
 

 

 

 

 

Szanowna Pani Profesor, 

 

Zgodnie z Pani życzeniem zamieszczamy Pani komentarz w lipcowym wydaniu PANORAMY. 

 

Zawarła Pani w nim wiele zarzutów pod moim adresem. Oto moje stanowisko w sprawach, 

które porusza Pani w swoim e-mailu: 

 

Przeczytałam Twój artykuł w Panoramie pt. » Fenomen filmu "Tylko nie mów nikomu" i jestem 

oburzona Twoim stwierdzeniem zawartym w następującym zdaniu: „ PiS wybory wygrał, bo 

zwolennikom tej partii nie przeszkadza zbrodnia pedofilii wśród księży. 

 

- Stwierdzenie, którym jest Pani oburzona wyjęła Pani z kontekstu i dlatego brzmi ono tak 

drastycznie. Oto całośd mojej wypowiedzi w artykule - Fenomen filmu „Tylko nie mów nikomu”: 

„Ten dokument zaskoczył wszystkich w jeszcze jednym aspekcie. Otóż przed wyborami do 

Parlamentu Europejskiego, jego twórców oskarżano o manipulacje, bo pokazali go tuż przed 

wyborami. Twierdzono, że będzie miał negatywny wpływ na elektorat Prawa i Sprawiedliwości - 

partii mocno związanej z Kościołem. PiS wybory wygrał, bo zwolennikom tej partii nie 

przeszkadza zbrodnia pedofilii wśród księży. Dostrzegli w tym filmie zagrożenie dla tradycji, dla 

społeczności chrześcijaoskiej, dla swoich rodzin i na wybory poszli gremialnie, by obronid 

Kościół przed atakiem braci Sekielskich. Okazało się, że nikt, dosłownie nikt w Polsce, nie był w 

stanie przewidzied tak przewrotnej logiki wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Świat oniemiał. 

Fenomen tego filmu jest niezaprzeczalny”. 

 

Tak beznadziejnie prostackiego i bzdurnego podsumowania wyborów jeszcze nie słyszałam. 

Uważam, że asocjacja jaką czynisz nie ma żadnego potwierdzenia w faktach i jest 

niedopuszczalna. Jestem przekonana, że zbrodnia pedofilii tak wśród księży jak i we wszystkich 

grupach społecznych i zawodowych, jest ostro potępiana przez zdecydowaną większośd 

normalnych ludzi i to bez względu na poglądy polityczne. 

 

- W moim artykule na temat filmu ja nie podsumowałam wyborów. Mój tekst jest recenzją 

filmu, a nie wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego podsumowałam w artykule pt. 

„Czy wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała wiara w cuda?” Przypomnę jego fragment: 

"Wybory do Parlamentu Europejskiego zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwośd, bo było 

świetnie do nich przygotowane, bo miało nowoczesną kampanię wyborczą, bo korzystało z 

najlepszych doradców i socjologów, bo miało program, który spodobał się wyborcom, a ich 

socjalne obietnice okazały się strzałem w dziesiątkę. Nawet (w co trudno uwierzyd) film braci 

Sekielskich - "Tylko nie mów nikomu", okazał się sprzymierzeocem, chod wszyscy oskarżali jego 

twórców o to, że termin premiery był wymierzony przeciwko PiS." 



 

Pomyliła Pani recenzję filmu z komentarzem. To dwa odmienne gatunki publicystyki 

dziennikarskiej.  

 

 

Uważam, że zacytowane zdanie z Twojego artykułu jest przykładem mowy nienawiści, którą 

niby teoretycznie zwalczasz. 

 

- W żadnym z moich artykułów i komentarzy radiowych nigdy nie było, nie ma i nie będzie 

mowy nienawiści, bo taka jest moja dziennikarska etyka. Jeśli dostrzegła Pani mowę nienawiści 

w recenzji filmu, to jest to wyłącznie Pani interpretacja. Mam prawo, jako dziennikarz, do 

swoich poglądów i wyrażam je tak, jak czuję i myślę. Pani oskarżenie mnie o mowę nienawiści 

jest dla mnie zaskoczeniem wobec słów, których Pani użyła w swoim e-mailu. 

 

 

Bożena, tym stwierdzeniem obraziłaś 45,38% głosujących Polaków w kraju i zagranicą i 

powinnaś ich za to oszczerstwo przeprosid. 

 

- Pani Profesor, czy robiła Pani jakąś ankietę, jakieś badania statystyczne na podstawie których 

domaga się Pani moich globalnych przeprosin? Występuje Pani w imieniu swoim i kogo 

jeszcze?  

 

Na podstawie jakich przesłanek twierdzi Pani, że obraziłam 45,38% głosujących Polaków w kraju 

i za granicą? Będę wdzięczna za przekazanie mi podstawy do ewentualnego przepraszania. 

