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Gazeta Wyborcza 
 
 
 
 
Jag praktiserade som journalist på Polens största dagstidning Gazeta Wyborcza. 

Praktikperioden varade fr.o.m. oktober tom. januari och var en heltidspraktik.  

Under praktikperioden hade jag två handledare 

1. Darek Cwiklak (redaktör på näringsliv) 

dariusz.cwiklak@agora.pl 

tele +48507095319 

 

2. Romek Imielski (redaktör på utrikesredaktionen) 

roman.imielski@agora.pl 

tele +48225554338 

Adress till båda: ul. Czerska 8/10, Warszawa  

 

Gazeta Wyborcza är den största dagstidningen i Polen med en läskrets på ca 6 miljoner, som 

har getts ut sedan 1989. Den grundades av den fortfarande verksamme chefredaktören Adam 

Michnik, som hade en nyckelroll inom Solidaritetrörelsen. Fackföreningen Solidaritet 

bildades 1980 som den första oberoende folkrörelse inom det socialistiska blocket. Under 

parollen fredlig förändring förenade man alla samhällsgrupper. Snabbt växte sig föreningen 

till en massrörelse och regeringen, i ett försök att hindra dess spridning, utlyste kringstillstånd 

1981. Alla ledarna, däribland Walesa och Michnik blev internerade. Som en följd av 

internationella och nationella händelser inledde regeringen en dialog med oppositionen. I 

februari 1989 hölls ett möte mellan regering och opposition kring ett symboliskt runt bord, där 

man tillsammans bestämde hur oppositionen skulle kunna delta i landets styre. Tidskriften 

Gazeta Wyborcza, skulle vara en representativ röst för oppositionens medlemmar. Sedan 2003 

är dess slogan ”vi är inte likgiltiga”.   

Huvudkontoret ligger i Warszawa och underkontor finns i olika storstäder runt om i landet.  

 

Jag hade två utomordentligt bra handledare under denna praktikperiod som var väldigt 

hjälpsamma och engagerade i min utveckling på tidningen. Med små undantag fick jag jobba 

precis som alla andra journalister. Första veckan blev jag placerad på näringsliv, för min 
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handledare hade förväxlat mitt CV med någon annan. Sedan bytte jag till utrikesnyheter där 

jag blev inofficiell huvudansvarig för Skandinavien och Sverige i synnerhet.  

Första dagen slängdes jag på djupt vatten direkt, då jag fick skriva en artikel om finanskrisen 

på Island tillsammans med en annan journalist. Detta var precis i början av krisen och jag fick 

ringa svenska bankanalytiker och be om uttalanden, sedan sammanställde vi reportaget, som 

nästa dag hamnade på förstasidan i tidningen.  

Jag är född i Polen men uppvuxen i Sverige så det största problemet i början var mina 

språkkunskaper. Jag pratar polska flytande men nivån på språket på tidningen var snäppet 

högre. Detta löste vi dock direkt, jag fick öva mig på att skriva kortare nyheter som antingen 

las ut på webben eller i tidningen. Ibland fick jag genomföra telefonintervjuer, en gång med 

en polsk student på ett spanskt universitet som hade utsatts för attentat från ETA. Jag hade ca 

1 minut att förbereda en miniintervju, men det är lägen som man får gilla helt enkelt. Jag fick 

följa med på redaktionsmöten där redaktörerna för alla avdelningar samlades för att utforma 

tidningen. Detta skedde två gånger om dagen. Under dessa möten fick jag träffa alla 

huvudansvariga för tidningen, även Adam Michnik. Dessutom fick jag ibland följa med på 

presskonferenser med någon av de andra journalisterna.  

När jag övat upp min polska fick jag skriva om samhällssystemet och den sociala politiken i 

Sverige samt göra jämförelser med hur det fungerar i Polen. Mina handledare uppmuntrade 

mig t.o.m. att gå ut på stan och bara observera livet på Warszawas gator. Vissa av mina 

artiklar hamnade faktiskt i tidningen. Dessutom fick jag skriva ett antal större reportage till 

tidningens helgbilagor. Det enda jag egentligen slapp göra var att sitta som jourhavande. Det 

innebar att man satt från 9 på morgonen tills tidningen gick i tryck på natten och kollade 

igenom alla nyhetsbyråer för att se till att man inte råkade missa någon viktig nyhet. Kom 

något akut in, fick man själv slänga ihop en artikel och skicka till nattredaktören.  

Att jobba som journalist är inget vanligt 8-5 jobb, dagen börjar oftast inte förrän klockan 12 

och slutar ibland inte förrän sent in på natten. Vissa dagar var lugnare än andra, men under 

presidentvalet i USA och terrorattentaten i Bombay var pressen väldigt stor och hela 

redaktionen sjöd av liv. Det gällde att få tag på utrikeskorrespondenter, uppdatera nyheterna 

fortlöpande och ringa runt till olika ambassader för att få uttalanden om händelser. Mina 

språkkunskaper kom där till väldigt stor nytta.  

Att arbeta på Gazeta Wyborcza är den bästa journalistutbildningen man kan få.  Trots att 

praktikperioden officiellt är slut fick jag så bra kontakter på tidningen att jag numera jobbar 

som frilansande skribent åt dem. 
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Jag är extremt nöjd med denna praktikplats. Innan praktiken började var jag lite rädd att jag 

skulle få koka kaffe men blev som redan nämnt, slängd på djupt vatten. Visserligen kanske 

lite för djupt med det var en rolig utmaning. I början var det lite tufft, journalistyrket kräver 

att man hela tiden kommer med egna idéer till artiklar och får visa framfötterna. Jag trivdes 

dock väldigt bra på arbetsplatsen, det rådde (oftast) en avspänd stämning mellan alla och jag 

antar att visheten att man inte hade ett vanligt jobb bidrog till sammanhållningen ytterligare. 

