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OD REDAKCJI: Niniejszy, kolejny numer „Zeszytów Prasoznawczych" jest numerem 
podwójnym. Poza działem informacji i recenzji przedstawiamy w nim szereg prac 
i sprawozdań z badań przeprowadzonych przez Krakowski Ośrodek Badań Praso
znawczych w różnych dziedzinach prasy i dziennikarstwa, m.in. pierwsze cząstkowe 
sprawozdanie z interesujących badań nad recepcją prasy codziennej (prof, dr Wł. 
Szewczuk) i stanem języka współczesnej prasy polskiej (mgr M. Kniagininowa). 

Równocześnie zwracamy uwagę praktyków naszej prasy — redaktorów i wy
dawców — na opublikowane obszerne studium poświęcone stanowi organizacyj
nemu redakcji dzienników i czasopism RSW ,Prasa". Jest to pierwsza próba zapre
zentowania różnych schematów i koncepcji organizacyjnych oraz doświadczeń 
praktycznych redakcji kilkunastu rozmaitych gazet, opracowana przez zespół kom
petentnych autorów, kierowników największego w Polsce wydawnictwa praso
wego — RSW „Prasa". Studium to rozszerzone i poprawione w rezultacie uwag 
czytelników, w zasadniczy sposób uzupełnione przez obszerny zarys problematyki 
wydawniczo-drukarskiej ukaże się jako IV tom Biblioteki „Wiedzy o Prasie"' 
KOBP pt.„Redakcja — Wydawnictwo — Drukarnia". W ten sposób przez możliwie 
wszechstronne potraktowanie aktualnej problematyki wiedzy o prasie pragniemy, 
by niniejszy numer „Zeszytów Prasoznawczych" mógł w szerszym stopniu zaspokoić 
rozmaite zainteresowania naszych Czytelników. Jednocześnie zawiadamiamy, że 
w niedługim czasie, jeszcze w okresie lata br., ukaże się z druku następny tj. 
czwarty numer naszego czasopisma. 



R O Z P R A W Y 

DOBROSŁAW KOBIELSKI 
MIECZYSŁAW ZAWADKA 
PIOTR ZIELIŃSKI 

REDAKCJA DZIENNIKA I CZASOPISMA 

OD AUTORÓW 
Praca redakcji dziennika i czasopisma nie znalazła szerszego omówie

nia w naszym powojennym piśmiennictwie. Nie została też w żadnej 
większej pracy przedstawiona działalność wydawnictwa prasowego. Sto
sunkowo najwięcej uwagi czasopiśmiennictwo i literatura fachowa, zaj
mujące się problematyką wydawniczą, poświęciły poligrafice. Problemy 
drukarni prasowej, jej organizacji i pracy, jako zupełnie specyficznego 
organizmu, nie znalazły jednak również należytego miejsca w dość licz
nych publikacjach ostatniego piętnastolecia. Tak więc trzy ogniwa: re
dakcja, wydawnictwo prasowe i drukarnia prasowa, których Wspólnym 
produktem jest dziennik bądź czasopismo1, wypadły z pola zainteresowań 
autorów zajmujących się pomnażaniem dorobku fachowej literatury wy
dawniczej. 

Biorąc pod uwagę ten brak w bibliograf ii piśmiennictwa, poświęconego 
problematyce wydawniczej, podjęliśmy próbę napisania pracy pod ty
tułem: „Redakcja, Wydawnictwo, Drukarnia". 

Ograniczamy się do opublikowania w Zeszytach Prasoznawczych i to 
w skrócie, pięciu rozdziałów pierwszej części, która ilustruje działalność 
redakcji. Aby zorientować Czytelników w całości pracy, zamieszczamy 
spis treści wszystkich trzech części naszej pracy: 

CZĘŚĆ I — REDAKCJA 
1. Funkcje współczesnej gazety; 
2- Typy i rodzaje gazet i czasopism polskich; 
3. Zasady organizacyjne redakcji gazety i czasopisma: Kierownictwo — 

Zespół redakcyjny — Dobór dziennikarzy — Personel redakcyjno-techniczny — 
Łączność z czytelnikami — Odpowiedzialność. 

4. Sekretariat redakcji: Archiwum — Biblioteka. 
5. Dział w redakcji: Pochodzenie materiału — Jak powstaje materiał 

w dziale — Formy — Adiustacja — Działy: partyjny, krajowy lub terenowy, 
zagraniczny, miejski, kulturalny, rolny, sportowy, techniczny, ilustracyjny. 

6. Zawartość dzienników w latach 1950—1960; 
7. Agencje informacyjne, publicystyczne i fotograficzne: Polska Agencja Pra

sowa — Centralna Agencja Fotograficzna — Wojskowa Agencja Fotograficzna — 
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Agencja Robotnicza — Agencja Publicystyczno-Informacyjna (API) — Zachodnia 
Agencja Prasowa (ZAP) — Inne prasowe biuletyny informacyjne. 

CZĘŚĆ II — WYDAWNICTWO 
8. Wydawnictwa prasowe w Polsce; 
9. Organizacja wydawnictwa prasowego; 
10. Planowanie działalności wydawniczej: Założenia wydawnicze — Koszty — 

Plany perspektywiczne, ramowe i operatywne; 
11. Sekcja finansowa w wydawnictwie: Księgowość — Rejestry kosztów: sprze

daży, płac i działalności pomocniczej — Sprawozdawczość okresowa, statystyczna — 
Informacja o wynikach finansowych działalności wydawniczej redakcji; 

12. Sekcja wydawnicza i nakładów: Współpraca z drukarniami — Objętość 
i nakłady — Szata graficzna — Nadzór nad kolportażem — Inspekcja nakładów — 
Propaganda; 

13. Gospodarka papierem w wydawnictwie; 
14. Biuro ogłoszeń: Ogłoszenia w gazecie i czasopiśmie — Organizacja biura, 

sekcji i komórki ogłoszeń — Agencje ogłoszeniowe i współpraca z nimi wydaw
nictwa prasowego; 

15. Administracja w wydawnictwie; 
16. Administracja w redakcji; 
17. Organizacja kolportażu: Sprzedaż kioskowa — Prenumerata. 
CZĘŚĆ III — DRUKARNIA PRASOWA 
18. Techniki druku dzienników i czasopism; 
19. Drukarnia prasowa: Organizacja drukarni prasowej —> Zecernia — Chemi-

grafia — Stereotypia — Drukowanie — Przygotowalnią wklęsłodrukowa — Tra-
wiarnia — Drukowanie; 

20. Maszyny zecerskie; 
21. Maszyny drukujące. 
Pracę naszą zamierzamy w przyszłości zilustrować. Wprowadzimy do 

poszczególnych rozdziałów materiał fotograficzny, schematy, rysunki, 
a także tabele i wzory wszelkiego rodzaju formularzy, używanych w co
dziennej pracy wydawnictwa prasowego i drukarni. Do drukowanych 
niżej rozdziałów wprowadzamy na razie tylko trzy rysunkowe schematy 
organizacyjne redakcji. Zamieszczając fragment opracowania, będącego 
już na ukończeniu, zwracamy się do wszystkich Czytelników Zeszytów 
Prasoznawczych z prośbą o krytykę, nadsyłanie do redakcji uwag doty
czących treści opublikowanych rozdziałów, jak i uwag odnoszących się do 
całości pracy. 

Mamy nadzieję, że głosy Czytelników Zeszytów Prasoznawczych uchro
nią nas od popełnienia błędów, zmniejszających przede wszystkim prak
tyczną przydatność tego opracowania, które — zgodnie z intencją auto
rów — nie rości sobie pretensji do charakteru rozprawy ściśle naukowej. 

Warszawa, maj 1960 

1. FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ GAZETY*) 
Od początków istnienia ludzkości człowiek dążył do przekazywania 

myśli, wymiany informacji i wzajemnej łączności. Temu celowi służyły 
podania przekazywane z ust do ust, przez jedno pokolenie drugiemu. Już 
starożytny Egipt, Grecja i Rzym wymagały wyższej formy przekazywania 
wiadomości. Podanie, pieśń a nawet pismo, znane jednakże tylko nielicz-

*) Wstęp przedstawiający zarys funkcji społecznych współczesnej prasy przy
taczamy w skrócie. W całości opublikowany zostanie w wydaniu książkowym. 
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nym, zostało wzbogacone zebraniem zwoływanym na placu publicznym. 
Odbiorcami słowa mówionego stały się wówczas już setki i tysiące ludzi. 
Forma ta przetrwała do średniowiecza. 

Pierwszym doniosłym wydarzeniem dla łączności intelektualnej spo
łeczeństw i narodów stało się wynalezienie druku. Jednakże jeszcze przez 
następne blisko 200 lat nie potrafiono wykorzystać tego wynalazku jako 
środka, dzięki któremu można wymieniać myśli w sposób ciągły. Od po
łowy wieku XV, aż do pierwszych dziesięcioleci wieku XVI, prymitywny 
jeszcze druk był używany jedynie do druku książek. Pierwsze wydaw
nictwa periodyczne, będące prekursorami dzisiejszej prasy, zjawiły się 
dopiero w wieku XVII. 

Rok 1622 przyniósł Anglii Weekly News, rok 1631 dał Francji Gazette 
de France. Pierwszą polską gazetą stał się Merkuriusz Polski wydany 
w Krakowie w roku 1661. 

W wieku XIX zastosowanie pary, jako siły poruszającej maszynę 
drukarską, przyspieszyło proces produkcji gazety, zwiększyło jej nakład, 
rozszerzyło krąg odbiorców prasy. Dalszy rozwój postępował już bardzo 
szybko, osiągając w ostatnich latach niewiarygodne tempo. Gazeta zy
skała sobie czytelników liczonych już nie na setki tysięcy osób, a na mi
liony. Rozwój prasy postępował równocześnie z wynalezieniem radia, 
kina a później i telewizji. 

Nowe środki masowej łączności, w konkurencji ze sobą, wzbogaciły 
formy działania, zdobywając zainteresowanie coraz to> nowych rzesz od
biorców. Wzrost zaś zainteresowania ludzi szerokim światem i życiem 
własnego kraju, spowodowany rozwojem prasy, radia, kina i telewizji, 
wpłynął z kolei w sposób zasadniczy na wzmożenie ich roli. 

Wraz z narodzinami praisy, jako instrumentu masowego przekazu 
myśli i poglądów, następuje rozwój społecznej funkcji gazety. W począt
kach swojego istnienia gazeta była jednym z ważnych politycznych środ
ków, przy pomocy których młoda burżuazja zwycięsko wkraczała na 
arenę dziejów. Siedząc na przykład dzieje Rewolucji Francuskiej, albo 
walk rewolucyjnych pierwszej połowy XIX w. i okresu Wiosny Ludów, 
stwierdzić można wyraźnie istotną rolę gazet, periodyków i ulotnych 
druków w rozgrywających się wydarzeniach. 

W drugiej połowie XIX w., gdy burżuazja, jako klasa panująca, wy
kazuje coraz wyraźniej swój eksploatatorski, anityludowy charakter, jej 
prasa staje się charakterystyczna dla porządków kapitalistycznych, insty
tucją społeczną. Przede wszystkim jest więc przedsiębiorstwem wielko
kapitalistycznym, którego główny cel stanowi osiągnięcie zysku. Komer
cjalizacja prasy burżuazyjnej, jej sprzedajność, częste podporządkowy
wanie polityki redakcyjnej interesom ogłoszeniodawców, uprawianie taniej 
sensacji, deprawowanie czytelnika, tematyka zbrodni i sexu — oto nie
które następstwa tego zjawiska. Równocześnie coraz wyraźniej dostrze
galna staje się funkcja prasy kapitalistycznej wyrażająca się w urabianiu 
poglądów i kształtowaniu opinii zgodnie z ideowo-politycznymi interesami 
i potrzebami wielkiej burżuazji. Wszystkie te ujemne cechy prasy bur
żuazyjnej ulegają spotęgowaniu i dalszej ewolucji w ostatnim stadium 
rozwoju kapitalizmu — w dobie imperializmu. 

Wszystkie te zjawiska ogólne są konkretne i wymierne także w inte-
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resującym nas dzisiaj zakresie zagadnień tj. w problematyce techniczno-
organizacyjnej prasy. Taki czy inny schemat organizacyjny redakcji, taki 
lub inny układ stosunków pomiędzy redaktorem a wydawcą, taka lub inna 
społeczna i zawodowa ranga dziennikarza — wszystko to jest bowiem 
właśnie konsekwencją sprawy zasadniczej: ustrojowej funkcji prasy. 
W warunkach socjalizmu rola prasy zmienia się zasadniczo. Gazeta 
w służbie społeczeństwa wypełnia zadania całkowicie odmienne. Przed 
prasą nowego typu stanęły zadania, ze znaczenia których nie zdawali 
sobie zapewne sprawy założyciele XVII-wiecznych periodyków. 

Gazeta ponosi dziś odpowiedzialność za wiele form swej służby spo
łecznej. A służba ta jest bardzo różnorodna. Dziennik czy tygodnik jest 
z natury rzeczy instrumentem informowania społeczeństwa o najważniej
szych, bieżących wydarzeniach, narzędziem do mobilizowania społeczeń
stwa do wykonania zadań, jakie przynosi aktualna sytuacja. Prasę naszą, 
a więc prasę socjalistyczną, cechuje przede wszystkim duża wszechstron
ność i jak najściślejszy, codzienny związek z życiem, ze wszystkimi wyni
kającymi zeń problemami. Nasza prasa pełni rolę kolektywnego agitatora, 
propagandysty i organizatora, podnosząc tę funkcję na wysoki poziom 
ideowo^polityczny. Prasa nie tylko przemawia, ale przede wszystkim 
rozmawia ze społeczeństwem. Prasa nowego typu daje obraz walki kla
sowej we wszystkich dziedzinach życia, uczy czytelników patrzeć na 
zjawiska zachodzące w świecie z szerokiej perspektywy internacjonali-
stycznej, pomaga im na codzień w rozumieniu i ocenie praw rządzących 
światem kapitalistycznym zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i po
litycznej i kulturalnej, wreszcie prasa nowego typu uczy wielomilionowe 
masy ludu pracującego, jak w codziennej pracy i walce przyswajać sobie 
i wcielać w życie wytyczne marksizmu-leninizmu. 

