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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!  

 

Oddajemy w Wasze ręce najnowszy raport zaangażowania za miniony rok 2022. 

To podsumowanie naszych ponadstandardowych działań widziane naszymi oczami; 

ostateczną ocenę oczywiście wystawiacie Wy.  

 

Gdy w styczniu 2022 roku ogłaszaliśmy naszą Deklarację Redakcyjną na kolejnych 12 

miesięcy, świat wyglądał inaczej. W Ukrainie nie wyły regularnie syreny alarmowe, 

Mariupol nie przypominał morza ruin, a Bucza nie symbolizowała zbrodni rosyjskich 

najeźdźców. W Polsce nie było wielomilionowej fali ukraińskich uchodźców,  

a inflacja – wtedy wydawało się, że niepokojąco wysoka – z dzisiejszego punktu widzenia 

nawet jeszcze się nie rozpędziła. W szkołach nie było przedmiotu Historia i Teraźniejszość 

i nie powstał jeszcze podręcznik do HiT profesora Wojciecha Roszkowskiego, który 

szybko stanie się podręcznikowym przykładem manipulacji i protekcjonalnego 

traktowania młodych ludzi.  

 

Zadaniem Gazeta.pl jako portalu informacyjnego jest być przygotowanym na wszystko 

i odpowiednio reagować – i nigdy nie było to rozumiane tak dosłownie. Ten rok był 

wyzwaniem i prawdziwym sprawdzianem dla mediów – również dla portalu na nowe czasy. 

Chcieliśmy i chcemy być blisko spraw ważnych dla Was, naszych Czytelniczek  

i Czytelników. Niniejszy raport zaangażowania niech będzie swoistym świadectwem, 

jak sobie z tym wyzwaniem poradziliśmy. 

WSTĘP
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https://wiadomosci.gazeta.pl/o_nas/7,174552,27943986,nie-musimy-byc-pomiedzy-by-opisywac-rzeczywistosc-deklaracja.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/o_nas/7,174552,27943986,nie-musimy-byc-pomiedzy-by-opisywac-rzeczywistosc-deklaracja.html


Konkretne narzędzia i konkretne działania 

 

Nawet przy tematach lekkostrawnych zależało nam na odpowiedzialności za dobór słów, 

nieraz przy okazji apelujemy o wspieranie różnych inicjatyw. Nie stroniliśmy od 

rozbudowanych stopek przy artykułach, w których widnieją najważniejsze numery 

telefonów pomocowych czy odnośniki do kont zbiórkowych. Pamiętając o obiektywizmie, 

nie baliśmy się subiektywnych opinii i dobitnego komentowania rzeczywistości. 

 

Obiecaliśmy wam angażowanie się w sprawy ważne dla młodych: katastrofę klimatyczną, 

dbałość o język, monitorowanie łamania praw kobiet i praw społeczności LGBTQA+, 

wspieranie w szukaniu pomocy w kwestiach zdrowia psychicznego. Nie obiecywaliśmy 

wspierania Ukrainy – ten scenariusz napisało samo życie. 

 

Jak pisaliśmy w raporcie zaangażowania za pierwsze półrocze, wojna zmieniła wszystko . 

Gdy 24 lutego wojska rosyjskie bezprawnie wkroczyły do Ukrainy, błyskawicznie 

dostosowaliśmy się do nowych realiów i zaczęliśmy działać. Jeszcze pierwszego dnia 

inwazji uruchomiliśmy zbiórkę charytatywną na rzecz pomocy Ukraińcom. W ciągu kilku 

dni wpłaciliście na konto PCPM kilka milionów złotych! W geście solidarności  

z Ukraińcami zmieniliśmy logotypy naszych serwisów (m.in. Gazeta.pl, Sport.pl i Moto.pl)  

na niebiesko-żółte, ale nie poprzestaliśmy na symbolice. Uruchomiliśmy zupełnie nowy 

ukraińskojęzyczny serwis Ukrayina.pl – ukraińskojęzyczne źródło wiedzy dla Ukraińców  

w Polsce. 

 

 

 

Informując o sytuacji i bolączkach Ukraińców w ojczyźnie i na uchodźstwie, zachęcaliśmy 

do wspierania ich w potrzebie. Przeprowadziliśmy cały szereg akcji, by pomóc naszym 

ukraińskim przyjaciołom, ale też pamiętaliśmy o innych ważnych tematach publicznych,  

a niektóre wręcz zainicjowaliśmy. 
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https://reklama.gazeta.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport-zaangazowania-Gazeta.pl-I-VI-2022.pdf


Chcemy być coraz lepsi, dlatego regularnie wymyślamy i przeprowadzamy wewnętrzne 

szkolenia dla naszych autorów i autorek. Sami i same tworzymy przełomowe poradniki, 

które potem chętnie udostępniamy innym mediom i ich odbiorcom: jak rozmawiać  

z nastolatkami w kryzysie psychicznym („Pomocnik”), jak pisać o problemach 

psychicznych, „Jak pisać o osobach LGBT+. Poradnik dla mediów”  

i „Jak pisać o kobietach w mediach” Wiktorii Beczek. 

