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Z BOGDANEM RYMANOWSKIM
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- Kiedy byáem maáy, rodzice nie mogli siĊ
nadziwiü, Īe kaĪdego dnia o 19.30 zasiadam
przed telewizorem i oglądam „Dziennik Telewizyjny”, wówczas czystą propagandĊ. Zaraziáem
siĊ wtedy politycznym wirusem - SRZLHG]LDá
%RJGDQ 5\PDQRZVNL ]QDQ\ G]LHQQLNDU]
LSUH]HQWHUWHOHZL]\MQ\NWyU\ZU]HĞQLDE\á
JRĞFLHPRVWU]HV]RZVNLHMELEOLRWHNL
']LĞVDPĪ\MHZĞZLHFLHLQIRUPDFML-HV]F]H
GRQLHGDZQDSURZDG]LáZ791LHSURJUDPÄ.DZD
QDáDZĊ´1LHEDZHPUR]SRF]QLHSUDFĊZ3ROVDFLH
5\PDQRZVNLQLHXNU\ZDĪHSROLW\NąĪ\MH
JRG]LQ\QDGREĊ
Ludzie pytają wielokrotnie, czemu tkwiĊ
w tym bagnie? Odpowiadam, Īe niczego innego
nie potra¿Ċ robiü. Wiele razy mam doĞü, ale są
teĪ i momenty satysfakcjiSU]\]QDáSU]\E\á\GR
2VWU]HV]RZDJRĞü
=GDQLHPSUH]HQWHUDU]HWHOQ\G]LHQQLNDU]WR
F]áRZLHNNWyU\QLHVWRVXMHFKZ\WyZPDQLSXODF\M
Q\FK7RWDNLG]LHQQLNDU]NWyU\ZREHFNDĪGHJR
PDWHVDPH]DVDG\
Nawet jeĞli jest to osoba, z którą sympatyzujemy. O wiele dáuĪej przygotowujĊ siĊ do rozmów
z politykami, z którymi bardziej siĊ zgadzam.
Przyjąáem taką zasadĊ, Īe dobrą formuáą dziennikarstwa jest bycie adwokatem diabáaNawet
jeĞli rozmawiam z kimĞ, z kim siĊ zgadzam, to nie
mogĊ przeprowadziü tej rozmowy po przyjacielsku,
bo to bĊdzie po prostu nudne. Z kaĪdym moĪna
przeprowadziü dobry wywiad.
-HGQDNMDNSU]\]QDMH5\PDQRZVNLQDMOHSV]H
Z\ZLDG\SRZVWDMą]OXGĨPLNWyU]\PDMąRGPLHQQH
]GDQLH
- Mój szef, któremu wiele zawdziĊczam, powiedziaá mi kiedyĞ: Bogdan, jeĞli chcesz kogoĞ
zamordowaü, wbijasz mu nóĪ w plecy, to rób to
chociaĪ z uĞmiechem. To bardzo duĪo mi daáo.
Czasami wewnĊtrznie siĊ gotujĊ podczas rozmowy, staram siĊ jednak nie okazywaü emocji
na zewnątrz, by nie byáo widaü, Īe do rozmówcy
mam negatywny stosunek. ChcĊ, Īeby ta osoba
chciaáa jeszcze ze mną w Īyciu rozmawiaü.
*G\E\NWRĞPLDáSRZLHG]LHüMDNLPMHVWG]LHQ
QLNDU]HPWRQDMEDUG]LHMXVDW\VIDNFMRQRZDáRE\JR
RNUHĞOHQLHXF]FLZ\P
Czasami cieszĊ siĊ, gdy jedna i druga strona
mnie krytykuje, wtedy wiem, Īe jest dobrze. CzĊsto
czytam o sobie róĪne niestworzone rzeczy na