Rola prasy polega też na ożywieniu zainteresowań pewnych środowisk 
czy terenów sprawą mającą znaczenie społeczne. Służy temu celowi pu
blicystyka i reportaż poświęcony np. omówieniu gospodarki władz tere
nowych, zakładu pracy, związków czy zespołów twórczych. Publiczne 
zrelacjonowanie sytuacji panującej na danym odcinku, wysunięcie wnio
sków poprzedzonych analizą i krytyką zjawiska, wprowadza je w orbitę 
zainteresowania społecznego, co sprzyja polepszeniu istniejącego stanu 
rzeczy. Omówienie w prasie osiągnięć w zakresie organizacji pracy, wy
nalazczości czy postępu technicznego fabryki, całego zjednoczenia, lub 
gałęzi przemysłu, z reguły ma wpływ na poprawę produkcji. I właśnie 
tematyka ekonomiczna stanowi jeden z podstawowych tematów naszej 
prasy, tematów, który w zasadzie nie powinien i nie schodzi z jej łamów. 
Przyczyną tego jest ten prosty fakt, że budownictwo gospodarcze stanowi 
fundament całego życia publicznego i ta dziedzina jest w orbicie zainte
resowań ludzi. W tej właśnie dziedzinie sporo jest jeszcze trudności do 
pokonania i dlatego nakazem dnia jest nieustanne pobudzanie do mobili
zacji i organizacji sił społecznych. 

Gazeta popiera więc rozwój dobrobytu społecznego, Współdziała w jego 
tworzeniu. Gazeta służy życiu gospodarczemu i politycznemu kraju, mo
bilizuje masy do budowy lepszego życia, do wydajnej pracy, nauki i roz
sądnego wypoczynku. Gazeta wpływa na poprawę społecznej gospodarki. 
Gazeta również uczy. Czytelnik zdobywa wiedzę czytając artykuły pism 
codziennych i periodycznych mówiące o historii, geografii, ekonomii, me-
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teorologii, rolnictwie, medycynie, chemii, astronomii, astronautyce i wielu 
innych dziedzinach nauki. W ten sposób redakcja zbliża do czytelnika 
świat XX wieku i pomaga mu zrozumieć zjawiska otaczające go i kształ
tujące jego życie. Nie bez znaczenia jest też wychowawcza rola prasy. 
Ustosunkowanie się do zjawisk życia społecznego, komentowanie ich 
i popularyzowanie rzeczy dobrych i piętnowanie wszystkiego co wykracza 
poza normy etyki, wpływa na kształtowanie się sądów społeczeństwa. 
Prasa ma wpływ decydujący na wzrost bądź upadek moralności. 

Wielką też rolę odgrywa gazeta jako rzecznik praworządności i spra
wiedliwości społecznej. Nie może być większej pomocy w wykrywaniu 
przestępczości i w tępieniu wszelkiego bezprawia, jak mobilizowanie 
opinii publicznej do tego, aby nie tolerowała zjawisk, które działają na 
szkodę interesu społecznego. 

Wreszcie gazeta jest doradcą w życiu codziennym, jest pośrednikiem 
w załatwianiu dziesiątków spraw ludzi pracy. Tu na czoło wysuwa się 
szczególny rodzaj informacji jaką jest ogłoszenie. 

Prasa nowego typu, nasza prasa, a gazety partyjne w pierwszym rzę
dzie, nie ogranicza się jedynie do rejestrowania faktów, lecz stara się 
uogólniać doświadczenia i wyjaśniać sens wydarzeń, daje busolę, która 
pozwala zrozumieć sens toczącej się walki. Nie przygląda się biernie 
temu wszystkiemu co dzieje się na świecie, lecz zajmuje czynną, wal
czącą postawę. 

Te różnorodne funkcje gazety stawiają jej zespół redakcyjny przed 
zadaniem niezmiernie skomplikowanym. Spełnienie codziennych lub co
tygodniowych obowiązków w sposób zgodny z interesem społecznym wy
maga od redakcji dużego hartu politycznego i wielkiego poczucia odpo
wiedzialności społecznej. Prócz tego jednak potrzebna jest też i właściwa 
organizacja pracy w redakcji. Zorganizowanie zaś pracy, tak jak i stopień 
odpowiedzialności za nią, zależne są w dużej mierze od typu i rodzaju 
gazety bądź czasopisma. 

Rola społeczna prasy w socjalizmie wymaga także organizacji pracy 
nowego typu. I tak np. szczególnie doniosłą rolę ma do spełnienia dział 
ekonomiczny, nie mówiąc już o dziale partyjnym. Chodzi tu zresztą nie 
tylko o konsekwencje w zakresie takiego czy innego typu funkcjonalnego, 
ale o podstawowe zasady organizacyjne w strukturze prasy socjalistycz
nej. I tak np. kolegialny styl pracy w redakcjach gazet nowego typu 
wyznacza szczególnie wysoką rangę kolegium redakcyjnemu — ośrodkowi 
kolegialnej myśli ideowo-politycznej w redakcji. Organizm ten nie istnie
jący w ogóle, albo też odgrywający tylko podrzędną rolę w redakcjach 
gazet burżuazyjnych, stanowi u nas istotny instrument kształtowania 
oblicza i koncepcji pisma. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że zasady 
i struktura socjalistycznego wydawnictwa prasowego różnią się także 
w zasadniczy sposób od analogicznego wydawnictwa kapitalistycznego' 
ze względu na całkowicie odmienną funkcję społeczną. Dlatego studio
wanie i uogólnianie doświadczeń praktycznych w zakresie organizacji 
naszych redakcji i wydawnictw, posiada również doniosłe znaczenie teore
tyczne wzbogacając wiedzę o prasie nowego typu. 
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2. TYPY ORAZ RODZAJE GAZET I CZASOPISM POLSKICH 

W 1958 roku ukazywały się w Polsce 924 *) gazety i czasopisma o różnej czę
stotliwości. Łączny jednorazowy nakład tych tytułów wynosił przeciętnie 21.460 tys. 
egzemplarzy. Z ilości tej jednorazowy nakład gazet, ukazujących się co najmniej 
sześć razy w tygodniu, wynosił 4.107 tys. egzemplarzy. Nakład gazet ukazujących 
się co najmniej dwa razy w tygodniu, wynosił jednorazowo 1.144 tys. egz. Resztę 
stanowiły czasopisma. Ten globalny jednorazowy nakład sprawił, że w 1958 roku 
wypadały w Polsce 183 egzemplarze gazet na tysiąc mieszkańców. W tym samym 
czasie, na tę samą ilość mieszkańców, na Węgrzech przypadało 125 egz., w Austrii 
187 egz., w Czechosłowacji 155 egz., w Hiszpanii 68 egz., w Jugosławii 48 egz., 
w NRF 277 egz., w Danii 376 egz., we Francji 244 egz. 

Z podanej ilości tytułów, znakomita większość bo 629 gazet i czasopism, wy
dawanych jest w Warszawie. Większość tytułów, których redakcje znajdują się 
w Warszawie, ma zasięg ogólnopolski. Są to tak zwane gazety i czasopisma cen
tralne, kolportowane na terenie całej Polski. Należą do nich przede wszystkim 
niektóre dzienniki oraz czasopisma społeczno-polityczne, kulturalne, literackie 
i magazyny ilustrowane. 

Czołową grupę pism centralnych stanowią dzienniki. Z 53 gazet ukazujących się 
w Polsce minimum dwa razy w tygodniu, 18 wydawanych jest w Warszawie. 
W tym 10 gazet to dzienniki ukazujące się 6 lub 7 razy w tygodniu. Gazety cen
tralne to w pierwszym rzędzie pisma PZPR i stronnictw politycznych, Centralnej 
Rady Związków Zawodowych, Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz dzienniki 
popołudniowe. Czołowym pismem partyjnym jest Trybuna Ludu, organ КС PZPR, 
a głównym dziennikiem porannym Życie Warszawy, posiadające cztery mutacje, 
wydawane pod oddzielnymi tytułami dla Białegostoku, Olsztyna, Radomia i Często
chowy. Życie Warszawy ma też swój cotygodniowy dodatek ilustrowany. 

Oprócz gazet centralnych wydawane są gazety o zasięgu wojewódzkim. W każ
dym z miast wojewódzkich ukazuje się od 1 do 4 dzienników. W niektórych ośrod
kach wojewódzkich wydawane są też periodyki literackie, kulturalne, społeczno-
polityczne. Gazety o zasięgu wojewódzkim, podobnie jak i większość pism cen
tralnych ukazują się przeważnie 6 razy w tygodniu. Niektóre jednak dzienniki 
wojewódzkie ukazują się 7 razy w tygodniu. Siódme wydanie jest najczęściej wy
dawane pod innym tytułem i nierzadko w mniejszym formacie niż normalne, 
codzienne wydanie, ale w zwiększonej objętości. Przykładem może tu być Gazeta 
Poznańska mająca siódme wydanie pod tytułem Niedziela, w formacie mniejszym 
o połowę od wydania codziennego, lecz w objętości dwukrotnie większej niż na j 
większa objętość gazety w dniu powszednim. 

Siódme wydanie gazet partyjnych i wydania sobotnio-niedzielne tych dzienni
ków mają zbliżony charakter. Są to w przeważającej części wydania o charakterze 
magazynowym. Pierwsze wydania sobotnio-niedzielne i niedzielne pojawiły się 
w roku 1957. W latach 1958—1959 większość gazet partyjnych miała już swe szóste 
bądź siódme wydanie poświęcone publicystyce na tematy kulturalne, społeczne, 
popularno-naukowe i regionalne. Część miejsca zajmują w tych wydaniach mate
riały typu ciekawostek z różnych dziedzin i z różnych stron świata. 

Publikowanie wzbogaconych numerów sobotnio-niedzielnych bądź siódmych 
wydań zostało podyktowane dążnością wydawnictw do ustawicznego, zwiększania 

]) Wszystkie przytoczone dane cyfrowe pochodzą z Rocznika statystycznego GUS 
na rok 1959 str. 302, 303 i 462 oraz z Rocznika statystycznego Warszawy 1959 
wyd. Polgos str. 200. 
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czytelnictwa gazet wojewódzkich. Niektóre dzienniki nie mające rozszerzonego wy
dania gazet w szóstym dniu tygodnia, bądź też niezależnego siódmego wydania, 
wydają w ciągu tygodnia dodatki społeczno-kulturalne. 

Część dzienników wojewódzkich wydaje swe szóste wydanie w objętości zwięk
szonej jako numer sobotnio-niedzielny. W województwach, w niedzielę, ukazuje się 
w zasadzie tylko jedna gazeta. Dziennik ukazujący się w niedzielę nie ukazuje się 
w poniedziałek. Niektóre gazety wojewódzkie wydają mutacje często pod innymi 
tytułami, np. Gazeta Pomorska wydaje mutację dla Torunia pod tytułem Gazeta 
Toruńska. 

Gazety wojewódzkie można podzielić na trzy typy: dzienniki będące organami 
partii, dzienniki poranne oraz dzienniki popołudniowe. Dzienniki poranne i popo
łudniowe ukazują się w zasadzie 6 razy w tygodniu. Siódme wydanie mają jedynie 
gazety partyjne. 

Wszystkie gazety wydawane w Polsce realizują politykę wynikającą z pro
gramu politycznego i ideologicznego Frontu Jedności Narodu. Stwierdzając ten 
stan rzeczy, w paru słowach należy wspomnieć o charakterze gazet partyjnych 
i porannych, szczególnie wojewódzkich. 

Dotychczasowa praktyka określiła, że o r g a n y p a r t i i prowadzą w szer
szym zakresie publicystykę, wypływającą bezpośrednio ze stanowiska PZPR w spra
wach polityki międzynarodowej i wewnętrznej. Prasa ta, w swej działalności 
reporterskiej, ukazuje kierowniczą rolę polityczną organizacji partyjnych w życiu 
zakładu produkcyjnego, wskazuje jakimi drogami należy wprowadzać w życie 
uchwały Partii w sprawach kluczowych dla gospodarki narodowej, jednym słowem 
wskazuje jak w codziennej pracy budować ustrój socjalistyczny. Prasa partyjna 
poświęca specjalnie dużo miejsca pracy organizacji partyjnych na wsi oraz zagad
nieniom ideologicznym w dziedzinie kultury, sztuki, szkolnictwa itp. Czołowe 
miejsce, jakie w naszym systemie prasowym zajmują gazety partyjne, jest prostym 
odzwierciedleniem faktycznej przewodniej roli jaką w życiu kraju odgrywa PZPR. 
Leninowskie zasady działalności organizatorskiej prasy znajdują najpełniejsze urze
czywistnienie w tej grupie gazet. Omawiając w dalszym ciągu praktyczne do
świadczenia i metody redagowania gazet, niejednokrotnie jeszcze będziemy ilustro
wać praktycznymi przykładami taką właśnie rolę naszej prasy partyjnej. 

O r g a n y p r a s o w e ZSL c z y SD odzwierciedlają swą treścią działanie 
tych stronnictw i współdziałają w realizacji zadań politycznych spełnianych przez 
te stronnictwa w ramach Frontu Jedności Narodu. 

P r a s a p o r a n n a n i e p a r t y j n a , opierająca się na programie realizo
wanym przez PZPR, prowadzi publicystykę z pozycji Frontu Jedności Narodu, 
a więc z pozycji współpracy społeczeństwa bezpartyjnego, stronnictw politycznych 
i organizacji masowych. Prasa ta jest czytana głównie przez czytelników o różnym 
nastawieniu politycznym i ideologicznym, stojących w różnych odległościach od 
polityki PZPR. 

Wielu czytelników prasy porannej czyta również p r a s ę p o p o ł u d n i o w ą , 
jednakże odbiorcą jej są w pierwszym rzędzie czytelnicy szukający krótkiej infor
macji krajowej i zagranicznej. Prasa ta niewiele miejsca poświęca publicystyce 
i problemowemu reportażowi. Zdobywa ona sobie tych czytelników, których przy
ciąga do pisma głównie krótka treść zamieszczonego materiału oraz atrakcyjność 
formy. Odbiorcą pism popołudniowych jest głównie pewna część ludności dużych 
miast. Obserwuje się dużą poczytność i wpływ tej prasy na znaczną część społe
czeństwa, co musi określać rolę i znaczenie wychowawcze dzienników popołudnio-
dniowych. 
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Osobnym rodzajem prasy są g a z e t y p o w i a t o w e . Gazety te ukazują się 
zazwyczaj raz na tydzień lub 2 razy tygodniowo. Niewielka ich część ma często
tliwość ukazywania się dwutygodniową, czy miesięczną. Ogółem jest w Polsce kol
portowanych przez „Ruch" 31 gazet powiatowych o łącznym jednorazowym nakła
dzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. Prasę powiatową należy określić mianem 
prasy lokalnej. Gazety te, wydawane przez powiatowe komitety PZPR bądź po
wiatowe komitety Frontu Jedności Narodu, poświęcone są w głównej mierze 
problematyce polityczno-społecznej i gospodarczej terenu, na którym są kolpor
towane. Niektóre z tych gazet, dzięki dobrze przemyślanej koncepcji i treści, osiąg
nęły nakład dochodzący do 40 tys. egzemplarzy. Rozwój prasy lokalnej, poświęconej 
problematyce poszczególnych powiatów czy miast, rozszerza zasięg czytelnictwa 
prasy w Polsce. 