 

Jesteśmy pierwszym medium w Polsce, które świadomie i publicznie przedstawia co roku 

(również w obecnym) odświeżoną Deklarację Redakcyjną. Po to, żebyście wiedzieli,  

jacy chcemy być, i abyście mogli nas z tych zapowiedzi rozliczać. 

 

Jesteśmy Waszym medium, dla Was. 

 

A to zobowiązuje. 
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https://weekend.gazeta.pl/pomocnik-weekend/0,0.html
https://onas.gazeta.pl/wp-content/uploads/2020/08/Jak-pisa%c4%87-o-osobach-LGBT.pdf
https://reklama.gazeta.pl/wp-content/uploads/2022/03/JAK-PISAC-O-KOBIETACH-W-MEDIACH.pdf


01 / STYCZEŃ



„Jak pisać o kobietach w mediach” – to drugi już ogólnodostępny 

poradnik językowy Gazeta.pl autorstwa Wiktorii Beczek, naszej 

koordynatorki treści o równości i inkluzywności. Z całego serca polecamy 

lekturę każdemu. W ubiegłym roku wydaliśmy poradnik Wiktorii, jak pisać  

o osobach LGBT+.

01

5

Zobacz: 

• Jak pisać o kobietach 

• Jak pisać o osobach LGBT+. Poradnik dla mediów

https://reklama.gazeta.pl/wp-content/uploads/2022/03/JAK-PISAC-O-KOBIETACH-W-MEDIACH.pdf
https://onas.gazeta.pl/wp-content/uploads/2020/08/Jak-pisa%c4%87-o-osobach-LGBT.pdf
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Styczeń to miesiąc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i naszych 

licytacji #JedenDzieńDłużej upamiętniających tragicznie zmarłego 

prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W 2022 roku licytowaliśmy  

m.in. fanty z autografami artystów i polityków, a także… metamorfozę  

od redakcji Avanti24. W sumie przekazaliśmy Orkiestrze 138 366 zł  

na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku  

u dzieci. Siema!
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02 / LUTY



Tego jeszcze w Sport.pl nie grali. Połączyliśmy zainteresowanie (starszych) 

Polaków skokami narciarskimi i zimowymi igrzyskami, (młodszych) 

esportem i Twitchem i przy wsparciu agencji gamingowej Knacks 

ogłosiliśmy charytatywny Turniej Czterech Streamów w kultową grę DSJ 

2. Wirtualne skoki czworga znanych streamerów – w szranki stanęli Saju, 

Nieuczesana, Bonkol i Kubx – przyciągnęły setki tysięcy użytkowników 

Twitcha i TikToka, a zwycięzca przekazał 10 tys. zł na zdrowie małej Hanki 

z Bydgoszczy. 

 

Zobacz: 

• Turniej Czterech Streamów Sport.pl
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https://reklama.gazeta.pl/znamy-zwyciezce-charytatywnego-turnieju-czterech-streamow-sport-pl/


Pół roku po naukowej wyprawie Marii Mazurek na Spitsbergen tym razem 

w rejs na południe globu wyruszył kolejny dziennikarz portalu Gazeta.pl  

– Dominik Szczepański. Cel: Antarktyda, na której ocieplenie klimatu topi 

miliony ton lodu, co pociąga za sobą wzrost poziomu wód w oceanach  

i dostęp do cennych surowców, równie groźny dla stabilności świata. 

Wyprawa z załogą jachtu „Selma”, którego kapitan jest biologiem  

i badaczem Antarktydy od kilkunastu lat, była możliwa dzięki wsparciu 

Selma Expeditions i Wydawnictwa Otwartego.
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Zobacz: 

• Teksty z serii Gazeta.pl na Antarktydzie

https://next.gazeta.pl/gazeta-pl-na-antarktydzie
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Ostatni dzień „normalnego” świata, przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji 

na Ukrainę, przypadł na Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.  

Na tę okoliczność wraz z Polską Akcją Humanitarną, Komitetem Ochrony 

Praw Dziecka i Instytutem Edukacji Pozytywnej przygotowaliśmy jedną  

z najważniejszych redakcyjnych inicjatyw Gazeta.pl – „Pomocnik dla 

rodziców i opiekunów nastolatków”. Fatalna kondycja opieki systemowej  

w Polsce i tąpnięcie, do którego przyczyniła się pandemia, oznacza coraz 

większe zapotrzebowanie nastolatków na pomoc psychologiczną. 
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„Pomocnik” to właśnie publikacja poświęcona kwestii zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, która wskazuje sposoby działania  

i możliwości uzyskania pomocy. Mamy ponad 100 tys. pobrań „Pomocnika”!

