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ABSTRAKT

Od połowy 1989 roku w Polsce
zaczęły się dokonywać zmiany formalno-prawne
i organizacyjne, które zapoczątkowały
proces budowy nowej struktury demokratycznego
systemu medialnego i tworzenia nowego ładu
w dziedzinie mediów. Jedną z najważniejszych
i najgoręcej dyskutowanych wtedy kwestii
była przyszłość RSW „Prasa–Książka–Ruch”.
Władze Spółdzielni konsekwentnie próbowały
podejmować rozmaite działania, które pozwoliłyby
utrzymać ją w całości albo przynajmniej odsunąć
groźbę jej szybkiej likwidacji. Jedną z takich prób
opisano w artykule, korzystając z materiałów
przeznaczonych do użytku wewnętrznego.

Formal, legal and organisational
changes started in Poland

in the middle of 1989 that led
to the establishment of a new

democratic media system. The future
of the “Prasa–Książka–Ruch” Workers’

Publishing Cooperative was among
the most important and hotly

discussed subjects. The Cooperative's
governing bodies made efforts to keep

the company whole or at least
postpone its liquidation. The article

describes one such attempt based on
information from internal sources.
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Streszczenie

Od roku 1895 nastąpił w Galicji gwałtowny rozwój pism codziennych. Było to związane z zelżeniem
przepisów dotyczących opłat za wydawanie prasy. Jedną z gazet, która powstała w tym czasie był „Dziennik
Poranny”, wydawany w Krakowie od 3 XII 1895 do 22 VII 1897. Z początkiem lutego 1896 roku zmieniono
nazwę na „Dziennik Krakowski”. Wtedy też redakcję przejął, znany później dziennikarz, redaktor „Krytyki”
Wilhelm Feldman. O ile „Dziennik Poranny” adresowany był do szerokich mas, o tyle adresatami „Dziennika
Krakowskiego” była wąska grupa radykalnej inteligencji. Stąd wywodzą się zmiany, jakie zaszły w owej
gazecie po lutym 1896 roku. Zlikwidowano część działów, które przeznaczone były dla masowego odbiorcy,
znacznie rozwijając dział polityczny i literacki. Do grona redakcji zaliczali się m.in.: dr Henryk Biegeleisen,
dr Zofia Daszyńska, Jan Kasprowicz, Józef Kotarbiński, Andrzej Niemojewski. Główną treścią artykułów były
sprawy polityczne, poruszano kwestie wyborów do parlamentu, bądź sejmu krajowego. Często wypowiadano
się na tematy związane z polityką państw zaborczych: Rosji, Niemiec, no i oczywiście Austrii. Redakcja stała
na stanowisku demokratyzacji nie tylko życia politycznego, ale również społecznego. Stąd z jednej strony
poparcie, jakie udzielała inicjatywom reformy wyborczej, a z drugiej zezwoleniu na swobodne studiowanie
kobietom.

Dziennik nieustannie borykał się z trudnościami finansowymi, nie potrafił zdobyć dla siebie odpowied-
niej ilości prenumeratorów, co ostatecznie doprowadziło do jego upadku. Nie powiodła się próba odsprzedaży
tytułu Polskiej Partii Socjaldemokratycznej. Mimo usilnych starań, Ignacemu Daszyńskiemu nie udało się
znaleźć funduszy na odkupienie pisma.

W okresie lipiec–sierpień 1989 roku Zarząd Główny RSW „Prasa–Książka–Ruch” opracował szczegó-
łowy program działań mających na celu utrzymanie koncernu jako całości, czyli w dotychczasowej strukturze,
a także poprawienie jego efektywności ekonomicznej, przynajmniej w dziedzinie wydawania prasy. Program
został opisany w dwóch dokumentach, przeznaczonych do użytku wewnętrznego i przekazanych kierow-
nictwu partii do akceptacji. Analiza treści obu opracowań pozwala ocenić ówczesną sytuację Spółdzielni oraz
proponowaną strategię przyszłej działalności i skalę niezbędnych reform. Warto zwrócić uwagę, że wśród
najpilniejszych zmian w ofercie tytułowej czasopism RSW “Prasa–Książka–Ruch” znalazły się także propo-
zycje likwidacji niektórych periodyków partyjnych.

Jak wiadomo, żaden z opracowywanych programów nie został zrealizowany, ponieważ — na mocy
ustawy z 22 marca 1990 roku — koncern został postawiony w stan likwidacji i w ciągu kilku następnych
lat przestał istnieć.
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Od połowy 1989 roku, w konsekwencji ustaleń podjętych przy „okrą-

głym stole”, a tym bardziej — w następstwie wyborów parlamentarnych

z 4 czerwca i objęciu stanowiska premiera przez Tadeusza Mazowieckiego

(24 sierpnia), w polskim systemie medialnym zaczęły się dokonywać roz-

maite zmiany, w tym formalno-prawne i organizacyjne, które zapoczątkowa-

ły proces tworzenia nowego ładu w dziedzinie mediów. W pierwszej kolej-

ności objęły one rynek prasy drukowanej.

Jedną z najważniejszych, dyskutowanych wtedy kwestii była przyszłość

największego koncernu prasowo-poligraficzno-kolportażowego związanego

z partią rządzącą, będącą także przez wiele lat dysponentem politycznym

systemu medialnego, czyli RSW „Prasa–Książka–Ruch”. W trakcie rozmów

„okrągłego stołu”, a zwłaszcza podczas posiedzeń Podzespołu do Spraw

Środków Masowego Przekazu (tzw. podstolika medialnego), działalność

Spółdzielni była wielokrotnie i ostro krytykowana; wskazywano m.in. na jej

uprzywilejowaną, monopolistyczną pozycję w systemie prasowym i negatyw-

ne tego konsekwencje. Dla przykładu: red. Dariusz Fikus określił Spółdziel-

nię mianem „spadku postalinowskiego”, uznając jednocześnie za „holding

typu socjalistycznego” i „formę centralistycznego panowania nad całym ryn-

kiem prasowym”.

Statutowe władze RSW „Prasa–Książka–Ruch”, a przede wszystkim

Zarząd Główny, zdawały sobie sprawę z trudnej dla siebie sytuacji politycz-

nej i liczyły się z koniecznością przeprowadzenia zasadniczych zmian

w strukturze i zasadach działalności koncernu, chociaż pewnie nie spodzie-

wały się jego ustawowej likwidacji1. Wszelkie ważniejsze propozycje zmian

musiały być akceptowane przez PZPR i dlatego Zarząd wielokrotnie zgłaszał

pisemne wnioski i postulaty do Komitetu Centralnego partii. Analiza ich treści

pozwala określić i ocenić faktyczną sytuację koncernu oraz proponowaną

strategię działania, a także skalę przedstawianych działań, dostosowujących

jego działalność do zmieniających się warunków społecznych i politycznych.

Przykładem takich samoobronnych działań, podejmowanych przez Za-

rząd Główny Spółdzielni, są dwa dokumenty przygotowane w lipcu i sierpniu

1 Prawną podstawą likwidacji RSW „Prasa–Książka–Ruch” stała się ustawa z 22 marca
1990 r. (Dz.U. nr 21 z 6 kwietnia 1990 r., poz. 125).
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1989 roku. Pierwszy z nich, pt. Najważniejsze problemy RSW „Prasa– Książ-
ka–Ruch, został sporządzony dla Sekretariatu KC PZPR i jest powszechnie

znany, choćby z tego względu, że stanowi jeden z wielu załączników, uzu-

pełniających końcowe sprawozdanie z działalności Komisji Likwidacyjnej

RSW „Prasa–Książka–Ruch”2. W dalszych rozważaniach jest określany jako

Raport I. Drugi dokument — mający identyczny tytuł, opatrzony datą 8 sier-

pnia 1989 roku — jest natomiast zupełnie nieznany i nie jest uwzględniony

w sprawozdaniu Komisji (dalej określany jako Raport II).

Raport I zawiera szczegółową ocenę prawno-organizacyjnej działalności

Spółdzielni oraz propozycje rozmaitych rozwiązań strukturalnych, które mo-

głyby umożliwić przetrwanie koncernu. Sporządzony został w sytuacji, gdy

nie było jeszcze wiadomo, że polityczna decyzja o likwidacji została właści-

wie przesądzona. Autorzy tego dokumentu podkreślają jednak, że opisane

w nim sprawy są bardzo pilne i poważne oraz że „rozwój sytuacji społeczno-

-politycznej, zmiany w systemie sprawowania władzy oraz w warunkach

działania PZPR, stwarzają konieczność niesłychanie pilnego rozważenia

i przyjęcia rozstrzygnięć w sprawie przyszłości RSW „Prasa–Książka–Ruch”

— organizacji wydawniczo-gospodarczej partii, jej kształtu, formuły prawno-

organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania w nowych warunkach politycz-

nych”. Jednocześnie wskazują też na przynajmniej trzy rodzaje zagrożeń

i czynników, których negatywnego wpływu na przyszłość Spółdzielni nie na-

leży bagatelizować.

Jednym z nich była — powiedzmy najogólniej — silna presja opinii

publicznej.