Jeśli idzie o t y g o d n i k i i m i e s i ę c z n i k i , to można je w zasadzie 
podzielić na następujące grupy tematyczne: 

a) literackie; 
b) społeczno-kulturalne; 
c) kobiece; 
d) młodzieżowe; 
e) ilustrowane (magazyny); 
f) popularno-naukowe; 
g) naukowe; 
h) branżowe (organizacji zawodowych); 
i) urzędowe. 
Jest to oczywiście podział bardzo ogólny. Pewne pisma można zaliczyć jedno

cześnie do dwóch grup. Dla przykładu tygodnik Dookoła świata jest pismem 
młodzieżowym, ale również jest on magazynem ilustrowanym. 

3. ZASADY ORGANIZACYJNE REDAKCJI GAZETY I CZASOPISMA 
Wszelkie uogólnienia w dziedzinie problematyki techniczno-redakcyjnej winny 

być rezultatem gruntownego prześledzenia możliwie jak najbogatszych doświadczeń 
praktyki prasowej i to w dłuższym okresie czasu. Niewątpliwie poglądy na szcze
gółowe rozwiązania koncepcji organizacyjnej redakcji są płynne. Struktura orga
nizacyjna pisma stanowi wypadkową funkcji i zadań spełnianych przez nie oraz 
zespołu warunków i środków materialnych, w których gazeta zadania te wypełnia. 
Nieco odmienne były szczegółowe rozwiązania organizacyjne stosowane 10 lat 
temu w gazetach „czytelnikowskich" — niż w gazetach partyjnych. Inne możliwości 
organizacyjne posiadają duże dzienniki centralne, inne małe redakcje wojewódzkie. 

Kierując się sformułowaną powyżej zasadą, że wszelkie uogólnienia w zakresie 
organizacji pracy w redakcji powinny stanowić syntezę najrozmaitszych występu
jących w praktyce wariantów organizacyjnych, przykładowo przytaczamy poniżej 
szereg ich przykładów. 

Trzy elementy: k i e r o w n i c t w o , s e k r e t a r i a t , d z i a ł — występują 
niemal we wszystkich redakcjach. Obok nich istnieje szereg komórek usługowych: 
hala maszyn, korekta, archiwum, biblioteka oraz administracja. 

Aby zobrazować układ organizacyjny dzienników i tygodników, w różnych 
ich grupach, zamieszczamy poniżej schematy organizacyjne *) kilkunastu redakcji 
warszawskich i terenowych. 

*) Schematy organizacyjne redakcji podano w oparciu o dane wydawnictw 
z kwietnia 1960 r. Należy zaznaczyć, że w wydaniu książkowym czytelnik znajdzie 
rysunkowe schematy organizacji pracy wszystkich redakcji, o których tu mowa. 
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A. DZIENNIKI 

TRYBUNA ROBOTNICZA 
1. Redaktor naczelny — zakres 

obowiązków nie odbiegający od czyn
ności spełnianych przez redaktora na
czelnego w innych dziennikach. 

2. Zastępcy redaktora naczelnego— 
2 redaktorów. 

a) jeden sprawuje nadzór nad dzia
łem ekonomicznym i partyjnym, 

b) drugi nad działem publicystycz
nym i zagranicznym, 

c) na zmianę (co tydzień) sprawują 
nadzór nad Magazynem Niedzielnym. 

3. Sekretarz odpowiedzialny redak
cji — 1 redaktor. 

Do obowiązków należy planowanie 
numeru, koordynacja prac między 
działami, przygotowanie materiałów 
publicystycznych na tzw. „kolegium 
artykułowe", nadzór nad pracą działu 
informacyjnego i fotoreporterskiego. 

4. Sekretariat odpowiedzialny re
dakcji — 2 redaktorów. 

W zakres obowiązków wchodzi se
lekcja materiałów agencyjnych, kwali
fikowanie materiałów na strony muta
cyjne, ostateczne czytanie materiałów 
przekazywanych do drukarni, makieto
wanie stron, czytanie odbitek gotowych 
stron przed ich skalandrowaniem. 

5. Kierownik działu techniczno-
organizacyjnego — l pracownik. 

W zakres obowiązków wchodzi 
nadzór nad pracownikami techniczny
mi redakcji, nad pomocą redakcyjną 
(korektorzy, pracownicy działu listów, 
interwencji, maszynistki itd.), kontak
ty z drukarnią, „Ruchem" i kierow
nictwem wydawnictwa (sprawy budże-
towo-finansowe redakcji), prowadzenie 
książki protokołów z posiedzeń kole
gium, referowanie spraw kadrowych, 
nadzór nad przygotowaniem materia
łów na tzw. kolegium wierszówkowe, 
śledzenie terminowości druku gazety 
i nakładu. 

6. Dział ekonomiczny — 1 k ie row
nik i 7 pracowników. 

7. Dział partyjny — i k ierownik 
i 3 pracowników. 

8. Dział informacji katowickiej 
i terenowej — 1 kierownik i 13 p ra 
cowników. 

9. Dział kulturalny — 1 k ie row
nik i 2 pracowników. 

10. Dział sportowy — 1 kierownik 
i 2 pracowników. 

11. Dział zagraniczny — 2 p ra 
cowników. 

12. Redakcja nocna — 1 k ie row
nik i 2 pracowników. 

13. Dział fotoreporterski — 3 p ra 
cowników. 

14. Dział techniczny — 2 r edak 
torów technicznych. 

15. Dział listów i interwencji — 
1 kierownik (dziennikarz) i 3 siły 
pomocnicze plus maszynistka. 

Zakresu kompetencji działów nie 
charakteryzujemy, gdyż nie odbiegają 
one od ogólnie przyjętych zasad, a ma
teriały te podajemy na innym miejscu. 

W zakres obowiązków kierowników 
działów wchodzi: organizacja p racy 
w dziale, opracowanie planu pracy 
wewnątrzdziałowego i kontrola jego 
wykonania, instruowanie pracowników, 
adiustacja materiałów, współdziałanie 
w zabezpieczeniu skuteczności krytycz
nych materiałów dostarczanych przez 
dział, dbanie o utrzymanie stałej wię
zi pracowników działu z działem li
stów, odpowiedzialność za dyscyplinę 
pracy i stały wzrost zawodowy i ideo
wy pracowników, utrzymywanie stałej 
więzi z odnośnym wydziałem KW 
PZPR oraz organizowanie aktywu po-
zaredakcyjnego dla współpracy z dzia
łem. 

Obowiązki kierownika redakcji 
nocnej: 

Do zakresu specyficznych obowiąz
ków kierownika redakcji nocnej na
leży: redagowanie depesz i piecza nad 
ich układem, dbanie o przestrzeganie 
harmonogramu łamania stron depeszo
wych i druku całej gazety bez szkody 
dla jej aktualności, troska o estetycz
ną i atrakcyjną szatę graficzną pisma. 

Obowiązki pracowników działu: 
Do zakresu obowiązków pracowni

ka działu należy: pisanie materiałów 
redakcyjnych zgodnie z planem prze
widzianym dla danego działu. Charak
ter i zakres tych obowiązków określa 
się indywidualnie z każdym pracowni
kiem. Pracownik działu jest obowiąza
ny — w miarę możności — przebywać 
w terenie, sprawdzać u źródła wiaro-
godność zebranych materiałów, infor
mować redakcję o wszystkich spostrze
żeniach poczynionych w terenie, mimo 
że nie są związane z bezpośrednim ce
lem wyjazdu, sprawdzać i kontrolować 
skuteczność swoich krytycznych ma
teriałów zamieszczonych w gazecie, 
składać z tego sprawozdania swojemu 
kierownikowi. 
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Obowiązki redaktorów technicz
nych: 

Redaktorzy techniczni mają obo
wiązek przestrzegania harmonogramu 
łamania gazety, dbania o wysoki po
ziom szaty graficznej i wykonywanie 
wszelkich poleceń przekazanych im 
przez sekretariat, względnie kierowni
ka redakcji nocnej. 

Magazyn Niedzielny „Trybuny Ro
botniczej" — i k ierownik i 7 pracow
ników. 

Specyfika Magazynu wymagała od 
kierownictwa redakcji Trybuny Robot
niczej wydzielenia zespołu z kierowni
kiem na czele na prawach jak gdyby 
odrębnej redakcji, kontrolowanej jed
nak przez kolegium redakcyjne. Kie
rownik Magazynu jest równocześnie 
członkiem kolegium Trybuny Robot
niczej i do jego obowiązków należy 
redagowanie Magazynu, zabezpieczanie 
materiałów do 12-stronicowego numeru 
Magazynu, współpraca z autorami po-
zaredakcyjnymi, planowanie numeru 
itd. Ma on swego zastępcę, który rów
nocześnie pełni obowiązki jak gdyby 
sekretarza redakcji Magazynu. 

Każdy z pracowników redakcji 
Magazynu ma zakres pracy związany 
z redagowaniem poszczególnych ko
lumn (np. kultura, technika, moda, 
wychowanie fizyczne). Jednocześnie 
pracownicy Magazynu mają obowiązek 
dostarczenia pewnej ilości własnego 
materiału. 

Do opracowania graficznej strony 
Magazyn posiada grafika na etacie, 
który zajmuje się graficznym projek
towaniem kolumn, dostarcza winiety, 
przerywniki, rysunki itp. 

Pomoc redakcyjna „Trybuny Ro
botniczej": 

K o r e k t a — 11 osób 
Podział na zespoły: dwie osoby 

pracują stale w dzień. Dokonują ko
rekty materiałów złożonych w nocy, 
głównie dla Magazynu oraz częściowo 
na strony mutacyjne. Pozostałe 9 osób 
pracuje na zmiany (dwie zmiany). Ro
tację głównej części zespołu korektor-
skiego zaprowadzono celem zwiększe
nia odpowiedzialności za wykonaną 
pracę. Aktualny zespół odpowiada za 
całość pracy korektorskiej nad gazetą. 
Dodatkowo dla tych zespołów wprowa
dzono obowiązek przeczytania dwóch 
pierwszych stron gazety (trzecia super-
rewizja) przed ruszeniem, względnie 
jeżeli się to nie uda po ruszeniu ma
szyny rotacyjnej. Praktykę tę podykto
wał redakcji fakt, że praca nad stro

nami depeszowymi odbywa się w tem
pie przyspieszonym, co jest związane 
z harmonogramem druku gazety. 

A r c h i w u m i b i b l i o t e k a — 
3 osoby (kierownik, referentka i pomoc 
biurowa) 

Archiwum podzielone jest na na
stępujące działy: 

1. Dział czasopism — (przyjmuje, 
przydziela i przechowuje uporządko
wane i pozszywane czasopisma —• ak
tualne i bieżące); 

2. Dział wycinków — (dokumenta
cja prasowa) przede wszystkim własna 
oraz wybranych przez redakcję te
matów; 

3. Dział fotografii — segregacja, 
klasyfikacja i przechowywanie; 

4. Dział biblioteki podręcznej — 
książek naukowych i czasopism krajo
wych jak i zagranicznych. 

GŁOS SZCZECIŃSKI 
Podstawą systemu organizacyjnego 

Głosu Szczecińskiego są zasady przy
jęte przez zespół na przełomie lat 
1957/58. Zasady te określiły koncepcję 
gazety wojewódzkiej tak jak widzi ją 
zespół redakcyjny, system pracy i wy
nagrodzenia dziennikarzy, koncepcję 
pracy działu, zakres uprawnień i odpo
wiedzialności kierowników działów 
i kolegium. 

Oto główne założenia opracowane 
przez zespół Głosu Szczecińskiego. Ga
zeta musi uwzględniać priorytet tema
tyki wojewódzkiej. Dla uniknięcia nie
bezpieczeństwa zaściankowości i ogra
niczenia tematyki konieczne jest za
gwarantowanie w piśmie miejsca dla 
problemowego informowania o życiu 
kraju. Jednocześnie gazeta wojewódzka 
powinna wiele miejsca poświęcać pro
blematyce zagranicznej, tak żywo inte
resującej czytelników, w wypadku 
Głosu Szczecińskiego — sprawom nie
mieckim i skandynawskim. Koncepcji 
gazety musi towarzyszyć właściwa or
ganizacja działów. Tradycyjny układ 
działów nie zdawał egzaminu. Obok 
działu rolnego istniał dział rad naro
dowych, obok ekonomicznego :— dział 
reportażu itp. Działy te były z zasady 
słabe; składały się z 2—3 osób. Działy 
opracowywały materiały tylko z zakre
su swojej tematyki. Niezależnie więc 
od wymogów życia, redakcja otrzymy
wała określone liczebnością poszczegól
nych działów jednakowe w każdym 
miesiącu porcje materiałów. Dzienni
karz skazany był zdaniem kierownic
twa Głosu Szczecińskiego na pracę po 
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tzw. „linii swojego działu" — tak poję
ta specjalizacja groziła w konsekwen
cji wyjałowieniem, zbliżał się kryzys. 
Z zasady duża liczba tego typu działów 
usztywniała podział pracy, tworzyła te
matyczne szczeliny. 

