RozilloWA

Euroterroryzm
intelektualny

fot. Jarosł aw wróblewskj

Z Wojciechem Reszczyńskim rozmawia Tomasz P. Terlikowski
Jest pan sygnatańuszem Deklaracji Polskiego Komitetu Niepodlegloś ci, którego podpis zauwaź yńy chyba wsrystkie media ... Skqd
decy4ja, by podpisać deklarację?

Unii Europejskiej jest automaĘ cznie zwolennikiem Biał orusi i Rosji, socjalż mu, gospodarki centralnie sterowanej,
przeciwnikiem postępu, kultury i oś wiaty, jednoś ciEuropy.

Jednym sł owęm jest osobą niewykształ coną, ksenofobiczną,
peł ną lęków, a nawet, jak przekonują nas niektórzy przedsta,
wicielę hierarchii koś cielnej. nieposfu sznym katolikiem. Protestuję przecirvko takiemu obrazorvi. Ę m wszystkim, którzy
tak myś ląchcę powiedzieć jedno; w warunkach demokracji
musi istnieć mozlirvoś ć svobody wyboru. Akceptacja tego
faktu jest kanonem demokracji a wynika wprost z demok_ratvczn},ch procedur. Na tym polega demokracja,
Sytuacja, w której
nie ma gł osu sprzeciwu, ze mozem!,rv sposób wolny i nieskrępowany gł osować
na TAK lub na NIE. Sytuacja, w której nie ma gł osu

Jeś liczł owiek jest wewnętrznie wolny i anallzuje bez emocji
wszystkie za iprzeciw wejś ciudo Unii, aprzy tym obejmuje
swoim horyzontem róż ne lavestie - gospodarcze, poliĘ czne
czy ideologiczne - to decyzjamusi być dziś ,podkreś lam sł owo
dziś ,negaĘ wna. Już na wstępie zaproponowano nam golszę
warunki nź inn}irn podmiotom Unii i to jest dla mrrie nie do
-

zaakceptowania.

nie obawiał się pan swoistej
anatemy ś rodowiskowej? Przecież wyraź ne okreś leniesię, jako

A

przeciwnika wejś ciaPolski do UE
moż e skońcryć się cał kowitym odrzucenicm przez ś rodowisko wgrszawskich elit medialny ch ?

a racje przeciwników UE

sprueciwu, aracje przeciwników

UE są

spychane

są spychane
i oś mieszane, przypomina totalitaryzm. Decyzja na
i oś mieszane,prąlpomina NIE też jest wartoś cią.Tym bardziej, ż e po referendum, bez względu na to, jakim zakończy się wlmikiem
totalitaryzm

- Nigdy nie

uwazał em się za czesć
obecnych elit, tym bardziej llanzarn,skich, Niestety media
ciągle przekonuja. ż e osoba i<tóra ma innę zdanie w sprawie

prryjdzie nam nadal Ę ć razem, tu i tęraz.
SzczegóInie obrąydliwa jest propaganda prounijna. Wmawia się ludziom, poprzez rek]amówki czy seriale telewiĄne,
ż eUE stanie się lekiem nacŃęńo,ż e coś nam da. To perfidne
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kł amstwo, bo nikt nigdy nic nie dostaje za darmo. Nie mówi
się o kosztach, skutkach, zagroż eniachitd.
I takiej postawie się sprzeciwiam. To jeden z powodów, takż e
emocjonalnych, dla których jestem przeciwnikiem UE. Kiedy
wszyscy bezkryĘ cznie, by nie powiedzieć w sposób bahł ochwalczy, mówią TAK, ja mówię NIE, manifestując tym samym swoją wolnoś ćdo gł oszenia wł asnego zdania- Ale mam
tez wiele racji merytorycznychi na Ę ch wolę się skupić .
Z tego,

co p&n

mówi moż na odnieś ćwraż enie, ż e w pewnym sensie

już w Polsce dyWaturę medialnqjednej opcji?
- Ja okreś lił bymto terroryzmem intelektualrylm. Polega on
na benlzg|ędnl.ł rn wymuszeniu na przeciwniku, czyli inaczej
myś lącej osobie wyrńania tych samych myś lii poglądów, co
ich nadawca. Nie dopusz cza się moż liwoś ciwyraż etia zdania

mamy

przeciwnego, więcej - nie dopuszczasię nawet faktu istnienia
Iudziv,ryraż ających poglądy odmienne. W Ę ł n upatrywać moż na przycz,ynataku mediów liberalnych i postkomunistycznych
na Radio Maryja. To jest jeĄme radio, które prezenĘ e inny
nź obowiązujący pogląd, a więc nalezy 1e zniuczyć .