W ostatnim czasie — podkreśla się w raporcie — nasilają się pochodzące

z różnych stron ataki na RSW. Wynika z nich jednoznacznie, że mają one

przede wszystkim na celu ograniczenie oddziaływania PZPR na społeczeństwo

za pośrednictwem prasy, książek i innych form działalności realizowanych

przez RSW i, co nie mniej ważne, pozbawienie partii udziału w zysku Spół-

dzielni. Lansuje się w nich konieczność rozbicia RSW i przekształcenia jej

w samodzielne, drobne spółki, co w prostej linii prowadzi do ich stopniowego

wyłączenia z oddziaływania PZPR.

2  Por.: Raport z działalności Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa–Książka–Ruch” w okresie

od kwietnia 1990 roku do sierpnia 1999 roku, Warszawa 1999. Omawiany dokument — stano-
wiący załącznik nr 7 — został opracowany 27 lipca 1989 roku, a następnie uaktualniony
29 września 1989 roku.
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Atmosferę i argumenty, które były wtedy wymieniane w dyskusji trafnie

opisuje J. Braun, ówczesny poseł i sprawozdawca sejmowej ustawy likwida-

cyjnej Spółdzielni, przypominając przy okazji, że jej statutowym celem było

„wykonywanie zadań politycznych i społeczno-wychowawczych, wynikają-

cych z programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” i że:

... dla realizacji tych celów osobliwa spółdzielnia rozwijała się w znacznej

mierze dzięki zawłaszczaniu majątku państwowego i korzystaniu z różnych ulg

i przywilejów, dysponowała nie tylko wydawnictwami i drukarniami, ale nawet

fabrykami mebli.3

Drugi rodzaj zagrożeń to — w opinii autorów raportu — dążenie do

odebrania i wyłączenia ze struktur Spółdzielni rozmaitych jej elementów

składowych i przejęcie ich przez dawnych właścicieli, którym w przeszłości

zostały odebrane, zazwyczaj na podstawie arbitralnych decyzji partii jako

dysponenta politycznego całego systemu medialnego. „Jednocześnie nasilają

się — stwierdza się w omawianym dokumencie — roszczenia rewindykacyj-

ne, zmierzające do odebrania RSW części poczytnych tytułów (przede wszyst-

kim tzw. prasy czytelnikowskiej), drukarń oraz sieci kolportażowo-handlo-

wej”. Jak wiadomo, zarówno w Warszawie, jak i w wielu miastach wojewódz-

kich pojawiały się w tym czasie postulaty i żądania odebrania Spółdzielni

części pism i przekazania ich m.in. niektórym partiom politycznym, jako

swoiste zadośćuczynienie za ich zasługi i wieloletnią walkę o wolną Polskę.

Nawiasem mówiąc, postulaty te na ogół nie były akceptowane przez zespoły

redakcyjne pism, których przejęcia domagały się różne podmioty ówczesnej

sceny politycznej.

Trzeci rodzaj zagrożeń — rozmaite działania i dążenia odśrodkowe,

manifestowane przez niektóre elementy struktury koncernu, zarówno w je-

go centrali jak i (może nawet: przede wszystkim) w oddziałach regionalnych.

Silna presja zewnętrzna — napisano w raporcie — znajduje też rezonans

wewnątrz instytucji, wyrażający się w wynikających z różnych przyczyn tenden-

cjach odśrodkowych. Niektóre zespoły redakcyjne uważają np., że są prawowi-

tymi właścicielami swoich pism, wobec tego powinny decydować o ich linii

programowej i sposobie wykorzystania zysku. Część jednostek organizacyjnych

RSW (niektóre wydawnictwa, drukarnie, przedsiębiorstwa kolportażowo-han-

dlowe) domaga się pełnej samodzielności a także niezależności.

Warto dodać, że tego typu postulaty zwykle uzyskiwały wsparcie ze

strony regionalnych ogniw partii politycznych, a także związków zawodo-

wych, w tym NSZZ „Solidarność”.

3 J. B r a u n, Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo, Warszawa 2005, s. 129.
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Autorzy raportu podkreślają ponadto, że także w samej partii opinie

i poglądy na temat przyszłości Spółdzielni nie są jednolite, skoro:

... w kręgach związanych z partią, w tym w Komitecie Centralnym PZPR, formu-

łuje się koncepcje zreformowania RSW. Docierają one do nas w postaci różnych

wypowiedzi części centralnego aparatu partyjnego, dziennikarzy i wydawców

zapowiadających wprowadzenie głębokich zmian w RSW.

W tej sytuacji Zarząd Główny Spółdzielni uznał więc, że dalsze odkła-

danie kompleksowej dyskusji nad jej przyszłością graniczy z nieodpowiedzial-

nością, ponieważ nie tylko nie ułatwia bieżącej działalności, ale przyczynia

się do gwałtownego pogorszenia jej wizerunku społecznego. Dlatego w ra-

porcie podkreśla się, że niezbędne jest powołanie Rady Nadzorczej w nowym

składzie osobowym, ponieważ tylko Rada Nadzorcza może zadecydować

o zmianach w strukturze Spółdzielni, zakresie i formach jej działalności itd.

Zarząd RSW — zapisano w omawianym dokumencie — jako kolegialne ciało

kierujące Spółdzielnią jest świadom konieczności wprowadzenia w RSW zmian

dostosowujących jej kształt, formę prawno-organizacyjną oraz zasady funkcjo-

nowania do nowej sytuacji. Wielokrotnie występowaliśmy z inicjatywą przepro-

wadzenia dyskusji na te tematy z przedstawicielami głównego właściciela RSW,

bez czego przyjęcie wiążących decyzji nie jest możliwe. Niestety, inicjatywy te

nie zostały podjęte […] Od czerwca ubiegłego roku nie odbyło się posiedzenie

Rady Nadzorczej RSW. Jej skład, wskutek szybko następujących zmian kadro-

wych zdezaktualizował się. Mimo wielokrotnych wystąpień Zarządu, Rada Na-

dzorcza w nowym składzie nie została dotychczas powołana. Powyższy stan

rzeczy blokuje możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu

RSW, bowiem — zgodnie ze statutem — są one zastrzeżone do decyzji Rady Nad-

zorczej. Przede wszystkim zaś uniemożliwia podejmowanie decyzji o charakterze

strategicznym, które są nieodzowne w zmieniającej się sytuacji politycznej.

Powołanie Rady Nadzorczej w nowym składzie było uzależnione od de-

cyzji kierownictwa partii, będącej przecież najważniejszym członkiem i współ-

właścicielem Spółdzielni4.

W celu przekonania kierownictwa partii i skłonienia do powołania Rady

Nadzorczej w nowym składzie, Zarząd zastosował swoisty szantaż, stwierdza-

jąc m.in.:

Traktując nadal powołanie Rady Nadzorczej jako sprawę pierwszoplanową i nie-

zwykle pilną, Zarząd RSW uznał równocześnie, że intensywny bieg wydarzeń

politycznych o zasadniczym znaczeniu również dla działalności RSW stawia na

4 Zebranie Rady Nadzorczej w nowym składzie osobowym odbyło się dopiero w dniu
4 listopada 1989 roku.
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porządku dziennym problemy, z których rozważeniem i rozstrzygnięciem cze-

kać już nie sposób. Dlatego najważniejsze z nich przedstawiamy pod obrady

kierownictwa partii. Za podstawę naszych propozycji i kierunków rozwiązań

przyjmujemy, że obecnie — bardziej niż kiedykolwiek przedtem — partii

potrzebna jest silna sprawnością i skutecznością działania, własna baza

propagandowa.

Omawiany dokument zawiera jednoznacznie sformułowany wniosek

Zarządu w odniesieniu do przyszłości RSW „Prasa–Książka–Ruch”; podkre-

śla się w nim, że „celowe i w pełni uzasadnione jest utrzymanie RSW jako

wielkiej organizacji wydawniczo-gospodarczej”. W celu jego uwiarygodnie-

nia podano m.in., że tylko w wielkiej organizacji gospodarczej, prowadzącej

zróżnicowaną działalność, możliwe jest łatwiejsze i skuteczniejsze rozwiązy-

wanie trudnych problemów bieżących (np. zaopatrzenie w papier), co jest

szczególnie istotne w warunkach „gospodarki niedoboru”. Autorzy twierdzą

też, że tylko Spółdzielnia w swoim obecnym kształcie może sprostać silnej

i agresywnej konkurencji ze strony firm prywatnych, ponieważ „reprezentuje

znacznie większą siłę konkurencyjną, co ma istotne znaczenie w związku ze

zmieniającym się otoczeniem”, a szczególnie — z rychłym powstaniem orga-

nizacji wydawniczych i poligraficznych „drugiej strony”.

Kolejnym, równie ważnym argumentem, przemawiającym za utrzyma-

niem Spółdzielni jako całości jest to, że jedynie:

... wielka organizacja ułatwia kierowanie polityką informacyjną i wydawniczą

oraz korzystanie z ułatwień, a być może także z ulg podatkowych, jeśli będą

one w jakimś zakresie utrzymane (przy rozbiciu na liczne mniejsze przedsię-

biorstwa jest to mało realne, jeśli w ogóle możliwe).