Doszedłszy do takich wniosków re
dakcja postanowiła zreorganizować 
działy w taki sposób, który by usunął 
istniejące wady. Zamiast więc kilku 
małych działów: rolnego, ekonomiczne
go, kulturalnego, partyjnego itp. utwo
rzono jeden dział o nazwie 

dział wojewódzki, ustalając jedno
cześnie odpowiedzialność za: opraco
wywanie planów pracy, kwalifikację 
materiałów i wychowanie kadr. Każdy 
dziennikarz, zachowując swoją specja
lizację lub otrzymując nową, otrzymał 
prawo opracowywania każdego tematu 
zaplanowanego i interesującego go 
warsztatowo. Dział opracowuje plan 
tematyczny problematyki wojewódz
kiej — proporcje tematyczne zależne 
więc są nie od liczby pracowników 
działu, zainteresowanych poszczególny
mi problemami, czy od ilości działów, 
ale od potrzeb życia, od założeń poli
tyki redakcyjnej. Może się zdarzyć, że 
w jednym miesiącu dział opracowuje 
połowę materiałów z dziedziny np. po
stępu technicznego, w innym miesiącu 
proporcje rozłożą się z korzyścią dla 
innego tematu czy dziedziny życia. 

W następstwie jednak dalszej ewo
lucji organizacyjnej dział wojewódzki 
przekształcony został w tzw. redakcję 
wojewódzką, która składa się z dwóch 
członów: działu ekonomicznego i działu 
społecznego. Piszemy o tym dalej, oma
wiając działy w redakcji Głosu Szcze
cińskiego. 

Redakcja zrezygnowała z norm, 
określających obowiązki pisarskie po
szczególnych dziennikarzy. Przyjęto za
sadę, że nie sztywna norma, ale po
trzeba redakcji decyduje o tym, co po
winien dziennikarz pisać. Rezygnując 
z norm dopuszczono do działania, zda
niem redakcji, talent, doświadczenie, 
szybkość: kto więcej i lepiej, ten lep
szy. Przyjęto zasadę, że kierownicy 
działów mają obowiązek pisania. Za 
kierownictwo działem dziennikarze 
otrzymują, w zależności od liczebności 
działu, comiesięczną kwotę w wysoko
ści od 200—1.250 zł. Resztę ich wyna
grodzenia stanowią honoraria za napi
sane artykuły. Redakcja zerwała z ist
niejącą tam dawniej praktyką, polega
jącą na tym, że kierownictwo redakcji 
jest czynnikiem, powołanym tylko do 

przerabiania artykułów, a kolegium zaś 
redakcyjnym sądem, ferującym co
dziennie wyroki na wszystkie artykuły. 

Kierownictwo Redakcji 
Składa się ono z redaktora naczel

nego, zastępcy i sekretarza redakcji. 
Nie ma sztywnego podziału pracy 

między redaktorem naczelnym a jego 
zastępcą. Kierownictwo dzieli się pracą 
w zależności od potrzeb. Redaktor na
czelny jest faktycznym kierownikiem 
pisma. W takim samym stopniu jest 
kierownikiem pisma zastępca redaktora 
naczelnego. Wynika to ze stylu pracy 
kierownictwa. W redakcji Głosu Szcze
cińskiego przyjęty jest sposób codzien
nego redagowania numeru w trzyoso
bowym składzie: redaktor naczelny, 
zastępca i sekretarz. 

Ten tryb pracy reguluje wszystkie 
inne sprawy: uzgodnienie opinii o ar
tykule decyduje o jednakowym stano
wisku kierownictwa wobec działu lub 
dziennikarza, przyjęcie kierunku ja
kiejś akcji zakłada jednolitą działal
ność inspiracyjną. Wynika to także ze 
stylu współpracy między redaktorem 
naczelnym i jego zastępcą. We wszyst
kich istotnych sprawach, dotyczących 
kierowania pismem obaj ci redaktorzy 
starają się bezwzględnie uzgodnić swo
je zdanie. W wypadku więc nieobecno
ści naczelnego, lub okresowego dziele
nia się pracą, zastępca redaktora na
czelnego jest faktycznym kierownikiem 
redakcji w takim samym stopniu, jak 
redaktor naczelny. 

Kolegium 
Kolegium w redakcji, poza redak

torem naczelnym i zastępcą, jest w y-
b i e r a l n e . W wyborach bierze udział 
zespół redakcyjny. W wyniku ostatnich 
wyborów do kolegium wchodzą, oprócz 
redaktora naczelnego i zastępcy, sekre
tarz redakcji i trzej kierownicy dzia
łów — a więc c a ł e kierownictwo re
dakcji. Dzięki temu kierownictwo re
dakcji ma ułatwiony kontakt z dzia
łami. 

Zmiana charakteru działów (o czym 
niżej) oraz obecny skład kolegium wy
wierają określony wpływ na jego pra
cę. Do rzadkości należą, jak twierdzi 
redakcja, częste kiedyś posiedzenia ko
legium poświęcone ocenie artykułów. 
Z zasady słabe lub wątpliwe artykuły 
zostają dyskwalifikowane już w dzia
łach. 

Praca kolegium skupia się więc 
przede wszystkim na opracowaniu te
matycznych zadań pisma, ocenie pracy 
gazety, omawianiu spraw redakcyjno-
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wydawniczych, skupia się na pracy 
koncepcyjnej, inspirującej zespół lub 
wytyczającej kierunki działania pisma. 

Sekretariat odpowiedzialny 
Składa się z dwóch pracowników: 

sekretarza redakcji i jego pomocnika, 
redaktora technicznego. Zdaniem kie
rownictwa Głosu Szczecińskiego obec
ny układ organizacyjny sekretariatu 
będzie musiał ulec zmianie. 

Zmiana ma dotyczyć w głównej 
mierze organizacji pracy redaktora 
technicznego. Obecnie redaktor tech
niczny przyjmuje i wysyła do chemi-
grafii klisze oraz robi makiety numeru. 
Redakcja uważa, że system ten jest 
niepotrzebny z wielu powodów. Grupa 
ludzi wkłada wiele wysiłku w opraco
wanie koncepcji numeru. W rezultacie 
powstaje makieta, która nigdy nie od
da intencji redagującego. Redakcja 
dzienna „koronuje" swoją pracę wysła
niem makiety. Następuje przerwa — 
wieczorem zaczyna pracę zespół noc
ny. W tej sytuacji redaktor techniczny 
staje się w gruncie rzeczy kontrolerem 
pilnującym, aby metrampaż złamał nu
mer według wyrysowanej, martwej 
makiety. Powstaje z tego powodu wiele 
nieporozumień i często najlepsze po
mysły biorą w łeb. 

W tym stanie rzeczy redakcja za
mierza zlikwidować funkcję „makieto-
wicza" i wprowadzić rotacyjną pracę 
redaktorów technicznych, którzy za
czynaliby ją w redakcji o 11-tej przed 
południem, a kończyli, przy dwóch 
przerwach, wraz z drukiem numeru. 
Byliby oni prowadzącymi numer re 
daktorami technicznymi, a ich sprawą 
byłoby, czy będą się posługiwać makie
tami, czy nie. 

Do sekretariatu redakcja chce przy
jąć pomocnika sekretarza, który czy
niłby wstępną adiustację, zwłaszcza 
informacji, załatwiał korespondencję, 
przekazywał artykuły dziennikarzom 
i prowadził teczki materiałowe, dbałby 
o pracę archiwum klisz i koordynował 
pracę fotoreporterów. 

Działy: 
1. Wojewódzki — cała problematy

ka województwa, materiały głównie na 
III kolumnę. 

2. Krajowy — problematyka krajo
wa, miejsce — kolumna IV. Kierownik 
działu pracujący w redakcji. Od czasu 
do czasu wyjazd dziennikarza na re 
portaż. Zasadniczy trzon działu tworzą: 
etatowy pracownik redakcji w Warsza
wie, etatowy pracownik w Gdańsku, 
5 korespondentów — ryczałtowców 

w Poznaniu, Koszalinie, Zielonej Gó
rze, Wrocławiu i Katowicach oraz ma
teriały agencyjne AR, PAP, Wiedza 
i Technika AR, ZAP itp. 

3. Zagraniczny — należą do niego 
obaj depeszowcy, którzy mają obowią
zek pisania. 

4. Miejski i terenowy. 
5. Sportowy — (jednoosobowy). 
6. Listów i interwencji. 
Od roku dział wojewódzki został 

podzielony na dwa człony. Ze względu 
na wysunięcie na czoło problemów eko
nomicznych rozdzielono tee dział na 
dział ekonomiczny (rolnictwo, przemysł, 
gospodarka morska, budownictwo itp.) 
oraz dział społeczny (problematyka par
tyjna, społeczna, kulturalna, oświata 
i wychowanie, organizacje społeczne, 
sądownictwo, rady narodowe itp.). Dwa 
te działy tworzą tzw. redakcję woje
wódzką. 

Redakcja zamierza też wydzielić 
w przyszłości dwóch dziennikarzy 
i utworzyć komórkę, poświęconą wy
łącznie sprawom postępu technicznego 
i nauki. 

Ulegnie też reorganizacji dział li
stów i interwencji. Dotychczas spełnia 
on rolę biura skarg i zażaleń. Redakcja 
chce utworzyć dział, który zająłby się 
łącznością z czytelnikami, rozwojem 
ruchu korespondentów robotniczo-
chłopskich, pracą z autorami obcymi 
oraz badaniem opinii czytelników (an
kiety, wywiady, opracowywanie listów 
i sygnałów). 

Ilość zatrudnionych w redakcji 
Głosu Szczecińskiego. 

Ogółem w redakcji (bez wydania 
niedzielnego 7-my Głos Tygodnia) pra
cuje 34 dziennikarzy. 

Z tego: 
Sekretariat — 2 dziennikarzy, 
Dział ekonomiczny — 8, 
Dział społeczny — 6, 
Dział krajowy — 2, 
Dział zagraniczny — 2, 
Dział miejski i terenowy — 6, 
Dziennikarzy z obowiązkiem pisa

nia — 28. 

GAZETA POZNAŃSKA 
Gazeta Poznańska zatrudnia 31 

dziennikarzy, 16 pracowników tech
niczno-administracyjnych, 7 pracowni
ków fizycznych oraz na bezosobowym 
funduszu płac zatrudniony jest praw
nik. 

Redaktor naczelny 
Kieruje całością prac zespołu re 

dakcyjnego przy pomocy z-cy redakto-
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ra naczelnego, sekretarza redakcji jak 
i kierowników działów. Prowadzi po
siedzenia kolegiów redakcyjnych oraz 
cotygodniowe odprawy. Inspiruje poli
tyczny kierunek pracy w redakcji, oce
nia ważniejsze artykuły publicystycz-
no-społeczne. 

Z-ca naczelnego redaktora 
Sprawuje kierownictwo w redakcji 

w czasie nieobecności naczelnego re
daktora. Jego zadaniem jest kierowa
nie sprawami organizacyjnymi, perso
nalnymi i gospodarczymi Gazety. Nad
zór nad pracą sekretarza redakcji 
i kierowników działów. Dalszy zakres 
pracy z-cy redaktora jest dość specy
ficzny, gdyż Gazeta Poznańska posiada 
tylko jednego sekretarza redakcji. Pro
wadzi więc sprawy finansowe dotyczą
ce wierszówki, jemu podlega całkowita 
kontrola Gazety. 

Sekretarz odpowiedzialny redakcji 
Do zadań sekretarza redakcji na

leży całkowite dzienne zestawianie ma
teriału redakcyjnego, adiustacja, opra
cowanie techniczne, makietowanie 
stron. Pełni bezpośredni dozór nad re
dakcją nocną. Podlegają mu redaktorzy 
techniczni, depeszowi, jak i cały perso
nel administracyjny redakcji. Opraco
wuje dla pracowników administracyj
nych plany pracy. Koordynuje użytko
wanie przydzielonego gazecie trans
portu osobowego. 

Działy Gazety Poznańskiej 
Gazeta posiada 7 działów redak

cyjnych: 
1) partyjno-społeczny — 6 dzien

nikarzy, 
2) ekonomiczny — 3, 
3) rolny — 3, 
4) informacji — 9, 
5) sportowy — 2, 
6) łączności z czytelnikami i ko

respondentami — 1, 
7) redakcja nocna — 4. 
Razem 28 dziennikarzy. 
Na czele każdego działu stoi kie

rownik, do którego zadań ogólnych 
należy reprezentacja działu na ze
wnątrz oraz wobec kierownictwa Ga
zety i koordynacja pracy działu: opra
cowanie planów pracy i kontrola ich 
wykonania, adiustacja materiałów. 

Dział partyjno-społeczny 
Kierownik działu posiada zastępcę. 

Do działu tego należy: 
a) opracowanie tematów dotyczą

cych ściśle spraw partyjnych; 
b) sprawy dotyczące polityki mię

dzynarodowej (1 osoba); 

c) sprawy kulturalne dotyczące 
miast i wsi (1 osoba); 

d) szeroka tematyka ogólno-spo-
łeczna dotycząca szczególnie spraw by
towych ludzi pracy. 

Dział Informacji 
Dzieli się na grupę materiałów „A" 

i grupę materiałów „B". Na czele stoi 
kierownik, któremu podlegają obydwie 
grupy, a obejmują one: grupa „A" — 
sprawy miasta Poznania, grupa „B" — 
sprawy terenowe. W skład tego działu 
wchodzi także kierownik oddziału 
w Kaliszu (1-osobowy dział). Każdy 
kierownik grupy („A" lub „B") odpo
wiada w całości za przygotowanie ma
teriału do druku. Materiały do grup 
„A" i „B" są materiałami wymiennymi 
(mutacja). 

Dział łączności z czytelnikami 
i korespondentami 
Przyjmuje wszelką korespondencję 

wpływającą do Gazety i rozdziela ją 
zależnie od treści. Zatrzymuje te listy, 
które dotyczą interwencji lub wyma
gają wysłuchania czytelnika, udzielenia 
odpowiedzi listem bądź na łamach ga
zety (np. porady prawne). Jeśli list zo
stał skierowany do któregoś z dzia
łów, kierownik działu sprawuje kon
trolę nad sposobem załatwienia danego 
listu oraz pilnuje terminowości zała
twienia sprawy. W imieniu Gazety 
dział łączności przekazuje przygotowa
ne przez fachowca porady prawne. 
Dział łączności pozyskuje koresponden
tów i przedstawicieli dziennika, jest 
ich kierownikiem i załatwia wszelkie 
sprawy techniczne wynikające z faktu 
posiadania sieci współpracowników. 

Niedziela — cotygodniowe wyda
nie magazynowe. 

