
 

Szanowny Panie Redaktorze, 

 

Spotykamy się dzisiaj, żeby wyróżnić Pana za rzetelne dziennikarstwo w służbie 

praworządności oraz wytrwałość w dążeniu do odkrywania prawdy.  

 

Niewielu jest w naszych mediach tak wnikliwych i oddanych dziennikarzy,  

którzy poruszali tematy, takie jak zorganizowane grupy przestępcze  

czy nadużycia władzy. Wybór tego typu tematów to wybór drogi życiowej.  

Nie bacząc na możliwe niebezpieczeństwa i zagrożenia związane  

z podejmowaniem tak ważnych tematów, konsekwentnie odkrywał Pan świat 

nieznany przeciętnemu obywatelowi. Z kolei teksty z ostatnich lat  

to niejednokrotnie opisywanie zetknięcia szarego człowieka z machiną 

biurokracji, z często bezdusznym i niezrozumiałym wymiarem sprawiedliwości.  

 

Terminował Pan u najlepszych. Ryszard Kapuściński na jednym z egzaminów 

powiedział do Pana: „Pan z niejednego pieca chleb jadł, ma Pan doświadczenia 

życiowe człowieka znacznie starszego”. I to widać w Pana publikacjach.  

W swoich tekstach opisywał Pan największe ówczesne zło, jakim była polska 

mafia. Jednak nie osądzał Pan swoich bohaterów, ale pokazywał także ich 

ludzką twarz. To tak jak adwokat, który stoi po stronie nieoczywistego,  

nie wydaje pochopnych sądów i nawet w najgorszym człowieku stara się 

dostrzec dobrą, jasną stronę jego natury. 

 

Znamy Pana jako autora i współautora licznych książek poświęconych 

problematyce kryminalnej, reportaży telewizyjnych i filmów dokumentalnych. 

Był Pan również bohaterem jednego z felietonów Jerzego Pilcha.  

Stąd wiemy, że lubi Pan „pogłówkować”. Czasem kończy się to  



rozciętym łukiem brwiowym, ale zazwyczaj znakomitymi efektami w postaci 

barwnych tekstów.  

 

Również Pana doświadczenie poza dziennikarskie jest niezwykle imponujące. 

Wydawać by się mogło, że niczym Irena Kwiatkowska w „Czterdziestolatku”, 

żadnej pracy się Pan nie boi. Był Pan konduktorem wagonów sypialnych, 

ekspedytorem książek, maszynistą prawej sceny w Teatrze Wielkim, 

sanitariuszem w szpitalu, roznosicielem mleka. Wiemy, że zaczynał Pan swoją 

karierę dziennikarską w Teatrze Polskiego Radia, był Pan również reporterem 

„Nowej Wsi”, „Przeglądu Tygodniowego” czy „Gazety Wyborczej”,  

a od kilkunastu lat Jest Pan związany z tygodnikiem „Polityka”.  

To bogate doświadczenie z pewnością miało wpływ na lepsze zrozumienie 

bohaterów Pana reportaży. Zna Pan różne aspekty życia, nie tylko te  

zza redakcyjnego biurka. 

 

Podziwiamy Pana Redaktora nie tylko za wnikliwą obserwację człowieka,  

ale także za pasję i dociekliwość jaką wkłada Pan w każdy swój tekst.  

 

Panie Redaktorze, powiedział Pan kiedyś, że celem dziennikarstwa  

jest dochodzenie do prawdy i wyjaśnianie świata poprzez prawdę.  

Życzymy Panu, by nie opuszczała Pana pasja i zapał w jej dalszym dociekaniu. 

My, jako wierni czytelnicy Pańskich tekstów, z przyjemnością wraz z Panem 

będziemy odkrywać świat poprzez prawdę. 

 


