Mirosław Twaróg, dziennikarz i pedagog, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. W czasie studiów był współpracownikiem toruńskich "Nowości", pisał
też słuchowiska dla Programu III Polskiego Radia. Po ukończeniu studiów uczył języka
polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie. Od 1971 roku rozpoczął pracę
w Bydgoszczy jako dziennikarz „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”. Od samego początku jego
pasja i zawodowe zainteresowania rozwijały się w dwóch kierunkach: dziennikarskim
i pedagogicznym.
W dziennikarstwie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej - od młodszego redaktora
do redaktora naczelnego i wydawcy. W 1974 roku rozpoczął (trwającą do końca roku 1982)
pracę w ogólnopolskim tygodniku społeczno-kulturalnym „Fakty”, pełniąc tam obowiązki
m.in. reportera, kierownika działu kultury i oświaty, reportażu i sekretarza redakcji.
W latach 1983-1987 był publicystą i kierownikiem działu oświaty i nauki w tygodniku
„Kujawy”. W roku 1989 był korespondentem regionalnym "Rzeczpospolitej", a w latach
1990-1992, publicystą w tygodniku "Kujawy i Pomorze" i redaktorem naczelnym "Tygodnika
Bydgoskiego". Przez rok (1995-1996) pełnił też funkcję redaktora naczelnego w swojej
pierwszej bydgoskiej redakcji, tj. w "Ilustrowanym Kurierze Polskim". Rezygnując z tej funkcji
rozstał się ostatecznie z czynnym uprawianiem dziennikarstwa na rzecz pracy z młodzieżą
zainteresowaną tym zawodem.
W październiku 1993 r. rozpoczął wydawanie czasopisma młodzieżowego „Pod Wiatr”, które
tworzyła młodzież Pomorza, Kujaw i Wielkopolski - uczniowie i studenci, przy współudziale
młodzieży polonijnej. Ideą pisma, które do 2004 roku ukazywało się jako miesięcznik,
a następnie jako dwumiesięcznik - było umożliwienie młodzieży mówienie własnym głosem
o swoich sprawach, promocja talentów w dziedzinie publicystyki, literatury, sztuki
plastycznej i fotografii, a także wspieranie dążeń młodych ludzi do intelektualnej
samorealizacji, wspomaganie nauczania języka polskiego oraz współczesnej kultury i historii
Polski w szkołach polonijnych i prezentacji dorobku edukacyjnego tych placówek.
Czasopismo „Pod Wiatr” za pośrednictwem warszawskiej Fundacji „Oświata Polska za
Granicą” oraz bezpośrednio z redakcji było przekazywane nieodpłatnie do młodzieży
pochodzenia polskiego w ponad 500 ośrodkach polonijnych (w tym w ok. 350 na Wschodzie)
w 106 krajach świata. Intencją wydawcy oraz skupionej wokół tytułu młodzieży było
uczynienie z „Pod Wiatr” forum przyjaźni oraz świadectwa tożsamości narodowej i
pokoleniowej.
W listopadzie 2011 roku ukazał się ostatni drukowany numer czasopisma „Pod Wiatr”.
Od lutego 2012 roku pismo kontynuuje swoją historię w Internecie na domenie
www.podwiatr.pl. Pismo ma formułę otwartą i udostępnia łamy każdemu młodemu
człowiekowi, który chce zaoferować czytelnikom swój talent. Najmłodszy twórca
występujący do tej pory na łamach miał 11 lat, a najstarszy - 26 lat.
Mirosław Twaróg jest też autorem koncepcji i szefem Międzyszkolnych Regionalnych
Warsztatów Dziennikarskich, prowadzonych przez niego nieprzerwanie od 1 września 1992
roku. Dzięki temu przedsięwzięciu od ponad ćwierć wieku popularyzuje on wśród młodzieży
z regionu Kujaw i Pomorza, a także spoza jego obszaru, zasady warsztatowe i etyczne tego
trudnego zawodu.