Zobacz: 

• „Pomocnik” w pdf i inne teksty

https://weekend.gazeta.pl/pomocnik-weekend/0,0.html


Od 24 lutego wszystko zdominowała inwazja Rosji na Ukrainę. W Gazeta.pl 

na bieżąco relacjonowaliśmy najnowsze doniesienia, przygotowywaliśmy 

eksperckie artykuły, relacje na żywo i wydania specjalne programów wideo, 

a nasze łamy udostępniliśmy kolektywowi dziennikarskiemu Outriders.  

Już pierwszego dnia wojny uruchomiliśmy zbiórkę z naszym zaufanym 

partnerem Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. W kilka dni 

zebraliśmy miliony złotych, dziś jest to ponad 8 mln zł! Zbiórka wciąż jest 

aktywna.
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Zobacz: 

• Zbiórka „Pomoc dla Ukrainy”

https://pcpm.org.pl/ukraina


03 / MARZEC



Dzień Kobiet, jak wiele innych okazji, w 2022 roku połączyliśmy ze sprawą 

ukraińską. Gazeta.pl, „Gazeta Wyborcza”, „Wysokie Obcasy” i TOK FM 

przyłączyły się także do inicjatywy Kulczyk Foundation, która tego dnia 

powołała specjalny fundusz wsparcia Ukrainek „Cześć Dziewczyny!”.  

Do dziś udało się zebrać prawie 2 mln zł na długofalową pomoc dla kobiet  

i ich rodzin, które muszą odnaleźć się w Polsce po wyjeździe z Ukrainy.
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Już 7 marca wystartował jeden z naszych najambitniejszych projektów  

– serwis w języku ukraińskim, wyjątkowy na polskim rynku medialnym,  

bo w całości prowadzony przez ukraińskich dziennikarzy z lwowskiego 

„Expresu”. Gazeta.pl zapewniła im pełne wsparcie, w tym technologiczne 

czy zasięgowe. Przede wszystkim jednak zaangażowaniu i inspirującej 

pracy zespołu Uliany Vitiuk – od marca napisaliśmy ponad 5 tys. tekstów  

w języku ukraińskim! – dziś Ukrayina.pl jest największym pod względem 

zasięgu portalem ukraińskojęzycznym w Polsce z blisko 35 milionami 

odsłon.
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Zobacz: 

• Wywiad z Ulianą o realiach Ukrayina.pl

https://www.press.pl/tresc/71413,naczelna-ukrayina_pl_-zdarza-sie_-ze-pracujemy-ze-schronow-przeciwbombowych


Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw Ukrayina.pl i Gazeta.pl był głośny 

projekt „Nie karm Putina”, w ramach którego ze stowarzyszeniem Miasto 

Jest Nasze podpowiadamy, jak dzięki ekologii można ograniczyć zyski 

Rosji z handlu ropą. W serwisach zamieściliśmy serię eksperckich tekstów 

redaktora naczelnego Zielona.Gazeta.pl Patryka Strzałkowskiego.  

Na ulicach największych polskich miast pojawiły się plakaty nawiązujące 

stylistyką do lat 50. XX wieku, propagujące m.in. korzystanie z transportu 

publicznego czy lokalne zakupy.
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Zobacz: 

• Teksty pod szyldem „Nie karm Putina”

https://next.gazeta.pl/nie-karm-putina


04 / KWIECIEŃ



Pierwszy wiosenny miesiąc otworzyliśmy (niestety) mocną odezwą  

do świata autorstwa redaktorki naczelnej Ukrayina.pl Uliany Vitiuk. 

„Zawsze, gdy myślisz, że nie grozi ci wojna, pamiętaj o Buczy” – pisała 

Uliana, piętnując rosyjskie ludobójstwo. Tekst został opublikowany  

po polsku, ukraińsku i angielsku.
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Zobacz: 

• Pamiętaj o Buczy / згадуйте Бучу 

• Remember Bucha 

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,28299664,1065-1086-1088-1072-1079-1091-1082-1086-1083-1080.html
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,28299664,1065-1086-1088-1072-1079-1091-1082-1086-1083-1080.html
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,28299664,1065-1086-1088-1072-1079-1091-1082-1086-1083-1080.html
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,28299664,1065-1086-1088-1072-1079-1091-1082-1086-1083-1080.html
https://www.press.pl/tresc/71413,naczelna-ukrayina_pl_-zdarza-sie_-ze-pracujemy-ze-schronow-przeciwbombowych
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,28301915,ukrainian-journalist-s-letter-to-the-world-every-time-you-think.html


Tragedia Ukraińców nie przesłaniała trwającej tragedii na polsko-

białoruskiej granicy, co w poruszającym reportażu na łamach Gazeta.pl 

podkreślał wielokrotnie nagradzany duet dziennikarzy. „Dwie Polski dotarły 

do mnie wyraźnie na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku 

jakoś w pierwszym tygodniu inwazji Rosji na Ukrainę” – pisała Anna Alboth, 

a fotograf Karol Grygoruk swoim obiektywem pomógł nam zobaczyć 

różnice.
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Zobacz: 

• Poruszający reportaż „Dwie granice”

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,183331,28305610,w-okolicy-wlodawy-przebiega-granica-ktora-dzieli-nas-wszystkich.html


05 / MAJ



W kolejnym miesiącu wojny dzięki staraniom dziennikarzy Ukrayina.pl 

otrzymaliśmy na licytację charytatywną wyjątkowe znaczki z Ukrainy. 