Pomimo że tygodnik Niedziela jest 
samodzielnym tytułem, to jest on jed
nocześnie siódmym wydaniem Gazety 
Poznańskiej. Na skutek tego faktu kie
rownictwo Gazety Poznańskiej pełni 
pieczę nad stroną polityczną tygodnika 
oraz czuje się zobowiązane do prowa
dzenia kontroli finansowej. Sprowadza 
się to do tego, że naczelny redaktor 
Gazety Poznańskiej jest faktycznym 
zwierzchnikiem redaktora tygodnika 
Niedziela. Niedziela zatrudnia 4 pra
cowników. Kierownik tygodnika Nie
dziela jest na etacie sekretarza re
dakcji i z tego tytułu jest stałym człon
kiem kolegium Gazety Poznańskiej. 

Zastępca kierownika tygodnika 
Niedziela jest na etacie kierownika 
działu. Jest on zatrudniony w charak
terze publicysty, w umowie ma okre-

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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śloną normą pisarską. 
Poza nimi są jeszcze: redaktor 

techniczny, do którego należy adiusto
wanie rękopisów oraz łamanie pisma 
w drukarni. Czwarty etat zajmuje 
również redaktor techniczny pełniący 
rolę grafika, do którego należy makie
towanie stron, przygotowanie rysun
ków i winiet. 

Pracownicy redakcyjno-techniczni 
Poza pracownikami dziennikarski

mi, do których zaliczamy również re
daktora działu nocnego, 2 redaktorów 
technicznych oraz 1 depeszowego, 1 fo
toreportera i laboranta w jednej oso
bie, Gazeta Poznańska zatrudnia 7 ko
rektorów. 

Pracownicy administracyjni 
1) Bibliotekarka i archiwistka — 

1 osoba, 
2) Sekretariat naczelnego redakto

ra załatwia obliczenia wierszówek oraz 
pomaga w dziale interwencji — 2 osoby, 

3) Hala maszyn — 4 osoby, 
4) Teletypistki — 2 osoby, 
5) Gońcy — 3 osoby. 

ZYCIE WARSZAWY 
Redakcja Życia Warszawy zatrud

nia 66 dziennikarzy i 33 pracowników 
redakcyjno-technicznych. 

Redaktor naczelny 
Sprawuje ogólne kierownictwo po

lityczne redakcji. Opiekuje się działa
mi: ekonomicznym, informacyjno-po-
litycznym oraz kulturalnym i kieruje 
pracą redakcji nocnej na zmianę z za
stępcą redaktora naczelnego. 

Z-ca redaktora naczelnego 
W zastępstwie redaktora naczelne

go, podczas jego nieobecności, sprawuje 
ogólne kierownictwo polityczne redak
cji. Opiekuje się działami: zagranicz
nym, łączności z czytelnikami (w tym 
rubryką „Audiencja przez telefon" i li
stami czytelników), społeczno-oświato-
wym. Kieruje redakcją nocną na zmia
nę z redaktorem naczelnym. 

Sekretariat 
6 sekretarzy, pomiędzy których na

stępująco są podzielone funkcje: 
1-szy sekretarz — opracowywanie 

bieżącego numeru, sprawy organizacyj
ne gazety ze specjalnym uwzględnie
niem spraw finansowych, opieka nad 
działami w gazecie: „Świat się zmie
nia" i technicznym. 

2-gi sekretarz — adiustacja bieżą
cego materiału, organizacja i adiusta
cja materiału do „Dodatku Ilustrowa
nego". 

3-ci sekretarz — prowadzenie 
spraw finansowych redakcji oraz kie
rowanie działem ekonomicznym. 

4-ty sekretarz — kierowanie dzia
łem miejskim. 

5-ty sekretarz — prowadzenie dzia
łu informacyjno-politycznego oraz 
działu „Audiencje przez telefon". 

6-ty sekretarz — prowadzenie re
dakcji nocnej, kierowanie działem de
peszowym. 

Oprócz tego redakcja posiada 12 
działów: 

Dział zagraniczny — kierownik, 
z-ca kierownika, 2 publicystów, 1 pra
cownik działu, 3 korespondentów. 

Dział kulturalny — kierownik, z-ca 
kierownika, 3 redaktorów. 

Dział sportowy — kierownik, 1 re
daktor. 

Dział łączności z czytelnikami — 
1 pracownik na etacie z-cy kierownika. 

Dział oświatowy — kierownik, 1 re
daktor, 1 pracownik. 

Dział popularno-naukowy — kie
rownik. 

Dział ekonomiczny — 3 publicy
stów (dział prowadzi jeden z sekretarzy 
redakcji), 3 redaktorów. 

Dział miejski — 1 z-ca kierownika 
(dział prowadzi jeden z sekretarzy re
dakcji), 4 redak'orow, 1 pracownik. 

Dział informacyjno-polityczny — 
kierownik, 4 publicystów, 3 redaktorów. 

Dział depeszowy — 2 z-ców kie
rownika (dział prowadzi jeden z sekre
tarzy redakcji), 2 redaktorów. 

Do obowiązków kierownika działu 
należy organizacja materiału w dziale, 
adiustacja oraz współpraca z sekreta
riatem redakcji przy układaniu nu
meru. 

Poza wymienionymi działami jest 
jeszcze dz :ał mutacji. W dziale tym za
trudnionych jest 4-ch pracowników na 
stanowisku z-cy kierownika działu, do 
ich obowiązku należy adiustacja mate
riału kolumn terenowych oraz redago
wanie wydania A C. 

Dział techniczny składa się: z kie
rownika i 2 redaktorów. Do obowiąz
ków pracowników działu technicznego 
należy robienie makiet oraz łamanie 
kolumn Życia Warszawy. 

Redakcja zatrudnia też 2 fotore
porterów. 

Administracja — kierownik, 2 re
ferentów (załatwianie spraw finanso
wych — lis y płac, wierszówka itp.), 
telefonistka, referent (zajmuje się drob
nymi zakupami i innymi sprawami go
spodarczymi). 
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Sekretariat — 3 referentów, pracu
jących na trzy zmiany w sekretariacie 
redaktora naczelnego (załatwianie ko
respondencji, sporządzanie materiałów 
wierszówkowych oraz inne czynności 
kancelaryjne). 

Hala maszyn — 6 maszynistek pra
cujących na trzy zmiany. 

Archiwum — kierownik, 2 referen
tów (prowadzenie archiwum klisz, wy
cinków, biblioteki redakcyjnej oraz 
przyjmowanie i rozdział prasy). 

Oprócz wyżej podanych są jeszcze 
zatrudnieni: teletypistka, stenograf, fo-
tolaborant. 

DZIENNIK POLSKI 
Zakres czynności: 
Kolegium redakcyjne — składa się 

z redaktora naczelnego, jego zastępcy, 
dwóch sekretarzy redakcji, kierowni
ków działów: ekonomicznego, publicy
styki krajowej i społecznego oraz se
kretarza POP. 

Stan zatrudnienia redakcji wynosi: 
dziennikarzy — 30; pracowników re-
dakcyjno-technicznych — 19; pracowni
ków fizycznych — 5. 

Redakcją kieruje redaktor naczel
ny, do którego obowiązków należy: kie
rowanie całością prac od strony poli
tycznej i polityczno-ekonomicznej, pro
wadzenie spraw finansowych redakcji, 
prowadzenie kolegiów i zebrań zespołu, 
ocena ważniejszych artykułów, wycena 
numerów wspólnie z innymi członkami 
kierownictwa. 

Zastępca naczelnego redaktora kie
ruje redakcją w czasie nieobecności 
redaktora naczelnego. Do jego obowiąz
ków należy: codzienne czytanie nume
ru, redakcja numerów niedzielnych, od
powiedzialność za problematykę kultu
ralną, współpraca z aktywem pozare-
dakcyjnym. 

I sekretarz redakcji prowadzi spra
wy: projektowanie numerów, adiusta
cja materiałów do numeru, współpraca 
z kierownikami działów. 

II sekretarz redakcji prowadzi 
sprawy: adiustacja materiałów, opraco
wanie techniczne, makietowanie, spra
wy administracyjne (koordynacja trans
portu osobowego), korespondencja (łącz
ność z czytelnikami). 

Działy redakcyjne 
Ogólnie biorąc działy nie mają cha

rakteru sztywnych jednostek organiza
cyjnych. Ze względu na ograniczony 
stan osobowy redakcji, jak i specyfikę 
środowiska krakowskiego, redakcja 

grupuje poważny krąg współpracowni
ków nieetatowych, reprezentujących 
środowiska: literackie, naukowe, arty
styczne (teatr, muzyka, plastyka). Kie
rownicy działów, tak jak i w innych 
redakcjach, pełnią funkcje kierowników 
zespołów dziennikarzy etatowo związa
nych z działami, planują jednakże rów
nież tematykę, której opracowanie po
wierzone zostało aktywowi pozaredak-
cyjnemu. 

1. Dział publicystyki krajowej 
Kierownik działu jest sprawozdaw

cą parlamentarnym. Ma więc dostęp do 
materiałów sejmowych, obrazujących 
całokształt gospodarczego i kultural
nego życia kraju. Opracowuje miesięcz
ne tematy publicystyczne, organizuje 
materiały, przeprowadza wywiady 
w sejmie, w pierwszym rzędzie z kie
rownikami poszczególnych resortów 
i posłami. W dziale tym zatrudniony 
jest również 1 publicysta. 

2. Dział reportażu 
Z uwagi na szczególne znaczenie 

reportażowej formy dla pisma, utwo
rzony został dział reportażu pod kie
rownictwem dziennikarza wyróżniają
cego się szczególnie w tej formie dzien
nikarskiej. Pod jego kierunkiem pracu
je 2 dziennikarzy. Kierownik ustala 
tema'y reportażowe i prowadzi wstępną 
adiustację jak również ocenę składa
nych w sekretariacie materiałów wła
snych i z zewnątrz. 

3. Dział ekonomiczny 
Skupia pod kierownictwem wybit

nego fachowca w tej dziedzinie I-go pu
blicystę i I-go redaktora działu. Kie
rownik, który jest jednocześnie człon
kiem kolegium, wysuwa propozycje 
tematyczne, dokonuje oceny materia
łów ekonomicznych własnych i obcych. 

4. Dział kulturalny 
Kierownic .wo działu sprawuje 

dziennikarka o najdłuższym stażu re
dakcyjnym, o szerokich kontaktach 
w środowisku kulturalno-artystycznym 
Krakowa. Dział ten nie zatrudnia żad
nego etałowego współpracownika, opie
ra się wyłącznie na aktywie pozaredak-
cyjnym. Kierownik działu adiustuje 
otrzymany materiał i konsultuje wszyst
kie materiały wpływające do redakcji. 

5. Dział społeczny 
W dziale zatrudnionych jest oprócz 

kierownika 2-ch dziennikarzy. Do zadań 
działu należy: projektowanie i opraco
wanie tematów dotyczących problemów 
ogólnospołecznych młodzieży, szkol
nictwa podstawowego, średniego, tech-

2* 
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nicznego i wyższego, bytowych, zaopa
trzenia rynku wewnętrznego, sądow
nictwa, lecznictwa itp. Szczególny na
cisk w pracy działu kładzie się na 
tematykę związaną z popularyzacją na
ukowego poglądu na świat, laicyzacją 
życia społecznego. Dział skupia również 
nieetatowych współpracowników pisma. 

5. Dział terenowy 
Dział, składający się z kierownika 

i 2-ch redaktorów, opracowuje kolumny 
mutacyjne, utrzymuje stałą więź 
z przedstawicielami i korespondentami 
terenowymi, adiustuje materiały doty
czące spraw terenowych. Redaktorzy 
działów nie mając w zasadzie obowiąz
ków pisania wyjeżdżają w teren dla zo
rientowania się w całokształcie proble
mów związanych z powierzonym im 
rejonem. 

6. Dział informacji i miejski 
Grupuje oprócz kierownika 2-ch 

redaktorów działu i fotoreportera. Za
daniem działu jest dostarczenie gazecie 
informacji na kolumnę miejską i ko
lumny depeszowe. Dział odpowiada 
w całości za kolumnę miejską. 

7. Dział zagraniczny i depeszowy 
Zatrudniony kierownik i 2-ch re

daktorów. Do działu inależy przygoto
wanie do druku materiału agencyjnego 
i informacji własnych na strony depe
szowe, strona techniczna tych kolumn, 
dyżury nocne, odpowiedzialność za ma
teriały kliszowe. 

8. Dział sportowy 
Działem sportowym kieruje 1 pu

blicysta współpracujący z przedstawi
cielami terenowymi i kilkuosobowym 
aktywem dziennikarzy sportowych in
nych pism (głównie Tempa) oraz dzia
łaczami sportowymi. Opracowuje ma
teriał sportowy, jest odpowiedzialny 
za redakcję stałej rubryki, względnie 
kolumny sportowej. 

9. Dział interwencji i listów 
Dział ten zatrudnia dziennikarza 

i jedną pracownicę administracyjną, 
przyjmującą wszelką korespondencję, 
wpływającą do redakcji, kierując ją 
w zależności od sprawy bądź do współ
pracującego z redakcją personelu, bądź 
do dziennikarza, k łóry odpowiada czy
telnikom na łamach prasy, wzgl. opra
cowuje pisma interwencyjne. Redaktor 
działu nawiązał również kontakty z czy
telnikami, utrzymującymi stałą kore
spondencję z zagranicą i na podstawie 
tych listów opracowuje artykuły no
szące wspólny tytuł: „Listy z 5-ciu 
kontynentów". Niektóre sprawy kiero

wane są z tego działu do innych dzia
łów, tematycznie zainteresowanych. 

9. Oddziały terenowe 
W dwóch oddziałach terenowych 

(Rzeszów, Tannów) zatrudnionych jest 
ogółem 3-ch pracowników, w tym 1 siła 
administracyjna. Oddziały te współpra
cują z miejscowymi działaczami lub ko
respondentami, od których otrzymują 
pisane przez nich artykuły. 

Komórki redakcyjno-techniczne 
K o r e k t a zatrudnia 7 osób, w tym 

kierownika. 
A r c h i w u m — kierownik archi

wum i 1 pracownik archiwum. 
D a l e k o p i s y — 2 pracowników. 
A d m i n i s t r a c j a — 8 pracow

ników administracyjnych. 

SZTANDAR MŁODYCH 
W Sztandarze Młodych jest zatrud

nionych 54 dziennikarzy, 38 pracowni
ków administracyjno-techinicznych (wli
czając w to korektę) oraz 13 pracow
ników fizycznych (gońcy, woźne, sprzą
taczki, portierzy). 

Kierownictwo redakcji składa się 
z 4 osób: redaktora naczelnego, 2-ch za
stępców redaktora naczelnego i sekre
tarza odpowiedzialnego redakcji. 

