym zewsząd 
murem zakończonym drutem kolczastym, to atmosfera, która działa na 
ciebie. Były takie dni, kiedy zapominałem, po co tam jestem. Rozmawia-
łem z ludźmi, oglądałem telewizję, grałem w ping-ponga i nie pamięta-
łem, że mam stamtąd wyjść. Nie pamiętałem o moim zadaniu, skupiałem 
się na walce z nudą. Przebywanie w zamknięciu wiązało się nie tylko ze 
strachem przed dekonspiracją. Było uciążliwe. Wziąłem ze sobą książki po 
hiszpańsku, ale to nie pomagało. Zacząłem palić, ponieważ papieros już 
na policyjnym dołku był pretekstem do wyjścia do innego pomieszczenia. 
Potem papieros ułatwiał kontakty z ludźmi, był walutą, a także stwarzał 
możliwość do rozmowy. Większość rozmów, jakie nagrałem w ośrodku, 
była przy papierosie.

Zupełnie inny problem ze znajomością języka miał Gunter Wallraf. Nie-
miecki dziennikarz udawał Turka, nie znając ani słowa po turecku. Przygo-
tował sobie jednak „legendę”, która mogła przekonująco wyjaśnić ten absurd:

Jakiś dwudziestolatek zagaduje do mnie, czy nie jestem jego rodakiem. Odpowiadam 
po niemiecku, że mam „tureckie obywatelstwo”, ale wychowałem się u matki Greczynki 
w Pireusie. – Ojciec był Turek, zostawił matka, jak ja był dziecko jeden rok. Z tego po-
wodu nie musze znać ani słowa po turecku261.

Wallraf posługiwał się podczas realizacji fałszywymi dokumentami. W Pol-
sce zdarza się to bardzo rzadko. Zwykle dziennikarze używają podczas prowo-
kacji oryginalnych dokumentów tożsamości. Posługiwanie się sfałszowanymi 
dokumentami jest przestępstwem. Wallraf chciał pokazać życie tureckiego 
imigranta w RFN. Dzięki swoim papierom i wyglądowi mógł zatrudniać się 
do najcięższych prac, aby potem opisać, w jaki sposób niemieckie koncerny 
traktują emigrantów. Jeśli zastanawiamy się, czy dziennikarz może stosować 
takie metody, pamiętajmy, że Wallraf między innymi opisał werbowanie turec-
kich robotników do naprawy uszkodzonego reaktora atomowego. Po wykona-
niu zadania robotnicy mieli zniknąć z Niemiec, ponieważ wiadomo było, że 
w krótkim czasie zachorują na chorobę popromienną i umrą. Plan zakładał 
zatem, że po wykonaniu pracy „ktoś” doniesie policji, iż robotnicy są niele-

261 G. Wallraf, Na samym dnie, s. 90.
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galnie w Niemczech. Zostaną wydaleni z Niemiec, zanim zorientują się, że są 
śmiertelnie chorzy.

Wallraff  twierdzi, że najważniejsze w jego metodzie działania są naiwność 
i spryt:

„Udając naiwnego, byłem sprytniejszy, mogłem wyraźniej dostrzec zakła-
manie i lodowatą obojętność tego społeczeństwa, które uważa się za tak mądre, 
swobodne, idealne i sprawiedliwe. Byłem prostaczkiem, któremu bez ogródek 
mówi się prawdę w oczy”262.

6.2. Zawodna technika

Kiedy dziennikarz ma już dokładnie opracowaną legendę i zdobył wiedzę 
o środowisku, w które będzie się wtapiał, musi poświęcić sporo uwagi na kwe-
stie techniczne. Dzięki dzisiejszej technologii każdy może w tajemnicy na-
grywać każdego. Kamerki i dyktafony ukryte w piórach, okularach, guzikach 
można kupić przez Internet. Pierwsze opisane tutaj prowokacje dziennikarze 
nagrywali na zwykłe małe kamerki wyposażone w 90-minutowe kasety. Kiedy 
Ada została wysłana do Constaru, redakcja wyposażyła ją w nowoczesny jak 
na te czasy sprzęt. 

Ada Wons, dziennikarka TVN
Idąc do pracy w Constarze, miałam nagrywarkę z gigantyczną pojemnoś-
cią. W Constarze nie musiałam zmieniać ani taśm, ani tak często baterii. 
Ta nagrywarka, gdy chodziła, wydawała taki cichutki dźwięk: du, du, du. 
Więc jak chciałam mieć pewność, że się nagrywa, dotykałam się w oko-
licach brzucha i czułam, jak wibruje. W ogóle czułam się jak islamski 
terrorysta. Miałam specjalnie uszyty pas. Byłam nim owinięta; w osobnej 
kieszeni pasa dysk, w innej baterie, które zmieniałam kilka razy dziennie.

Umiejętność obsługiwania urządzeń do nagrywania dźwięku i obrazu to 
jeden z najważniejszych punktów w instrukcji „oszukiwania”. To niemożliwe, 
żeby dziennikarz wcielający się w rolę potrafi ł przewidzieć wszystkie zbiegi 
okoliczności i dzieła przypadku.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Kiedyś włączył mi się dyktafon z odtwarzaniem na cały głos. Podczas 
szkolenia w tłumie ludzi. Wychodząc z sali, szliśmy na obiad. Szedłem 

262 Tamże, s. 8.
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w kierunku restauracji i usłyszałem jakiś szum: szyyy, szyyy, szyyy i głosy. 
Ludzie, którzy szli obok mnie, zaczęli się rozglądać. Ja w tym momencie 
się zorientowałem, że to dobiega z mojej kieszeni. Wyciągnąłem ten dyk-
tafon, przyłożyłem go sobie do ucha i powiedziałem: „Słuchaj, bo coś mi 
się głośnomówiący włączył, nie słyszę, muszę wyjść na zewnątrz” – i z tym 
szeleszczącym dyktafonem, z którego słychać było głosy, wyszedłem na ze-
wnątrz. Dopiero tam go wyłączyłem. Nikt się nie zorientował.

Mimo starannie przygotowanej legendy, czyli historii fi kcyjnego bohate-
ra, mimo wiedzy o procedurach zatrzymania i przeszukiwania, także Endy 
 Gęsina-Torres nie uniknął wpadki.

Endy Gęsina-Torres, reporter, autor prowokacji w ośrodku dla uchodźców 
w Białymstoku

Ze sprzętu miałem kamerę w zegarku i drugą wszytą w puchową kurtkę. 
Ten zegarek to od razu mi zabrali. To są ludzie spostrzegawczy, wyszkoleni 
w tym, żeby dobrze szukać. Od razu zwrócili uwagę na zegarek. Zapytali 
mnie wprost, czy to jest kamera? Od razu, jak mnie przeszukali, to jeden 
strażnik do drugiego mówi: „Zobacz, to jest kamera. To jest, k…, kamera”. 
To była Straż Graniczna i moje pierwsze pięć minut w ośrodku w Białym-
stoku. Ja starałem się ukryć zdenerwowanie, wzruszyłem ramionami i po 
angielsku, bo w tym języku toczyła się rozmowa, powiedziałem, że kupi-
łem zegarek na bazarze za 10 dolarów. Dodałem, że jeśli chcą, to niech 
go sobie zabierają i przestaną się mnie czepiać. No i zabrali mi tę kamerę. 
Została mi jeszcze druga, ale nie miałem zapasowych kart pamięci ani ba-
terii, więc musiałem być bardzo oszczędny w tym, co nagrywam. Według 
mojej oceny bateria mogła starczyć na 25 minut nagrania. Zacząłem to 
robić dopiero po tygodniu pobytu. Poznałem ludzi i zaczęli ze mną roz-
mawiać. Inaczej to nie miało sensu. Cały czas się modliłem, żeby sprzęt 
nie zawiódł, żeby się nagrało. To nie są jakieś super rzeczy, są zawodne 
i czasami nic się nie nagrywa. Była jeszcze jedna trudność: ukrywanie 
kamery przed osadzonymi oraz przed Strażą Graniczną. Nie było łatwo 
nagrywać. Na korytarzu są cały czas strażnicy, nie mogłem ujawnić się 
współosadzonym. Co bym im powiedział, jak wytłumaczył to, co robię. 
Dlatego też po wszystkim, pomimo trzech tygodni pobytu, miałem tak 
mało materiału.

Trudno przewidzieć wszystkie nieoczekiwane zdarzenia, niespodziewane 
sytuacje lub zaskakujące pytania, jednak do niektórych można się przynaj-
mniej przygotować. 
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Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN 
Pamiętam, jak miałem ukrytą kamerę w pasie z guzikiem do kontrolowa-
nia zapisu. Mogłem włączać i wyłączać ją, kiedy chciałem. Pas miał jeden 
mankament: jak się rozgrzał, to cię po prostu parzył. Co będzie, jak ktoś 
mi zrobi „miśka”, oklepie, dotknie tego i zapyta, co to jest?

Wymyśliłem, że jak ktoś mnie dotknie i złapie przy pracy na tym pasie, 
to mu powiem, że to pompa insulinowa. Nie wiedziałem, co to jest pompa 
insulinowa, ale wiedziałem, że takie urządzenie istnieje. Wtedy człowiek 
zostaje postawiony w głupiej sytuacji, bo wiadomo, że jest to urządzenie 
medyczne, z którego ja korzystam, i nie będzie dopytywał o szczegóły. Na 
przykład powiem: „No, to jest taka sytuacja zdrowotna. Nie chcę o tym 
mówić, rozumiesz. Mam taką pompę. Nie chwalę się tym”.

To jest sytuacja, na którą możesz być przygotowany, masz odpowiedź, 
bo wiesz, że masz na sobie ten sprzęt, i wiesz, że możesz wpaść. Jeżeli 
nie masz takiej odpowiedzi, musisz improwizować, a każda improwizacja 
wiąże się z ryzykiem.

6.3. Szczegółowy plan prowokacji 

Dziennikarze niechętnie ujawniają swoje notatki i plany materiałów, które 
zostały opublikowane lub wyemitowane; dlatego posłużymy się przykładem 
„instrukcji pracy pod przykryciem”, przygotowanej na potrzeby konkretnej re-
alizacji, która jednak nie ujrzała światła dziennego. Obiektem rozpracowania 
miała być fi rma oszukująca klientów. 

PLANOWANIE:
Cel prowokacji: Uzyskanie potwierdzenia, że dyrekcja/właściciele fi rmy 

X namawiają pracowników do OSZUKIWANIA klientów.
Teza, którą musimy udowodnić: Działania pracowników fi rmy są wyni-

kiem:
• szkoleń organizowanych przez kierownictwo/menedżerów fi rmy,
• dobrze przemyślanej polityki, taktyki i manipulacji. 