Jakby dla wzmocnienia rangi tego czynnika autorzy raportu dodają, iż:

... nie jest więc sprawą przypadku, że ataki na Spółdzielnię formułowane są

przede wszystkim w formie postulatu ‘demonopolizacji RSW’, mimo że istnieją

ważkie — jak się wydaje — argumenty pozwalające na przeciwstawienie się tym

atakom.

W dalszym ciągu omawianego opracowania podane są cztery argumenty,

które mają uwiarygodnić tezę, że RSW „Prasa–Książka–Ruch” nie jest i nie

powinna być postrzegana jako monopolista w jakimkolwiek zakresie działal-

ności wydawniczej.

Po pierwsze — stwierdza się, że Spółdzielnia nie jest już monopolistą

w zakresie kolportażu prasy, ponieważ — po zniesieniu monopolu państwa

w tym zakresie — scedowanego na Ministerstwo Łączności i RSW — istnieje

„wolny dostęp do rynku”. Autorzy mają w tym przypadku rację, ponieważ

od początku 1989 roku — zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej
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z 23 grudnia 1988 roku — dystrybucją prasy mogły zajmować się prywatne

podmioty gospodarcze. Ale prawdą jest też stwierdzenie, że w tym czasie

RSW „Prasa–Książka–Ruch” była jedyną ogólnopolską firmą kolportażową,

zdecydowanie dominującą na rynku, ponieważ firmy prywatne były nieliczne

i miały niewielki zasięg terytorialny.

Po drugie — podkreśla się, że „udział RSW w krajowej produkcji pra-

sowej oraz poligraficznej od kilku już lat maleje a nie rośnie” i że „wraz

z powstaniem i rozwojem działalności wydawniczej ‘drugiej strony’, proces

ten ulegnie przyspieszeniu”.

Po trzecie — wskazuje się, że „przy istnieniu wolnego dostępu do rynku

oraz malejącym udziale RSW w krajowej produkcji wydawniczej i poligra-

ficznej postulat demonopolizacji RSW staje się bezzasadny, a jego realizacja

środkami administracyjnymi państwa — bezprawna, gdyż dotyczyłaby mie-

nia spółdzielczego a nie ogólnonarodowego”.

Po czwarte — „udowodnienie RSW, że stosuje praktyki monopolistyczne

jest bardzo trudne, bo praktyk takich nie stosuje”.

Zarząd Główny przedstawił kierownictwu partii możliwe warianty roz-

wiązań, które można zastosować w odniesieniu do przyszłości Spółdzielni.

Zarządowi chodziło przede wszystkim o to, by przyszły kształt prawnoorga-

nizacyjny koncernu był „najkorzystniejszy i najbardziej efektywny z punktu

widzenia funkcji i zadań RSW”, a jednocześnie by był „odporny na żądanie

demonopolizacji” oraz „wychodził naprzeciw aspiracjom jednostek organi-

zacyjnych Spółdzielni”. Wskazano pięć możliwych wariantów:

1. utrzymanie obecnego kształtu RSW, a więc jako spółdzielni osób prawnych,

2. przekształcenie RSW w spółdzielnię o charakterze mieszanym, zrzeszającą

zarówno osoby prawne jak i fizyczne (pracowników), 3. przekształcenie RSW

w fundację, 4. przekształcenie RSW w spółkę akcyjną, 5. przekształcenie RSW

w „organizację typu holdingowego”.

Symptomatyczne wydaje się to, że po „wszechstronnej dyskusji i anali-

zie każdego z wymienionych wariantów” Zarząd zdyskwalifikował dwa z nich:

przekształcenie RSW w spółdzielnię o charakterze mieszanym oraz prze-

kształcenie w fundację. W pierwszym przypadku stało się tak, ponieważ:

... w tego rodzaju spółdzielniach nie mają zastosowania przepisy zezwalające

na uzależnienie ilości głosów przyznanych poszczególnym członkom Walnego

Zgromadzenia od ilości posiadanych przez nich udziałów. Tym samym wyłączo-

na jest możliwość zapewnienia partii decydującego wpływu na działalność

spółdzielni, bowiem każdy z członków spółdzielni posiadałby tylko jeden,

równoprawny głos.

Natomiast o rezygnacji z przekształcenia RSW w fundację zadecydowało

przekonanie, że fundacja ma ograniczony zakres samodzielności, „wynikający
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z poddania jej działalności ścisłemu nadzorowi ze strony organów admini-

stracji państwowej”. Władze Spółdzielni chciały tego nadzoru (a więc i kon-

troli) uniknąć, a przynajmniej radykalnie ograniczyć go.

Wzięto natomiast pod uwagę pozostałe trzy warianty przyszłego kształ-

tu prawno-organizacyjnego Spółdzielni, a to dlatego, że zapewniały „zacho-

wanie jednolitego kształtu RSW jako organizacji gospodarczej, integrującej

różne fazy procesu wydawniczego (redagowanie, wydawanie, druk i kolpor-

taż) z innymi formami działalności propagandowej, kulturalno-oświatowej

i gospodarczej”, a jednocześnie umożliwiały „prowadzenie skoordynowanej

polityki wydawniczej” oraz gwarantowały „wpływ partii na działalność RSW

jako organizacji służącej realizacji jej celów programowych”.

Ostatecznie, Zarząd Główny RSW „Prasa–Książka–Ruch” rekomendo-

wał kierownictwu partii wariant przekształcenia Spółdzielni w spółkę akcyj-

ną. Przede wszystkim dlatego, że taka forma „umożliwia stopniowe, z istoty

swojej wymagające czasu, dochodzenie do organizacji typu holdingowego,

w której część jednostek RSW będzie mogła być przekształcona w spółki-

córki, spółdzielnie, a część mogłaby pozostać nadal w formie zakładów spół-

ki”. Wybór tego wariantu był też podyktowany chęcią uniknięcia potencjal-

nych zagrożeń wynikających z nowelizowanej w tym czasie ustawy Prawo

spółdzielcze i z ustawy antymonopolowej.

Praktyczna realizacja powyższego wariantu przekształcenia Spółdzielni

w spółkę akcyjną była możliwa — zdaniem Zarządu — na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polegałby na jej formalno-prawnej likwidacji, przekazaniu

majątku podmiotom o charakterze społecznym, a następnie „wniesienie go

przez te podmioty do utworzonej na tej podstawie spółki”. Zarząd uznał

jednak ten wariant za bardzo ryzykowny, ponieważ wymagałby wcześniejszej

likwidacji Spółdzielni, a dopiero potem pozwalał na utworzenie w jej miejsce

spółki akcyjnej. W praktyce mogło się to okazać trudne i niebezpieczne.

Dlatego drugi sposób uznano za „o wiele bezpieczniejszy”, a polegałby on na

utworzeniu spółki akcyjnej, w której RSW miałaby kontrolny pakiet akcji,

a następnie „akcje z tego pakietu zostałyby wykupione przez dotychczaso-

wych udziałowców RSW, a sama Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji”.

Zmiana kształtu i formalno-prawnego statusu Spółdzielni stała się —

w opinii Zarządu — sprawą niezwykle pilną, warunkującą dalsze jej istnienie:

... decyzja w sprawie kształtu prawno-organizacyjnego RSW musi być podjęta

w szczególnie pilnym trybie, a całe przedsięwzięcie zrealizowane najpóźniej do

końca listopada. Wymagać to będzie niezwłocznego zaangażowania grupy wy-

specjalizowanych prawników, którzy od razu przystąpią do przygotowania

wszelkich kroków prawnych związanych z tymi zmianami. Celowe wydaje się

także dokonanie przeglądu dotychczasowych udziałowców RSW pod kątem

pożądanego składu przyszłych akcjonariuszy.
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W tym samym dokumencie Zarząd wskazuje też na pilne i niezbędne

„modyfikacje wynikające ze zmiany uwarunkowań zewnętrznych”, w tym

m.in. konieczność wydzielenia ze struktur Spółdzielni pionu kolportażowego

i to nie tyle ze względu na konsekwencje wynikające z ustawy antymono-

polowej, ale głównie z powodu „prawdopodobieństwa dalszego pogarszania

sytuacji finansowej tego pionu, aż do możliwości wejścia w deficyt, w związku

ze wzrostem stopy oprocentowania kredytów”. W opinii Zarządu trudna sy-

tuacja finansowa pionu kolportażu będzie potęgowała jego dotychczasowe

słabości, czyli m.in. gwałtowny wzrost liczby nieczynnych kiosków, niebez-

pieczeństwo całkowitej likwidacji prenumeraty z dostawą do domu (wobec

trudności w zawarciu odpowiednich umów z pocztą) czy wysoką podatność

na strajki i protesty załóg różnych ogniw kolportażu. Nawiasem mówiąc,

wydzielenie tego pionu powinno nastąpić — wedle autorów dokumentu —

poprzez sprzedaż, a nie przekazanie tej części majątku Spółdzielni na rzecz

Skarbu Państwa.

Jedną z najbardziej enigmatycznie i powierzchownie opisanych propo-

zycji zmian („modyfikacji”) jest „zmiana oferty tytułowej prasy RSW” i zwią-

zany z tym postulat, by po jej zatwierdzeniu wyposażyć kierownictwo Spół-

dzielni w uprawnienia niezbędne do samodzielnego podejmowania decyzji

dotyczących dokonywania w niej korekt, tzn. do likwidowania, łączenia i po-

woływania nowych tytułów”. W omawianym piśmie podano natomiast, że

szczegółową listę tytułów dzienników i czasopism, których przyszłość wyma-

ga weryfikacji, Zarząd przedstawi w formie osobnego dokumentu.