Podział pracy w kierownictwie: 
Redaktor naczelny 
Kieruje całością prac politycznych 

redakcji. Prowadzi posiedzenia kole
giów redakcyjnych oraz zebrania ze
społu. Inspiruje polityczny kierunek 
pracy w redakcji oraz ocenia ważniej
sze artykuły publicystyczne i reportaże. 

Z-cy redaktora naczelnego 
Sprawują kierownictwo redakcji 

w sprawach nie zastrzeżonych dla re
daktora naczelnego, zastępują go w cza
sie nieobecności, bezpośrednio nadzo
rują pracę przydzielonych im działów. 

Sekretarz odpowiedzialny redakcji 
Organizuje materiały do numeru 

bieżącego gazety oraz czuwa nad reali
zacją planu redakcyjnego, pełni nadzór 
nad pracą redakcji nocnej oraz prowa
dzi sprawy organizacyjne, personalne 
i gospodarcze pisma. 

W Sztandarze Młodych istnieją na
stępujące działy: 

Sekretariat (2 osoby) 
Dział społeczno-ekonomiczny (6 osób) 
Zajmuje się sprawami młodzieży 

robotniczej oraz pracą Związku Mło
dzieży Socjalistycznej w zakładach pra
cy. W zakres pracy tego działu wcho
dzą również sprawy bytowe. 

Dział społeczno-polityczny (5 osób) 
Dział obejmuje problematykę mło-
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dzieży szkolnej i studenckiej, zajmuje 
się sprawami moralno-obyczajowymi 
oraz zagadnieniami polityki wewnętrz
nej. 

Dział reporterów krajowych (14 
osób) 

Dostarcza bieżącej informacji z ca
łego kraju o różnorodnej problematyce. 

Dział zagraniczny (5 osób) 
Zapewnia gazecie publicystykę i re

portaże dotyczące problemów polityki 
międzynarodowej, życia młodzieży za 
granicą, oświetla sprawy łączności mię
dzy organizacjami młodzieżowymi na 
całym świecie. 

Dział kulturalny (1 osoba) 
Zajmuje się przede wszystkim re

cenzowaniem książek, filmów, sztuk 
teatralnych oraz dostarcza materiałów 
publicystycznych o aktualnych spra
wach z dziedziny kultury. 

Dział sportowy (3 osoby) 
Troszczy się przede wszystkim 

o sprawy rozwoju sportu wśród mło
dzieży. Oprócz tego dostarcza tak jak 
i w innych gazetach bieżącą informa
cję sportową. 

Dział listów (1 prac. adm.) 
Odpisuje ina listy czytelników, za

łatwia sprawy interwencyjne oraz 
troszczy się o dostarczenie działom ma
teriałów wynikających z listów. 

Dział ankiet (1 osoba) 
Organizuje ankiety wśród młodzie

ży. W ciągu roku organizuje kilkana
ście ankiet na różne tematy, przy tej 
pracy korzysta z pomocy socjologów. 
Bada czytelnictwo gazety. 

Dział warszawski (4 osoby) 
Redaguje informację i publicystykę 

dotyczącą Warszawy. 
Dział techniczny (4 osoby) 
W ciągu dnia opracowuje makiety 

numeru. Dwóch redaktorów technicz
nych pracuje również przy łamaniu ga
zety w nocy. 

Redakcja wydania niedzielnego 
(2 osoby) 

Redakcja nocna (4 osoby) 
Redakcja posiada również własne 

a r c h i w u m oraz b i b l i o t e k ę i l a 
b o r a t o r i u m f o t o g r a f i c z n e , 
w którym pracuje dwóch fotoreporte
rów oraz laborant. 

Pozostali pracownicy pracują w ad
ministracji pisma oraz w korekcie. 

K o r e k t a — pracuje na dwie 
zmiany (zatrudnionych 10 osób). 

S e k r e t a r i a t — 3 osoby (dwie 

sekretarki pracujące na dwie zmiany 
i telefonistka). 

D z i a ł p r o p a g a n d y — 1 st. 
referent (załatwia techniczną stronę 
propagandy). 

D z i a ł a n k i e t — 2 osoby — se
gregacja ankiet, sporządzanie zestawień 
i innych materiałów z ankiet. 

H a l a m a s z y n — 6 maszynistek 
(w tym dwie pracują w nocy). 

A r c h i w u m i b i b l i o t e k a — 
4 osoby. 

D z i a ł s p o r t o w y — 1 st. re
ferent. 

F o t o l a b o r a t o r i u m — 1 oso
ba (fotolabbrant). 

D z i a ł k o r e s p o n d e n t ó w — 
5 osób. Są to referenci odpowiadający 
na listy i załatwiający interwencje. 

A d m i n i s t r a c j a — 4 osoby : 
Kier. administracyjny, pracownik pro
wadzący kasę podręczną, rozliczenia 
z delegacji i inne, referent obliczający 
wierszówkę, normy pracy, intendent. 

S p r z ą t a c z k i — 4 osoby (w tym 
jedna w redakcji nocnej w DSP — 
drukarnia). 

W o ź n i , g o ń c y i p o r t i e r z y — 
9 osób, w tym: 2 portierów, 2 woźne 
w redakcji nocnej, 2 woźne w redakcji 
dziennej, 3 gońców. 

EXPRESS WIECZORNY 
Redakcja zatrudnia 60 dziennikarzy 

oraz 37 pracowników redakcyjno-tech-
nicznych. 

Redaktor naczelny 
Sprawuje ogólne kierownictwo po

lityczne redakcji Expressu Wieczor
nego i redakcji Kulisy, która wchodzi 
w skład Expressu Wieczornego. 

3-ch z-ców redaktora naczelnego 
1-szy z-ca redaktora naczelnego — 

zastępuje redaktora naczelnego w cza
sie jego nieobecności; opiekuje się dzia
łami: zagranicznym, miejskim i eko
nomicznym. ( 

2-gi z-ca redaktora naczelnego — 
kieruje redakcją Kulisy, opiekuje się 
działami kulturalnym i krajowym. 

3-ci z-ca redaktora naczelnego — 
opiekuje się działami: listów, inter
wencji i techniczno-naukowym. 

Sekretariat 
3 sekretarzy pracuje na 3 zmiany; 

opracowują bieżący numer, załatwiają 
sprawy organizacyjne gazety, sprawy 
finansowe oraz adiustują bieżący ma
teriał. Bezpośrednio sekretariatowi pod
legają redaktorz}' prowadzący numer, 
jest ich dwóch i pracują na dwie zmia-
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ny jako z-cy kierownika działu. Sekre
tariatowi podlega też dział techniczny. 

Redakcja posiada 9 działów: 
1. Dział zagraniczny — kierownik 

(pracuje od godz. 6 rano do 14), z-ca 
kier. (pracuje od 14 do 21) 2 redakto
rów (depeszowcy), 1 tłumacz. 

2. Dział miejski — kierownik, z-ca 
kierownika, 2 publicystów, 1 redaktor, 
4 pracowników (zbieranie informacji 
miejskich). 

3. Dział ekonomiczny — kierownik, 
1 redaktor (sprawy budownictwa oraz 
instytutów naukowych), 1 redaktor (że
gluga, sprawy morskie, handel, prze
mysł lekki). 

4. Dział sportowy — kierownik, z-ca 
kier. (informacje sportowe). 

5. Dział kulturalny — kierownik, 
z-ca kierownika, 1 publicysta, 3 redak
torów. Praca w dziale jest podzielona 
w sposób następujący: recenzje teatral
ne — kierownik działu; koncerty i róż
ne imprezy estradowe — zastępca kie
rownika; pozostali dziennikarze — szko
ły, rocznice, recenzje telewizyjne, róż
ne inne formy. 

6. Dział krajowy — kierownik, 
3 publicystów, 5 redaktorów, 1 pracow
nik. Zagadnienia opracowywane i przy
gotowywane przez pracowników działu 
są następujące: rady narodowe i sejm, 
kolejnictwo oraz różne inne informacje 
terenowe. 

7. Dział listów i interwencji — kie
rownik (opracowywanie listów, zała
twianie interwencji, przygotowywanie 
materiału do gazety na podstawie li
stów. Pracę wykonują oprócz kierowni
ka — dziennikarza, trzej pracownicy 
administracyjni. 

8. Dział techniczno-naukowy —kie-

PANORAMA 
Działy 
1. Dział kulturalny — kierownik, 

dziennikarz. Obowiązki : redagowanie 
wkładki kulturalno-literackiej oraz or
ganizowanie i opracowywanie wszyst
kich materiałów wchodzących w zakres 
działu (m. in. materiały filmowe, teatr, 
zagadnienia upowszechnienia kultury 
itp.). 

2. Dział reportażu — kierownik, 
4 dziennikarze. Obowiązki: przygoto
wywanie materiału do działu tygodnika 

równik, z-ca kierownika, 1 redaktor, 
1 felietonista. Dział zajmuje się popu
laryzacją postępu technicznego oraz 
problemami popularyzacji nauki. 

9. Dział techniczny — kierownik, 
1 redaktor, 1 fotoreporter. Praca odby
wa się na zmianę (makietowanie i ła
manie). 
Kulisy 

Jako wyodrębniona redakcja, two
rząca samodzielną część Expressu Wie
czornego zatrudnia: 

sekrearza redakcji, kierownika 
działu, z-cę kierownika działu, 4 publi
cystów, 2 fotoreporterów. 

A d m i n i s t r a c j a — kierownik 
(koordynacja pracy administr., kontrola 
budżetu redakcji Expressu i Kulis, 
2 starszych referentów (prowadzenie 
spraw finansowych, honoraria), 1 refe
rent (załatwianie spraw gospodarczych), 
1 telefonistka. 

S e k r e t a r i a t — 2 starszych re
ferentów, 1 referent. Praca prowadzona 
jest na zmianę w sekretariacie naczel
nego redaktora, załatwianie korespon
dencji, dyspozycja samochodami. 

K o r e k t a — kierownik, 12 korek
torów. Praca prowadzona jest na zmie-
nę przez kilkuosobowe zespoły korek
torów. 

A r c h i w u m — kierownik (pro
wadzenie archiwum pism oraz biblio
teki redakcji). 

H a l a m a s z y n — 8 maszynistek 
(praca na trzy zmiany). 

S e k r e t a r i a t t y g o d n i k a 
Kulisy zatrudnia: 2 starszych refe-
renfów (załatwianie korespondencji, 
odpowiedzi na listy). 

F o t o l a b o r a t o r i u m Expressu 
Wieczornego prowadzone jest przez 
1 fotolaboranta. 

pt. „Z bliska i z daleka", organizowa
nie i przygotowywanie reportaży z ży
cia społeczno-politycznego, gospodarcze
go, popularno-naukowego, techniki, pro
dukcji itp. 

3. Dział fotoreporterski — kierow
nik, 3 fotoreporterów, fotolaborant. 
Obowiązki: organizacja pracy fotore-
porterskiej, wykonywanie wszystkich 
zleceń sekretarza redakcji oraz kiero
wanie archiwum fotograficznym. 

4. Dział familijny — kierownik 
(dział jednoosobowy). Obowiązki: orga
nizowanie materiału na str. 14 i 15 po-

B. TYGODNIKI 
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święcone drobnym formom, m. in. ma
teriałów z zagadnień wychowawczych, 
obyczajowych, socjalnych itp. 

5. Dział graficzny — kierownik, 
2 grafików. Obowiązki: opracowywanie 
pomysłów graficznych, makietowanie 
stron, czuwanie nad pracą w drukarni. 

K i e r o w n i c y działów do dnia 
I-go każdego miesiąca składają sekreta
riatowi plany pracy (proponowane te
maty) i po ich zaakceptowaniu przez 
kolegium organizują przyjęty materiał. 

S e k r e t a r z r e d a k c j i koordy
nuje prace poszczególnych działów, jak 

Panorama" - śląski tygodnik ilustrowany. Objętość 16 stron rotograwiurowych 
fTsZny wkładki gazetowej. Zatrudnia 18 osób. Średni nakład jednorazowy 

w 1959 roku wynosił 354.000 egzemplarzy. 
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również w porozumieniu z redaktorem 
naczelnym lub jego zastępcą, nadaje 
materiałom ostateczny kształt, dobiera 
fotografie oraz odpowiednią oprawę 
graficzną. 

Kierownicy poszczególnych działów 
współpracują bezpośrednio z aktywem 
pozaredakcyjnym, jednak zamawiają 
artykuły wyłącznie na te tematy, które 
zaakceptowało kolegium redakcyjne lub 
naczelny redaktor. 

Zgodnie z postanowieniem kole
gium — działy: reportażu i kulturalny 
podlegają bezpośrednio z-cy naczelnego 
redaktora, dział familijny kierowniko
wi działu kulturalnego, natomiast nad 
działem graficznym i fotoreporterskim 
nadzór i kontrolę sprawuje sekretarz 
redakcji. 

STOLICA 
Tygodnik ten, poświęcony Warsza

wie, ma charakter społeczno-kultural-
nego czasopisma ilustrowanego. Poważną 
część miejsca zajmują w nim publika
cje dotyczące rozbudowy miasta, prze
kształcania się form życia w nowej sto
licy, sprawy kulturalne, plastyka, sztu
ka użytkowa, teatr, recenzje książkowe 
a także historia miasta i ludzi związa
nych swym życiem i działalnością 
z Warszawą. Stolica zajmuje się też 
zagadnieniami 'komunalnymi oraz pro
blemami współczesnej architektury 
światowej. Ten swoisty rodzaj maga
zynu, poświęconego tylko jednemu mia
stu, wpływa na charakter układu orga
nizacyjnego redakcji. 

Poniżej zamieszczamy omówienie 
poszczególnych ogniw redakcji. 

Redaktor naczelny 
Redaktor naczelny wytycza kieru

nek działania pisma, przewodniczy po
siedzeniom kolegium redakcyjnego 
(w skład którego wchodzi poza redak
torem naczelnym sekretarz redakcji 
i jeden członek zespołu). Redaktor na
czelny czyta większość pozycji wstępnie 
zakwalifikowanych do druku. 