Na co zwrócić uwagę:
• Obietnice bez pokrycia składane przez pracowników (np. „obiecywać 

klientowi, że dzięki reklamie będzie miał stu klientów w ciągu miesiąca 
i oni to gwarantują”). 
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• Informowanie, że fi rma X ma 50 zgłoszeń na np. urządzanie wnętrz. 
Klient był pytany, czy jest w stanie obsłużyć taką grupę – a jeśli odpo-
wiedział tak, uzyskiwał informację, że jest do niego kierowana. 

• Pogróżki (pod adresem klientów, którzy nie chcieli zapłacić lub chcieli 
wycofać się z umowy: np. o wpisaniu na listę dłużników, o skierowaniu 
sprawy do sądu).

• Specyfi czna „grypsera” w fi rmie opisująca pewne taktyki stosowane 
względem klientów, która świadczy o tym, że te zachowania są TYPO-
WE i STANDARDOWE: (np. sposób na tzw. łosiowanie, czyli robie-
nie z klienta „łosia”: sprzedawca dzwoni do klienta i wmawia mu, że 
dzwonił przed dwoma tygodniami i umówili się, że klient przygotuje 
dane do strony internetowej). 
W przypadku gdy pojawia się grypsera, nie udawaj, że rozumiesz, o co 

chodzi – dopytaj dokładnie, koniecznie powtarzając w pytaniu zasłyszany 
gryps. 
KTO NAS INTERESUJE: 
Dyrektorzy/Kierownicy/Właściciele/Supervisorzy 
Firma na pewno będzie bronić się tym, że to wina i inicjatywa pracow-
ników, którzy postępowali niezgodnie z „Kodeksem Etycznym Spółki” itp. 
Dlatego też musimy mieć dossier osób, które będą prowadzić szkolenia, 
uczyć, jak „łosiować klienta”. Musimy mieć możliwość późniejszego ziden-
tyfi kowania tych osób. 
Pracownicy-leaderzy sprzedaży stosujący z powodzeniem techniki sprze-
daży. 
• Od kogo nauczyli się tych sztuczek?
• Jakie mają metody pozyskiwania klientów?
• Jeżeli „złosiują” klienta, to czy coś może im za to grozić ze strony szefa?

PRZYGOTOWANIE:
Sprzęt – przed prowokacją dokładnie zapoznaj się ze sprzętem. Sprawdź: 
– czas zapisu, 
– wytrzymałość akumulatora,
– wszystkie kontrolki – co oznaczają itp.

Zapis/Kadrowanie: 
– Wypróbuj na sucho sposoby kadrowania sprzętem, który będziesz miał 

do dyspozycji. Włącz nagrywanie i próbuj złapać w kamerze punkty, 
które wybierzesz. Sprawdź, czy kamera nagrała to, co wcześniej sobie 
zaplanowałeś.

– Wypróbuj zasięg łapania dźwięku przez dyktafon przy różnych usta-
wieniach. 
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– Opracuj sobie dobrze techniki włączania sprzętu w różnych sytuacjach 
(na siedząco, na stojąco, żebyś mógł szybko zareagować w sytuacji, 
w której się znajdujesz).

Przygotowanie osobiste
Nie bój się sprzedawać prywatnych informacji o sobie w rozmowach 
z ludźmi. Zdobywaj ich zaufanie poprzez odwoływanie się do wspólno-
ty doświadczeń: „Np. moja żona też jest nauczycielką” (nie podawaj nie-
prawdziwych informacji, bo jak rozmówca zacznie dopytywać szczegóło-
wo, możesz się rozłożyć, nie wspominając o tym, że kolejnego dnia możesz 
już zapomnieć, jak skłamałeś wcześniej). 
Zanim przejdziesz do zadawania interesujących nas pytań, musisz oswoić 
rozmówcę. Nie możesz być dla niego intruzem, który chce od niego coś 
uzyskać. Najpierw musi się z tobą zidentyfi kować, polubić cię. Dobrą me-
todą jest sposób na mentora – celowe stawianie swojego rozmówcy ponad 
sobą, chwalenie jego cech, umiejętności (w skrócie: „chciałbym kiedyś być 
tak dobry jak ty”).
TWOJE DOSSIER, które będziesz prezentował w rozmowach z kolega-

mi z pracy/menedżerami. 
1. Zaplanuj swój wizerunek „kilka kroków do przodu” – zakładając, że 

chcemy, abyś został „doszkolony” – nie sprzedawaj ich usług zbyt do-
brze. Nie staraj się za wszelką cenę jak najlepiej zaprezentować przed 
nowymi szefami. Staraj się, wykazuj inicjatywę i chęć nauki, i w roz-
mowach z kolegami z pracy/szefami sygnalizuj, że starasz się, ale pew-
ne rzeczy ci nie wychodzą, że chciałbyś być tak dobry jak koledzy itp. 

2. Przygotuj się na pytania: Gdzie mieszkasz w Warszawie? Kiedy przy-
jechałeś? itp. Musisz swobodnie i z marszu odpowiadać na pytania do-
tyczące rodziny, powodów poszukiwania pracy w tej fi rmie. Przygotuj 
jedną pełną wersję, której się będziesz konsekwentnie trzymał. 

PRZEWIDYWANIE „WPADEK”
Przygotuj się też na sytuacje wpadki. Miej gotowe odpowiedzi na pytanie: 
„Jakieś druty wystają ci spod koszuli ;)” – takie rzeczy mogą się zdarzyć – 
dlatego musisz być przygotowany na szybką reakcję. Zastanów się i prze-
myśl, co może pójść nie tak, jakie są zagrożenia wpadką, jak hipotetycznie 
poradzić sobie z różnymi sytuacjami, które mogą się zdarzyć.

Wszystkiego przewidzieć się nie da, jednak jeżeli będziesz miał prze-
myślane plany awaryjne – pomoże ci to sprawnie wyjść z sytuacji, na które 
się przygotowałeś. 
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6.4. Kiedy odzywa się sumienie…

„Czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, 
robić w balona, robić w bambuko, robić w konia, robić wodę z mózgu, sza-
chrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny” – to tylko pierwsza grupa 
synonimów do słowa „oszukiwać”. W czwartej grupie znalazły się takie słowa: 
„kłamać, łgać, okłamać, okłamywać”263. 

Nie ma chyba wątpliwości, że dziennikarze stosujący pracę „pod przykryw-
ką” robią to wszystko.

Monika Szymborska producent Uwaga! TVN
Według mnie instytucja takiego dziennikarstwa jest koniecznością, cho-
ciaż osobiście nie lubię, kiedy dziennikarz odgrywa jakąś rolę. Takie 
zwykłe dziennikarstwo, kiedy działa się z otwartą przyłbicą, kiedy jasno 
i wprost formułuje się zastrzeżenia, jest dobrą klasyką. Wszelkiego rodza-
ju odejście od tej klasyki naraża dziennikarza na szereg zarzutów, a i dla 
niego samego jest przyczyną wielu rozterek. Na przykład wtedy, kiedy 
dziennikarz wnika w jakieś środowisko, czyli podaje się za kogoś inne-
go. Chce zyskać zaufanie, aby wyjaśnić pewne nieprawidłowości. Wtedy 
pojawia się ryzyko, że zacznie patrzeć na sprawę z drugiej strony i te nie-
prawidłowości przestaną być dla niego jednoznaczne. Może przyjąć punkt 
widzenia środowiska, w które wszedł. Wchodzi w sytuację, która może 
stać się źródłem wielu rozterek i wątpliwości, a od tych powinien być wol-
ny. Na przykład dziennikarz zaprzyjaźnia się z tym negatywnym bohate-
rem, widzi, że on ma ciężkie życie osobiste, i po ludzku zastanawia się, że 
jeśli pokażemy, że bierze łapówki, to ten człowiek będzie skończony. Cho-
dzi o to, że dziennikarz nabierze wątpliwości, których nie powinien mieć.

Dziennikarz wcielający się w rolę musi, jak to się ładnie mówi w książkach 
szpiegowskich, wniknąć, wtopić się w środowisko, szybko znaleźć nowych 
przyjaciół, którzy wprowadzą go w nowy, nieznany świat i pomogą zdobyć 
informacje. Wtedy pojawiają się wątpliwości, które jak wynika z naszych roz-
mów, mają prawie wszyscy pytani przez nas bohaterowie tej książki. 

Ada Wons, dziennikarka TVN
Codziennie zadawałam sobie pytanie, czy ja nikomu nie robię krzywdy. 
Czy mnie się coś nie wydaje, widzę coś, czego nie ma… ale to było ewi-
dentne.

263 Zob. www.synonimy.ux.pl „oszukiwać”. 
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Do Constaru pojechałam po to, aby pokazać, że oni trują ludzi. Spot-
kałam tam wiele osób, które mnie polubiły. Moi koledzy z zakładu wszyst-
ko pokazywali „na czosnku”, czyli stanowisku do kiełbasy czosnkowej, że 
te stare kiełbasy są mielone, że są czyszczone, że się przykrawa, żeby było 
ładniej. Z sympatii to robili. Kobiety na stołówce pytały, czy mnie mąż 
leje, czy jest dla mnie dobry i tak dalej. Ja czułam cały czas, że robię coś, co 
może zrujnować życie wielu osobom. Czy będą mieli tę pracę, czy nie. Jed-
nak miałam takie przeświadczenie, że ja tam jestem, żeby pomóc całemu 
światu, bo to mięso szło na cały świat. Dlatego codziennie siedziałam na 
łóżku w hotelu Senator i mówiłam do siebie, czy ja to widziałam, czy mi 
się nie zdawało, ale każdego dnia jakieś fatum pchało mnie ku kolejnym 
zdarzeniom.

Jeden z moich kolegów po emisji materiału w TVN dzwonił do redak-
cji, bo ktoś go rozpoznał po wadzie wymowy. Chciał ze mną rozmawiać, 
ale ja nie chciałam. Nie wiedziałam, co mogłabym mu powiedzieć. On 
by to na pewno skumał, zrozumiałby to. To był fajny koleś. Zresztą nikt 
pracy nie stracił oprócz tych weterynarzy i prezesa. Nie czułam się win-
na. Trzeba umieć sobie z tym radzić. Są ludzie, którzy czuliby się winni 
i nie mogliby tego pokazać, są też ludzie, którzy nie mieliby żadnych skru-
pułów, że oszukują. Myślę jednak, że najlepszy jest złoty środek; możesz 
zrobić rachunek zysków i strat – co zyskujesz i co możesz ludziom złego 
zrobić. Mnie się wydaje, że zrobiłam coś dobrego, że pokazałam, że dzieje 
się jakieś zło. Dzięki Bogu, nie zamknęli tej fabryki. Moi koledzy z pracy 
byli Bogu ducha winni, bo wiem, że czasami, aby utrzymać pracę, trzeba 
robić różne rzeczy wbrew sobie. Zwłaszcza jak ma się rodzinę na utrzy-
maniu. Wiedziałam, że ci pracownicy się wytłumaczą. Wytłumaczą się 
przed widzami, przed sądem i będą bezpieczni. To nie był ich pomysł, żeby 
to robić, im kazano to robić. Ja wiedziałam, że szkodzę fi rmie i zarządza-
jącym fi rmą.