premiera i cał ego rządu, gdyby zdecydowanawiększoś ć społ eczeństw abył a przeciwna Unii Europejskiej . Trzęba pamiętać ,
ż e zyskl zprzył ączenia Polski do Unii od lat czerpiąprzede
wszystkim jej kraje. I paradoksalnię im więcej przeciwników
Unii - tym lepsza nasza sytuacj a przetargowa. Nie znaczy to
oczywiś cie,ż e taka krytyka ma mieć wył ącznie koniunkturalne
podł oż e.

Tnńno był oby uznać , ż e ztakiego powodu mamy być przeciwnikami UE. Powodem takim nie jest talcż e terroryzm intelelńnlny
cry brak pluralizmu. Z jakich powodów merytorycznych jest pan
paeciwnikiem Uruii?
- Gospodarczych, w§m doĘ czących rolnictwa, poliĘ cznych
oraz ideowych.
7ncznijmy od temał u najbardziej aWualnego - rolnictwa. rakie
bęĄ skutki wejś cia Polski do UE illa mieszlrnńców wsi?
- Tł zeba pamiętać o jednym Ę lko zdaniu Guentera Verheugena, na które mędia publiczne oczywiś cie ńe zwrócĘ ż adnej uwagi, Komisarz powiedział , ż e nie moż e być wyż szych
dopł at, od tych, jakie zapewnił a Unia, gdyż nie powstał by

Świadczy to o tym, ż e toczy się tu nierówna, niedemokramechanizm wymuszająry zmiany strukturalne w rolnictwię.
tyczna wa|ka zinaczej myś lącymi. Aprzecież grupa stosuTo jest cytat. O jakie zmiany tu chodzi? To
jąca tę formę terroryzmu intelektualnego
Chodzi oto, ż e -zdaniem IIE
oczywiste!
odwoł uje się równocześ nię do szczytnych Wmawia się ludziom, ż e
i pracuje zbyt duż o lldzl
mięszka
na
wsi
zasad tolerancji. I dlatego w imię tej samej
na
lekiem
się
UE
stanie
przenieś ć się do miast,
powinni
zdaniem
Jego
tolerancji proszę o poszanowanie prawa do

wł asnego zdania dla przeciwników Unii.

Domagam się, by zwolennicy UE w swojej
ż arliwoś ci,w swoim bezkł yĘ cznym zapa|e

Gał e zł o, ż e coŚ nam da. by stać się konsumentami supermarketów,
To peńidne kł amstwo, zamiast produkować . Do wejś cia na wieś
szykują się obecnie przedstawiciele wielkobo nikt nigdy nic nie

przemysł owej produkcji rolnej, super-fermy
wychwalania Unii i terroryzowania jej przedostaje za darmo
hodowlano-przeŃórcze, które w konselcwenciwników - pamiętali, ze wł aś nieich postacji wyeliminują drobnych rolników, najpierw
jest
wa jest peł na ksenofobii, nietolerancji i
dziś z kreĄ,tów na produkcję. Te wielkie
korzystających
na
Ę ch
zaprzeczeniem ich dęklaracji. Inaczej mówiąc mamy i tu,
ś
wietnie przygotowane do przyjmowania
przedsiębiorstwa,
postagruncie poglądów w sprawie UE, występujące w peł nej
ztanich linii kreĄ,towych. Są to
korzystają
dopł
at,
unijnych
ci negatywne zjawisko tzw. ,,poprawnoś ci politycznej".
sumy rzędu 140-150 milionów zł oĘ ch. Za taŁje pieńądze
moż na wykupić ztemię, pobudować olbrrymie gospodarstwa,
Cry mofun jeszcze w Polsce mówić o prawdzitvym pluralizmie
i produkować masowo ł wnoś ć W
. ten sposób wyeliminuje
na pł aszcryź niepoliĘ cznej? Cry prrygotowania do referendum
jest
prawdziwe
ź ródł oprotestów
I
to
już
rolników.
drobnych
się
ru
nie ś wiadcąo Ę m, ż e tak naprawdę nikomu nie zalcł
na swoją
kredyty
Oni
zaciągnęll,
poznańskiego.
z
rolników
UE?
dyslalsji, a jedynie na zł nuszeniu wsrystkich, by fusowali za
zzagtawkonkurencji
szans
mieli
nie
będą
ale
produkcję,
gł
ównym
za
Nawet, pny debacie nad dwudniowym referendum,
giganĘ
cznym
pracował
em
w
takim
Kiedyś
firmami.
nicznymi
Polaków
7.ągł onim argumentem, miał być fald, ż e wtedy więcej
pod
30.000
nóż
szł
o
Dziennie
w
Bawarii.
rolnym
kombinacię
suje zn integracjq!
- Nieuczciwoś ćtej debaty dobrze ilustruje wysł anie grup bez-