Na ich odwrocie podpisali się mer Kijowa – legendarny bokser Witalij 

Kliczko, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba  

oraz żołnierz Roman Hrybow, członek załogi obrońców Wyspy Węży,  

która przekazała rosyjskiemu wojennemu okrętowi „Moskwa” słynne 

„pozdrowienia” (Russkij wojennyj korabl, idi nachuj). Znaczki przedstawiają 

ukraińskiego żołnierza pokazującego Rosjanom wymowny gest.  

Później do naszej akcji dołączyli jeszcze ze swoimi podpisami na 

znaczkach ukraiński premier Denys Szmyhal oraz jeden z kluczowych 

doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – Mychajło Podoliak. 
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Wspólnie z Fundacją PCPM oraz Allegro Charytatywni zlicytowaliśmy 

wszystkie znaczki (dzięki językowemu otwarciu na świat jeden z nich 

powędrował nawet do USA), a zebrane w sumie ponad 120 tys. zł 

przekazaliśmy na zakup sprzętu medycznego i karetki dla charkowskiego 

szpitala.

Zobacz: 

• Materiał z przekazania karetki

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,185830,28915761,lzy-szczescia-nasza-wspolna-karetka-ratuje-juz-zycie-w-charkowie.html


Majowy Dzień Matki był okazją do wszczęcia dyskusji na temat wartości 

pracy opiekuńczej – opieki nad domem, dziećmi i osobami starszymi.  

Choć autorzy raportów zauważają, że wartość pracy opiekuńczej związanej 

z pracami domowymi to 10–50 proc. światowego PKB, jest ona pomijana  

i zapominana. Mamy do czynienia z gigantyczną luką w danych zarówno  

na temat gospodarki, jak i płci, bo tego typu obowiązki zazwyczaj 

przypadają kobietom. To z myślą o nich uruchomiliśmy projekt kalkulatora, 

który pozwala wyliczyć stawkę za taką właśnie pracę i pokazać skalę 

pomijanego w gospodarce „niewidzialnego etatu”.
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Gazeta.pl zachęca, abyśmy jako społeczeństwo zaczęli gromadzić dane  

na temat pracy w domu i aby nie była ona traktowana jako darmowy  

zasób. Nasze dziennikarki argumentują, że niepłatna domowa praca  

kobiet i mężczyzn powinna być wliczana do wycen i prognoz 

gospodarczych, ponieważ tylko wówczas decydenci zaczną poważnie 

podchodzić do takich kwestii jak rozwój infrastruktury edukacyjnej  

czy społecznej. Nie powiedzieliśmy tu jeszcze ostatniego słowa.
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Zobacz: 

• Niewidzialny Etat - kalkulator wynagrodzeń za niepłatną pracę w domu

https://www.niewidzialnyetat.pl/


06 / CZERWIEC



W trakcie miesiąca dumy (Pride Month) drugi rok z rzędu 

przeprowadziliśmy wspólną akcję ze stowarzyszeniem Miłość Nie 

Wyklucza i agencją MullenLowe Warsaw, „Gazetą Wyborczą” i serwisami 

Wyborcza.pl i Wysokieobcasy.pl. Ubiegłoroczna akcja „Bez LGBT nie ma 

Polski” cieszyła się dużym rozgłosem, w ramach tegorocznej inicjatywy 

„Jutro w Polsce” w dniu warszawskiej Parady Równości na naszym 

serwisie i społecznościówkach opublikowaliśmy stylizowane na newsy 

treści dające wyobrażenie, jak może w niedalekiej (?) przyszłości wyglądać 

Polska równa, akceptująca i tęczowa – Polska przyjazna społeczności 

LGBTQA+. 
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Zobacz: 

• Jutro w Polsce

https://jutrowpolsce.pl/


Celem kampanii było również zebranie podpisów pod apelem 

stowarzyszenia MNW o nadanie tej społeczności podstawowych praw:  

do bezpieczeństwa w szkole i na ulicy, do życia rodzinnego bez strachu  

o ukochaną osobę, do bycia sobą bez upokorzeń i szykan. Apel o lepszą 

Polskę podpisało już ponad 10 tys. osób. Było warto!
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07 / ZAMIAST LIPCA 

- NAGRODY



Cieszymy się, kiedy nasze projekty są doceniane – a rok 2022 obrodził w laury dla nas  

i naszych partnerów za już wykonaną pracę. 