I właśnie wspomniany na początku artykułu Raport II, opatrzony datą

8 sierpnia 1989 roku, zawiera wykaz pism, których losy — w kontekście

trudnej sytuacji ogólnej Spółdzielni, a w szczególności sytuacji finansowej

— powinny być przedmiotem uważnej analizy i „szybkich decyzji”. Jest to

konieczne tym bardziej, ponieważ — w opinii Zarządu — obecną ofertę

tytułową prasy RSW „Prasa–Książka–Ruch” cechuje „z jednej strony ogrom-

ne zróżnicowanie, z drugiej zaś — daleko posunięty eklektyzm”. Co więcej,

stanowi ona odzwierciedlenie „tradycyjnego przywiązania do wielu tytułów,

bez względu na to, jaką siłę oddziaływania prezentują one obecnie i jakim

odbywa się to kosztem”. Krytycznie oceniając zestaw pism wydawanych do-

tychczas przez Spółdzielnię stwierdza się też, że: „... ciąży na nim […] bar-

dzo rozbudowany mecenat pochodzący z wcześniejszych okresów historii

RSW i bardzo wysoka deficytowość wydawanych periodyków”. Zilustrowano

tę deficytowość i jej skalę następującymi przykładami: w roku 1983 spośród

259 tytułów wydawanych przez RSW prawie połowa (123) przyniosła stratę

finansową w łącznej wysokości 917 mln zł (w tym 4 dzienniki — 223 mln zł

i 119 czasopism — 694 mln zł), w roku 1988 na 276 tytułów stratę odnotowały

124 pisma, a dopłata do ich wydawania wzrosła już do 5 mld zł (3 dzienniki

— 1,9 mld zł i 121 czasopism — 3,1 mld zł). W tym kontekście podano też
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prognozę na rok 1989, z której wynika, że deficytowe będzie 125 pism (w tym

3 dzienniki), a straty mogą sięgać rekordowej wielkości około 10 mld zł

(w  tym dzienniki — 3,7 mld zł). Nie bez znaczenia — w opinii autorów Ra-

portu II — jest też ogromne zużycie papieru, który od dawna jest dobrem

deficytowym i nie można go marnotrawić. Racjonalizując ofertę tytułową

i politykę nakładową w odniesieniu do wielu pism będzie więc można rów-

nież oszczędzić wiele ton papieru drukowego.

Szczegółowo uzasadniając potrzebę zmian w ofercie tytułowej wskaza-

no również, że:

... rosnące gwałtownie obciążenie wyników finansowych tytułami deficytowymi

wysuwa konieczność przeciwdziałania temu bardzo niekorzystnemu procesowi.

Tym bardziej, że w przeważającej większości przypadków relatywnie wysokie

dopłaty dotyczą pism o małych nakładach i bardzo ograniczonej sile oddziały-

wania. Są one także skutkiem rozległego — i w dużej mierze nieznajdującego

już uzasadnienia — mecenatu RSW nad tytułami, które nie muszą i nie powinny

być sponsorowane przez organizację wydawniczą partii.

Konkretne propozycje „najpilniejszych zmian w ofercie tytułowej cza-

sopism RSW, które powinny być wprowadzone najpóźniej z datą 1 stycznia

1990 r.” zostały zgromadzone w sześciu grupach.

W grupie pierwszej — co charakterystyczne — wymieniono propozycje

zmian w odniesieniu do licznej wtedy kategorii periodyków partyjnych, pro-

ponując jednocześnie „reformę czasopism partyjnych, ukierunkowaną na

koncentrację sił i środków na znacznie mniejszej liczbie tytułów wewnątrz-

partyjnych”. Zaproponowano m.in. likwidację 3 czasopism („Ideologia i Po-

lityka”, „Myśl Marksistowska”, „Prezentacje”), a jednocześnie rozszerzenie

formuły wydawniczej miesięcznika „Nowe Drogi” (poprzez uwzględnienie

„najwartościowszej tematyki”, obecnej w pismach zlikwidowanych, i wydawa-

nie specjalnych suplementów, zawierających „wszelkie dokumenty partyj-

ne”). Proponuje się też likwidację 4 innych pism, w tym tygodników: „Fakty

i Komentarze” (wraz z „Gazetą Plakatową”), „Zagadnienia i Materiały”, dwu-

tygodnika „Życie Partii” oraz miesięcznika „Sugestie”, a w ich miejsce —

utworzenie „nowocześnie redagowanego wewnątrzpartyjnego tygodnika, ukie-

runkowanego na problemy wewnętrzne partii i upowszechnienie doświad-

czeń z działalności poszczególnych jej ogniw”, zaś w perspektywie kilku

miesięcy — rozważenie możliwości utworzenia „bardzo dobrze i nowocze-

śnie redagowanego tygodnika (lub miesięcznika) politycznego, adresowane-

go do szeroko rozumianej lewicy”.

Oprócz tego konieczne jest — zdaniem autorów omawianego dokumen-

tu — dokonanie gruntownej analizy partyjnych tygodników wojewódzkich,

zwłaszcza 12 (spośród 31), które przynoszą stratę (szacowaną w roku 1989

na 252 mln zł). Proponuje się m.in. zmianę ich dotychczasowej formuły
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wydawniczej „pod kątem zwiększenia poczytności i dochodowości, przede

wszystkim poprzez rozszerzenie ogłoszeń i reklam”, a także zaleca się

„podjęcie przez wydawnictwa i redakcje starań o pozyskanie dotacji od

instancji i organizacji wojewódzkich”, a nawet „włączenie części tygodników

do regionalnych dzienników PZPR i wydawanie ich jako skromnych pod

względem wydawniczym i kosztowym edycji tych dzienników dla danego

województwa”. Nie sposób nie zauważyć, że — na owe czasy — były to po-

stulaty bardzo „odważne”.

Niejako w uzupełnieniu powyższych propozycji Zarząd Główny Spół-

dzielni przedstawił kierownictwu partii pewne sugestie w odniesieniu do

innych pism partyjnych. Zaleca się mianowicie, by:

... rozważyć podjęcie międzypartyjnych rozmów w sprawie zasad wydawania

i finansowania polskiej edycji miesięcznika „Problemy Pokoju i Socjalizmu” —

teoretycznego i informacyjnego miesięcznika partii komunistycznych i robotni-

czych (nakład 5,4 tys. egz., deficyt 40 mln zł). Poczytność pisma, rozchodzącego

się głównie w prenumeracie instytucjonalnej jest bardzo ograniczona. Stosun-

kowo rzadko i skromnie prezentowane są w piśmie problemy polskie i stanowi-

sko polskie.

Oprócz tego Zarząd sugeruje, że trzeba:

... doprowadzić do sfinalizowania rozpoczętych rozmów ze stroną radziecką

w sprawie zasad wydawania i finansowania polskiej edycji tygodnika „Nowoje

Wremia” („Nowe Czasy”). Nakład pisma utrzymywany jest niezmiennie na po-

ziomie 12 tys. egz. Strata ponoszona na jego wydawaniu jest bardzo wysoka

i rośnie — w bieżącym roku wyniesie 147 mln zł. Duża część obcojęzycznych

edycji tego tygodnika wydawana i drukowana jest w Moskwie, a ich koszty

obciążają stronę radziecką. W przypadku polskiej edycji jest odwrotnie, przezna-

czamy na to swój papier i finansujemy całość kosztów pisma. Możliwe są  na-

stępujące rozwiązania tej sprawy: 1. zaniechanie wydawania bardzo kosztownej

edycji polskiej i ograniczenie się do kolportowania na terenie Polski edycji

w języku rosyjskim, 2. wynegocjowanie ze stroną radziecką przydziału papieru

na edycję polską i pokrywania w całości lub przynajmniej w połowie jej

deficytu.

Wydaje się, że zarówno krytyczna ocena prasy partyjnej jak i propo-

zycje likwidacji kilku pism najlepiej świadczą o bardzo trudnej sytuacji

finansowej Spółdzielni.

W grupie drugiej zebrano propozycje dotyczące zaprzestania wydawa-

nia niektórych tytułów, bądź uzależnienia ich wydawania od pozyskania

sponsorów, którzy pokrywaliby straty generowane przez te periodyki. Likwi-

dację pism motywowano przede wszystkim małym i nieustannie zmniejsza-

jącym się kręgiem odbiorców, a jednocześnie coraz większym deficytem oraz
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koniecznością oszczędzania papieru, który wtedy był dobrem szczególnie

deficytowym5. Do tej grupy zakwalifikowano łącznie 8 pism.