robotnych absolwentów, którzy nie mają zielonego pojęcia
oś wiecie, ogospodarce, oĘ ciu -by za pieniądze państwa
byli agitatorami UE. Aby mówić o prawdziwie demokratycznej debacie, obie strony powinny dysponować §ł ni saqrni
ś rodkami finansowymi. Tylko w taki sposób ludzie mogą
sobie wyrobić samodzielny i obiektywny pogląd. W toczącej
się obecnie debacię ńamano podstawowe zasady demokracji
i

pluralż mu.

Bał wochwąlcm, postawa elit poliĘ cznych i medialnych przęszka,
dza też w negocjacjach. PrzecieĄ jeś li - jak Wierdą euroentuĘ aś ci- I}nia jest jedynq atternaĘ wq dla Polski, to Polacy powinni
zrobić wsrystko, rerygnujqc nawet ze swoich najbardziej podstawowych interesów, by wejś ć do UE.

- Dlatego ś miemŃięrdzić , ż e dziętl kytykom IIE, premier
Leszek Miller miŃ zcrym pojechać do Kopenhagi, mógł się
ocoś wniej wykł ócać . Ięszcze lepiej wyglądał aby sytuacja
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kurczaków, kaczek, gęsi, Zaldad nie tylko produkował ąywnoś ći ją prze&varzŃwewł asnej rzeź ni, ale miał swoje chł odnie, stawy i transpoń. Zatrudniał setki pracowników często
,rna Czarno".

Przecież fundusze strulduł alne trafią takż e do polskich rolnilów. . .
- Polscy rolniry, tak jak zręsztą w ogóle polski przemysł , nie
skorzystajązĘ ch funduszy, bo nikt z nich nie jest do tego dziś

przygotowany. Trzeba też pamięta4 ż e skł adkę czł onkowską
będzie pŁactł caĘ kraj, a dopł aĘ trŃą tam, gdzie skierują
je brukselscy urzędnicy. Zgodńe z ich deklaracjami pophyną

one na teleny najbardziej zaniedbane, gdzie wwiększoś ci
nadal nie są uregulowane stosunki wł asnoś ciowe.

Zwoknnicy integracji podkreś Ę q, ż e jefu,ak naszl gospodarlra
ryska nawejś ciu do Unii?

Zwy|iczeń ekonomistów niezależ nych, podkreś lam tu sł owo
niezależ nych, wynika, ż e dopł acimy miliard euro do interesu

-
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zUnią Europejską. Awszystko diatego, ze nie ma ż adnego
programu rozwoju gospodarczego, ale nawet gdyby powstał ,
to po wejś ciu do UE stracimy mozliwoś cisamodzielnego
kreowania wł asnej polityki gospodarczej. Już obecnie mozliwoś cisamodzielnego kierowania gospodarką są znacznie
ograniczone.
Dlaczego?

- Bo nie mamy już niemal ż adrrej cennej wł asnoś ci,która
po sprzedaniu mogł aby sfinansować deficyt budż etowy. Został o nam tylko kilka zakł adów, do sprywatyzowania PZU,
PKO BP, Ralinęria Gdańska, ziemia, dwa kanaĘ telewizyjne (mam nadzieję, ze do ich prywatyzacji nie dojdzie) i nic
więcej. Dł ug publiczny przekrocąvł juz ponad _50 proc. PKB.
Banki pozostające w obcych rękach realizują wł asną poliĘ kę
a nie politykę państwa. Moż iiwoś ciRady Polityki Pienięż nej

i doś ćduż ej populacji osób w wieku produkcyjnym.