Endy Gęsina-Torres, reporter, autor prowokacji w ośrodku dla uchodźców 
w Białymstoku

Sprawdzałem kiedyś, jak przebiega budowa Stadionu Narodowego. Mie-
liśmy sygnały, że coś jest nie tak. Udawałem Hiszpana, który ma polską 
żonę i chce z nią pójść na mecz. Pytałem, czy zdążą, czy jest bezpiecznie. 
Dodałem, że słyszałem coś o problemach ze schodami. I oni to potwier-
dzili: że był błąd, że konstrukcja nie taka i że trzeba było poprawiać. Wte-
dy po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać nad konsekwencjami, jakie 
mogą się pojawić dla nagrywanych osób. Ci robotnicy mówili za dużo. 
Mówili więcej, niż potrzebowałem, niż potrzebował reporter przygotowu-

2-łamanie.indd   170 2017-01-20   14:12:28



1716. Instrukcja: „Jak skutecznie oszukać?”

jący materiał. Ponieważ to ja wycinałem dla reportera fragmenty roz-
mów, zdecydowałem, że dam same konkrety o błędach konstrukcyjnych, 
natomiast to, co ci robotnicy mówili o swoich szefach, zostawię. Nie chcia-
łem, aby przez przypadek poszło coś więcej, co mogłoby im zaszkodzić. To 
oczywiście było mięso, które lubimy, ale nie chciałem robić człowiekowi 
kłopotów. Źle bym się z tym czuł.

Europejskie Centrum Odszkodowań działało w sposób prosty. Agenci docie-
rali do ofi ar wypadków samochodowych i podsuwali im do podpisania umowy 
upoważniające ich do zawierania ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym. 
Według zapewnień przedstawicieli Centrum miało uzyskać od ubezpieczyciela 
sprawcy wypadku dużo większe odszkodowanie, w zamian brało wysoki pro-
cent od wysokości odszkodowania. Bardzo szybko do dziennikarzy zaczęły do-
cierać informacje od niezadowolonych klientów, którzy zgodnie twierdzili, że 
Centrum nic nie negocjuje, a tylko kasuje prowizje. Pojawiły się również infor-
macje dotyczące nieetycznych sposobów zdobywania informacji o klientach, 
jak przekupywanie pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. O prak-
tykach Centrum informowało wiele mediów, ale nic z tego nie wynikało. Firma 
wciąż znajdowała klientów. Dziennikarze mogli zrobić materiał klasycznymi 
metodami realizacji: nagrać klientów, którzy skarżyli się na Centrum, przedsta-
wić komentarze ekspertów i stanowisko samej fi rmy. Jeden z klientów opowie-
dział na przykład, że akwizytor obiecywał ofi erze wypadku 20 tysięcy złotych, 
a spółka wypłaciła 900. Tylko że akwizytor niczego nie sformułował na piśmie. 
Informatorzy mogli też dostarczyć dziennikarzom wewnętrzną koresponden-
cję fi rmy, maile, pisma świadczące o nieetycznym bądź nielegalnym zachowa-
niu pracowników. Kto jednak zagwarantuje, że dokumenty są prawdziwe? I tym 
razem redakcja postanowiła zatem zaangażować się w realizację materiału „pod 
przykryciem”. W Centrum miał się zatrudnić Daniel.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Zaczęliśmy rozmowę i facet zapytał, co robiłem. Kłamałem, że miałem 
agencję reklamową, że szukam nowej pracy. Mam teraz czas, mam środki 
i stać mnie, aby zaryzykować i spróbować w tym biznesie. Facet w sumie 
złożył mi propozycję, powiedział, że jest prowizja, że się pomaga ofi arom 
wypadków drogowych, że ludzie nie mają świadomości prawnej, nie wie-
dzą, że mogą domagać się wysokich odszkodowań.

Na razie nic nie potwierdzało skarg klientów. Centrum miało kodeks etycz-
ny, w fi rmie przywiązywało się wagę do profesjonalizmu. Informacje, które 
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przekazywał przedstawiciel fi rmy, wskazywały, że tematu dla reportera raczej 
tutaj nie będzie.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Zacząłem z facetem inaczej rozmawiać. O żonie, o dzieciach, o codzien-
nych kłopotach. Znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia. Zaczęliśmy roz-
mawiać luźno. Po tym dość długim wstępie ponownie wróciłem do intere-
sującego mnie tematu. Jak się pozyskuje klientów w tej fi rmie? Jak to robić? 
Wtedy rozmowa była już zupełnie inna. Wtedy dowiedziałem się o kupo-
waniu telewizorów dla pielęgniarek i już wiedziałem, że to mam. Mam 
człowieka, który zaczyna sypać informacjami, jakie są nam potrzebne. 
Zrobił to dlatego, że mi zaufał. Już nie byłem dla niego człowiekiem ob-
cym, który przyszedł z zewnątrz. Byłem człowiekiem, który opowiedział 
mu o swojej żonie, dziecku. Człowiekiem, z którym miał jakąś wspólnotę 
doświadczeń. Inna rozmowa.

Dzięki życzliwości przedstawiciela Centrum Daniel szybko trafi ł na szkole-
nie dla doświadczonych i związanych z fi rmą agentów. 

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Szkolenie odbywało się w hotelu, w willi w Kazimierzu Dolnym. Poje-
chałem tam, chociaż nie miałem umowy. Miałem za to kamerę w guziku 
koszuli. Miałem też pas, gdzie ukryty był rekorder i przycisk z możliwością 
przerywania i wznawiania nagrania. Pierwszego dnia były mdłe gadki 
korporacyjne na temat tego, jak zarabiać pieniądze, o tym, co jest ważne, 
o jakichś liderach biznesu. Już myślałem, że nic z tego nie będzie, że był to 
wyjazd stracony.

I znowu zdecydował przypadek. Jeden z szefów postanowił opowiedzieć 
o fi kcji, jaką są reklamy Centrum w szpitalnych telewizjach. Dzięki nim można 
było zawsze uzasadnić, skąd w szpitalu znalazł się przedstawiciel fi rmy – został 
przecież zaproszony przez pacjenta, który widział reklamę. To powiedziano 
w trakcie szkolenia. Później ukryta kamera Daniela zarejestrowała rozmowy, 
które znalazły się w reportażu:

– A księża też chcą kasę? – pyta Daniel.
– Zwykle tak. Najprościej się z nimi rozmawia. Z nimi jest prosta rozmowa 

biznesowa. Prościej się z nimi rozmawia niż z pielęgniarkami, bo pielęg-
niarki się boją, a ksiądz kogo ma się bać?264

264 Jak zarobić na ofi arach wypadków, Joanna Bukowska, współpraca Daniel Liszkiewicz, 
TVN, Uwaga!, 12.06.2008.
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Pacjent szpitala był oszukiwany od pierwszej chwili. Zwerbowana przez 
fi rmę pielęgniarka podsuwała mu do podpisu zgodę na wprowadzenie go do 
systemu Ogólnopolskiej Akcji Pomocy Poszkodowanych w Wypadkach Dro-
gowych. Tym samym nieświadomie zgadzał się na kontakt z agentem EuCO. 

Ze szkolenia EuCO: „Idziecie i pytacie: «Dzień dobry, ja z ogólnopolskiej 
Akcji Pomocy Poszkodowanym. Czy chciałby pan/pani po wyjściu ze szpitala 
porozmawiać o należnych pieniądzach?»”.

Każdy pacjent jak usłyszy, że należą mu się jakieś pieniądze za doznane 
krzywdy, podpisze odpowiednie upoważnienie. I o to chodzi.

Szkolenie z Łukaszem Sz., pracownikiem EuCO: „Dziesięć procent docho-
du nasza fi rma miesiąc w miesiąc przekazuje na cele charytatywne. My oprócz 
tego, że zarabiamy pieniądze, potrafi my się nimi dzielić z najbardziej potrze-
bującymi”.

Ukryta kamera ze szkolenia z Alicją B., dyrektorem ds. sieci EuCO: „Gene-
ralnie współpraca z fundacjami jest robiona tylko po to, że jak ktoś nas zapy-
ta, jak pozyskujemy klientów w sposób ofi cjalny, to mówimy, że na przykład 
współpracujemy z fundacjami, to robimy, tamto robimy, żeby nikt nas nie po-
dejrzewał o to, że… No”.

Zadanie Daniela polegało jednak nie tylko na nagraniu kompromitujących 
fi rmę szkoleń – przede wszystkim chodziło o pokazanie widzom metod dzia-
łania akwizytorów EuCO.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
My nie chcieliśmy złapać jakiegoś pośledniego agenta, agencika, który robi 
drobne biznesiki, ponieważ fi rma bardzo szybko się zasłoni tym, że ten 
jeden człowiek stanowi ujmę na jej nieskazitelnym wizerunku. Na pewno 
bardzo szybko się go pozbędą, a nam podziękują za wskazanie. Wiedzie-
liśmy, że jeżeli nie udowodnimy, że przykład idzie z góry, będzie napraw-
dę po temacie. Jeżeli wykażemy, że prezesi, właściciele fi rm nakłaniają, 
uczą, szkolą swoich pracowników do tego, żeby pozyskiwać policjantów, 
pielęgniarki, ratowników medycznych, i płacą im łapówki za to, żeby 
sprzedawali dane osobowe ludzi poszkodowanych w wypadkach, to jest to
skandal.

Materiały ze szkolenia potwierdzały wstępne informacje o Centrum. Re-
dakcja zdecydowała, żeby Daniel nie wychodził ze swojej roli. Kolejnym kro-
kiem miało być zebranie dowodów na to, że nieuczciwe praktyki są w EuCO 
normą, a nie czymś wyjątkowym.
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Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Mój znajomy kierownik regionalny przedstawił nas swojemu szefowi, któ-
ry był dyrektorem obszaru lub regionu. Była to osoba nadzorująca sieć 
agentów. Zasada była taka. Oni tworzyli sieć. Jeden na górze znajduje 
trzech, tych trzech kolejnych trzech, a oni następnych. Powstaje struktu-
ra, a im większą masz strukturę, tym większe zyski. Trafi liśmy do tego 
przełożonego, który zgodził się przeszkolić nas indywidualnie. Dla mnie 
to była okazja, ponieważ zależało nam, żeby ktoś powiedział wprost – 
ten bierze, tamten bierze, my robimy to i to. Oni zgodzili się, ale powstał 
kolejny problem, ponieważ trzeba było zrobić to w mieszkaniu. Czegoś ta-
kiego nigdy wcześniej nie robiłem. Czym innym jest prowokacja, w której 
idziesz z kamerą, czym innym jest sytuacja, kiedy musisz posadzić czło-
wieka w zastawionej na niego pułapce. 