 

 

Szkoda, że nie było Ciebie na niedawnym spotkaniu z redaktorem Witoldem Gadowskim w 

Lachine. 

- Redaktor Witold Gadowski należy do tych dziennikarzy, którzy nie budzą mojego 

zainteresowania zawodowego. Po obejrzeniu i wysłuchaniu jego opinii zamieszczanych w 

internecie oraz na antenie programu pierwszego Polskiego Radia nie akceptuje sposobu w jaki 

wyraża on swoje poglądy i opinie. Szkoda mi czasu na spotkania, których prelegenci zniechęcają 

i drażnią sposobem kontaktu z odbiorcą. Podkreślam - sposobem wyrażania opinii, a nie 

samymi poglądami czy opiniami. 

 

I jeszcze dygresja... 29 maja tego roku kierownictwo programu pierwszego Polskiego Radia 

„podziękowało” panu redaktorowi za współpracę zmieniając z dnia na dzieo ramówkę. Oznacza 

to, że już nie chcą z nim nie tylko współpracowad, ale nawet dyskutowad na temat jego udziału 

w programach radiowych. O czym to świadczy? O tym, że nawet publiczne radio nie popiera 

jego dziennikarskiej działalności. 

 



 

 

Spotkanie to było z pewnością wydarzeniem polonijnym, które nawet nie było zapowiedziane 

przez Wasze Radio. 

 

- Spotkanie nie było zapowiedziane przez nasze Radio, gdyż organizatorzy nie zadbali o to, by o 

tym spotkaniu nas poinformowad. Oświadczam, że nie dotarła do mnie żadna oficjalna 

informacja ani e-mail na temat tego spotkania. Radio Polonia zamieszcza wszystkie anonse i 

ogłoszenia, które przychodzą na nasz adres e-mailowy. A jeśli ktoś twierdzi, że wysłał do Radia 

Polonia informację, to proszę o opublikowanie jej. 

 

 

Myślę, że należałoby zrównoważyd polityczny kurs nadawanej przez Was audycji, aby liczna 

Polonia z Montrealu mogła identyfikowad się z nadawaną treścią przez polskie Radio o nazwie 

Radio Polonia. 

 

Kurs naszej audycji jest równoważony źródłami z których korzystamy przygotowując co tydzieo 

program radiowy. Posiłkujemy się  informacjami z polskich mediów, które reprezentują różne 

opcje polityczne, z wyjątkiem mediów publicznych zwanych narodowymi, gdyż naszym zdaniem 

media te są tendencyjne oraz nierzetelne. Proponuję obejrzed dwie debaty sejmowe na temat 

mediów publicznych odbyte 4 lipca 2018 roku oraz 4 lipca 2019 roku, by usłyszed z ust polskich 

parlamentarzystów opinie na temat niechlubnej roli jaką pełnią w Polsce media publiczne. 

 
Na Facebooku istnieje strona Grupa Radio Polonia - Montreal w której informujemy: “Jesteśmy 

otwarci na różne poglądy i opinie. Nasza grupa jest dla wszystkich, którzy chcą rozmawiad o 

polonijnych sprawach, o problemach poruszanych na antenie naszego radia. Grupa Radio 

Polonia - Montreal jest miejscem, gdzie w przyjaznej atmosferze, chcemy omawiad i poruszad 

każdy temat”. Od samego początku, a więc od 1 października 2017 roku nasi słuchacze 

zamieszczają bez ograniczeo swoje poglądy i opinie, a my nigdy ich nie cenzurowaliśmy i nie 

cenzurujemy. 

 

Dodatkowe zrównoważenie politycznego kursu nadawanej przez nas audycji mogłoby nastąpid, 

gdyby przedstawiciele Polonii domagający się tego zrównoważenia chcieli z nami nawiązad 

współpracę. Jak dotychczas, nikt z nich nie jest zainteresowany, a moje liczne zaproszenia do 

współpracy są pozostawiane bez odpowiedzi. Wielokrotnie na antenie Radia Polonia 

zachęcałam do współpracy, do pisania komentarzy czy opinii odmiennych w treściach od tych, 

które  prezentujemy w Radio Polonia. Osobiście zwracałam się do przedstawicieli Sympatyków 

Idei Narodowych (tak podpisują się pod ulotkami zapraszającymi na spotkania polonijne) 

zapraszając na rozmowę przed radiowym mikrofonem, ale moje apele i zaproszenia 

pozostawały bez echa. Ostatnio było to przy okazji prelekcji Mariana Kowalskiego – byłego 

kandydata na prezydenta Polski, który gościł w Montrealu w październiku 2017 roku. Mojego 

zaproszenia nikt nie przyjął. 