Mirosław twaróg wiele energii poświęca nie tylko praktycznej nauce dziennikarstwa
prasowego, radiowego i telewizyjnego, ale i upowszechnianiu kultury języka polskiego oraz
aspektom etycznym pracy dziennikarzy zarówno w redakcji, jak i uprawiającym
dziennikarstwo jako wolny zawód. W trwających dziewięć miesięcy zajęciach uczestniczy
co roku blisko stu amatorów dziennikarstwa - uczniów szkół średnich. Po zdanym egzaminie
wstępnym, pod okiem doświadczonych dziennikarzy regionalnych i ogólnopolskich mediów
gromadzą praktyczną wiedzę o warsztacie prasowym, radiowym i telewizyjnym.
Dotychczasowe dwadzieścia siedem edycji Warsztatów ukończyło ponad dwa i pół tysiąca
osób z ponad 400 szkół Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Mazur Warmii.
Mirosław Twaróg zawsze wyróżniał się ogromnym zaangażowaniem na polu działalności
społecznej, które łączył ze swoją pasją zawodową. Był między innymi inicjatorem
i organizatorem skutecznej akcji prasowej na rzecz powołania w Bydgoszczy pierwszej
w Polsce szkoły średniej dla niewidomych, a także wieloletnim patronem prasowym
inicjatywy zbudowania w Fordonie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Słabosłyszącej. Społecznie przewodniczył też Radzie Programowej Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Jest również współzałożycielem i prezesem
Stowarzyszenia Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego w Bydgoszczy, z którym od
dwudziestu siedmiu lat organizuje i prowadzi, przy współpracy ze strony Młodzieżowego
Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy, Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie, które
w październiku tego roku zainaugurują XXVIII edycję swoich zajęć. W 2010 roku Mirosław
Twaróg otrzymał nagrodę imienia Tadeusza Nowakowskiego, przyznaną przez kujawskopomorski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za: „wieloletnie prowadzenie edukacji
dziennikarskiej wśród młodzieży, której efektem jest m.in. czasopismo „Pod Wiatr”.
Mirosław Twaróg był też w przeszłości wielokrotnie nagradzany za działalność dziennikarską,
m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Towarzystwa Walki
z Kalectwem. Za wkład w dorobek kultury bydgoskiej Mirosław Twaróg otrzymał Medale
trzech Prezydentów Bydgoszczy i honorowy Medal Prezydenta Bydgoszczy z okazji 85.
rocznicy powrotu miasta do Macierzy. W roku 2001 Polskie Stowarzyszenie Autorów,
Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE) z siedzibą w Paryżu przyznało Mirosławowi
Twarogowi i jego żonie Annie Dyplom Uznania „za prowadzenie działalności dziennikarskiej
wśród młodzieży polonijnej świata”. W 2007 roku Mirosław Twaróg otrzymał Medal
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego „za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz szczytnej
idei promowania oraz rozwoju młodych talentów dziennikarskich z regionu kujawskopomorskiego oraz za redagowanie czasopisma młodzieżowego „Pod Wiatr”, które jest
unikalnym przykładem zaangażowania młodych ludzi w wartościowe przedsięwzięcia
związane z literaturą, sztuką i fotografią.” W 2013 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Twaróg otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi. W roku 2014 podczas XIV Edycji Nagród Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego Anna i Mirosław Twaróg otrzymali wyróżnienie w dziedzinie „budowa
społeczeństwa obywatelskiego” za wydawanie i redagowanie czasopisma „Pod Wiatr” –
„jedynego periodyku edukacyjno-kulturalnego o zasięgu międzykontynentalnym, tworzonego
przez młodzież dla młodzieży tej samej narodowości”. W roku 2017 Mirosław Twaróg został
uhonorowany za całokształt swojej działalności Medalem Marszałka Województwa „Unitas
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.