W pierwszej kolejności wymieniono 4 tytuły, które „proponuje się zli-

kwidować”. Są to:

— „Biuletyn Wyznań i Laicyzacji” — biuletyn mający z roku na rok coraz

mniejszy krąg odbiorców (z 600 w 1985 roku do około 200 w połowie

1989 roku), generujący straty w wysokości 10,9 mln zł (w 1988 roku),

a szacowane na rok 1989 — 22 mln zł;

— „Rondo” — tygodnik, który mimo zmian w formule wydawniczej

i uruchomieniu działań promocyjnych nie zdołał pozyskać liczącego się

grona odbiorców; przy utrzymywaniu nakładu na poziomie 30 tys. egz.

sprzedaż spadła poniżej 20 tys.; dopłata w I półroczu 1989 roku wy-

niosła 33 mln zł (łącznie ze stratą jego poprzednika, czyli tygodnika

„Rzeczywistość”);

— „Relacje” — tygodnik uruchomiony „eksperymentalnie” od stycznia 1989

roku, w nakładzie 50 tys. egz. (w miejsce zlikwidowanego dwutygo-

dnika „Kamena”); pismo nie osiągnęło zakładanej wielkości kręgu

odbiorców i „nie rokuje ugruntowania się na rynku czytelniczym”

(w czerwcu nakład spadł do 28 tys., a przewidywana strata w 1989 roku

to 58 mln zł);

— „Nasze Problemy” — wewnętrzny periodyk RSW „Prasa–Książka–Ruch”;

wobec bardzo wysokich kosztów wydawania tego dwutygodnika tech-

niką poligraficzną, zaproponowano przekształcenie go w biuletyn dru-

kowany metodą powielaczową; podano też, że średni nakład pisma

rozprowadzanego wyłącznie w prenumeracie szybko maleje (z 26,1 tys.

egz. w 1985 roku do 19,3 tys. egz. w 1988 roku i 16,7 tys. egz. w I pół-

roczu 1989 roku) i że przynosi ono coraz wyższe straty (z 6,8 mln zł

w 1985 roku do 11,2 mln zł w roku 1988 i — szacunkowo — 34 mln zł

w 1989 roku).

Wydawanie czterech kolejnych tytułów uznano za możliwe, ale pod

warunkiem pozyskania przez redakcje sponsorów, którzy pokrywaliby straty

generowane przez te pisma. Są to:

— „Stolica” — tygodnik, którego średni nakład jednorazowy w 1985 roku

wyniósł 32,1 tys. egz., sprzedaż — 28,4 tys. egz., a wynik finansowy

zamknął się stratą w wysokości 17,3 mln zł; w 1988 roku średni nakład

5 O dramatycznej sytuacji na rynku papieru świadczy fakt, że w sierpniu 1989 roku na
dwa tygodnie wstrzymano druk kilkunastu kolorowych tygodników i dwutygodników (m.in.:
„Przekrój”, „Panorama”, „Kobieta i Życie”, „Film”, „Przyjaźń”, „Stolica”, „ITD”, „Na przełaj”,
„Nowa Wieś”, „Walka Młodych”, „Motor”, „Ekran”, „Zwierciadło”, „Razem”, „Perspektywy”, „Fili-
pinka”, „Życie i Zdrowie”, „Szpilki”, „Sportowiec”) oraz połączono dwa kolejne numery mie-
sięczników drukowanych na papierze wklęsłodrukowym. Komunikat Zarządu Głównego RSW
„Prasa–Książka–Ruch” w tej sprawie ukazał się m.in. na łamach dziennika „Rzeczpospolita” (nr
176 z 29–30 lipca).
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obniżył się do 28,8 tys. egz., sprzedaż — 24,5 tys. egz., a strata wzros-

ła do 60,7 mln zł; w I półroczu 1989 roku średni nakład zmalał do

23,1 tys. egz., a przewidywana strata w 1989 roku to 126 mln zł;

— „Twórczość Robotników” — dwutygodnik, którego średni nakład jedno-

razowy systematycznie zmniejszał się (w 1985 roku wynosił 9,7 tys.,

w 1988 — 7 tys. egz., w I półroczu 1989 — 3,8 tys. egz.), podobnie jak

sprzedaż (w 1985 — 6,6 tys. egz., w 1988 — 4,5 tys. egz.) i który gene-

rował coraz większe straty (w 1985 — 9,6 mln zł, w 1988 — 26,6 mln zł,

a przewidywana strata w 1989 roku to 50 mln zł);

— „Opole” — miesięcznik, którego średni nakład jednorazowy i sprzedaż

zmniejszały się (w 1985 roku — odpowiednio: 4,1 tys. egz. i 3,3 tys. egz.,

w 1988 — 3,7 tys. egz. i 2,6 tys. egz.), generując znaczne straty (w 1985

— 7 mln zł, w 1988 — 16,1 mln zł); także w I półroczu 1989 roku przy

utrzymaniu nakładu na poziomie z 1988 roku, sprzedaż nadal spadała,

a przewidywana strata w roku 1989 to 28 mln zł;

— „Nurt” — miesięcznik, który w 1985 roku miał średni nakład — 7,3 tys.

egz., a sprzedaż — 5,6 tys. egz., generując stratę w wysokości 10,1 mln zł;

w roku 1988 — odpowiednio: 5,7 tys. egz., 4,4 tys. egz. i 26,1 mln zł,

natomiast w I półroczu 1989 roku, przy utrzymaniu nakładu na pozio-

mie z 1988 roku, sprzedaż spadła do 3,5 tys. egz., a przewidywana

strata w 1989 roku to 46 mln zł.

Autorzy podkreślają, że w pismach, które proponuje się zlikwidować

najpóźniej do końca 1989 roku zatrudnionych jest 45 dziennikarzy, a na ich

drukowanie zużywa się rocznie 151 ton papieru; w 1989 roku wygenerują

łącznie stratę w wysokości 147 mln zł.

W następnej grupie zebrano pisma, które były dotąd wydawane w ra-

mach mecenatu sprawowanego przez Spółdzielnię i które Zarząd — w ra-

mach polityki ograniczania owego mecenatu — proponuje przekazać różnym

instytucjom i organizacjom. Są to przede wszystkim środowiskowe periodyki

kulturalno-literackie, a także tytuły pośrednio związane lub będące organami

prasowymi różnych organizacji społecznych. W przypadku tych pism dopusz-

czalna jest też inna opcja: RSW „Prasa–Książka–Ruch” może nadal wydawać

te pisma na zasadzie tytułów zleconych, czyli na rachunek instytucji, bądź

organizacji, którym zostaną przekazane.

Zgodnie z przedstawioną propozycją, najwięcej pism (8) miałoby trafić

do ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Były to przede wszystkim

niskonakładowe periodyki literackie i kulturalno-artystyczne, a konkretnie:

— „Ruch Muzyczny” — dwutygodnik, którego średni nakład jednorazowy

w 1985 roku wynosił 8,3 tys. egz., w 1988 — 7,8 tys. egz., a w I półroczu

1989 roku — 7,7 tys. egz. (sprzedaż odpowiednio: 7,4 tys. egz. i 6,4 tys.

egz.) i który generował straty: 11,3 mln zł (w 1985 roku), 28,3 mln zł

(w 1988 roku) i aż 45 mln zł wedle prognozy na 1989 rok;
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— „Nowe Książki” — miesięcznik rozprowadzany wyłącznie w prenume-

racie, którego średni nakład i sprzedaż utrzymywały się wtedy na po-

ziomie 17 tys. egz., generujący straty w wysokości: 14,7 mln zł (w 1985

roku), 31,6 mln zł (w 1988 roku) i aż 71 mln zł (prognoza na rok 1989);

— „Dialog” — miesięcznik rozprowadzany wyłącznie w prenumeracie,

którego średni nakład i sprzedaż utrzymywały się wtedy na poziomie

5,6 tys. egz., generujący straty w wysokości: 17,5 mln zł (w 1985 roku),

47,6 mln zł (w 1988 roku) i aż 97 mln zł (prognoza na rok 1989);

— „Kino” — miesięcznik, którego średni nakład w 1985 roku wynosił

15,7 tys. egz., sprzedaż — 15,6 tys. egz., a wynik finansowy zamknął

się stratą w wysokości 9,5 mln zł; w 1988 roku — mimo że średni

nakład wzrósł do 18 tys. egz., a sprzedaż — do 17,9 tys. egz., strata

zwiększyła się do 28 mln zł, w I półroczu 1989 roku średni nakład wzrósł

do 21,1 tys. egz., zaś przewidywana strata w 1989 roku to 45 mln zł;

— „Teatr” — miesięcznik, którego średni nakład w 1985 roku wynosił

7,3 tys. egz., w 1988 roku — 7 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku —

6,9 tys. egz. (sprzedaż — 7 tys. egz. w 1985 roku i 6,5 tys. w 1988 roku)

i który generował straty: 12,4 mln zł w 1985 roku i 26,2 mln zł w roku

1988 (przewidywana strata w roku 1989 to 47 mln zł);

— „Twórczość” — miesięcznik, którego średni nakład w 1985 roku wynosił

6,4 tys. egz., w 1988 roku — 5,7 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku

— 5,6 tys. egz. (sprzedaż — 6 tys. egz. w 1985 roku i 5,3 tys. egz.

w 1988 roku) i który generował straty: 13,5 mln zł w 1985 roku oraz

35,6 mln zł w 1988 roku (przewidywana strata w roku 1989 to 76 mln zł);

— „Poezja” — miesięcznik, którego średni nakład w 1985 roku wynosił

17,8 tys. egz., w 1988 — 15,8 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku —

13,2 tys. egz. (sprzedaż — 16,5 tys. egz. w 1985 roku i 13,4 tys. egz.

w 1988 roku) i który generował straty: 3,3 mln zł w 1985 roku i 28,4 mln

zł w 1988 roku (przewidywana strata w roku 1989 to 70 mln zł);

— „Sztuka” — dwumiesięcznik, którego średni nakład w 1985 roku wynosił

17,4 tys. egz., w 1988 roku — 14,4 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku

12,4 tys. egz. (sprzedaż — 14,9 tys. egz. w 1985 roku i 11,9 tys. egz.

w 1988 roku) i który generował straty: 7,3 mln zł w 1985 roku i 43,6 mln

zł w 1988 roku (przewidywana strata w roku 1989 to 96 mln zł).