 

W kwietniu finalistami Digital Media Award w ramach prestiżowych One World Media 

Awards został kolektyw dziennikarski Outriders za powstały we współpracy z Gazeta.pl 

cykl #WizaDonikąd śledzący losy i trasy Syryjczyków i Irakijczyków, którzy trafiają  

na nieprzyjazną polsko-białoruską granicę. Ten sam projekt zyskał również uznanie  

i nominację w kategorii Multimedia w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę 

Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2022. Nasza współpraca z Outriders została 

doceniona również w grudniu – projekt Jeden dzień w… uznano w „Polityce”  

za „połączenie wysokiej próby profesjonalnego dziennikarstwa z innowacyjnym 

wykorzystaniem cyfrowych technik medialnych”. Brawa dla Anny i Jakuba Górnickich  

z Outriders za nominację do Paszportów Polityki również za ten projekt! 

 

W maju swoją chwilę radości miał Dominik Szczepański, który w prestiżowym konkursie 

Pióro Odpowiedzialności otrzymał wyróżnienie w kategorii artykuł prasowy.  

Jego opublikowany na Next.Gazeta.pl artykuł „Czy Kampinowski Park Narodowy skurczy 

się dla dewelopera?” powstał w ramach autorskiego cyklu #Ekośledztwa, który w całości 

rekomendujemy wszystkim zainteresowanym kwestiami ochrony klimatu i przyrody  

w Polsce. 

 

W czerwcu okazało się, że nasz projekt Alarm dla Klimatu – przekonanie włodarzy miast 

skupiających ponad 10% ludności Polski do uruchomienia jesienią 2021 roku syren  

z powodu postępującej katastrofy klimatycznej – zdobył najważniejszą światową nagrodę 

dla wydawców – INMA Global Media Awards! Projekt wypracował 500 mln zasięgu,  

co było najlepszym wynikiem zasięgowym w dziejach Gazeta.pl i drugi rok z rzędu 

przyniosło wygraną.
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W październiku kampanię RocketJobs.pl #Rozmowyopracy – serię filmów oddającą głos 

pokoleniu Z na temat oczekiwań od rynku pracy – której patronem medialnym jest 

Gazeta.pl, uznano za jedną z najlepszych kampanii reklamowych roku prestiżowego 

konkursu Klubu Twórców Reklamy i zdobyła brązowy miecz KTR. 

 

W listopadzie dostaliśmy wspaniałą wiadomość, że majowy Niewidzialny Etat otrzymał 

srebro w organizowanym przez IAB Polska prestiżowym konkursie MIXX Awards,  

w którym nagradzane są wyjątkowe kampanie marketingowe digital! 

 

W grudniu nominacji do nagrody głównej w plebiscycie Dobry Dziennikarz 2022 doczekał 

się dziennikarz Gazeta.pl Grzegorz Sroczyński. Organizatorzy docenili jego rozmowę  

z politologiem Jarosławem Wolskim w Radiu TOK FM z cyklu „Świat się chwieje”,  

uznając ją za „kompleksowe podsumowanie obecnego stanu wojny oraz możliwych 

scenariuszy na dalszy jej rozwój”. 

 

Również w grudniu swoje chwile chwały miała nasza inicjatywa Jutro w Polsce,  

która zdobyła nagrodę główną w konkursie niezależnej kreacji Kreatura 2022 w kategorii 

Kampania społeczna/CSR i wyróżnienie w dwóch innych kategoriach, ponadto otrzymała 

brąz w konkursie Złote Spinacze na najlepsze projekty PR-owe.
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08 / SIERPIEŃ



Nawet w wakacyjne miesiące pamiętaliśmy o tym, że za naszą wschodnią 

granicą trwa inwazja Rosjan i dramat Ukraińców, który zmienia nasze 

otoczenie i nas samych. Wojna dotyka każdą i każdego. Dlatego pod 

uznanym szyldem Weekend.Gazeta.pl zainicjowaliśmy reportersko-

graficzny projekt SMS: Świat skończył się dzisiaj, który poprzez rozmowę 

pozwala zrozumieć otaczającą rzeczywistość. W ramach projektu znani 

nam już reporterka Anna Alboth i fotograf Karol Grygoruk nakreślili 

portrety osób z Ukrainy, Białorusi i Polski, którym wojna diametralnie 

zmieniła życie – to dotychczasowe bowiem, które znali, przestało istnieć. 
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Zobacz: 

• SMS: Świat się skończył dzisiaj

Punktem wyjścia jest treść wiadomości, którą każdy z bohaterów reportażu 

otrzymał na komórkę tuż po wybuchu wojny, punktem końcowym – 

wybitne reportaże w wyjątkowej oprawie graficznej.

https://weekend.gazeta.pl/sms:swiatskonczylsiedzisiaj/


Podobnie podeszliśmy do tematu dramatów na granicy polsko-białoruskiej, 

o czym w tym roku – roku ukraińskiej wojny – media pisały już mniej. 