Podstawowym problemem były ograniczenia techniczne: kasety mogły na-
grać do 90 minut. Półgodzinne opóźnienie sprawiało, że czas nagrania kurczył 
się o jedną trzecią. 

Kolejnym problemem było znalezienie mieszkania i wymyślenie, co to za 
miejsce i dlaczego tam właśnie mamy się spotkać. 

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Ja powiedziałem, że jest to mieszkanie mojego ojca. Mojego świętej pamię-
ci, w rzeczywistości, ojca. Kłamałem i trochę sobie to wyrzucam.

Mówiłem, że to jest mieszkanie ojca i tam możemy się spotkać, bo 
u mnie w domu nie ma warunków. Sam nie wiem, jak to zrobiłem, ale 
wykręciłem się również od podpisywania jakiejkolwiek umowy o pracę czy 
współpracę, co wymagałoby przedstawienia pełnych danych osobowych.

Mieszkanie zostało zaaranżowane świetnie i to ukłon w stronę Lidki 
Barankiewicz, naszej kierowniczki produkcji, która wszystko zorganizo-
wała. Lidka załatwiła wszystko. Rewelacja. Stworzyła mieszkanie starsze-
go samotnego mężczyzny. Pojawiły się tam różne rekwizyty, nawet jakaś 
wypchana kaczka, która stała na szafi e. Później technik schował w niej 
ukrytą kamerę. Przyjechałem tam rano, by odebrać to mieszkanie. Byłem 
w charakterze głównego prowokatora i musiałem stwierdzić, że wszystko 
jest w porządku. Było świetnie, rewelacyjnie, nie spodziewałem się tego. 
Chciałem się zapoznać z topografi ą terenu: gdzie są szklanki, gdzie jest 
kawa. Muszę znać takie szczegóły. Zapytają, czy mogą skorzystać z ubika-
cji, a ja w mieszkaniu ojca nie będę wiedział, gdzie to jest.

Poznałem to mieszkanie i zabrakło mi jednej rzeczy. To mieszkanie 
było pięknie zrobione, wszystko pasowało, ale jednej rzeczy nie było. Fo-
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tek. Przyniosłem swoje zdjęcia z komunii, z bratem, z dzieckiem – w su-
mie kilka zdjęć. Porozstawiałem na szafk ach i, jak się okazało, trafi łem 
w dziesiątkę. Pierwszą rzeczą, którą facet zrobił, było wzięcie do ręki tych 
zdjęć. Szczegół. Taki mały szczegół. Zwrócił uwagę na zdjęcia i na kaczkę.

Podszedł do kaczki, a tam była kamera. Jedna w kaczce, a inna w se-
gregatorze. Serce mi stanęło, jak chciał wziąć tę kaczkę do ręki. On pod-
szedł, bo ta kaczka była fajna, nietypowa, siedziała w takim koszu.

Myśmy tego nie przewidzieli, że jest to tak charakterystyczny element. 
Wchodzisz do mieszkania, a tam z góry patrzy na ciebie kaczka. Zaczął 
podchodzić do tej kaczki. Zaczął wyciągać do niej rękę. Ja w tym momen-
cie powiedziałem: „Jarek, nie dotykaj tego. Ten syf mój ojciec trzyma od 
trzydziestu lat”. On wzdrygnął się i odszedł od tej kaczki. No i zaczęliśmy 
rozmowę. Filmowaną z kaczki i z segregatora. Powiedzieli nam wszystko. 
O księżach, o pielęgniarkach, o policjantach.

To jednak wciąż było za mało. Dziennikarze wiedzieli, jakie są mechanizmy 
działania w fi rmie, brakowało jednak dowodu na korumpowanie pracowni-
ków służby zdrowia. Powstał problem jak to udowodnić.

Daniel Liszkiewicz, dziennikarz programu Uwaga! TVN
Wtedy jeszcze nie było reportera i sam realizowałem ten materiał. Rozma-
wiałem z Olą Tudyką, która jest wydawcą programu, z Lidką Barankie-
wicz, jak znaleźć pielęgniarkę, która zgodzi się przyjąć korzyść majątko-
wą. Ja w pewnym momencie powiedziałem: „Słuchajcie, a może prostsze 
rozwiązanie. Podstawmy pielęgniarkę, która będzie naszą dziennikarką. 
W końcu facet nie wie, że proponuje korzyść nieprawdziwej pielęgniarce, 
a efekt osiągamy ten sam”.

Padło hasło: „Trzeba będzie zapytać prawnika”. Prawnik, jak to usły-
szał, powiedział: „Nie ma problemu. To nie ma znaczenia. On wierzy, że 
wręcza korzyść osobie, która jest pielęgniarką”.

W tej sytuacji musiałem wprowadzić do gry pielęgniarkę. Po nieca-
łym tygodniu powiedziałem mojemu szefowi, że mam świetny kontakt. 
Nawiązałem kontakt z ratownikiem medycznym, który jest dosyć moc-
no umocowany w krakowskim środowisku medycznym. On się strasznie 
ucieszył, że ratownik to jest doskonały kandydat, i umówiliśmy się z tą 
osobą. To była Agnieszka, kolejna osoba z naszej redakcji. Faktycznie była 
ratownikiem medycznym, więc wiedziała, co mówi. 

Z tego spotkania, w którym uczestniczył mój szef, Agnieszka i ja, nic 
nie weszło do materiału. Ten mój szef był strasznie podekscytowany. Po 
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tym spotkaniu z Agnieszką poszliśmy na Kazimierz napić się piwa. Mówił: 
„Rewelacja. Co za kontakt. Ona wszędzie cię rozprowadzi. Będzie świet-
nie”. No i faktycznie, po kilku dniach powiedziałem, że jest pierwszy kon-
takt z pielęgniarką. Powiedziałem, że nie mam doświadczenia, nie wiem, 
jak te prowizje wręczać, i chcę, żeby on w tym uczestniczył. Podczas tej 
rozmowy była Agnieszka, która ją wprowadzała, byłem ja i był ten agent. 
Trzech dziennikarzy kontra on.

Pamiętam to jak dziś. Iza, czyli rzekoma pielęgniarka, pytała, jak to 
ma wyglądać, a on powiedział, że 100, 150 za kontakt. Powiedział między 
innymi: „Jeżeli pan Ziutek lub Józek wpadnie pod traktor, to pani zgłasza 
to, daje znać i za to jest wypłacane 150 złotych i za każde następne, wia-
domo, odpowiednio taka sama kwota”.

Mieliśmy wszystko. Mieliśmy to, że korumpują, szkolą ludzi do korum-
powania i że przyzwolenie idzie z samej góry. Wtedy w to wszystko wszedł 
reporter. Weszła Joanna Bukowska, która przejęła temat i zamknęła go 
w sposób fenomenalny.

IX. Jak zarobić na ofi arach wypadków, 12.06.2008, Joanna Bukowska, współpraca 
Daniel Liszkiewicz

Reportaż został zrealizowany. Po emisji prezes zarządu EuCO zatrudnił 
fi rmę public relations, która miała za zadanie poprawić wizerunek Centrum. 
Prezes, który wcześniej nie zgodził się na wywiad, tym razem wypowiedział 
się przed kamerą. Reporterka pokazała mu nagrane ukrytą kamerą fragmen-
ty szkolenia, między innymi cytowane już wskazówki Alicji B., dyrektorki ds. 
sieci EuCO. 

– Ubolewam, wypowiedź pani dyrektor jest niezgodna z działalnością fi rmy 
– powiedział Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu EuCO, ale zaraz sprawę 
zbagatelizował: – To jest jedno zdanie panie dyrektor, prywatne. Nie mówi tego 
na wszystkich szkoleniach. Proszę ją spytać265.

265 Zob. http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/jak-zarobic-na-ofi arach-wypadkow-kontynu-
acja,134428.html [dostęp: 12.10.2014].
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Daniel Liszkiewicz, dziennikarz Uwaga! TVN
Miałem „moralniaka”, bo to bardzo długo trwało. W sumie około dwóch 
miesięcy, kiedy ja z tym Jarkiem utrzymywałem kontakt. Rozmawiałem 
z nim, pisałem maile, spotkałem się kilkakrotnie, byłem na szkoleniu, 
gdzie razem piliśmy wódkę. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o rodzi-
nie, o dzieciach. Opowiadał, jakie miał problemy z córką.

On przestał być dla mnie obiektem. Ten człowiek, ten konkretny czło-
wiek. Nie mówię o jego przełożonych. Ten konkretny człowiek po prostu 
stał się człowiekiem ze swoimi problemami, ze swoim sposobem na życie 
i wiarą w swój sukces. Ja tam siedziałem i wiedziałem, że za chwilę będę 
musiał to zdewastować. Miałem moment, kiedy sam siebie musiałem 
przekonywać, że robię dobrze. Zacząłem się zastanawiać nad krzywdą, 
którą wyrządzam temu człowiekowi, bo wyrządzam, bo mam taką pracę. 
Przekonywałem się, że on działa nieetycznie, że wyciąga z ludzi pienią-
dze, że prowizje, które oferuje, są formą łapówki. Pod płaszczykiem tego 
działania, pomagania ludziom kryje się coś, co jest nielegalne. Nie jest 
dobre. Tak sam siebie przekonywałem i do końca miałem wątpliwości.

On był tutaj najbardziej poszkodowany z dwóch stron. Oni zrobili mu 
wodę z mózgu, jak w każdym marketingu wielopoziomowym. Oni tych 
biednych ludzi na dole, swoich pracowników, wykorzystywali, a ja, żeby 
dotrzeć do tych na górze, musiałem iść od samego dołu. W pewien sposób 
starałem się go oszczędzić. Z reporterką położyliśmy większy nacisk na 
jego przełożonych niż na niego.
Po emisji materiału dostałem od niego e-mail. To mi uświadomiło, co ja 
właściwie zrobiłem. Jak on to odebrał. Cytuję z pamięci: „Drogi Michale, 
a może Dawidzie, Marku. Wybaczam ci krzywdę, jaką mi zrobiłeś. Nie 
mnie jako agentowi EuCO, ale jako człowiekowi. Jak mogłeś mi patrzeć 
prosto w oczy i kłamać”.
Mocne. Miał rację, patrzyłem mu prosto w oczy i kłamałem. Oszukiwa-
łem go i wykorzystywałem.
Później miałem szczęście, że aż takiej bliskiej relacji z człowiekiem pod-
czas wcieleniówki nie nawiązałem.
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7. PODSUMOWANIE – 
POD LUPĄ PROFESJONALIZMU

W pierwszym rozdziale sformułowaliśmy siedem kryteriów określających 
profesjonalizm materiałów dziennikarstwa wcieleniowego:

1. Cel powinien być tak ważny społecznie, żeby usprawiedliwić zastosowa-
nie nadzwyczajnych środków. 

2. Materiału nie udałoby się zrealizować za pomocą standardowych narzę-
dzi dziennikarskich. 

3. Dziennikarz oszukał osobę podejrzaną o przestępstwo lub stosowanie 
nagannych i szkodliwych społecznie praktyk. 

4. Dziennikarz wcielił się w rolę neutralną lub bohatera negatywnego. Nie 
udawał osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. 