Kolejne dwa pisma proponowano przekazać ówczesnemu Ministerstwu

Edukacji Narodowej. Były to:

— „Oświata i Wychowanie” — tygodnik, którego średni nakład — w całości

rozprowadzany w prenumeracie — w 1985 roku wynosił 53,3 tys. egz.

(stratę poniesioną przy wydawaniu pisma pokryło Ministerstwo Oświaty

i Wychowania); w 1988 roku średni nakład obniżył się do 32,6 tys. egz.,

a stratę w wysokości 97,6 mln zł pokryła RSW „Prasa–Książka–Ruch”,

natomiast w I półroczu 1989 roku średni nakład zmniejszył się do

31,5 tys. egz., zaś przewidywana strata to 198 mln zł;
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— „Delta” — miesięcznik, którego średni nakład w 1985 roku wynosił

30,3 tys. egz., sprzedaż — 27,4 tys. egz., a wynik finansowy zamknął

się stratą w wysokości 5,9 mln zł; w 1988 roku średni nakład obniżył

się do 20,9 tys. egz., sprzedaż — do 13,5 tys. egz., a strata wzrosła do

12,2 mln zł, natomiast w I półroczu 1989 roku nakład zmniejszył się

do 20 tys. egz., zaś przewidywana strata to 23 mln zł.

Dziesięć następnych tytułów proponowano przekazać innym instytu-

cjom i organizacjom społecznym:

— Polskiej Akademii Nauk — rozprowadzany wyłącznie w prenumeracie

miesięcznik „Państwo i Prawo” (w 1985 r. średni nakład wynosił 7,9 tys.,

sprzedaż — 7,8 tys., wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości

7,2 mln zł, w roku 1988 średni nakład wynosił 7,8 tys. egz., a strata

wzrosła do 23,6 mln zł, zaś w I półroczu 1989 roku średni nakład

obniżył się do 7,5 tys. egz., zaś przewidywana strata to 44 mln zł);

— Wydawnictwu PPW „Rzeczpospolita” — rozprowadzany wyłącznie w pre-

numeracie miesięcznik „Gospodarka–Administracja Państwowa” (w 1985

roku średni nakład wynosił 50,3 tys. egz., a wynik finansowy zamknął

się zyskiem w wysokości 7,2 mln zł, w 1988 roku średni nakład spadł

do 25 tys. egz., a poniesiona strata wyniosła 19,5 mln zł; w I półroczu

1989 roku średni nakład obniżył się do 23,5 tys. egz., zaś przewidywana

strata to 75 mln zł);

— Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich — miesięcznik „Po-

szukiwania” (nakład 2 tys. egz., w całości rozprowadzany w prenume-

racie organizacyjnej; straty: w 1985 roku — 3,9 mln zł, w 1988 roku

— 6,1 mln zł, prognoza na rok 1989 to 15 mln zł) oraz dwumiesięcznik

„Colloquia Communiae” (nakład 1 tys. egz., w całości rozprowadzany

w prenumeracie organizacyjnej; straty: w 1985 roku — 2,4 mln zł,

w 1988 roku — 5 mln zł, prognoza na rok 1989 to 8 mln zł);

— Ogólnopolskiej Koalicji Pokoju — miesięcznik „Widnokręgi” (w 1985

roku średni nakład wynosił 69,2 tys. egz., sprzedaż — 67,8 tys. egz.,

a wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 982 tys. zł, w 1988

roku średni nakład zmalał do 61,4 tys. egz., sprzedaż — do 49,7 tys.

egz., a strata wzrosła do 12,2 mln zł, w I półroczu 1989 roku średni

nakład spadł do 50,5 tys. egz., zaś przewidywana strata w roku 1989 to

50 mln zł);

— Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej — tygodnik „Przyjaźń”

(w 1985 roku średni nakład wynosił 87,5 tys. egz., sprzedaż — 82 tys.

egz., a wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 21,8 mln zł;

w 1988 roku średni nakład obniżył się do 66,3 tys. egz., sprzedaż —

do 60,9 tys. egz., a strata wzrosła do 69,7 mln zł; w I półroczu średni

nakład spadł do 52,9 tys. egz., zaś przewidywana strata w roku 1989

to 126 mln zł);
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— Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe — tygodnik „Wiadomości Spor-

towe” (w 1985 roku średni nakład wynosił 26,6 tys. egz., sprzedaż

25,4 tys. egz., wynik finansowy to strata w wysokości 11,4 mln zł;

w 1988 roku średni nakład zmniejszył się do 18,4 tys. egz., sprzedaż

— do 14,3 tys. egz., a strata wzrosła do 18,3 mln zł, w I półroczu 1989

roku średni nakład obniżył się do 14,8 tys. egz., zaś przewidywana stra-

ta w roku 1989 to 28 mln zł);

— Centralnemu Związkowi Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych — tygo-

dnik „Spółdzielnia Produkcyjna” (w 1985 roku średni nakład, rozpro-

wadzany całkowicie w prenumeracie, wynosił 30,5 tys. egz., a wynik

ekonomiczny to strata w wysokości 11,9 mln zł, w 1988 roku średni

nakład obniżył się do 26,1 tys. egz., a strata wzrosła do 32,1 mln zł,

natomiast w I półroczu 1989 roku średni nakład spadł do 22,3 tys. egz.,

a przewidywana strata w roku 1989 to 86 mln zł);

— Towarzystwu „Polonia” — wydawaną raz na kwartał polonijną edycję

„Świata Młodych”, mającą stały nakład 10 tys. egz. (rozprowadzany

przez tę organizację), której wynik ekonomiczny zamykał się stratą:

w 1985 roku — 7,6 mln zł, w 1988 roku — 8,4 mln zł, a przewidywana

strata w roku 1989 to 15 mln zł;

— władzom Katowic — istniejące od 1985 roku pismo śląskich środowisk

twórczych, kwartalnik „Śląsk” (wydawany początkowo w nakładzie

20 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku — 11,4 tys. egz.), przynoszący

z roku na rok coraz większe straty (w 1986 roku — 3,5 mln zł,

przewidywana strata w roku 1989 to 18 mln zł);

— warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego — dwumiesięcznik

„Kultura Fizyczna” (w 1985 roku średni nakład wynosił 7 tys. egz., sprze-

daż — 6,9 tys. egz., a wynik finansowy zamknął się stratą 1,7 mln zł;

w 1988 roku, mimo że sprzedaż wzrosła do 7,8 tys. egz., strata po-

większyła się do 3,8 mln zł, w I półroczu 1989 roku sprzedaż utrzymała

się na poziomie z roku ubiegłego, ale przewidywana strata to 7 mln zł).

W uzupełnieniu tej listy stwierdza się, że w wymienionych 21 pismach

zatrudnionych jest 160 dziennikarzy; na ich druk przeznacza się rocznie

1059 ton papieru, który „w zasadzie będzie musiał być przekazany instytu-

cjom przejmującym ich wydawanie”, a przewidywany deficyt związany z ich

wydawaniem w 1989 roku to 1,2 mld zł.

W następnej grupie znalazło się 5 tytułów adresowanych do mniejszo-

ści narodowych, które — na zasadzie tradycyjnych ustaleń — od wielu lat

wydawała RSW „Prasa–Książka–Ruch”, w całości je również finansując, co

w praktyce oznaczało „zwiększenie dotacji na działalność organizacji mniejszo-

ściowych”. Zarząd proponuje więc, by to budżet państwa pokrywał dopłaty

do ich dalszego wydawania, ponieważ w obecnej sytuacji kontynuowanie

powyższej praktyki nie znajduje uzasadnienia. Nieodzowne są więc w tej



326

ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ

ARTYKU£Y I ROZPRAWY

sprawie decyzje uwalniające Spółdzielnię od tego obciążenia. W tej grupie

znalazły się następujące pisma:

— „Nasze Słowo” — tygodnik adresowany do mniejszości ukraińskiej,

którego dotychczas stały nakład (7,4 tys. egz.), rozprowadzany w ca-

łości w prenumeracie, wzrósł w I półroczu 1989 roku do 11,2 tys. egz.,

ale i tak pismo przynosiło straty: 18,2 mln zł w 1985 roku, 38,2 mln

zł w 1988 roku, przewidywana strata w 1989 roku to 147 mln zł;