Gazeta.pl uruchomiła specjalną multimedialną stronę Zapomniana granica 

z reportażami i materiałami wideo. Oficjalnie na pograniczu z Białorusią 

zginęło kilkanaście osób, nieoficjalnie jest kilkaset zaginionych,  

a ich rodziny nie mają wieści o swoich najbliższych. Wyjątkowy materiał 

naszej dziennikarki Joanny Zajchowskiej to ważne i poruszające 

świadectwo, jak wyglądają realia w niedostępnym pasie przygranicznym  

i jak państwo polskie nie radzi sobie z przestrzeganiem praw człowieka.
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Zobacz: 

• Zapomniana granica

https://wiadomosci.gazeta.pl/zapomnianagranica/0,0.html


Sierpień w magazynie Weekend.Gazeta.pl upłynął nam również pod 

znakiem projektu Polska Stories. Tak nazwaliśmy półroczny program 

szkoleniowy dla młodych reportażystów i reportażystek, którzy dopiero 

rozpoczynają pracę w zawodzie. To pierwszy taki projekt, by znaleźć  

i wyszkolić młodych zdolnych reporterów i reporterki. Po kwietniowym 

naborze i etapach eliminacyjnych wspólnie z wielokrotnie wyróżnianą 

reportażystką Olgą Gitkiewicz wyłoniliśmy wąskie grono finalistów,  

którzy uczestniczyli w szkoleniach online i stacjonarnym w warszawskiej 

siedzibie Gazeta.pl.
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Zobacz: 

• Polska Stories i wszystkie reportaże uczestników projektu

Przez kolejne miesiące finaliści pracowali z Olgą nad swoimi tekstami, 

które potem sukcesywnie publikowaliśmy na stronie głównej Gazeta.pl. 

Jury złożone z doświadczonych redaktorów i dziennikarzy  

na początku 2023 roku wybrało najlepszy tekst, a jego autor Jan Rybicki 

otrzymał propozycję dołączenia do grona stałych współpracowników 

weekendowego magazynu. Gratulujemy!

https://weekend.gazeta.pl/polskastories/0,183893,28335289.html


09 / WRZESIEŃ



Powrót do szkół został zdominowany przez premierę dzieła profesora 

Wojciecha Roszkowskiego. Autor pierwszego na polskim rynku 

podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość dowiódł,  

jak nie powinno się pisać podręcznika do historii – a my to 

wypunktowaliśmy na konkretnych przykładach. Aby pokazać nadużycia, 

we współpracy z agencjami Panowie Programiści i 180heartbeats  

JUNG v MATT przeprowadziliśmy interaktywny projekt #hakujemy_HiT, 

który umożliwiał interakcję z feralnym podręcznikiem, odkrycie 

zmanipulowanych treści w smartfonie i lekturę rzetelnych opracowań  

na bardzo konkretne zagadnienia, zachęcających do samodzielnych 

interpretacji, a nie mentorsko podających gotowe odpowiedzi. 
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Tak oto powstały proste i podane w atrakcyjnej formie lekcje krytycznego 

myślenia, napisane dla nas m.in. przez wybitnego edukatora Przemka 

Staronia, profesora historii XX wieku Marcina Zarembę, historyka idei 

Piotra Laskowskiego i gazetową koordynatorkę treści dotyczących 

różnorodności i inkluzywności Wiktorię Beczek.

Zobacz: 

• #hakujemy_HiT

https://hakujemyhit.org/


10 / PAŹDZIERNIK



Ten miesiąc okrzyknięto na świecie miesiącem walki z rakiem piersi.  

Nasz serwis Kobieta.Gazeta.pl z przytupem dołączył do inicjatywy  

Różowy Październik – przygotowaliśmy m.in. spot z udziałem 

dziennikarek serwisów lifestyle’owych i… Ewą Chodakowską, zachęcającą 

wszystkie kobiety do chodzenia na badania. Nie boimy się łączyć tematów 

lifestyle’owych z zaangażowaniem społecznym w kwestie zdrowia  

– na Gazeta.pl i w mediach społecznościowych (z hasztagiem 

#jednanaosiem, bo co ósma kobieta zachoruje w swoim życiu na raka 

piersi) przeczytacie dużo materiałów na temat profilaktyki.
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Zobacz: 

• Różowy Październik w Kobieta.Gazeta.pl

https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,29034951,wiemy-ze-to-sie-nie-kliknie-ale-i-tak-to-opublikujemy-zbadaj.html