5. Metody undercover journalism stanowiły potwierdzenie podejrzeń i do-
wodów zdobytych w czasie dziennikarskiego śledztwa. Nie były narzę-
dziem zbierania informacji. 

6. Publikacja materiału miała pozytywne skutki społeczne: ujawniła nie-
prawidłowości, ukróciła korupcję, ograniczyła nielegalne praktyki. 

7. Pozytywne skutki publikacji wyraźnie przewyższały szkody, które spo-
wodowało dziennikarskie oszustwo. W szczególności szkody, które po-
niosły osoby postronne.

Warto spojrzeć teraz poprzez ten fi ltr na omówione materiały reporterskie: 
• Ekolodzy
• Wydział Architektury 
• Łapówka w starostwie 
• Rakotwórcza sól na polskich stołach
• Zalew skażonej wódki 
• Fałszywa tożsamość 
• Wędliny drugiej świeżości
• Dobre, bo szwedzkie 
• Lekarze okradali NFZ 
• Skazany na wolności
• Osadzony nr 3/13
• Jak zarobić na ofi arach wypadków?
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Już pierwsze spojrzenie na te materiały poprzez powyższe kryteria sprawia 
sporo problemów. O ile autorzy tej książki nie mają wątpliwości, że w każdym 
wypadku cel był społecznie ważny, o tyle analiza kolejnych punktów przynosi 
więcej wątpliwości. Ot, choćby kwestia, czy materiał udałoby się zrealizować 
za pomocą standardowych narzędzi dziennikarskich. Sami autorzy materiałów 
mają co do tego wątpliwości. Na przykład czy sceny w gabinetach lekarskich 
w reportażu o przychodniach widmach wnosiły coś istotnego merytorycznie, 
jakiś element, bez którego całość nie miałaby sensu. Na pewno nie. Sam ma-
teriał straciłby jednak wiele bez tych scen, stałby się mniej czytelny dla widza. 
W kilku przypadkach techniki dziennikarstwa wcieleniowego posłużyły też do 
zbierania informacji, dokumentowania tematu. Tymczasem większość kodek-
sów dziennikarskich uważa, że metody te są dopuszczalne dopiero na etapie 
ostatecznego potwierdzenia dowodów zdobytych w śledztwie prowadzonym 
przy użyciu standardowych narzędzi dziennikarskich. Czy to nagięcie zasad 
usprawiedliwiła doniosłość i waga tematu? Ta kwestia nigdy nie jest prosta 
do rozstrzygnięcia i zawsze będzie podlegać różnym interpretacjom. Podob-
nie rzecz ma się z odpowiedzią na pytanie, czy waga tematu usprawiedliwia 
szkody wyrządzone osobom postronnym. Sami dziennikarze, autorzy mate-
riałów mają co do tego wątpliwości. Trudno zważyć rozczarowanie i przykrość, 
jaką przeżyły te osoby, które były życzliwe dziennikarzom, a które ostatecznie 
zostały przez nich oszukane. Jest to koszt, którego czasem nie da się w dzien-
nikarstwie wcieleniowym uniknąć. Gdyby jednak bezwzględnie potraktować 
przytoczone powyżej kryteria, wyglądałoby to tak:

Tytuł materiału Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7

Ekolodzy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Wydział Architektury Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Łapówka w starostwie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Rakotwórcza sól na polskich stołach Tak Tak Tak Tak ? Tak Tak

Zalew skażonej wódki Tak Tak Tak Tak ? Tak Tak

Fałszywa tożsamość Tak Tak ? Tak Tak Tak Tak

Wędliny drugiej świeżości Tak Tak ? Tak Tak Tak ?

Dobre, bo szwedzkie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Lekarze okradali NFZ Tak ? Tak Tak ? Tak Tak

Skazany na wolności Tak ? ? Tak ? Tak ?

Osadzony nr 3/13 Tak Tak ? Tak Tak Tak ?

Jak zarobić na ofi arach wypadków? Tak Tak ? Tak ? Tak ?

Jaka wypada to podsumowanie? Tylko jeden materiał Skazany na wolności 
uzyskał więcej znaków zapytania niż potwierdzających „Tak”. I rzeczywiście, 
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1817. Podsumowanie – pod lupą profesjonalizmu

z perspektywy surowych zasad etycznych dotyczących dziennikarstwa wciele-
niowego jego przygotowanie budzi najwięcej wątpliwości. 

Wbrew krytycznym głosom w polskim dziennikarstwie śledczym granice 
etyczne wydają się wyznaczone dość wyraźnie. Nieprofesjonalne, jawnie na-
ganne zachowania dziennikarzy są szybko piętnowane, podlegają ostrej kry-
tyce, a przynajmniej stają się przedmiotem dyskusji. Ciekawą przesłanką do 
rozważań na ten temat stanowią dwa przykłady undercover journalism zreali-
zowane ostatnio w Polsce. 

W 2012 roku Jerzy Jurecki, dziennikarz i wydawca „Tygodnika Podhalań-
skiego”, otrzymał nagrodę Dziennikarza Roku w konkursie Grand Press266. 
Nagrodę, którą przyznaje się za profesjonalizm, promowanie światowych stan-
dardów pracy w mediach i przestrzeganie etycznych kanonów zawodu. Nomi-
nacje zgłaszają kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych 
i telewizyjnych oraz portali internetowych. Jurecki, kiedy wręczano mu nagro-
dę, żartował, że gdyby to przewidział, włożyłby kostium Chewbakki, postaci 
z fi lmu Gwiezdne wojny267. To właśnie ta maskarada pozwoliła dziennikarzowi 
udowodnić, że dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Czarnym Du-
najcu bierze haracze od handlujących na stoiskach. Sam Jurecki, jako Czubaka, 
zapłacił 50 zł za prawo fotografowania się z chętnymi. Nie dostał na to pokwi-
towania. Redakcja „Tygodnika Podhalańskiego” już wcześniej miała informa-
cje o tym, że dyrektor bierze haracze od kupców. Pomysł z przebraniem zro-
dził się, jak przekonywał Jerzy Jurecki, z oczywistych powodów: „Gdybyśmy 
przyszli na dożynki bez przebrania, nie bylibyśmy w stanie niczego udowod-
nić, bo wszyscy nas tam znają. «Tygodnik Podhalański» od lat bierze udział 
w dożynkach”268. Można powiedzieć, że to uzasadnienie prowokacji wystarczy-
ło, bo fortel Jureckiego został doceniony i nagrodzony. 

Z zupełnie innym przyjęciem środowiska dziennikarskiego spotkała się 
wcieleniówka reporterki „7 Dni Kalisza” Ewy Bąkowskiej. Artykuł dotyczył na-
głośnionej przez media historii nauczycielki z gimnazjum, która zaszła w ciążę 
ze swoim uczniem. Bąkowska zdobyła zaufanie swoich rozmówców, podając 
się za psychoterapeutkę. Przeprowadzone rozmowy opublikowała w paździer-
niku w swojej gazecie. Zdaniem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w tym 
wypadku granice prowokacji zostały przekroczone. Bąkowska otrzymała tytuł 
„Hieny Dziennikarskiej” w 2013 roku269. W uzasadnieniu wniosku o przyzna-
nie tej antynagrody można przeczytać: 

266 Zob. http://www.grandpress.press.pl/469,0,grand-press-2012.html [dostęp: 10.10.2016].
267 Zob. http://wyborcza.pl/1,76842,13025804,Grand_Press__Jurecki_dziennikarzem_roku__

dwie_statuetki.html [dostęp: 31.08.2014].
268 Zob. www.press.pl [dostęp: 31.08.2014].
269 Zob. http://www.www.sdp.pl/informacje/9065,nominacja-do-hieny-roku-dla-ewy-ba-

kowskiej,1387285550 [dostęp: 20.09.2014].
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Dziennikarka, pisząc o romansie nauczycielki z uczniem, ujawniła obyczajowe prze-
stępstwo, jednak sama złamała podstawowe standardy zawodu dziennikarza. Rozma-
wiając z nauczycielką i z rodziną chłopca, przedstawiała się jako psycholog. Wykorzy-
stała przy tym zaufanie, jakim obdarza się osoby wykonujące zawód psychologa. Stało 
się to w sytuacji, gdy bohaterka tekstu – bez względu na odpowiedzialność, jaką ponie-
sie za swoje czyny – takiej pomocy oczekiwała i potrzebowała. Dziennikarka zamiast 
udzielić wsparcia rozmówczyni, ujawniła jej wypowiedzi objęte tajemnicą zawodową.

Krytyka – nominacja do Hieny – nie dotyczy ujawnienia przestępstwa, ale przyjętej 
fi lozofi i, która sankcjonuje każde zachowanie, byle tylko zdobyć informacje potrzebne 
do wykorzystania w materiale dziennikarskim.

Nie można się zgodzić, by w dziennikarstwie cel uświęcał środki. Są i muszą być 
granice, których przekraczać nie wolno. Postawa dziennikarki z Kalisza niszczy wia-
rygodność środowiska dziennikarskiego i jest niezgodna z obowiązującymi zasadami 
etycznymi. Podszywanie się pod osoby zaufania publicznego redukuje pracę dzienni-
karza do oszukiwania rozmówców270.

Ewa Bąkowska tłumaczyła, że działała w interesie społecznym. Jej zdaniem, 
gdyby przedstawiła się jako dziennikarka, nikt nie udzieliłby żadnych infor-
macji. Zaznaczyła też, że dwa dni przed publikacją materiału powiedziała swo-
jej bohaterce, że jest dziennikarką271. 

Koleżanki i koledzy po fachu nie podzielili jej punktu widzenia. Dominika 
Wielowieyska z „Gazety Wyborczej” napisała:

Dziennikarka miała poważne argumenty, aby opisać tę historię. Ale nie miała prawa 
wcielać się w rolę psychoterapeutki! Nie wolno w ten sposób oszukiwać swoich roz-
mówców. Oni wierzyli, że rozmawiają z osobą, która z racji swojej funkcji jest zobowią-
zana do tajemnicy i ma im pomóc niezależnie od tego, jak bardzo są winni272.