forach, ale zupeánie siĊ tym nie przejmujĊ. Staram
siĊ Īyü zgodnie ze swoim sumieniem.
-HPXUyZQLHĪ]GDU]DMąVLĊZSDGNL
Zaczynaáem jako reporter radiowy w RMF
FM. PamiĊtam, Īe miaáem relacjonowaü wizytĊ
Jana Pawáa II w Krakowie. To byáa transmisja
na Īywo. Chciaáem, Īeby byáo inaczej, dlatego
wszedáem na wieĪĊ mariacką. Oátarz papieĪa
znajdowaá siĊ u podnóĪa koĞcioáa Mariackiego.
W pewnym momencie otrzymaáem informacjĊ
z kopca KoĞciuszki, Īe wchodzĊ na antenĊ. Zacząáem mówiü - proszĊ paĔstwa, jest, wjeĪdĪa,
biaáa postaü 600 metrów przede mną, táumy
oczekujących, papieĪ pozdrawiający wszystkich

wokóá, tak proszĊ paĔstwa 100 metrów, tak, papieĪ
u moich stóp... Koledzy Ğmiali siĊ ze mnie przez
kilka miesiĊcy, ale tak wáaĞnie czasami wygląda
praca na Īywo.
5\PDQRZVNLSU]HGNDĪG\PSURJUDPHPNWyU\
SURZDG]LRGF]XZDWUHPĊ
Wiem, Īe zawsze muszĊ byü przygotowany,
bo mogĊ straciü reputacjĊ. Dziennikarz to osoba,
która udaje, Īe zna siĊ na wszystkim, a tak naprawdĊ nie zna siĊ na niczym.

7DSUDFDWRUyZQLHĪFDáNRZLWHSR
ĞZLĊFHQLH
Kiedy urodziáa mi siĊ córka i Īona
zadzwoniáa, Īe mam je odebraü ze szpitala, nie zrobiáem tego, bo musiaáem
przeprowadziü wywiad z Ryszardem KukliĔskim, jeĨdziáem za nim caáy dzieĔ. Na
szczĊĞcie, mi to wybaczyáa, a ze szpitala
odebraá ją szwagier.
3UH]HQWHUZVSRPLQDáUyZQLHĪRSU]H
UZDQ\PZ\MHĨG]LHQDQDUW\LRW\PĪH
Ī\FLH]G]LHQQLNDU]HPQDSUDZGĊQLHQD
OHĪ\GRáDWZ\FK
Byá rok 2005. Po raz pierwszy po-

stanowiliĞmy wyjechaü z rodziną na narty. Przez
cztery dni pogoda zupeánie nam nie dopisywaáa,
byáa mgáa, nie daáo siĊ jeĨdziü. Piątego dnia,
kiedy przyjechaliĞmy na stok, dostaáem telefon,
Īe nasz papieĪ znajduje siĊ w krytycznym stanie
i trzeba zrobiü relacjĊ na Īywo, a z Warszawy
nie ma akurat poáączeĔ. Miaáem kilka godzin,
odwiozáem rodzinĊ do pensjonatu i poleciaáem.
Tego dnia równieĪ nie pojeĨdziliĞmy na nartach...

Gdy wróciáem, Īona powiedziaáa - masz szczĊĞcie,
Īe to byá papieĪ.
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R¿DU\SURVLRZ\EDF]HQLH
=DS\WDQ\RWRGODF]HJRQDSLVDáNVLąĪNĊ
RĞZLDGF]\á
To historia, która wydaáa mi siĊ ciekawa.
To byá czáowiek, który sáuĪyá záu, ale w pewnym
momencie odczuá potrzebĊ odkupienia win. Pisząc
o nim, konfrontujĊ jego postawĊ z ludĨmi, którzy
siĊ wtedy nie záamali. Poza tym jestem dziennikarzem i moją ambicją jest znalezienie tematu
ambitnego i fascynującego.
3RXND]DQLXVLĊNVLąĪNLVSRWNDáVLĊ]UyĪQ\PL
UHDNFMDPL
Ludzie pytali, dlaczego z nim rozmawiaáem.
Dlaczego nie napisaáem, Īe w opozycji byli tylko
ĞwiĊci. Krytyka tylko ugruntowaáa mnie w przekonaniu, Īe warto byáo to zrobiüGRGDá
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