Gazeta.pl ma ambicję być najzieleńszym medium w Polsce, dlatego 

regularnie prezentuje na swoich łamach badania i materiały eksperckie,  

ale też przeprowadza akcje inicjujące ważne debaty społeczne. To właśnie 

dlatego reporter Dominik Szczepański i dziennikarz Patryk Strzałkowski 

(redaktor naczelny Zielona.Gazeta.pl, szef wielokanałowego gazetowego 

Green Desku) przygotowali wyjątkowy multimedialny reportaż 

Niewidzialny Park Narodowy. To opowieść o przepięknym Turnickim 

Parku Narodowym, który wciąż nie istnieje. Starania o jego formalne 

powstanie na Pogórzu Przemyskim na południowo-wschodnim krańcu 

Polski trwają już od kilkudziesięciu lat.
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Zobacz: 

• Niewidzialny Park Narodowy

https://niewidzialnyparknarodowy.gazeta.pl/


W październiku przy wsparciu naszego serwisu Ukrayina.pl dziennikarska 

kooperatywa Outriders i ukraińscy reporterzy przybliżyli naszym 

Czytelniczkom i Czytelnikom wojenne realia ukraińskich miast. Projekt 

„Jeden dzień w…” polegał na stworzeniu wideoreportaży  

z wykorzystaniem technologii VR/360 w takich miastach jak Kijów, Odessa, 

Krzywy Róg, Dniepr, Zaporoże czy Mikołajów. Nasi czytelnicy mogą 

zobaczyć, jak mieszkańcy i mieszkanki tych miast z jednej strony toczą 

normalne codzienne życie, z drugiej zaś jest ono szatkowane alarmami 

przeciwlotniczymi, bombardowaniami, zniszczeniami i śmiercią.
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Zobacz: 

• Reportaże z serii Jeden dzień w…

https://outride.rs/pl/artykuly/jeden-dzien-w/


11 / LISTOPAD



W minionym roku przypadła 104. już rocznica uzyskania niepodległości 

przez Polskę, a my we współpracy z Fundacją O� School postanowiliśmy 

nasze narodowe święto z brodą uczcić… akcją ukierunkowaną na młodych. 

Daliśmy dojść do głosu generacji Z, żeby dowiedzieć się, czym jest 

patriotyzm,  co to słowo dla nich oznacza i z jakimi wartościami się wiąże. 

Odpowiedzi zaskoczyły chyba wszystkich! Inicjatywa #MójPatriotyzm 

polegała również na przygotowaniu kierowanego do Prezydenta RP 

manifestu młodych, by uaktualnić definicję patriotyzmu. Zresztą sami 

sprawdźcie, jak to my, młodzi, widzimy.
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Zobacz: 

• #MójPatriotyzm

https://mojpatriotyzm.gazeta.pl/mojpatriotyzm/0,0.html


Troska o ojczyznę to także otwartość na inne rozwiązania niż te istniejące 

„od zawsze”. Wielu z nas jest rodzicami dzieci w wieku szkolnym i znamy 

bolączki obecnego modelu kształcenia naszych dzieci – przeładowanego 

godzinami, pracami domowymi i lekturami. Dlatego nasz serwis eDziecko.pl 

przyjrzał się, jak w praktyce wygląda edukacja w takim kraju jak Szwecja. 

W ramach projektu Skandynawska szkoła do prowincjonalnej szwedzkiej 

podstawówki wysłaliśmy superreporterkę Joannę Biszewską ze świetnym 

kamerzystą Damianem Obstawskim, którzy przyjrzeli się praktycznym 

różnicom w podejściu do uczniów i do nauki. Dzięki materiałom tekstowym 

i wideo już wiemy, że w zwykłej szwedzkiej szkole właściwie prawie 

wszystko robi się inaczej niż w polskiej.
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Zobacz: 

• Skandynawska szkoła

https://www.edziecko.pl/skandynawskaszkola/0,0.html


Listopad to także miesiąc rozpoczęcia złożonej operacji Sport.pl  

w Katarze z okazji wyjątkowych piłkarskich mistrzostw świata  

– jak wielokrotnie pisaliśmy na łamach Sport.pl, jednych z najbardziej 

haniebnych, związanych z łamaniem praw człowieka i pracowniczych, 

śmiercią tysięcy robotników przy budowie stadionów i innych obiektów 

infrastruktury sportowej, a przy tym będących bezwstydną próbą poprawy 

wizerunku przy wykorzystaniu sportu. Wzięliśmy ten temat na tapet 

jeszcze przed mundialem m.in. w przygotowanej przez Sport.pl wspólnie  

z radiem TOK.FM pięcioodcinkowej superprodukcji podcastowej 

Zakatarzeni.
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Pamiętając jednak o złożonym społeczno-politycznym tle,  

nie zapomnieliśmy o kibicach piłki, którzy chcieli wspólnie z nami 

przeżywać sportowe emocje. Nasze eksportowe trio korespondentów 

opowiadało zarówno o boiskowej maestrii piłkarzy i zawieruchach wokół 

naszej reprezentacji, jak i o barwnych kulisach katarskiego mundialu. 