Sąd Okręgowy w Kaliszu umorzył postępowanie w sprawie byłej dzienni-
karki tygodnika, uznał ją jednak za winną złamania Ustawy o prawie praso-
wym. Decyzję o umorzeniu uzasadnił nieznaczną szkodliwością społeczną 
czynu. Od wyroku odwołał się oskarżyciel posiłkowy. Pełnomocnik nauczy-
cielki zapowiedział odwołanie się do Sądu Najwyższego i dochodzenie rosz-
czeń w procesie cywilnym273. 

Przywołując stosowane w tej książce kryteria, trzeba przede wszystkim 
rozważyć, jaki interes społeczny stał za tą publikacją. Niewątpliwe jest to, że 

270 Zob. http://www.www.sdp.pl/informacje/9065,nominacja-do-hieny-roku-dla-ewy-ba-
kowskiej,1387285550 [dostęp: 20.09.2014].

271 Sąd umorzył sprawę prowokacji dziennikarskiej „7 Dni Kalisza”, 29.06.2005, http://
www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/49222,Sad-umorzyl-sprawe-prowokacji-dziennikarskiej-7-
-Dni-Kalisza.

272 Zob. http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/43199,Dziennikarka-podawala-sie-za-psycho-
terapeutke----tlumaczy-to-interesem-spolecznym [dostęp: 20.09.2014].

273 Tamże.
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autorka zajęła się trudnym i poważnym tematem. Kładąc jednak na szali zy-
ski z publikacji i szkody wyrządzone przez wyjątkowo nieetyczną mistyfi kację, 
musimy zgodzić się z opinią, że artykuł Bąkowskiej przekraczał dopuszczalne 
granice dziennikarskiego profesjonalizmu. 

2-łamanie.indd   183 2017-01-20   14:12:28



2-łamanie.indd   184 2017-01-20   14:12:28



8. ZAKOŃCZENIE

Wiele napisano w ostatnich latach o ogólnoświatowym kryzysie dziennikar-
stwa śledczego. Warto zastanowić się, dlaczego materiały, w których reporter 
lub cała redakcja przeprowadzają własne dochodzenia, pracują z informato-
rami, zbierają dowody, by wreszcie wskazać i oskarżyć winnych przestępstwa, 
cieszą się słabnącym zainteresowaniem.

Jak ujął to w 2006 roku Tomasz Goban-Klas:

Prawdziwe dziennikarstwo śledcze, ścierające się z tzw. powers to be (władzą rzeczywi-
stą), wymaga silnego zaplecza – prawnego, fi nansowego i politycznego. A nade wszyst-
ko zainteresowania opinii publicznej. Ona tworzy podaż na dziennikarstwo i daje mu 
ostateczną ochronę polityczną. To zaplecze nie jest już tak silne jak dawniej, gdyż słab-
nie czytelnictwo gazet, następuje tabloidyzacja telewizji, a wielkie korporacje są zain-
teresowane zyskiem, a ten przynosi głównie rozrywka, także w formie infotainment274.

Z tej fi nansowej perspektywy, którą wytyczają dwa kluczowe słowa: „zysk” 
i „opłacalność”, dziennikarstwo śledcze nie jest dobrą inwestycją. Niewiele re-
dakcji może sobie pozwolić na sytuację, w której reporter pracuje przez wiele 
miesięcy nad jednym tematem, prowadzi śledztwo, zbiera dowody. Potwier-
dzają to sami dziennikarze.

Maciej Kuciel, dziennikarz programu Uwaga! TVN, współautor tej książki
Teraz nadszedł czas szybkich piłek. Informacja, weryfi kacja, realizacja, 
emisja. Często w ciągu kilku dni. Tak było z wręczeniem łapówki urzędni-
kowi w Brzegu – od momentu zgłoszenia tematu do wręczenia pieniędzy 
minęło 30 godzin. Po sześciu dniach efekty naszej pracy mogli obejrzeć 
widzowie programu Uwaga! Dzisiaj coraz trudniej przekonać producenta 
do tematów zabierających więcej czasu.

Monika Szymborska, producentka programu Uwaga! TVN
Polskie dziennikarstwo boryka się w tej chwili z kasą. Co tu dużo mówić. 
Kto ma płacić za te produkcje? Gdzie są te stacje, które to pokażą, które 

274 T. Goban- Klas, Dziennikarstwo śledcze w USA. Powstanie, rozkwit, rozkład, [w:] Dzien-
nikarstwo śledcze. Teoria i praktyka…, s. 11.
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to sfi nansują? Oczywiście, jak ktoś przyniesie taki fi lm gotowy, to pewnie 
zostanie wyemitowany. Chociaż kto wie, może z zastrzeżeniami, czy to 
wszystko prawda. Ale żeby samemu podjąć to ryzyko? Mnie się wydaje, 
że jesteśmy ostatnią stacją, która je podejmuje, że tylko tutaj jest jeszcze 
klimat do robienia takich rzeczy. Czy ludzie chcą to oglądać? Nie jestem 
przekonana.

W świecie mediów, w którym przede wszystkim rządzą słupki oglądalno-
ści, dziennikarz jest sprzedawcą, jego materiał towarem, a odbiorca klientem. 
Redakcja stanowi część przemysłu medialnego, którą zamiast troski o inte-
res społeczny rządzą takie wskaźniki jak EBIT (zysk operacyjny) albo też ROI 
(zwrot z inwestycji). Jak mają się do tego te koncepcje, które niewątpliwie stoją 
u podstaw klasycznych realizacji undercover journalism, czyli: 

• dziennikarstwo defi niowane jako służba społeczna, 
• media postrzegane jako strażnik władzy publicznej,
• dziennikarz rozumiany jako reprezentant ogółu opinii publicznej, nie-

zależnie od podziałów partyjnych czy społecznych275.
Należy oczywiście odróżnić podstawowy interes samej medialnej korpora-

cji od indywidualnej misji dziennikarzy, reporterów, dokumentalistów, którzy 
bardzo często defi niują swoją pracę w kategoriach właśnie „strażników władzy 
publicznej”, ostatniej instancji, do której może zwrócić się skrzywdzony przez 
instytucje obywatel. W rezultacie jednak materiał, który stworzą, musi realizo-
wać wymagania wielu interesariuszy – powinien służyć interesowi społeczne-
mu, ale powinien też mieć dobre ratingi.

8.1. Dziennikarze jak stróżujące psy

Opisane tutaj przykłady polskich realizacji wpisują się w ponadstuletnią tra-
dycję dziennikarstwa, które w imieniu obywateli patrzyło władzy na ręce i było 
jak stróżujący pies – watchdog. U podstaw tej tradycji leży koncepcja mediów, 
która zrodziła się w Stanach Zjednoczonych, a patrząc z perspektywy wyzna-
czonej przez teorię systemów medialnych Hallina i Manciniego276, w modelu 
liberalnym. Model ten obejmujący Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Ka-
nadę i Irlandię charakteryzuje się między innym wysokim stopniem profesjo-
nalizacji dziennikarskiej, autonomią mediów, przeważającą orientacją rynko-

275 D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne…, s. 278.
276 D. Hallin i P. Mancini (tamże) opisali trzy modele medialne obecne we współczesnych 

demokracjach: liberalny – z dominującą rolą rynku, korporacyjny – z większym wpływem pań-
stwa, śródziemnomorski – gdzie media są ściśle powiązane z polityką, bardzo istotna jest też 
rola państwa.
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wą, silnie wykształconą władzą racjonalno-legalną277. Jako jeden z czynników 
profesjonalizacji autorzy wymieniają służbę interesowi publicznemu. Pomimo 
zatem wskazanej powyżej „orientacji rynkowej”, a może dzięki niej, właśnie 
w tym modelu zrodziły się pierwsze przykłady materiałów śledczych, ujawnia-
jących patologię władzy na różnych poziomach. Wystarczy wspomnieć o gru-
pie publicystów i pisarzy określanych jako muckrakers, którzy na przełomie 
XIX i XX wieku zwracali uwagę czytelników na niezgodne z prawem praktyki 
władzy. Choć określenie to ma obecnie bardzo pejoratywny wydźwięk i arty-
kuły tej grupy autorów uchodzą za zapowiedź brutalnej polityki redakcyjnej 
dzisiejszych tabloidów, to nie można jednak zapominać, że muckrakerzy byli 
krytyczni wobec władzy i służyli swoim czytelnikom. Dzięki utrzymywanej na 
stabilnym poziomie codziennej sprzedaży byli niezależni fi nansowo od apa-
ratu władzy i struktur partyjnych, a równocześnie zależni od rynku sprzedaży 
prasy, od zainteresowania czytelników.

Pierwsze przykłady undercover journalism (lata dziewięćdziesiąte XIX wie-
ku) zbiegły się w czasie z powstaniem koncepcji, którą później nazwano teorią 
odpowiedzialności społecznej mediów. W 1912 roku została otwarta Wyż-
sza Szkoła Dziennikarstwa w Uniwersytecie Columbia. Dwa lata wcześniej, 
w 1910 roku, przyjęto pierwszy kodeks etyki zawodowej278. Rola dziennikarzy 
jako strażników interesu publicznego została wzmocniona. 

Później, wraz z pojawieniem się telewizji, wykształcił się nowy ideał dzien-
nikarstwa informacyjnego – ideał analizy krytycznej. Dziennikarze wypełniali 
luki informacyjne, aktywizowali społeczeństwo obywatelskie, przyglądali się, 
jak funkcjonują struktury władzy w państwie, krytycznie śledzili debaty po-
lityczne i społeczne. Zmiana ta, jak piszą Hallin i Mancini, wiązała się z „po-
wstaniem dyskursu dziennikarskiego odrębnego od dyskursu partii i polity-
ków, rozwojem mediów jako strażnika władzy publicznej”279.

Tak jak wspomnieliśmy, taka koncepcja dziennikarstwa ściśle wiąże się z li-
beralnym modelem mediów masowych, często zwanym anglo-amerykańskim. 
Hallin i Mancini w swojej klasycznej książce defi niują czynniki, które sprawiły, 
że w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie powstał ten właśnie model mediów. 
Były to: profesjonalizacja zawodu dziennikarza, wczesny rozwój komercyjnej 
prasy masowej, neutralność polityczna gazet, ograniczona rola państwa.