Oftast ”Ni”ar man folk på arbetsplatserna i Polen, här ”du”ade man varandra, oavsett position 

och redaktörernas dörr var alltid öppen. På så sätt märktes ingen direkt hierarki av. Alla på 

redaktionen var väldigt trevliga och kom alltid med förslag på vad jag skulle skriva om i 

tidningen. Saker som är väldigt självklara för mig, var inte alltid det i Polen. Vilket bidrog till 

att även jag lärde mig se på saker ur ett annat perspektiv (känns som en nyttig egenskap nu 

när vi ska skriva uppsats). Folk var överlag väldigt nyfikna på Sverige och hur jag som varit 

borta från Polen så länge såg på det polska samhället. Efter ett tag började idéerna strömma 

själva. Det absolut bästa man kan göra som journalist, ur egen erfarenhet, är att prata med 

folk. Ibland kunde man få de bästa artikel idéerna från taxichaufförerna som skjutsade oss till 

möten.  

En vanlig dag kom man in runt klockan 11, kollade igenom tidningarna från sitt 

ansvarsområde för att komma med artikelidéer till redaktionsmötet klockan 12. Alla började 

skriva runt 14 tiden och deadline var oftast runt 7 på kvällen, men man var klar med jobbet 

när artikeln var klar och redaktörerna hade godkänt den. Visserligen kunde man vara klar vid 

4 och redaktören var inte tillgänglig förrän klockan 6, men då var det bara att leta nya artikel 

idéer eller säga till redaktionssekreteraren att hon skulle ringa på mobilen om man behövdes.  

Journalistyrket är väldigt fritt så det krävdes mycket disciplin. I slutändan handlade det om att 

lämna in en klar produkt, så man behövde inte ens vara på redaktionen. Det är utan tvivel den 

bästa journalistiska skola man kan få som nybörjare. Dessutom fick jag träffa många av 

polens absolut bästa journalister, däribland min favoritförfattare Wojciech Jagielski som jag 

fick tillfälle att jobba med ett antal gånger. Hans specialitet är Afghanistan med omnejd och 

att lära sig från honom var en erfarenhet i sig, och bara det värt att jobba på tidningen.  

 

Jag läser inriktningen internationella relationer och ur denna synvinkel var denna praktik 

väldigt givande. Överlag tycker jag att mastersutbildningen gav mig en bra bakgrund till 

journalistjobbet, ofta när vi satt på redaktionsmötena kunde jag ana direkta referenser till de 

olika författarna vi arbetat med. Dock fick jag ingen direkt användning för de teorier som vi 

har läst under kursens gång och kunde inte tillämpa dem, däremot vill jag lägga tyngdpunkten 



Praktikrapport, SU -09 
 

4 
 

på vilken stark opinionsbildande kraft tidningen hade, vilket var intressant för mig ur 

statsvetenskaplig synvinkel. Tidningen når ut till ca 5 miljoner läsare bara i pappersform, den 

finns på nätet och många av redaktörerna hade egna, inte helt opartiska bloggar som dagligen 

rekommenderades till läsarna. Oavsett om det gällde presidentvalet i USA, terrorattentaten i 

Bombay eller framställningen av Vatikanstaten, skapades och reproducerades hela tiden olika 

former och föreställningar av maktrelationer. Det finns ingen som ställer sig oberörd mot 

tidningen i Polen eftersom chefredaktören Adam Michnik är lite av en levande legend, men 

även en kontroversiell figur. Han anklagades ett antal gånger under de få månader jag var där 

att alltför mycket styra folkopinionen åt det håll han önskade. Nu måste ju också inflikas att 

tidningar läses av människor som vill vara engagerade i samhällsdebatten, men ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv vore det intressant att göra en diskursanalys av olika händelser 

för att se vart tidningen positionerar sig.  

Tidningen är kraftigt kritisk till de styrande makterna i Polen, inte minst kyrkan. Utan att 

nödvändigtvist göra direkta påhopp på de konservativa krafterna, byggdes ändå en negativ 

bild upp om religion och hur den har ett fast grepp om folk i landet. Detta skapade många 

debatter men visade främst vilken makt medier har och att vinna en debatt numera handlar om 

att vinna opinioner genom att styra information. Medieutvecklingen den senaste tiden har gett 

en ny aktualitet om mediers betydelse. Ex., när mina artiklar publicerades tänkte jag först och 

främst på om och hur de skulle påverka en så stor massa personer som läste dem. Som 

journalist måste man hela tiden vara medveten om vilket ansvar man har. 

 

Slutligen skulle jag vilja säga att jag tyckte om praktiken väldigt mycket och jag utesluter inte 

möjligheten att jobba där i framtiden. Att vi fick möjligheten att genomföra en praktik som en 

integrerad del av utbildningen var värt väldigt mycket eftersom man kan se vilka möjligheter 

som finns på arbetsmarknaden samt knyta nyttiga kontakter, även om man kommer fram till 

att branschen man valde kanske inte är något för framtiden. Dessutom kan man tillämpa sina 

studier i praktiken, då just statsvetenskap tycker jag tenderar att bli väldigt teoretiskt. Detta 

var en bra chans och jag tycker definitivt att man kan rekommendera folk att försöka söka till 

en tidning.   

 

 

 