Moż na zatem powiedzieć , ż e choć gospodarkę mamy sł abq, poliĘ cznie jesteś my państwem silnym?
- Thk, ale wraz z wejś ciem do UE stracimy częś ćsuwerenno-

ś cipaństwowej. Niepokojąca jest przry tym szczególnie silna
rola w Unii Niemiec i Francji, które prowadzączęsto wł asną
wspólną politykę. Nie mówi się o §m, ż e zUnii nie mozna
wystąpić , bowiem nie ma takich prawnych mozliwoś ci. Jeś li
wchodzi się do organizacji, z której nie ma wyjś cia- to w rzeczyrvistoś ci jest to ,,anschluss" - jak mawia red. Stanisł aw
Michalkiewicz.
Trudno mówić o anschlussie, kiedy każ dq decyzję, jaką podej-

muje Unia muszq zaakceptować wszystkie kraje czł onkowskie.
Nic nie będzie moż na nam

korzystnego zmniejszania stóp procentowych wkrótce się
skończą. NBP poza walką z inflacją niczym innym nie moż e
poz,vtył vnie wp§wać na polską gospodarkę. Nadal mamy
niekorzystny dla Polski kurs zł otego i wl,sokie zadł uż enie zęwnętrzne. Nie wchodzi w grę mozlirvoś ćuzyskania dalszych
kredytów, bo nie spł aciliś myzaciągnięąvch wcześ niej. Jedyny
instrument pozostający w rękach rządu, jakim jest emisja
obligacji skarbowych, równiez traci dziś na znaczęniu. Nie
ma zatem mechanizmów i woli, by retormować polską gospodarkę, a te które mogĘ by to powodować np. peł na refbrma finansów publicznych państwa, obniź enie podatków, są
odkł adane, chybaze względu na referendum. Ę mczasem po
akcesie unijnym polityka ta będzie juz konsultowana z Brukselą. Dobrze prosperuje jedynie kapitał spekulacyjny, banki
oraz wielkie media,

narzucić .

- Nie mozna jednak
minać , ż ę zasada ta

zapo-

coraz

częś ciejzmienia się w zasadę gł osowania większoś cią
gł osów, W związku ztym
parlament, który nie jest tam
oparty na kryteriach narodo-

fot. Ja rosł aw wróblewskj

Czy rzqd nie mg na koncie ż ad.nych sukcesów gospodarczych?
- Jedynym sukcesem, jakim nieustannie szczyci się rząd jest

ograniczenie inflacji. Nie mówi się, ze udał o się to osiągnąć

wych, a politycznych, moze ustalać większoś ciągł osów sprawy, które mogą być nie do zaakceptowania przez jakiś kraj

przede wszystkim przez ograniczenie pop)ł u wywoł ane
rosnącym bezrobociem. Nie ma więc powodów do zado-

czł onkowski. Krajowi temu mogą być narzucane przepisy
prawne, bowiem stanowione prawo unijne ma prymat nad

obowiązuj ącym prawem kraj owym.
wolenia. Sukcesem jest niska inflacja, przy wysokiej podazy
i silnym popycie. Ę mczasem, po wejś ciu do
Ajak ocenia pan powstajqcq wł aś nieKonUE nastąpi dostosow}ł vanie cęn do euroZdaniem UE na wsi
sĘ tucję Europejskq?
pejskich poziomów i to moż e być ź ródł em
mieszka i pracuje zbyt
- Nie do przyjęcla jest tu lansowany
powiększenia się inflacji. Nie powiedział em
jeszcze nic o liś cie absurdalnych wydatków duż o ludzi. Unia chce, ż eby model super państwa europejskiego
przenieś lisię do miast i z wł asną konsĘ tucją, A do tego nie
budż etowych, dziesiątkach pasozytniczych
mozna zapominać , ź e konstytucja ta jest
agencji ifundacji opł acanych znaszych
stali się konsumentami
uchwalana przed naszym wejś ciem,a zapodatków. To jest równięż ź ródł onaszych
su permarketów, zam iast
tem nie mamy najmniejszego wpĘ wu na
kł opotórv.
p19Łł 9ry"e
jej kształ t. Cąv nie normalniejsze w tej
sytuacji b,vł oby poczekanie na uchwalenie
Obraz polskiej gospodarki, jaki vlył ania się zpana wypowiedzi, jest ptzeraż ajqco czarn!,,. tego aktu pra\ł nego. przeanalizowanie go, a dopiero potem
gł osorvanie nad lvejś ciem do UE?
- On nie jest czarny, Ę lko blizszy prawdy. Tizeba sobie zdać
sprawę, ze Polska nie ma w tej chwili zadnych atutów goKonsĘ tucja ną nowo postawił a też problem fundamentów, na
spodarczych, Nięmal niczego nie produkuje samodzięlnie.
który,ch UE jest budowana. Piszqcy jej tekst otwarcie wypowiaJeś limozemy się pochwalić eksportem to iest to eksport
nielicznych firm zachodnich, dział ających w Polsce. Ludzle dciq się przeciwko odwĄwaniu się do chrueś cijańskiej tradycji
ruszego konĘ nentu,
nawet nie wiedzą,jakie towary są polskie a jakie zagraniczne.
- Pokazuje to, ze wartoś ci Unii są sprzeczne z wartoś ciami
Wkrótce unijne towary i usfugi będą zalewać Polskę, wypiecyrvil izacj i europ ej skiej, tworzącej się dzięki chrześ cij aństwu.
rając krajowe. Czarny obraz pogł ębia bezrobocie, prawie 20
Unia wyraź nie odrzucił a religię. Boga zastąpił a prawami
procentowe, najwyż sze w Europie. Mamy natomiast olbrzyczł owieka. Rodzina nie jest w niej chroniona. zamiast niej
mi potencj ał wynikaj ą cy z p oł oż eniageopo li tyczn e go. z liczchroni się mniejszoś ci, takż e seksualne.
by ludnoś ci,stosunkowo wysokiego przyrostu naturalnego