— „Fołks-Sztyme” — tygodnik adresowany do mniejszości żydowskiej,

mający stały nakład (1,5 tys. egz.), rozprowadzany niemal w całości

w prenumeracie, generujący coraz wyższe straty: 14,5 mln zł w 1985

roku, 38,2 mln zł w 1988 roku, przewidywana strata w 1989 roku to

76 mln zł;

— „Niwa” — tygodnik adresowany do mniejszości białoruskiej, mający

stały nakład (5,1 tys. egz.), który w I półroczu 1989 roku zwiększył się

do 7,1 tys. egz., przynoszący jednak coraz wyższe straty: 9,9 mln zł

w 1985 roku, 26,9 mln zł w 1988 roku, przewidywana strata w 1989 roku

to 50 mln zł;

— „Żivot” — miesięcznik adresowany do mniejszości czeskiej i słowackiej,

mający stały nakład (3,5 tys. egz.), rozprowadzany w całości w prenu-

meracie, ale przynoszący coraz wyższe straty: 10,1 mln zł w 1985 roku,

23,8 mln zł w 1988 roku, przewidywana strata w 1989 roku to 45 mln zł;

— „Ausra” — kwartalnik adresowany do mniejszości litewskiej, którego

nakład i sprzedaż wzrosły z 3 tys. egz. w 1985 roku do 4,4 tys. egz.

w 1988 roku i 6,5 tys. egz. w I półroczu 1989 roku, ale wynik finansowy

pogarszał się — strata z 2,4 mln zł w 1985 roku wzrosła do 4,4 mln zł

w 1988 roku, w 1989 roku — do 9 mln zł.

Powyższą listę pism opatrzono uwagą, że RSW „Prasa–Książka–Ruch”

bynajmniej:

... nie dystansuje się od dalszego wydawania tych tytułów, chyba że któreś ze

stowarzyszeń mniejszościowych chciałoby je przejąć. Natomiast nie znajduje

uzasadnienia do dalszego finansowania poważnego i rosnącego deficytu

związanego z ich wydawaniem (w 1988 r. — 132 mln zł, w 1989 r. — praw-

dopodobnie 327 mln zł).

Kierownictwo Spółdzielni uznało bowiem, że ponieważ działalność

stowarzyszeń mniejszości narodowych dotowana jest przez budżet państwa,

dotacje powinny obejmować również prasę, będącą organami poszczegól-

nych mniejszości.

Kolejną grupę tytułów — które Zarząd Główny RSW „Prasa–Książka–

–Ruch” proponował poddać wnikliwej ocenie i ustalić ich przyszłość —

stanowiło 13 pism; niektóre z nich można połączyć, ponieważ mają podobną

formułę wydawniczą, innym — ograniczyć dotychczasową częstotliwość,
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bądź objętość. W opinii Zarządu były to pisma, które „ze względów społecz-

nych, bądź politycznych powinny się nadal ukazywać, ale w których koniecz-

ne jest przynajmniej zahamowanie rosnącej znacznie dopłaty, m.in. przez

zmniejszenie kosztów ich wydawania”. Do zreformowania tych pism zachę-

cają, a właściwie — zmuszają rozmaite względy społeczne i polityczne, które

przemawiają też za ich utrzymaniem, nawet jeśli będą one nadal deficytowe,

choćby ze względu na niski nakład. Chodzi jednak o to, aby jak najszybciej

podjąć niezbędne działania, które zahamowałyby wzrost dopłat, a także ich

znaczące obniżenie.

Zarząd proponuje więc, aby:

— przekształcić tygodnik „Argumenty” w miesięcznik i jednocześnie —

w jego nowej formule wydawniczej — uwzględnić tematykę miesięcz-

nika „Człowiek i Światopogląd”, który przestałby istnieć; w uzasadnie-

niu tej propozycji podano, że „Argumenty” mają obniżający się nakład

(z 26,4 tys. egz. w 1985 roku do 13,9 tys. egz. w I półroczu 1989 roku)

i generują coraz większe straty (z 21,4 mln zł w 1985 roku do 55,4 mln

zł w 1988 roku, a przewidywana strata w 1989 roku to 124 mln zł).

W przypadku miesięcznika „Człowiek i Światopogląd” sytuacja jest

podobna: średni nakład jednorazowy obniżył się z 5,1 tys. egz. w 1985

roku do 4,3 tys. egz. w I półroczu 1989 roku, natomiast rośnie jego

deficyt: z 10,3 mln zł w 1985 roku do 26,2 mln zł w 1988 roku

(przewidywana strata w roku 1989 to 56 mln zł);

— zmniejszyć częstotliwość — z miesięcznej na kwartalną: 1. „Miesięcznik

Literacki” (średni nakład w 1985 roku — 7 tys. egz., a w I półroczu

1989 roku — 9,2 tys. egz.; straty finansowe: 11,8 mln zł w 1985 roku,

w 1989 roku — prawdopodobnie 104 mln zł); 2. „IMT — Światowid”

(średni nakład w 1985 roku — 78,9 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku

— 47,4 tys. egz.; w 1985 roku pismo miało 300 tys. zł zysku, a prze-

widywana strata w roku 1989. to 30 mln zł; 3. „Pismo” (średni nakład

w 1985 roku — 8,1 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku — 7,2 tys. egz.;

w 1985 roku strata wynosiła 8,8 mln zł, a przewidywana za rok 1989

to 35 mln zł; 4. „Profile” (średni nakład w 1985 roku — 8,9 tys. egz.,

a w I półroczu 1989 roku — 8,6 tys. egz.; straty finansowe: 6,5 mln zł

w 1985 roku, a przewidywana w roku 1989 to 38 mln zł);

— zmniejszyć częstotliwość — z dwutygodniowej na miesięczną: 1. „War-

mia i Mazury” (średni nakład w 1985 roku — 12,5 tys. egz., a w I pół-

roczu 1989 roku — 7,5 tys. egz.; straty finansowe: 11,9 mln zł w 1985

roku, a przewidywana w roku 1989 to 46 mln zł);

— zmniejszyć częstotliwość — z tygodniowej na miesięczną: 1. „Za Wol-

ność i Lud” (średni nakład w 1985 roku — 26,8 tys. egz., a w I półroczu

1989 roku — 22,4 tys. egz.; straty finansowe: 20,8 mln zł w 1985 roku,

a przewidywana w roku 1989 to 72 mln zł);
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— zmniejszyć objętość: 1. tygodnika „Sprawy i Ludzie” — z 16 do 12 ko-

lumn (średni nakład w 1985 roku — 41,8 tys. egz., a w I półroczu 1989

roku — 24,8 tys. egz.; straty finansowe: 14,2 mln zł w 1985 roku,

a przewidywana w roku 1989 to 86 mln); 2. dwutygodnika „Nadodrze”

— z 10 do 8 kolumn (średni nakład w 1985 roku — 11 tys. egz.,

a w I półroczu 1989 roku wzrost do 17,2 tys. egz.; straty finansowe:

8 mln zł w 1985 roku, a przewidywana w roku 1989 to 27 mln zł);

3. miesięcznika „Odra” — ze 112 do 96 kolumn (średni nakład w 1985

roku i w I półroczu 1989 roku — 12,1 tys. egz.; straty finansowe: 12,5 mln

zł w 1985 roku, a przewidywana w roku 1989 to 55 mln zł); 4. mie-

sięcznika „Kontrasty” — z 48 do 32 kolumn (średni nakład w 1985 roku

— 8,1 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku — 14,2 tys. egz.; straty finan-

sowe: 8,5 mln zł w 1985 roku, a przewidywana roku 1989 to 28 mln zł);

5. miesięcznika „Pobrzeże” — z 32 do 24 kolumn (średni nakład w 1985

roku — 6,6 tys. egz., a w I półroczu 1989 roku wzrost do 19,6 tys. egz.;

straty finansowe: 6,2 mln zł w 1985 roku, a przewidywana w roku 1989

to 28 mln zł).

W omawianym dokumencie zapisano, że tytuły objęte tymi zmianami

wydawniczymi zatrudniają 132 dziennikarzy, a na ich wydawanie przeznacza

się rocznie 547 ton papieru; łącznie wygenerują w 1989 roku deficyt w wy-

sokości 729 mln zł. Natomiast realizacja powyższych zmian częstotliwości

i objętości przyniosłaby zmniejszenie liczby dziennikarzy przynajmniej o 30–

–40%, znaczne zmniejszenie zużycia papieru, a także zmniejszenie ponoszo-

nych strat finansowych, ale „trudne w tej fazie do oszacowania”.