 

W pierwszym artykule wstępnym PANORAMY piszemy z Andrzejem Leszczewiczem tak oto: „Jan 

Edmund Osmaoczyk, znany polonijny dziennikarz, wiele lat temu pisał o konieczności 

współpracy Polonii na świecie, która utworzyłaby nowe pomosty kooperacji i rozwoju. ...Łamy 

naszego pisma (PANORAMY) będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na 

ich przekonania polityczne oraz światopogląd”. Miesiąc temu wydaliśmy pierwszy numer 

naszego magazynu i nikt jak do tej pory nie odpowiedział na nasz apel. 15 czerwca odbyło się 

pierwsze spotkanie Polonijnego Forum Dyskusyjnego zorganizowane przez Pana Jana Dynera w 

sali Grupy V PKTWP w Lachine. To spotkanie także zostało zignorowane przez przedstawicieli 

tego innego kursu politycznego. Na spotkaniu było 8 osób włączając w to trzech organizatorów i 

dwie osoby z redakcji Radia Polonia. Pani Profesor, może Pani nam podpowie w jaki sposób 

można równoważyd kurs naszej audycji? Nikt nie odpowiada na nasze apele o współpracę 

włączając w to również i Panią, gdyż nie przyjęła Pani mojego wielokrotnego zaproszenia do 

rozmowy na antenie Radia Polonia, a proszę o to już od półtora roku. Wydaje mi się, że nie w 

porządku jest sugerowanie zrównoważenia kursu nadawanej przez nas audycji, a jednocześnie 

lekceważenie i ignorowanie wszystkich moich zaproszeo do udziału w programie Radia Polonia. 

 

  - I jeszcze a propos Pani sugestii...: „Innym rozwiązaniem byłaby zmiana nazwy audycji...” 

 

- Ta audycja będzie nosiła nazwę RADIO POLONIA do kooca moich albo jej (audycji) dni. 

Dlaczego? Dlatego, że nazwę tę wymyślił Pan Bernard Kmita przed swoją śmiercią, a ja 

obiecałam Mu (odwiedzając Go w szpitalu), że nazwy tej nigdy nie zmienię. Pan Bernard Kmita – 

jedyny, powtarzam JEDYNY Polak, któremu na sercu leżało polskie radio w Montrealu zadbał o 

to, by nowa polska audycja mogła ponownie zaistnied w eterze montrealskich mediów. Wtedy, 

gdy nikogo z Polonii nie obchodził los polonijnych mediów, Pan Bernard Kmita zapłacił za 

pierwsze 6 miesięcy emisji tego programu. Czy ktoś inny z Polonii wtedy przekazał podobną 

kwotę?  Czy ktoś z grupy Sympatyków Idei Narodowych poparł polonijne radio? A czy Pani, 

Pani Profesor przez te ponad półtora roku istnienia Radia Polonia przekazała jakąś donację? Na 

te trzy pytania odpowiedź jest jedna: NIE. 

 

Gdy w październiku 2017 roku podjęłam się zadania reaktywacji polonijnego radia niektóre 

organizacje polonijne zrzeszone w Kongresie Polonii Kanadyjskiej oraz kilka prywatnych osób 

poparło nas symbolicznymi kwotami, które wystarczyły na pokrycie kosztów emisji 9 audycji.  

 

Od października 2017 roku do chwili obecnej wyemitowaliśmy 91 audycji. Czy ktoś z Polonii 

zastanawia się za co, jakim kosztem i jakim nakładem sił? 
 

Najłatwiej jest krytykowad, oburzad się, pouczad i sugerowad zmiany sprzed ekranu komputera. 

Znacznie trudniej jest to radio dotowad, zadbad o jego zawartośd, przygotowad cotygodniowy 

program lub zacząd współpracę. 



 

I na zakooczenie jeszcze jedna sprawa. Od maja 2015 roku do października 2017 roku nie było 

mnie w eterze. Przez ponad 28 miesięcy, niemal dwa i pół roku każdy miał szansę i możliwośd 

przygotowania i realizacji polonijnego programu radiowego. Dlaczego nikt z Polonii nie podjął 

się tego zadania? Dlaczego nikt z grupy o której pisze Pani w swoim e-mailu (zrozumiałam, że 

nie występuje Pani jedynie w swoim imieniu), nie zadbał o własny, jedynie słuszny i patriotyczny 

program radiowy z którym mogłaby się identyfikowad cała montrealska Polonia?  Mieliście 

Paostwo pełne pole do popisu, by zaproponowad Polonii dobrą zmianę w eterze. Dziś 

domagacie się zrównoważenia kursu audycji radiowej, a gdzie byliście wtedy? 

 

Nie wszystko stracone. Nadal zachęcam i zapraszam do współpracy zarówno w Radio Polonia 

jak i w magazynie PANORAMA, ale to Wy Szanowni Paostwo musicie chcied, wykazad 

zainteresowanie i to Wy musicie zgłosid do nas. Zapraszamy. 

 

Z poważaniem 

 

Bożena Szara 

Redaktor Naczelna PANORAMY 

Producent RADIA POLONIA 

 