277 Tamże, s. 67–68.
278 Tamże, s. 222.
279 Tamże, s. 278.
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8.2. Polskie tradycje

Oczywiście miejsce Polski na mapie systemów medialnych Hallina i Mancinie-
go znajduje się poza modelem liberalnym – chociaż, jak zauważa Bogusława 
Dobek-Ostrowska, zbliża nas do niego paradoksalnie silna prasa tabloidowa 
obecna w naszym kraju280. Zazwyczaj jednak polscy medioznawcy porównują 
rodzime media do włoskich, które Hallin i Mancini sytuują w modelu śród-
ziemnomorskim, charakteryzującym się niskim czytelnictwem prasy, media-
mi podporządkowanymi procesom politycznym, mniejszą profesjonalizacją 
zawodu dziennikarza, bardziej instrumentalnym postrzeganiem tego zawodu, 
silną interwencją państwa, późnym wprowadzeniem demokracji, słabszym 
rozwojem władzy racjonalno-legalnej i obecnością tzw. klientyzmu.

Teoria systemów medialnych pozwala zatem spojrzeć na omówione tutaj 
przykłady polskiego undercover journalism z ciekawej perspektywy. Skoro bo-
wiem tego rodzaju materiały śledcze wiążą się z liberalnym modelem dzien-
nikarstwa, w Polsce muszą być zjawiskiem właściwie obcym. Może to zbyt 
uproszczona konkluzja, pozwala jednak na zrozumienie, dlaczego koncepcja 
profesjonalnych dziennikarzy śledczych patrzących władzy na ręce, tropiących 
nadużycia urzędników budzi głęboki sprzeciw nie tylko wielu aktorów sce-
ny politycznej, ale też przedstawicieli trzeciej władzy, a nawet samych medio-
znawców. Wiele napisano na ten temat w związku z propozycją wprowadzenia 
tzw. kontratypu, który miał chronić dziennikarzy przeprowadzających prowo-
kację przed odpowiedzialnością karną. Oczywiście nie można zapominać, że 
to właśnie liberalny model mediów jest przez wielu dziennikarzy uważany za 
wzorcowy. Defi niuje bowiem dziennikarzy jako czwartą władzę, autonomicz-
ną, działającą w imieniu obywateli, strzegącą porządku publicznego. Pozwala 
także na stworzenie romantycznego mitu dziennikarza samotnie walczącego 
z korupcją władzy, mitu silnie działającego na wyobraźnię widzów. Klasyczny 
przykład to postacie reporterów Bernsteina i Woodwarda, w których wcielili 
się Dustin Hoff man i Robert Redford w fi lmie Alana J. Pakuli Wszyscy ludzie 
prezydenta – samotnych, odważnych, dociekliwych, czasem przebiegłych tro-
picieli nielegalnych działań ekipy Nixona. W rzeczywistości śledztwo prowa-
dziła cała redakcja i to właśnie cała gazeta „Th e Washington Post”, a nie tylko 
dwaj dziennikarze, otrzymała Nagrodę Pulitzera281.

W Polsce lat dziewięćdziesiątych zapotrzebowanie na dziennikarstwo 
śledcze było bardzo widoczne. Monika Góralewska, producentka Super-

280 B. Dobek-Ostrowska, Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish Media Sys-
tem? Reality and Perspective, [w:] Comparing Media Systems beyond the Western World, red. D.C. 
Hallin, P. Mancini, Cambridge 2012, s. 36.

281 P. Tarczyński, Posłowie, [w:] C. Berstein, B. Woodward, Wszyscy ludzie prezydenta, s. 437.
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wizjera TVN, wspomina, że emitowane wówczas materiały śledcze miały wy-
soką oglądalność, doceniali je zarówno widzowie, jak i środowisko dzienni-
karzy; wiele z tych materiałów otrzymało najbardziej prestiżowe i liczące się 
w środowisku nagrody. Ujawnianie korupcji, zakłamania, arogancji, obojętno-
ści urzędników nie było w polskiej telewizji niczym nowym. Nowy był jednak 
sposób realizacji: 

• zdjęcia z ukrytej kamery pokazujące wprost jak prezesi, dyrektorzy 
i inni chowają koperty z pieniędzmi;

• informatorzy z zamaskowanymi twarzami i zmienionym głosem;
• konfrontacje, podczas których dziennikarze-kowboje „przesłuchiwali” 

swoich negatywnych bohaterów, piętnowali ich zachowanie, byli jedno-
cześnie: śledczymi, prokuratorami, sędziami;

• sam sposób prowadzenia narracji: „dotarliśmy do informacji”, „ujawni-
my przestępczą działalność”, „pokażemy, jakie jest prawdziwe oblicze X 
lub Y”.

To wszystko działało na wyobraźnię widza – jak mówią w telewizji: „oglą-
dało się”. Władza musiała się tłumaczyć, na ekranie telewizora nie była ani 
bezczelna, ani arogancka, tylko przyparta do muru, bezbronna, wystraszona. 
Dlaczego zatem dzisiaj ten rodzaj dziennikarstwa nie cieszy się już takim za-
interesowaniem widzów? Dlaczego, mówiąc słowami Gobana-Klasa, utracił 
zainteresowanie opinii publicznej?

8.3. Dziennikarstwo śledcze w erze globalnej komercjalizacji

Podczas badania fokusowego zorganizowanego w jednej ze stacji telewizyj-
nych widzowie odpowiedzieli, że nie oglądają materiałów śledczych, ponieważ 
niewiele z nich wynika. Ich zdaniem, takie reportaże nie naprawiają świata, 
a ich, widzów, tylko denerwują. Poza tym często są dla nich zbyt skompliko-
wane i zawiłe. Interpretacja tych wypowiedzi potrafi  łatwo wyprowadzić nas 
na manowce, bo może oznaczać, że zmienił się gust widzów, którzy w telewizji 
oczekują materiałów krótkich, prostych, wyrazistych; może też być znakiem 
niechęci i rozczarowania tą już „nienową” Polską, która wciąż wymaga na-
prawy, w której wciąż są afery, słaba klasa polityczna itd. Dobek-Ostrowska 
w swojej analizie polskiego sytemu medialnego zauważa, że do tzw. modelu 
śródziemnomorskiego zbliża nas instrumentalizm polityczny, rozumiany jako 
bezpośrednie związki mediów publicznych z partiami politycznymi. W przy-
padku stacji komercyjnych owe związki nie są tak jednoznaczne i czytelne. 
Interes ekonomiczny jednak wymaga często politycznego wsparcia.

Czy zatem w Polsce jest dziś przyzwolenie na prawdziwe dziennikarstwo 
śledcze, które prześwietla polityków, urzędników, biznesmenów, tropi podej-
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rzane układy, bez względu na to, jak ważne są dla ekonomicznego bytu tytułów, 
stacji? Z naszego miejsca na mapie systemów medialnych Hallina i Mancinie-
go wynikałoby, że nie do końca.

W Polsce jak we wszystkich krajach postkomunistycznych Środkowej Europy prywatne 
spółki (medialne) sprzedają swoje produkty konsumentom, ale nie służą obywatelom 
i interesowi publicznemu; zysk jest ważniejszy niż promowanie społeczeństwa obywa-
telskiego. Polowanie na zysk kieruje media w stronę komercjalizacji i pogłębiającej się 
tabloidyzacji282.

Dziennikarstwo śledcze nie jest zatem na rękę zarządom przedsiębiorstw 
medialnych, które mają dbać o zysk, a nie konfl iktować się z decydentami po-
litycznymi. Materiał śledczy wymierzony w struktury władzy zawsze może tę 
współpracę utrudnić. Dochodzimy zatem do takiego paradoksu, że o ile na 
przełomie XIX i XX wieku zależność od rynku sprzyjała rozwojowi dzienni-
karstwa niezależnego, o tyle w XXI wieku komercjalizacja tę niezależność za-
bija, a przynajmniej ogranicza.

Ta prawidłowość dotyczy nie tylko naszego kraju i typowego dla niego mo-
delu funkcjonowania mediów. Hallin i Mancini, pisząc o ewolucji wzorcowego 
liberalnego modelu, w ramach którego zrodziło się dziennikarstwo śledcze, 
sygnalizują: „Silna komercjalizacja brytyjskiej prasy i amerykańskiej telewizji 
stanowi obciążenie dla etyki dziennikarskiej i wzbudza wątpliwości, w jakim 
stopniu media te mogą dobrze służyć interesowi publicznemu”283.

Kilka lat temu w Wielkiej Brytanii ukazała się książka dziennikarza śled-
czego „Th e Guardian”, Nicka Daviesa, która wzbudziła mnóstwo krytyki i kon-
trowersji. Davies opisał codzienne praktyki brytyjskiej prasy, u podłoża któ-
rych zamiast profesjonalnych standardów leży nieustanna pogoń za zyskiem. 
Ostre słowa krytyki pod adresem książki padały przede wszystkim ze strony 
zarządzających mediami, natomiast ogromna rzesza tzw. zwykłych dziennika-
rzy potwierdziła opisane przez Daviesa redakcyjne zwyczaje. Rok temu w wy-
wiadzie dla miesięcznika „Press” autor książki podkreślał uprzywilejowaną 
rolę „Guardiana”, który wciąż może się zajmować kosztownymi i niszowymi 
tematami:

To prawda, „Th e Guardian” i „Th e Observer” są pod tym względem na naszym rynku 
wyjątkowe. Inne gazety należą do korporacji nastawionych na zysk. Parę lat temu dru-
kowaliśmy cykl artykułów o dużych fi rmach unikających płacenia podatków. Dzień 
po dniu przedstawialiśmy kolejne wybiegi kolejnych fi rm. To była publikacja ważna 
społecznie, ale w gruncie rzeczy dość nudna. Przypuszczam, że najwyżej co setny czy-
telnik przebrnął przez wszystkie artykuły z tego cyklu. Gdyby myśleć tylko komercyj-

282 D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne…, s. 40.
283 Tamże, s. 253.
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nie, nie powinniśmy byli się zabierać do takiego tematu. Dziennikarsko – to był nasz 
obowiązek.
Dzięki temu, że gazeta należy do trustu, może sobie na dziennikarskie myślenie po-
zwolić284. 

Inny jest los dziennikarzy pracujących w korporacjach: wybieranie tanich 
i bezpiecznych tematów, schlebianie publiczności, podążanie za stadem, nie-
dociekanie prawdy. Zdaniem Daviesa jednak i taka strategia nie gwarantuje 
sukcesu biznesowego, ponieważ odbiorców i reklamodawców tradycyjnym 
mediom odbiera Internet. Dziennikarstwo musi się opłacać. Redakcje za-
przęgnięte do wyścigu o EBIT nie mają czasu na przeprowadzanie długich, 
mozolnych dochodzeń; czasu, a do tego ochoty, by śledzić skomplikowane do-
ciekania, nie mają też widzowie – liczy się informacja: krótka, powierzchowna, 
wyrazista.

8.4. Dziennikarstwo wcieleniowe – jaki zwrot z inwestycji?

Polskie media, według badań Bogusławy Dobek-Ostrowskiej285, szybko zmie-
rzają w kierunku modelu neoliberalnego, w którym będą się przede wszystkim 
liczyć wymagania rynku. Na razie na mapie systemów medialnych Hallina 
i Manciniego Polska jest pomiędzy modelem śródziemnomorskim a liberal-
nym, lekko przesunięta w kierunku modelu korporacyjnego.