Sekretariat redakcji (2 osoby) 
Do zadań sekretarza redakcji na

leży przygotowywanie na posiedzenia 
kolegium propozycji układu treści nu
meru, adiustacja materiałów, dokony
wanie wyceny artykułów i zdjęć, utrzy
mywanie kontaktów z autorami i współ
pracownikami, prowadzenie korespon
dencji z osobami i instytucjami współ
pracującymi z redakcją. Sekretarz opie
kuje się problematyką historyczną 
i działem kulturalnym. Sekretarz re
dakcji korzysta z pomocy pracownika 

sekretariatu, który wykonuje podpisy 
pod fotografie do każdego numeru, zaj
muje się rewizjami i superrewizją, pro
wadzi kolumnę listów do redakcji, wy
korzystując przy ich opracowywaniu 
pomoc kierowników działów. 

Sekretarz redakcji sprawuje nadzór 
nad pracą etatowego redaktora tech
nicznego i grafika opracowującego ma
kietę. Grafik zatrudniony jest na ry
czałcie. Korektę Stolicy wykonuje je
den korektor zatrudniony na ryczałcie. 

Działy 
Redakcja podzielona jest na cztery 

zasadnicze działy: a) społeczno^komu-
nalny, b) kulturalny, c) naukowy, d) ilu
stracyjny. 

Prócz pracowników tych działów 
redakcja zatrudnia na ryczałcie autor
skim dziennikarza, który co dwa tygo
dnie zamieszcza artykuł na temat współ
czesnej architektury obcej. Cykl ten 
ukazuje się pod wspólnym tytułem 
„Z miast świata". 

Artykuły z zakresu historii organi
zowane są i przygotowywane do druku 
przez sekretarza redakcji, który korzy
sta z pomocy historyka-konsultanta, za
trudnionego na ryczałcie, obciążającym 
fundusz honorariów. Konsultant ma 
ustaloną, miesięczną normę pisarską. 

Dział spoleczno-komunalny (2 osoby 
na etacie i 1 na ryczałcie). 

Dział ten obejmuje swym zasięgiem 
wszystkie sprawy wchodzące w zakres 
pracy rad narodowych Warszawy 
i dzielnic, a więc zagadnienia budow
nictwa, architektury, urbanistyki, dzia
łalności przedsiębiorstw komunalnych, 
zdrowia, handlu, przemysłu państwo
wego i terenowego, rzemiosła, usług, 
szkolnictwa, komunikacji itd. Na czele 
działu stoi kierownik. Dziennikarz za
trudniony na etacie publicysty zajmuje 
się zagadnieniami architektury i urba
nistyki, a pracownik ryczałtowy pro
wadzi rubrykę statystyczną miasta. 

Dział kulturalny (1 kierownik i 1 
publicysta). 

W zakres zainteresowań działu 
wchodzą następujące zagadnienia: re
cenzje teatralne i rzadziej kinowe, re
cenzje książkowe i stała informacja 
o produkcji wydawniczej, plastyka, 
sztuka użytkowa, akcja upowszechnia
nia kultury, a więc biblioteki, czytelnie, 
świetlice, domy kultury, wszelkiego 
rodzaju wystawy, sprawy estetyki 
wnętrz itd. 

Dział prowadzi w piśmie dwuko
lumnową rubrykę pt. „Notatnik War
szawski". Jest to cotygodniowa kronika 
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„Stolica" — Warszawski Tygodnik Ilustrowany jest 24-kolumnowym czasopismem 
Totograwiurowym poświęconym Warszawie. Zatrudnia 12 dziennikarzy. Nakład 

średni jednorazowy w 1959 roku 39.000 egz. 
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wydarzeń zachodzących w Warszawie. 
Dział naukowy (1 osoba) 
Prowadzony jest przez dziennika

rza, który zajmuje się stałym działem 
w piśmie, zatytułowanym „Nauka i lu
dzie". Celem cyklu artykułów, ujętych 
tym wspólnym tytułem, jest populary
zacja osiiągnięć warszawskiego środowi
ska naukowego. 

Dział ilustracyjny (6 osób, w tym 
1 kierownik, 2 fotoreporterów etato
wych, 1 fotoreporter na ryczałcie, 1 la
borant i 1 archiwistka). 

Zespół działu wykonuje zdjęcia do 
każdego numeru pisma. Zdjęcia wyko
nywane są na zlecenie poszczególnych 
działów oraz z inicjatywy kierownika 
i fotoreporterów. Zdjęciami wykonywa
nymi z własnej inicjatywy działu są 
najczęściej fotoreportaże i okładki. Śre
dnio z wykonywanych fotografii przez 
zespół własnych reporterów, zamieszcza 
się tygodniowo około 60—70 zdjęć. 
W ciemmi zatrudniony jest laborant. 
Archiwistka prowadzi archiwum zdjęć 
liczące dziś około 40 tysięcy fotografii. 

Administracja 
Kierownik administracji zajmuje 

się sprawami kolportażu (wespół z wy
dawnictwem) i propagandy pisma, ma 
pod swą opieką archiwum numerów 
zdezaktualizowanych, przygotowuje li
stę płac i wykonuje wszelkiego rodzaju 
zlecenia, zaopatruje redakcję w nie
zbędne artykuły gospodarcze itp. Pro
wadzi także bibliotekę redakcyjną. 

Administracji podporządkowany jest 
sekretariat składający się z sekretarki 
redaktora naczelnego oraz maszynistki. 
Kierownikowi administracji podlega 
personel fizyczny, a więc woźna, goniec 
i sprzątaczka. 

Prócz wymienionych ogniw redak
cyjnych należy jeszcze omówić pracę 
Rady Programowej. 

Charakter tygodnika Stolica spo
wodował konieczność powołania Rady 
Programowej, która została z inicjaty
wy redakcji powołana przez wydawcę. 
W jej skład wchodzą: 

— z-ca przewodniczącego Rady Na
rodowej m. st. Warszawy, 

— upoważniony przedstawiciel Ra
dy Głównej SFOS, 

— prezes Komitetu do Spraw Ar
chitektury i Urbanistyki, 

— upoważniony przedstawiciel 
przewodniczącego Stowarzyszenia Ar
chitektów Polskich, 

— prezes RSW „Prasa", 
— trzej przedstawiciele redakcji. 
Rada Programowa ocenia działal

ność redakcji, wydaje opinie o planach 
i zamierzeniach redakcji, przekazuje 
zespołowi redakcyjnemu informacje, 
które mogą się stać pomocą w redago
waniu tygodnika. Posiedzenia Rady 
Programowej odbywają się w zasadzie 
raz na sześć tygodni. 

Układ organizacyjny Stolicy, zgod
ny z planem lokalu zajmowanego przez 
redakcję, ilustruje schemat zamieszczo
ny na str. 25. 

PRZEKRÓJ 
Zakres czynności kierownictwa re

dakcji poszczególnych działów: 
Redaktor naczelny 
Nadaje ogólny kierunek działalno

ści, omawiając i uzgadniając plany na 
wspólnych posiedzeniach z całym ze
społem redakcyjnym. 

Dwaj z-cy redaktora naczelnego 
Nie ma zasady rzeczowego podziału 

czynności między obu zastępców. Obaj 
współpracują z redaktorem naczelnym 
we wszystkich zagadnieniach tego wy
magających, jak również zastępują go 
w czasie jego nieobecności. 

Sekretarz redakcji 
Poza obowiązkami wynikającymi 

z normalnego zakresu pracy, jak adiu
stacja, opracowanie techniczne, nadzór 
nad działalnością zespołu administra
cyjnego, zajmuje się specjalnie materia
łami politycznymi zamieszczanymi 
w piśmie. 

Problematyka niżej wyszczególnio
nych działów — jedno- lub dwuosobo
wych — jest w sposób wyczerpujący 
określona ich nazwami i nie wymaga 
bliższego omówienia. Należy jednak 
specjalnie podkreślić, że przy pełnej 
zasadzie kolektywności pracy, każdy 
z kierowników posiada dużą niezależ
ność i ponosi całkowitą odpowiedzial
ność za prowadzony przez siebie odci
nek działalności. 

Działy: 
Dział społeczny i listów: kierownik 

działu i redaktor. 
Dział kulturalno-oświatowy: kie

rownik działu i redaktor działu. 
Dział kulturalno-rozrywkowy: kie

rownik działu. 
Dział literacki: kierownik działu. 
Dział reportażowo-publicystyczny : 

publicysta. 
Dział satyry: kierownik działu. 
Dział graficzno-techniczny: kierow

nik, redaktor działu, redaktor tech
niczny. 

Dział fotoreporterski: fotoreporter. 
Przekrój zatrudnia 6 pracowników 
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redakcyjno-technicznych i 2-ch fizycz
nych. 

W k o r e k c i e zatrudnione są 
dwie osoby. 

A r c h i w u m prowadzi — 1 ar
chiwista. 

Pozostałych trzech pracowników 
administracyjnych spełnia inne funk
cje, jak kierownictwo sekretariatem, 
maszynopisanie itd. 

ŚWIAT 
Redakcja tygodnika Świat ma 

strukturę wewnętrzną bezdziałową; ko
legialne kierownictwo, mała ilość eta
towych dziennikarzy i określony profil 
tygodnika powodują, że działy są albo 
jedno-dwuosobowe, albo też nie zostały 
powołane do życia. 

Dział krajowy 
Kierownik organizuje materiały 

z zewnątrz i kwalifikuje całość. Dział 
posiada dwóch stałych publicystów kra
jowych oraz częściowo dwóch publicy
stów zagranicznych redakcji, których 
wykorzystuje w czasie, gdy nie dzia
łają oni jako publicyści zagraniczni. 

Dział zagraniczny 
Ma kierownika, który jest też że

laznym publicystą spraw zagranicznych, 
często też i krajowych. Faktycznie dzia
łem tym kieruje z-ca redaktora naczel
nego. 

Dział popularno-naukowy 
Obsadzony jest przez dwóch dzienni

karzy działających poza tym jako pu
blicyści krajowi i zagraniczni. 

Dział fotograficzny 
Posiada 3 fotoreporterów, z których 

jeden jest kierownikiem tego działu. 
Dział techniczno-graficzny 
Składa się z redaktora technicznego 

i dwóch grafików. Kierownictwo w tym 
dziale sprawuje sekretarz redakcji. 

Sekretariat redakcji składa się 
z dwóch osób. Należy do nich koordy
nacja całości materiałów i robienie 
numeru. 

Kierownictwo redakcji, uwidocznio
ne w stopce pisma sprawują: redaktor 
naczelny, z-ca redaktora naczelnego, 
sekretarz redakcji. Ścisły podział funk
cji między członków kierownictwa re
dakcji nie istnieje. 

Komórki redakcyjno-technicane: 
2-osobowe a r c h i w u m fotograficzno-
prasowe z biblioteką, 1-osobowa a d m i 
n i s t r a c j a , 1-osobowy d z i a ł l i 
s t ó w , 1-osobowy s e k r e t a r i a t , 
1-osobowe f o t o l a b o r a t o r i u m , 
1 maszynistka, 3 k o r e k t o r ó w . 

PRZEGLĄD KULTURALNY 
Redakcja tygodnika Przegląd Kul

turalny ma strukturę wewnętrzną bez
działową; kolegialne kierownictwo, 
mała ilość dziennikarzy etatowych 
i określony profil tygodnika powodują, 
że działy są albo jedno-dwuosobowe, 
albo też nie istnieją. 

Redakcja liczy 14 dziennikarzy, 
w tym: 1 redaktor techniczny, 1 grafik. 

Pozostałe 12 osób to: redaktor na
czelny, 2-osobowy sekretariat, 6-osobo-
we kolegium. Pozostali dziennikarze to 
5 publicystów działów kulturalnych. 
Kierownictwo i kolegium dzieli między 
siebie odpowiedzialność za przygoto
wanie materiałów z danej dziedziny 
(poezja, proza, reportaż, dział pla
styczny, dział naukowy, publicystyka 
społeczna), jak gdyby w formie dzia
łów 1-osobowych. Komórki redakcyj-
no-techniczne stanowią: 1-osobowa ad
ministracja, 1-osobowe archiwum i dział 
listów, 1-osobowy sekretariat, 2 maszy
nistki, 3 korektorki. 

ŻYCIE GOSPODARCZE 
Ten tygodnik ekonomiczno-społecz-

ny jest jedynym tego rodzaju czaso
pismem w prasie polskiej, z czego wy
nikają dla redakcji trudne zadania 
w zakresie zasięgu tematycznego, po
ziomu opracowań, właściwego oddzia
ływania na bardzo zróżnicowane śro
dowisko czytelnicze. 

Tygodnik, który w swoich założe
niach ma służyć zarówno praktyce, jak 
i teorii ekonomii, musi siłą rzeczy dą
żyć do objęcia niemal wszystkich dzie
dzin gospodarowania, wszystkich branż 
naszej gospodarki, wszystkich przeja
wów współpracy i współzawodnictwa. 
Oczywiście nie sposób również pomi
nąć problematyki teoretycznej oraz hi
storii myśli ekonomicznej. Do tej róż
norakiej tematyki ekonomicznej do
chodzi wiele zagadnień z zakresu so
cjologii, kształtowania się stosunków 
międzyludzkich w procesie produkcji, 
jak i poza nią, szeroki wachlarz pro
blemów stojących na pograniczu eko
nomii. 

Realizacja tych zadań tematycz
nych rozbija się przy tym na dwa od
dzielne, równie ważne, nurty: jeden — 
koncentrujący się na szerszych opra
cowaniach problemowych, drugi — po
legający na możliwie wszechstronnej 
prasowej informacji gospodarczej. Pra
widłowe uwzględnianie obu tych stron 
działalności redakcyjnej wymaga roz-
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budowanego aparatu technicznego i do
statecznej kadry ludzkiej, zarówno re
daktorskiej, jak i możliwie szerokiego 
kręgu współpracowników zewnętrz
nych. Koncepcja pisma wpływa w spo
sób zdecydowany na układ organiza
cyjny redakcji. 

Organizacja pracy redakcji 
W redakcji Życia Gospodarczego 

działa tzw. zespół redakcyjny (komitet 
redakcyjny), który jest ciałem kolegial
nym. Zespół redakcyjny określa główne 
kierunki działalności pisma, dyskutuje 
węzłowe problemy gospodarcze, zajmu
je się oceną dotychczasowej działalno
ści pisma i służy zespołowi roboczemu 
pomocą w przygotowywaniu długookre
sowych platnów pracy. W skład zespołu 
redakcyjnego wchodzą tzw. członkowie 
ścisłego kolegium redakcyjnego (kie
rownictwo redakcji oraz kierownictwo 
działów), niektórzy z pracowników ry
czałtowych oraz członkowie honorowi, 
którzy za uczestnictwo w pracach ze
społu nie otrzymują żadnego wynagro
dzenia. 

