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RADIO POLONIA CZYLI JAKIE RADIO I DLA KOGO?  
CZY ISTNIEJE OBIEKTYWNE DZIENNIKARSTWO? 
 
Odkąd ogłosiłam w mediach społecznościowych, a było to na początku 

września tego roku, że będzie, że oto jest przygotowywany nowy polski 
program radiowy w Montrealu, kilka osób zadało mi pytanie o obiektywne 

dziennikarstwo. Czy nasza audycja będzie bezstronna? Czyją stronę 
będziemy trzymać, z jaką partią się identyfikować, kogo popierać? 

Generalnie pytano co to będzie za program i do jakich słuchaczy skierowany? 
 

Były pytania o muzykę, ale najczęściej dotyczyły one profilu audycji. 

Odbyłam kilkanaście rozmów telefonicznych w tej sprawie, kilka rozmów 
bezpośrednich, odpowiedziałam na szereg e-mail i komentarzy w Internecie. 

Teraz przyszła kolej na poruszenie tego ważnego zagadnienia na antenie 
radiowej. 

 
Zatem dla kogo jest Radio Polonia? Odpowiedź jest jasna, jedyna i prosta: 

RADIO POLONIA jest dla wszystkich, jest dla każdego, kto chce tego 
programu słuchać. 

 
RADIO POLONIA to audycja dla Polonii i o Polonii. Nasze podstawowe cele to 

przede wszystkim informacyjna, edukacyjna, popularyzująca kultury 
polskiej. Naszą misją jest integracja środowiska polonijnego, prezentacja 

wybitnych Polaków zasłużonych dla historii, nauki, kultury polskiej, 
przybliżanie sylwetek cenionych w polonijnym środowisku aktywistów. Nasz 

program adresujemy do całej polonijnej społeczności, do organizacji 

polonijnych, do wszystkich słuchaczy, ale mamy świadomość, że w dobie 
mediów elektronicznych, naszymi najwierniejszymi odbiorcami będą 

seniorzy, którzy najbardziej nas potrzebują, gdyż nie wszyscy korzystają z 
Internetu. Dla większości z nich audycja w języku polskim w tradycyjnym 

radio jest jedynym źródłem informacji i kontaktu z Polską i polską kulturą. 
 

Pytanie drugie: Czyją stronę będziemy trzymać, z jaką partią się 
identyfikować, kogo popierać? 

 
Zamierzamy popierać mądre, światłe, racjonalne opinie i poglądy. Będziemy 

zapraszać do studia autorytety, interesujących ludzi, którzy są aktywni w 
środowisku polonijnym, także tych, którzy będą przejazdem w Montrealu. 

Będziemy łączyć się telefonicznie z rodakami rozsianymi po świecie, tymi zza 



oceanu, zza granicy lub z innego kanadyjskiego miasta. Jesteśmy otwarci na 

różnorodne poglądy i opinie. Nasze studio jest otwarte dla wszystkich, którzy 
chcą z nami rozmawiać. Nie musimy widzieć świata tak samo, ale chcemy o 

naszych odmiennych poglądach dyskutować przy mikrofonie w kulturalny 
sposób. Radio Polonia ma być fajnym miejscem, gdzie w przyjaznej 

atmosferze, chcemy rozmawiać na każdy temat i poruszać każdy problem. 
Zamierzamy popierać ludzi aktywnych, twórczych, ambitnych i takich, którzy 

nie wiedzą, że się nie da. Nie będziemy popierać malkontentów, wiecznych 
krytykantów i tych, którzy na każdy temat wiedzą lepiej, ale sami nie robią 

nic, by mogło było lepiej. 
 

Teraz kwestia popierania partii politycznych. 
 

Nie zamierzamy faworyzować ani reklamować żadnej partii, bo zwyczajnie 
nie wolno nam tego robić. Zabraniają nam tego zasady funkcjonowania stacji 

etnicznej jaką jest CFMB – 1280AM. Nie wolno nam także sprzyjać 

działaniom terrorystycznym ani wywrotowym. 
Nie sympatyzujemy z PO, ani z PiS-em, nie popieramy partii Nowoczesna ani 

PSL, nie agitujemy za partią KUKIZ'15 ani żadnym innym polskim 
ugrupowaniem politycznym. 

A ponadto, nie trzymamy strony partii Qubecois ani Liberalnej. Nie 
sprzyjamy republikanom, torysom ani demokratom. Nie promujemy 

Bundestagu ani Izby Lordów. 
 

Nasze radio jest radiem polonijnym, a nie partyjnym. 
 

Teraz kwestia bezstronnego, obiektywnego dziennikarstwa. Uważam, że to 
bardzo ważny temat zarówno dla słuchaczy, jak i dziennikarzy. 

Szanowni Państwo, pokutujący mit dziennikarza obiektywnego robi krzywdę 
odbiorcom i samym dziennikarzom. Uważam, że dobry dziennikarz powinien 

mieć poglądy. Nie wierzę w bezstronne dziennikarstwo, nie wierzę w 

formalny obiektywizm, dziennikarz nie może i nie powinien być obojętnym 
świadkiem. 

 
Odbiorcy oczywiście muszą mieć możliwość poznania opinii każdej strony - 

tu zgoda, że to obowiązek dziennikarza. Co nie znaczy jednak, że autor 
zawsze na tym poprzestaje. Nawet jeśli nie wyrazi tego słowami, to 

konstrukcja tekstu, użyte sformułowania i tak zdradzają jego przekonania. 
Moim zdaniem, aby skutecznie realizować swoją misję, dziennikarz musi 

mieć jakiś pogląd polityczny i nie bać się go wyrażać, bowiem tylko 
prawdziwe i jasne przekonania sprawiają, że jesteśmy godnymi 

rozmówcami, wiemy, o co chcemy pytać bądź jaki przekaz realizować. 
Odbiorca, jeśli jest inteligentny, będzie wiedział, czy mu odpowiada to 

konkretne źródło informacji czy też nie i... wybierze sam. 



 

A jeśli słuchacz ma tylko jedno źródło informacji jakim jest Radio Polonia w 
Montrealu, nie akceptuje przekazywanych w nim treści i nie odpowiada mu 

linia programowa audycji? Co wtedy? Wtedy także ma wybór. Tym wyborem 
jest jego osobista decyzja włączenia radioodbiornika lub komputera o 

godzinie 18:00 w niedzielę lub nie. Jeśli decyzja jest na nie, to wybierze 
ciekawą książkę, pójdzie na piwo, do kina, włączy telewizor, umówi się na 

spotkanie z przyjaciółmi albo zajmie się wszystkim tym, na co ma ochotę. 
Nie musi przecież słuchać Radia Polonia. 

 
I na zakończenie mojego dzisiejszego komentarza, taka oto konkluzja. Dla 

mnie obiektywny dziennikarz to dziennikarz uczciwy, solidny, dobrze 
przygotowany i odważny. Taki, który nigdy, przenigdy nie będzie podlizywał 

się władzy ani opozycji, bogaczom ani lobbystom, ani nawet wszystkim 
świętym. Dziennikarz bezstronny to taki, który nie boi się i robi swoje bez 

względu na konsekwencje. Koniec! Kropka! 