W ostatniej grupie zebrano 6 pism, w których — w opinii Zarządu —

konieczne są „zasadnicze zmiany ich dotychczasowej formuły wydawniczej,

wyposażenia technicznego i sposobu redagowania”. W trakcie charaktery-

styki tej grupy pism stwierdza się również, iż niezbędne jest przygotowanie

zmian w ofercie prasy młodzieżowej oraz w periodykach sportowych. Pod-

kreśla się jednocześnie, że pogłębiające się trudności nakładowe, malejąca

poczytność niektórych tytułów wskazują, że nie będą one w stanie utrzymać

swej dotychczasowej pozycji w zmieniającej się sytuacji na rynku czytelni-

czym. Dla uniknięcia konieczności ich natychmiastowej likwidacji proponuje

się pozostawienie wybranym periodykom szansy utrzymania się, ale pod

warunkiem dokonania zmian dotychczasowej formuły, wyposażenia edytor-

skiego i sposobu redagowania. W grupie tej wymieniono następujące tytuły:

— tygodnik „Kultura” (w 1985 roku nakład wynosił 50 tys. egz., sprzedaż

33 tys. egz., a wynik finansowy zamknął się stratą 17,5 mln zł, w I pół-

roczu 1989 roku nakład spadł do 25,6 tys. egz., a przewidywana strata

w roku 1989 to 140 mln zł);

— tygodnik „Życie Literackie” (w 1985 roku nakład wynosił 49,2 tys. egz.,

sprzedaż 40,8 tys. egz., a wynik finansowy to strata 21,2 mln zł; w I pół-
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roczu 1989 roku nakład wprawdzie wzrósł do 58,8 tys. egz., ale sprzedaż

zmalała do 37,5 tys., a przewidywana strata w roku 1989 to 104 mln zł);

— tygodnik „Fakty” (w 1985 roku nakład wynosił 32,7 tys. egz., sprzedaż

26,8 tys. egz., a wynik finansowy to strata 13,5 mln zł; w I półroczu

1989 roku nakład spadł do 26,8 tys. egz., sprzedaż zmalała do 11,6 tys.

egz., a przewidywana strata w roku 1989 to 80 mln zł);

— tygodnik „Nasza Wieś” (w 1985 roku nakład wynosił 62 tys. egz.,

sprzedaż 55,8 tys. egz., a wynik finansowy to zysk 4,7 mln zł; w I pół-

roczu 1989 roku nakład spadł do 41 tys. egz., sprzedaż zmalała, a prze-

widywana strata w roku 1989 to 72 mln zł);

— tygodnik „Fundamenty” (w 1985 roku nakład wynosił 29,8 tys. egz.,

sprzedaż 29,2 tys. egz., a wynik finansowy zamknął się stratą 12,6 mln zł;

w I półroczu 1989 roku nakład spadł do 27,4 tys. egz., a przewidywana

strata w roku 1989 to 67 mln zł);

— miesięcznik „Inspiracje” (nakład rozprowadzany w całości w prenume-

racie spadł z 16 tys. egz. w 1985 roku do 12,7 tys. egz. w I półroczu

1989 roku; straty finansowe: w 1985 roku — 12,9 mln zł, a przewidy-

wana w roku 1989 to 74 mln zł).

W uzupełnieniu listy powyższych tytułów podkreśla się, że niezbędne

jest poddanie gruntownej ocenie i opracowanie programu koniecznych zmian

w ofercie tytułowej prasy RSW adresowanej do młodzieży. Przede wszystkim

dlatego, że coraz większa liczba pism młodzieżowych, w tym także ilustro-

wanych, „traci systematycznie czytelników i przeżywa trudności nakłado-

we”. Wynika to — w ocenie Zarządu Głównego RSW „Prasa–Książka–Ruch”

— z niedostosowania zarówno oferty tytułowej jak i sposobu redagowania

poszczególnych tytułów do rzeczywistych potrzeb i zainteresowań młodych

Polaków. Konieczne są więc zasadnicze zmiany w tym zakresie, których

przygotowanie i sprecyzowanie wymaga „odpowiednich konsultacji z orga-

nizacjami młodzieżowymi i reprezentacją młodych dziennikarzy”.

W omawianym raporcie wskazuje się też na pilną potrzebę oceny i opra-

cowania programu zmian w grupie wydawanych przez Spółdzielnię perio-

dyków sportowych. Autorzy piszą wprost, że dalsze utrzymywanie dużej

liczby małych pism i redakcji nie znajduje żadnego merytorycznego uzasad-

nienia. Twierdzą, że i w tej kategorii prasy konieczne są radykalne reformy,

np. skoncentrowanie specjalistycznych periodyków sportowych przy redak-

cjach tygodnika „Sportowiec” i dziennika „Przegląd Sportowy”.

Jak wiadomo, władzom RSW „Prasa–Książka–Ruch” nie udało się wcielić

w życie jakiegokolwiek programu działań naprawczych ani projektu zmiany

statusu formalno-prawnego spółdzielni. Po kilkumiesięcznej dyskusji nad jej
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przyszłością — z udziałem bodaj wszystkich ważniejszych w tym czasie

podmiotów sceny politycznej — Sejm przyjął bowiem ustawę o likwidacji

Spółdzielni (22 marca 1990 roku). Decyzję tę — silnie motywowaną względa-

mi politycznymi — w ciągu kilku następnych lat zrealizowała komisja likwida-

cyjna6. Spośród wielu czynników, którymi kierowała się władza ustawodaw-

cza, dwa wydają się szczególnie istotne.

Po pierwsze — RSW „Prasa-Książka-Ruch” była cały czas utożsamiana

z PZPR, a więc likwidacja Spółdzielni traktowana była jako rychły koniec tej

partii. Nie było to podejście w pełni racjonalne, ponieważ Spółdzielnia była

wprawdzie przedsiębiorstwem politycznie i organizacyjnie podporządkowa-

nym partii, ponosząc z tego powodu rozmaite konsekwencje, zwłaszcza

finansowe, ale należy pamiętać, że redakcje wielu pism, których była właści-

cielem i wydawcą, miały relatywnie duży stopień autonomii i realizowały

swoje funkcje społeczne (np. pisma społeczno-kulturalne, specjalistyczne itp.).

Likwidacja dużego organizmu gospodarczego jakim była RSW „Prasa–Książ-

ka–Ruch” oznaczała jednocześnie upadek tych pism, często z założenia defi-

cytowych, a w konsekwencji — pozbawienie społeczeństwa pewnych kate-

gorii periodyków (np. do dzisiaj nie ma w Polsce ogólnopolskiego pisma spo-

łeczno-kulturalnego, będącego odpowiednikiem „Kultury”, „Życia Literackiego”

czy „Tygodnika Kulturalnego”).

Po drugie — RSW „Prasa–Książka–Ruch” była uważana, słusznie zresz-

tą, za podstawowe źródło finansowania partii, dlatego likwidując je, nowa

władza chciała doprowadzić PZPR do finansowego bankructwa. Tyle tylko,

że uznając konieczność likwidacji Spółdzielni za konieczny warunek „znisz-

czenia” partii, w znacznym stopniu zdezorganizowała rynek prasowy. Już

parę lat później — w trakcie poselskiej debaty m.in. nad skutkami likwidacji

koncernu RSW „Prasa–Książka–Ruch” — przyznali to niektórzy posłowie;

dla przykładu: pos. Marek Siwiec (SLD) stwierdził:

W momencie likwidacji RSW, która była — podkreślam — potrzebna, nastąpił

pewnego rodzaju skok na kasę. Po prostu: tytuły brał, kto chciał — no, może

nie kto chciał, ale siły, które wtedy dominowały.

Jeszcze krytyczniej ocenił to poseł Tadeusz Samborski (PSL), uznając,

że faktycznym celem likwidacji Spółdzielni była chęć obdzielenia jej mająt-

kiem:

6 Komisja ds. Likwidacji RSW „Prasa–Książka–Ruch” została powołana 6 kwietnia 1990
roku, a w jej pierwszym składzie znaleźli się: przewodniczący — Jerzy Drygalski (do 17 listopada
1990 r.), Kazimierz Strzyczkowski (od 18 listopada 1990 roku), sekretarz — Andrzej Grajewski,
członkowie — Jan Bijak, Alfred Klein (odwołany na własną prośbę z dniem 1 marca 1993 roku),
Krzysztof Koziełł-Poklewski, Maciej Szumowski i Donald Tusk. W ciągu 9 lat działalności
Komisji jej skład osobowy zmieniał się czterokrotnie.
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swoich przyjaciół i kolegów, nie myśląc w ogóle o sprawach strategicznych,

to jest zabezpieczeniu polskiego interesu narodowego, społecznego i pań-

stwowego na rynku mediów prasowych. Wtedy ważne było jedno — rozbić to,

co istnieje, wyszarpać dla swoich i zaprzyjaźnionych sił politycznych jak

najwięcej i nie martwić się o przyszłość. Dla jasności — mówię tu o skutkach

braku kompetencji i wyobraźni, przez co wylano dziecko z kąpielą, bowiem

słusznie — podkreślam: słusznie — likwidując podstawy dawnego, partyjnego

kierowania środkami komunikowania się, zlikwidowano zarazem w wielkiej

mierze ekonomiczne przesłanki niezależności i samodzielności polskiej prasy,

co było szkodliwe i krótkowzroczne.7

Omawiane kwestie — choć historyczne — ukazują złożoność ówcze-

snych relacji pomiędzy państwem traktowanym jako system i systemem me-

dialnym, a ściślej — jednym z jego istotnych elementów składowych. W pew-

nym sensie pozostają one jednak nadal aktualne, ponieważ społeczne kon-

sekwencje podejmowanych wtedy decyzji są widoczne również obecnie.

7 W. S o n c z y k, Poselska ocena likwidacji koncernu RSW „Prasa–Książka–Ruch” (na
przykładzie dyskusji sejmowej z roku 1995). Prasa dawna i współczesna, cz. V, red. B. Kosma-
nowa, Poznań 2004, s. 176–177.