Z tym ostatnim wiąże nas przede wszystkim jednak istotna cecha profe-
sjonalizmu dziennikarskiego, wskazana przez Hallina i Manciniego. Chodzi 
o obecne w Polsce stowarzyszenia dziennikarzy, Radę Etyki Mediów, obo-
wiązujące kodeksy etyczne, w tym przede wszystkim podpisaną przez więk-
szość redakcji Kartę Etyczną Mediów. Mimo to Dobek-Ostrowska w swoim 
artykule określa poziom profesjonalizmu dziennikarstwa w Polsce jako niski, 
choć zwraca uwagę na to, że nie jest to poziom wyrównany. Tym bardziej nie-
bezpieczna dla przyszłości już osłabionej grupy zawodowej wydaje się coraz 
silniejsza dyktatura mechanizmów rynkowych. Przyszłość pokaże, jak będą 
wyglądać zależności pomiędzy profesjonalizacją a ograniczeniami nakłada-
nymi na dziennikarzy w związku z komercyjną konkurencją tytułów i walką 
o odbiorcę.

Czy w przyszłości działanie pod przykryciem będzie kontrowersyjnym, 
a jednak etycznie dopuszczalnym narzędziem pracy dziennikarza, który ma do 

284 Syczenie węży, E. Rutkowska rozmawia z N. Daviesem, „Press”, http://www.press.pl/wy-
wiady/pokaz/672,Syczenie-wezy.

285 B. Dobek-Ostrowska, Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish Media Sys-
tem?...
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przekazania jakąś istotną prawdę, czy stanie się tylko „drogą na skróty”, sposo-
bem na szybkie dokumentowanie tematu, czystą techniką, powierzchownym 
gadżetem, którym można „zrobić oglądalność”? Zarówno happening Jureckie-
go, jak i większość przedstawionych w tej książce przykładów zostało z jednej 
strony zrealizowanych w ważnym interesie społecznym, z drugiej strony sta-
nowi rodzaj show, które tak kocha współczesny odbiorca. 

Dziennikarze, jak pokazują liczne dyskusje, doskonale zdają sobie sprawę, 
jak cienka granica dzieli uzasadnioną maskaradę od takiej, która jest  p r a w i e 
uzasadniona, za to bardzo telewizyjna i bardzo śmieszna.

Tomasz Patora, dziennikarz wielokrotnie nagradzany za swoje śledcze ma-
teriały, twierdzi:

Oczywiście dziennikarstwo śledcze ma sens. Problem w tym, że coraz trudniej je upra-
wiać. Jeśli coraz częściej media postrzegane są jako produkt taki sam jak proszek do 
prania, jeśli coraz bardziej będziemy starać się dogodzić i schlebiać odbiorcy, bawiąc 
go, a w coraz mniejszym stopniu uświadamiać mu, jak wygląda rzeczywistość, to jest 
to dla dziennikarstwa, a przede wszystkim dla dziennikarstwa śledczego, początek 
końca286.

286 Zob. http://natemat.pl/27881,bez-dziennikarstwa-sledczego-beda-rosly-korupcja-i-nepo-
tyzm-kryzys-czwartej-wladzy-przyczyna-polskich-afer [dostęp: 28.07.2014].
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Endy Gęsina-Torres
Urodzony w 1984 roku w Warszawie, wychowany w Santiago de Cuba. Studio-
wał dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i latynoamerykanistykę 
na Universidad Autónoma de Madrid. Pracował w Ameryce Łacińskiej jako 
dziennikarz chilijskiej ADN Radio i kolumbijskiej W Radio, a po powrocie do 
Polski był reporterem TVN24 i TVP 1. Nominowany do Grand Press 2013 za 
materiał Osadzony nr 3/13. 

Monika Góralewska
Dziennikarka i producentka programów Uwaga! i Superwizjer. Wcześniej 
współpracowała między innymi z Radiem Mariackim (obecnie Radio Puls). 
W telewizji TVN pracowała między innymi jako prezenterka w Faktach połu-
dnie i Wizjerze TVN. W 2012 roku otrzymała nagrodę Grand Press w kategorii 
reportaż telewizyjny za Trzy dni z matką skazanego na śmierć oraz Zobacz, jak 
wygląda wymiar sprawiedliwości na Białorusi.

Marek Kęskrawiec
Absolwent fi lologii polskiej. Związany z „Newsweek Polska”, współpracował 
też z „Tygodnikiem Powszechnym”. W 2012 roku został redaktorem naczel-
nym „Dziennika Polskiego”. Dwukrotnie nagrodzony Grand Press. W 2002 
roku jego współpraca z dziennikarzem TVN Jackiem Bazanem doprowadziła 
do ujawnienia, w jaki sposób organizacje ekologiczne wymuszają łapówki za 
odstąpienie od protestów. W 2003 roku kapituła nagrodziła jego artykuł Fol-
wark księdza Nowoka i równocześnie reportaż telewizyjny Jacka Bazana Sprze-
daż ziemi za pokazanie nieprawidłowości przy zwrocie majątku kościelnego.

Grzegorz Kuczek
Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach. Pracował w radiu RMF, potem 
w BBC. Od 2003 roku związany z programem Uwaga! TVN. W 2005 roku 
otrzymał Grand Press za reportaż Fenomen ojca Rydzyka (wspólnie z Anną 
Machowską). 
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Daniel Liszkiewicz
Studiował politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zanim trafi ł do te-
lewizji, pracował w agencjach reklamowych. W TVN od 2005 roku. „Aktor 
drugiego planu” specjalizujący się w ukrytych kamerach i prowokacji dzien-
nikarskiej. Współpracował między innymi przy nagrodzonym Grand Pressem 
reportażu Dobre, bo szwedzkie. W 2012 roku wspólnie z Maciejem Kucielem 
nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za cykl reportaży 
ujawniających przywiezienie do Polski z Ukrainy tysięcy ton rakotwórczych 
odpadów chemicznych.

Tomasz Patora
Wieloletni dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Współautor głośnego materiału 
Łowcy skór, ujawniającego handel zwłokami w Łodzi. W 2008 roku odszedł 
z zawodu i prowadził fi rmę PR. W 2012 roku wyróżniony nagrodą Grand 
Press w kategorii dziennikarstwo śledcze za reportaż Afera solna, w którym 
pokazał proceder wykorzystywania soli przemysłowej w branży spożywczej.

Monika Szymborska
Pracowała w Polskim Radiu jako reporterka, później współtworzyła pierwsze 
komercyjne radio na Śląsku. W telewizji TVN od 2002 roku. Przez rok była 
producentem programu Marcina Wrony Pod napięciem. Od 2002 do 2016 
roku była producentką programu reporterskiego Uwaga!

Aleksandra Tudyka
Pochodzi ze Śląska. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim politologię 
i nauki społeczne. Współpracowała z krakowskim dodatkiem „Gazety Wybor-
czej”. W TVN była dokumentalistką, realizatorem seriali dokumentalnych i re-
porterem. Obecnie jest wydawcą w programach Superwizjer i Uwaga! 

Adrianna Wons vel Ada Kos
Absolwentka Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Pracę w zawodzie zaczynała w TVN24. Przez sześć lat pracowała w programie 
Uwaga!, gdzie wyspecjalizowała się w reportażu wcieleniowym. Pod pseudoni-
mem Alicja Kos ujawniła największą w polskim przemyśle spożywczym aferę 
związaną z odświeżaniem wędlin w zakładach Constar. Przez kilka lat praco-
wała w porannym magazynie Dzień dobry TVN.
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SPIS MATERIAŁÓW REPORTERSKICH
OMÓWIONYCH W KSIĄŻCE

1. Ekolodzy, Jacek Bazan, TVN, Superwizjer, 29.09.2002
http://superwizjer.tvn.pl/ekolodzy,136445,v.html [dostęp: 10.10.2016]

2. Wydział Architektury, Aleksandra Tudyka, Marek Kęskrawiec, TVN, Uwa-
ga!, 3.11.2003

3. Łapówkarz w starostwie, Maciej Kuciel, Daniel Liszkiewicz, TVN, Uwaga!, 
10.11.2011
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/lapowkarz-w-starostwie,137674.html 
[dostęp: 10.10.2016]

4. Zalew skażonej wódki, Wojciech Borkowski, Anna Barańska, TVN, Uwaga!, 
25.10.2007

5. Fałszywa tożsamość, Grzegorz Kuczek, TVN, Uwaga!, 16.02.2004

6. Czy wiesz, co jesz i kupujesz?, Ada Wons, TVN, Uwaga!, 2.07.2004
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wciskaja-nam-nieswieza-i-brudna-zyw-
nosc,132150.html [dostęp: 5.10.2016]

7. Wędliny drugiej świeżości, Adriana Wons, Wojciech Cieśla, TVN, Uwaga!, 
15.04.2005

8. Dobre, bo szwedzkie, Szymon Jadczak, Maciej Kuciel, TVN, Uwaga!, 
24.09.2009
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/jemy-stare-mieso,137284.html [dostęp: 
10.10.2016]

9. Lekarze okradali NFZ, Aleksandra Tudyka, Marek Kęskrawiec, TVN, Uwa-
ga!, 30.05.2004
http://superwizjer.tvn.pl/lekarze-okradali-nfz,141555,v.html [dostęp: 10.10.2016]
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10. Więzień na przepustkach, TVN, Uwaga!, 28.08.2006

11. Osadzony nr 3/13, Endy Gęsina-Torres, TVP, Po prostu, 5.02.2013
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/po-prostu-program-tomasza-sekiel-
skiego/wideo/05022013/9761121

12. Skazany znów na wolności, TVN, Uwaga!, 25.04.2008 http://uwaga.
tvn.pl/reportaze,2671,n/skazany-znow-na-wolnosci,134355.html [dostęp: 
10.10.2016]

13. Jak zarobić na ofi arach wypadków, Joanna Bukowska, współpraca Daniel 
Liszkiewicz, TVN, Uwaga!, 12.06.2008
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/jak-zarobic-na-ofi arach-wypadkow,134412.
html [dostęp: 10.10.2016]

14. Afera solna, Tomasz Patora, współpraca Krzysztof Osicki, TVN, Uwaga!, 
29.02. 2012
http://player.pl/programy-online/uwaga-odcinki,351/odcinek-3240,afera-sol-
na-czesc-pierwsza,S00E3240,10243.html [dostęp: 10.10.2016]
http://player.pl/programy-online/uwaga-odcinki,351/odcinek-3241,afera-sol-
na-czesc-druga,S00E3241,10699.html [dostęp: 10.10.2016]
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