-
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}ia wiele z.pańskiclt :aĘ utóh, iv,olennicv UE odpowiedzq: tto
dobrze, ąle c--l, nlo:enll sobie po:v,olić na pozostanie poza Europq?

- To pltani.- ptlkazu;.- zak]amanic propagandowę, stosowane w tei c]eblcre . Pol_ska zewsze był a rv Europie. Jej historia

dowodzi.

zc rr iclokrotnie

wyprzedzał a
demokraĘ cznym
S\,Stemem 17;ii]liri i rvolnoŚcią jednostki.
Dodatkorrtl: czrn innvm jest bycie w Europic. czvn innlm bvcie rv UE. Unia jest
strukiurą politvczno-gospodarczą. Ina-

Chodzi owprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczycIl?

- Jak najbardziej. Dzięki temu

w parlamencie będą mogli
zasiąś ćzupeł nie inni ludzie. Dalej, partie kierujące się polska

racją stanu muszą wygrać uybory parlamentarne i prezydenckie r,v 200_5 roku. Tylko w ten

Europr- Zlrchtldnia

Trzeba w tej chwili gł osować ,
kierując się
i nstynktem samozachowawczym
i polskim interesem narodowym,
nie
będąc
czyli powiedzieć Unii Europejskiej
prairde rrlozna bl,ć rv Europie,
handlować
ir trch stlukturach. Mozna tez
NlE!
nie będąc czł onkien unijrrych organizacji.
To nie jest tak. ż ę nie ma alternatywy dla

sposób mozemy zacząć IV Rzeczpospoiitą. odrzucić ideę,,okrągł ego
stofu", odsunąć od wł adzy ludzi
dawnego 5)\temu. Następnię trzeba sformorvać większoś ć parlanrentarna i rząd kierującl,rie illteresem

narodu. Podjąć decyzję, najpier-w
o przystąpieniu

do strefy wolnego

handlu NAFTA (North American

UE. Jest nia bycie wEuropie -poza unijnymi strukturami

i kieroi.vanię się polską racją stanu.

Czy kierowanie się niq nie jest moż liwe w stlukturach unijnych?
Trudno nie zauważ yć , ż e |,Iiemcy, Francja czy Wielka Brytania,
nawet w negocjacjach z Pokkq kierował y się wł asnył n interesem

narodowym, Dlaczego tak samo nie miał aby robić w UE Polska?
- Polskie eliry polityczne od 1945 roku do chwili obecnej nie
liczą się z pcllską racją stanu. Inziczej był o tylko za krótkich
rządów premiera Jana Olszewskiego. Postkomuniś ci, mają
we krwi dział anie we wł asnym interesie, a nie lv interesie
nicpodległ ej. wolnej Polski. Taka jest geneza tej orientacji,
która nad sprawy narodowe, polskie przekł adał a internacjonalisĘ czne interesy, w tym wieloletnie oddanie Związkowi
Sowieckiemu. Dziś potrzebę takiego oddania speł nia Bruksela. Zapł atą bęclą unijne posady.
Obecna ekipa chce wprowadzić Polskę do UE tzdjąć zsiebie odpowiedzialnoś ć za kł aj. Już wkrótce adresatem akcji
protestacyjnych będą bezsilni, ubezwł asnowolrrieni nestępc),
obecnej ekipy. Ci zaś czekać będą na pomoc z BrLrkseli. która