Rozgrzaliśmy media społecznościowe do czerwoności, pokazując nie tylko 

trenerską myśl taktyczną, lecz także choćby… ceny paliwa na katarskiej 

stacji benzynowej.
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Zobacz: 

• Sport.pl w Katarze 

• Zakatarzeni

https://www.sport.pl/mundial/7,154361,29153952,jestesmy-w-katarze-oto-kadra-sport-pl-na-mundial-bedziemy.html
https://www.sport.pl/pilka/7,64946,29106159,jak-ekscytowac-sie-mundialem-gdy-pod-murawa-kotluja-sie-brudy.html


Ważnym dla nas elementem listopada był również manifest „Kobiety nie 

przesadzają” redakcji Kobieta.Gazeta.pl, ogłoszony w Światowym Dniu 

Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Nasi dziennikarze i dziennikarki 

podpisali się pod pięciopunktową deklaracją rzetelnego opisywania historii 

własnych i czytelniczek dotkniętych przemocą, konsultowania tematu  

z uznanymi ekspertami i ekspertkami, regularnego przypominania,  

że przemoc miewa różne formy i gdzie można szukać pomocy.
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Zobacz: 

• Treść manifestu

https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,186850,29172981,kobiety-nie-przesadzaja-codziennie-sa-ofiarami-przemocy-manifest.html


12 / GRUDZIEŃ



Ostatni miesiąc tego trudnego dla Ukraińców i Polaków roku był ważny 

również dlatego, że pierwszy raz od dawna nasze dwa kraje mogły 

świętować Boże Narodzenie w tym samym dniu. Z tej okazji Gazeta.pl  

i Ukrayina.pl uruchomiły projekt #WspólneŚwięta, dzięki któremu 

wspólnie z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) 

zebraliśmy kolejne 70 tys. złotych na pomoc charytatywną dla 

poszkodowanej Ukrainy. Ponad pół tysiąca świątecznych paczek  

z produktami żywnościowymi o długim terminie ważności, ciepłymi 

ubraniami, świeczkami i latarkami trafiło na początku stycznia  

do pacjentów i pracowników szpitala w Chersoniu, a także do znajdujących 

się w bardzo trudnym położeniu mieszkańców podchersońskich wsi.
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Zobacz: 

• Zbiórka „Wspólne Święta”

To była świetna wspólna akcja, w której Wy, Drodzy Czytelnicy  

i Czytelniczki, raz jeszcze okazaliście wielkie serce i daliście coś od siebie, 

by ulżyć innym. Z całego serca dziękujemy!

https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina/7,183513,29309230,70-tysiecy-z-akcji-wspolne-swieta-dziekujemy-i-prosimy-o.html


Rok 2022 w sporcie zakończyliśmy tak, jak go zaczęliśmy: inicjatywą 

oryginalną i z przytupem. Nasz serwis Sport.pl jako pierwszy na świecie 

ogłosił plebiscyt The Best of Iga, aby uhonorować niesamowite osiągnięcia 

Igi Świątek, która z obiecującej tenisistki młodego pokolenia przeobraziła 

się w absolutną gwiazdę światowego formatu, dominatorkę, rekordzistkę  

i kandydatkę na legendę kobiecego tenisa. Zapytaliśmy dziennikarskich 

ekspertów tenisowych z kilkunastu krajów o największe osiągnięcie Igi  

w minionym roku, najlepszy mecz, najtrudniejszą rywalkę i najbardziej 

godny zapamiętania cytat.

12

52



12

53

To wspaniałe obserwować, jak nasza tenisistka staje się globalną marką, 

szeroko znaną w świecie – dlatego materiały plebiscytowe 

opublikowaliśmy również w języku angielskim, aby jeszcze bardziej 

wzmocnić ten proces i docenić jej niezwykłą osobowość.  

Rzadko się zdarza, żeby topowy sportowiec lub sportowczyni chętnie 

wypowiadali się na najważniejsze tematy społeczno-polityczne,  

ale mocne wsparcie Igi Świątek dla Ukrainy jest tego niesamowitym 

przykładem. Czy w przyszłym roku również będziemy mieli tyle powodów  

do honorowania naszej tenisistki? O tym przekonamy się już wkrótce.

Zobacz: 

• The Best of Iga

https://www.sport.pl/tenis/7,64987,29296339,jedyny-taki-plebiscyt-iga-swiatek-wygrywa-wszystko-dlaczego.html


Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy! 

Wkrótce możecie również przystąpić do rozliczania nas z deklarowanych 

działań w kolejnym roku. Z początkiem stycznia opublikowaliśmy nową 

Deklarację Redakcyjną na rok 2023. Trzymajcie za nas kciuki, abyśmy 

wspólnie potrafili sprostać ambitnym zamiarom.
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https://wiadomosci.gazeta.pl/o_nas/7,174552,29318652,deklaracja-redakcyjna-2023-nasza-partia-jest-partia-czytelnikow.html