Free Tiade Agreement) , a dopiero potem ponownie podjąć
negocjacje nad wstąpieniem Polski do Unii. Kolejnoś ć jest
tu bardzo waż na, bo kiedy przystąpimy do UE. prakrycznie
niemozliwe staje się przystąpienie do jakiejkoiwiek innej organizacji gospodarczej bez zgody Brukseli.

Jak na razie nic jednak nie wskazuje na to, by moż liwy był taki
poliĘ czny pł zewrót. Polskq kierujq postkomuniś ci, którzy, mimo
iż tracq poparcie są nadal najsilniejszq, również pod wz.ględem
,finansowym, formacją polityczną. Musiał oby się wydarzyć jakieś
absolutne trzęsienie liemi, by tak cał kowicie zmienić polską scenę

poliĘ czną,
- Scenę poliryczną zmieni sytrracja gospodarcza, która będzie
się pogarszać . Rządzący od roku 1989 zapomnieli o najważ niejszej rzęczy, jaka legitymizuje każ dy demokra§czny rząd
albo grozi wybuchem społ ecznym. Udając, ze się reformuje
kraj, nie pomyś lano. jaką dać ludziom alternatyr,vę po likwidacji niewydajnego socjalistycznego systemu gospodarczego.
Nalpieru trzęba był o sobie odpowiedzieć na pytanie, -co ci
pozbawieni pracy ludzie nają dalej robić ? Jak budować kapitaltzmbęz konsumentów, bez ś redniej klasy wł aś cicieli?

nie przyjdzie.
co z mł odym pokoleniem, wł aś nieł ł chodzqcym na rynek pracy.
Olti są ś ttietnie wykształ ceni, ale majq ogromne kł opoĘ z rozpo-

A
Co w takim razie powinniś ł nyzrobić , abl,wfiś ć lm prostq?

- Ttzeba wtej chwili gł osorvać . kierujirc się instvnktcm samozachowawczym ipolskim interesem narodorilm. czrli
powiedzieć Unii Europejskiej NIE. Nastepnie diizr-ć tlo przeprowadzenie referendum w spra."vie zmian.v konstltucji. tak
by mozna był o wprowadzić nową ordynację r,l_vborczą.
.

c;ęciem nornlalnego ż ycia zawodowego, zablokowani pruez ludzi
o pokolenie starszych. Czy oni,jak zwykle w historii bywał o,jako
gntpa sfntstrol,ana nie mogq stać się motorem przemian?
- Oni sit rlielka obecną niel,viadomą. W tej chwili szukają dla
siebie miejsca rr Polsce i sądzę. ze nie będą mieli innego wyj-

ś cianiz zorganizorranie sie polityczne. Znich moż e powstać
ruch. który-beclzie rl,alczr,ł o ich interesy, Sądzę, ż e o tej wł aś niegrupie nrvsli czesto prezvdent Aleksander Kwaś niewski.
który chętnie za_eospodarorvał by ja po swojej stronie. Do te go
pokolenia, pokolenia wyzu denlograficznego. nroze należ ęć
Szansa zmian,v na lepsze.
Pod warunkieln, :e nie v,ybiorq entigracji.

Woj ciech Reszczyński - dzi e nnikarz. radiou,ie c. prezenter teiewizyj ny.
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Swoją drogę zawodową rozpoczął lv Polskinr Radiu (i977-86). Pracował w ,,Lecie z radiem", ,,Czterech porach roku" i ..Svgnał ach drria".
Od 1986 roku był prezenterem ,,Teleexpresu". a lv 1989 prolvadził , powstał e w miej sce reż imowego,,Dzienni ka telewizl,jne_eo " - .,Wiadom oś ci".Po odejś ciuz telewizji zał oĄł wł asne radio ,,Wawa". Początkowo
bl,ł cl to iokalrre rł ,arszalvskie radio rockowe, póź niej został o przekształ .L]ne \\ >ieć 1okalnvch rozsł oś ni.

Racia Polslł a .,

nr 2,9 marca 2aa3