Prócz uczestnictwa w zebraniach 
zespołu, członkowie honorowi — wy
bitni specjaliści różnych dziedzin, za
trudnieni poza redakcją — opiniują 
niektóre artykuły wchodzące w zakres 
ich specjalności naukowej i zawodowej, 
biorą udział w roboczych dyskusjach 
itp. Zebrania zespołu redakcyjnego od
bywają się w zasadzie raz w miesiącu. 

Podstawą bieżącej, codziennej dzia
łalności redakcji, są prace ścisłego ko
legium redakcyjnego. Kolegium zbiera 
się regularnie raz w tygodniu Na ze
braniach kolegium zatwierdza się plan 
najbliższego numeru, ustala się projek
ty numerów następnych, dyskutuje 
w miarę potrzeby nad treścią poszcze
gólnych publikacji. Kolegium ocenia 
również periodycznie poprzednią dzia
łalność redakcji, ustala zmiany w sche
macie organizacyjnym, rozważa proble
my obciążenia pracowników, współpra
cy poszczególnych działów, koordynacji 
pracy itd. Ostateczny układ numeru 
zatwierdza kierownictwo redakcji (re
daktor naczelny, zastępcy, sekretarz 
redakcji). 

W tygodniku tego typu co Życie 
Gospodarcze podstawą działalności re
dakcji musiała stać się specjalizacja 
pracowników. W okresie minionych 
trzech lat osiągnięto w poważnym stop
niu powiązanie dziennikarskich i teo
retycznych umiejętności pracowników 
Życia Gospodarczego z faktyczną zna
jomością poszczególnych dziedzin go

spodarki a nawet branż. Redakcja stoi 
na słusznym stanowisku, że nie można 
zajmować się generalnymi problemami 
gospodarki kraju, nie tkwiąc równo
cześnie w praktycznych problemach 
gospodarowania w różnych dziedzinach 
życia. Na podstawie doświadczenia re
dakcja doszła do wniosku, że pełne pa
nowanie nad problematyką gospodar
czą kraju wymagałoby wyodrębnienia 
następujących działów: 

1. teorii, 
2. metodologii planowania i za

rządzania, 
3. polityki gospodarczej i ko

niunktury krajowej, 
4. finansów, 
5. produkcji środków produkcji, 
6. produkcji środków spożycia, 
7. inwestycji i budownictwa, 
8. rolnictwa, 
9. transportu i łączności, 

10. gospodarki komunalnej i samo
rządowej, 

11. obrotu towarowego, 
12. spożycia, 
13. zagadnień społecznych, 
14. polityki płac i zatrudnienia, 
15. handlu zagranicznego, 
16. zagranicznego, 
17. informacji, 
18. łączności z czytelnikami. 
Rzecz jasna: trudno sobie wyobra

zić taki podział zadań przy ograniczo
nych możliwościach finansowych i per
sonalnych. Siłą faktu redakcja zdecy
dowała się na taki system układu dzia
łów, który odpowiada istniejącym moż
liwościom. Niezbędne stało się przede 
wszystkim łączenie działów, nadanie 
im charakteru bardziej syntetycznego. 
Aktualny podział redakcji przedstawia 
się następująco: 

1. Dział polityki gospodarczej „A" — 
4 osoby. 

W zakresie obowiązków działu zna
lazły się wszystkie zagadnienia zwią
zane z działalnością i teorią przed
siębiorstwa socjalistycznego, proble
matyka organizacji pracy i normo
wania, zagadnienia postępu techniczne
go system zarządzania, samorząd ro-
bołniczy, wszystkie gałęzie przemysłu 
ciężkiego, problematyka transportu, 
łączności i żeglugi. 

Podział pracy w dziale przedstawia 
się następująco: 

a) kierownik działu—problematyka 
przedsiębiorstwa socjalistycznego, nor
mowanie i organizacja pracy, postęp 
techniczny, samorząd robotniczy, system 
zarządzania, 
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„Życie Gospodarcze" — tygodnik społeczno-gospodarczy. Wydawany techniką wy-
pukłodrukową. Zatrudnia 23 dziennikarzy pracujących na etatach lub ryczałtach 
oraz 5 praktykantów. Średni jednarozowy nakład w 1959 roku wynosił 16.000 egz. 
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b) z-ca kierownika działu — prze
mysł chemiczny i maszynowy, zaopa
trzenie produkcji, problematyka cen fa
brycznych, transport wewnątrzzakłado
wy, 

c) publicysta — przemysł górniczy, 
hutniczy i energetyczny, stosunki: prze
mysł — rynek, bezpieczeństwo i higiena 
pracy, mechanizacja i automatyzacja, 

d) publicysta — transport, komuni
kacja, łączność, żegluga, lokalizacja 
produkcji, uprzemysłowienie terenów 
zaniedbanych, turystyka. 

2. Dział polityki gospodarczej „B" — 
1 osoba i 1 pracownik ryczałtowy. 

Obejmuje wielorakie zagadnienia: 
inwestycje, proporcje gospodarki naro
dowej, planowanie wieloletnie i opera
tywne, ustawodawstwo gospodarcze, 
finansowanie gospodarki narodowej, 
kredyt — banki, budownictwo, gospo
darka mieszkaniowa, handel zagranicz
ny, współpraca z zagranicą, międzyna
rodowy podział pracy. 

Zadania te wykonują: 
a) kierownik działu — inwestycje, 

proporcje gospodarki narodowej, plano
wanie wieloletnie i operatywne, usta
wodawstwo gospodarcze, finansowanie 
gospodarki, budownictwo, gospodarka 
mieszkaniowa, 

b) pracownik ryczałtowy — handel 
zagraniczny, współpraca z zagranicą, 
międzynarodowy podział pracy. 

3. Dział polityki gospodarczej „C" — 
1 osoba i 2 pracowników ryczałtowych. 

W zakres obowiązków działu wcho
dzi cała problematyka przemysłu lek
kiego i rolmo-spożywczego oraz płacy 
i zatrudnienia. 

Obowiązki te wykonują: 
a) kierownik działu — przemysł 

mięsny, piekarniczy, mleczarski, ziem
niaczany, gorzelnictwo, chłodnictwo, 
przetwórstwo owocowo-warzywne, prze
mysł tłuszczowy, tytoniowy itp., 

b) pracownik ryczałtowy — polityka 
zatrudnienia i płacy, stosunki między
ludzkie w produkcji, problematyka za
wodu ekonomisty, organizacja wyższych 
uczelni ekonomicznych, 

c) pracownik ryczałtowy — prze
mysł włókienniczy, skórzany, garbar
stwo, przemysł galanterii, instytuty 
przemysłowe. 

4. Dział obrotu towarowego, spoży
cia i stosunków rynkowych — zagadnie
nia popytu i podaży, polityki cen, struk
tury spożycia, stopy życiowej, organiza
cji rynku, techniki handlu itp. 

Dział jest jednoosobowy, wszystkie 
zadania wykonuje kierownik działu. 

5. Dział rolny — produkcja rolna, 
zagadnienia demograficzne wsi, struktu
ra gospodarstw, socjalistyczna przebu
dowa wsi, polityka agrarna, mechani
zacja rolnictwa, oświata rolnicza itp. 

Wszystkie te obowiązki wykonuje 
jeden pracownik zatrudniony na pół-
e.acie. 

6. Dział gospodarki terenowej — 
planowanie przestrzenne, przemysł te
renowy, problematyka samorządu tery
torialnego, rozwój terenów zacofanych 
gospodarczo, spółdzielczość pracy, rze
miosło i chałupnictwo, spółdzielczość 
zaopatrzenia i zbytu, gospodarka mor
ska, gospodarka wodna, gospodarka ko
munalna. 

Tematykę tę opracowuje dwuosobo
wy zespół działu. 

a) kierownik działu — planowanie 
przestrzenne, przemysł terenowy, samo
rząd terytorialny, rozwój terenów zaco
fanych, gospodarka komunalna, 

b) redaktor działu — spółdzielczość 
pracy, rzemiosło i chałupnictwo, spół
dzielczość zaopatrzenia i zbytu, gospo
darka morska, gospodarka wodna. 

7. Dział teorii — obejmuje cało
kształt problematyki teoretycznej wraz 
z systemem i treścią nauczania ekono
mii na wyższych uczelniach. 

Tematykę tę opracowuje dwuosobo
wy zespół pracowników ryczałtowych. 

8. Dział zagraniczny — całokształt 
problematyki zagranicznej, sytuacja 
i doświadczenia gospodarcze krajów 
socjalisycznych, gospodarka krajów 
kapitalistycznych, stosunki międzynaro
dowe, koniunktura światowa, postęp 
techniczny, sytuacja klasy robotniczej 
itd. 

Problematykę tę zabezpiecza i opra
cowuje wraz z informacją gospodarczą 
dwuosobowy zespół: kierownik działu 
i pracownik ryczałtowy. 

Ponadto w ramach działu polityki 
gospodarczej „C" zatrudniony jest pra
cownik zajmujący się tematyką spo
łeczną — warunkami pracy i życia, 
bezpieczeństwem pracy, higieną "del-
kich miast, ubezpieczeniami, zasiłkami 
itp. 

W redakcji Życia Gospodczego za
stosowano kilkustopniowe к w a 1 i f i-
k o w a n ; i e m a t e r i a ł ó w d o 
d r u k u . Każdy materiał do druku 
akceptowany jest przez: kierownika 
działu, sekretarza redakcji i zastępcę 
redaktora naczelnego. Materiały szcze
gólnej wagi, lub co do których nie ma 
zgodności opinii, akceptowane są do
datkowo przez redaktora naczelnego. 
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Z takiego układu wynika podział 
branż przydzielonych dwóm zastępcom 
redaktora naczelnego: 

1-szy z-ca redaktora naczelnego: 
a) dział polityki gospodarczej „C", 
b) dział gospodarki terenowej, c) dział 
rolny, d) dział zagraniczny, 

2-gi z-ca redaktora naczelnego, a) 
dział teorii, b) dział polityki gospodar
czej „A", c) dział polityki gospodarczej 
„B", d) dział obrotu towarowego i spo
życia. 

Niezależnie od kwailifikowania 
materiałów redakcyjnych, do obowiąz
ków zastępców redaktora naczelnego 
należy kontrola pracy podległych dzia
łów, uczestnictwo w pracach kolegium 
i kierownictwa redakcji. 

Nad merytoryczną i formalną stro
ną materiałów czuwa również sekre
tarz odpowiedzialny redakcji. Do jego 
obowiązków należy też zestawianie 
planów redakcyjnych, kontrola prze
biegu ich wykonania, przygotowanie 
bieżącego numeru do przekazania do 
działu technicznego, adiustacja i opi
niowanie materiałów, proponowanie 
wysokości honorariów, koordynowanie 
kontaktów redakcji z wydawnictwem 
i drukarnią, koordynowanie akcji pro
pagandowych oraz bieżące prace wraz 
z uczestnictwem w posiedzeniach kole
gium. 

Drugi sekretarz współpracuje przy 
adiustacji materiałów, organizuje kon
takty i korespondencję z autorami, wy
konuje nadzór nad usługowymi komór
kami redakcji, zajmuje się organizacją 
wykorzystania transportu, kontroluje 
kolportaż, organizuje ankietowanie 
w formie korespondencji z placówkami 
i osobami, które powinny zainteresować 
się publikowanymi materiałami. 

Redaktor techniczny — opracowuje 
techniczną i graficzną koncepcję każdego 
numeru, przygotowuje materiał do dru
ku, łamie numer, podpisuje go do dru
ku, czuwa nad prawidłową pracą ko-
rektorek. 

P r a c o w n i k a d m i n i s t r a 
c y j n y — prowadzi techniczny sekre
tariat redakcji, przygotowuje listy płac 
i honorariów, prowadzi kasę redakcyj
ną, czuwa nad archiwum i biblioteką 
redakcyjną. 

* 
Dokonany w minionych latach pro

ces nastawienia pracowników na okre
śloną specjalizację przyniósł, zdaniem 
redakcji, widoczne rezultaty. Z czasem 

jednak wyłoniły się pewne trudności 
polegające na tendencjach do zamyka
nia się w ramach danej specjalizacji 
i unikania publikacji obejmujących 
kilka dziedzin gospodarki lub cało
kształt polityki gospodarczej. Pojawiły 
się również trudności koordynacji pracy 
poszczególnych działów. W związku 
z tym, po przeanalizowaniu sytuacji, 
redakcja doszła do wmiosku, że obok 
istniejącego podziału działowego, który 
pozostaje jako podstawa organizacji 
pracy redakcji, należy powoływać 
w miarę po rzeby zespoły problemowe. 
Powstałe już zespoły pozwoliły lepiej 
koncentrować pracę w redakcji ma wę
złowych problemach polityki gospodar
czej. 

Głównym zadaniem zespołu jest 
planowanie i przygotowanie czołowych 
artykułów i komentarzy redakcyjnych, 
oraz rozwijanie w piśmie takiej tema
tyki, której szczególny brak odczuwa 
redakcja. Chodzi tu o tematykę nie
zbędną dla prawidłowego kształtowania 
profilu pisma. Zespoły są również for
mą lepszego powiązania z pismem ho
norowych członków korni te u redakcyj
nego. Uczestniczą oni w pracach zespo
łów problemowych zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami. Do poszczególnych 
zespołów problemowych wchodzą obo
wiązkowo wszyscy pracownicy redakcji. 
Przydział do danego zespołu następuje 
po dyskusji przy uwzględnianiu życzeń 
i zainteresowań poszczególnych pracow
ników. 

W maju 1960 r. istniały cztery ze
społy problemowe: m o d e l o w y , po 
s t ę p u t e c h n i c z n e g o , k o n i u n 
k t u r y k r a j o w e j , z a g a d n i e ń 
s o c j o l o g i c z n y c h . Kierownikami 
poszczególnych zespołów są z reguły 
etatowi pracownicy redakcji, gdyż na 
nich 'spada większość pracy organiza
cyjnej i wykonawczej. W ostatnim cza
sie, zwłaszcza zespoły koniunktury 
i postępu technicznego, zaproponowały 
i uzyskały szereg poważnych artykułów 
problemowych z zakresu ich działalno
ści. W trybie roboczym artykuły te 
opracowywane są przez odpowiednie 
działy merytoryczne przy kontakcie 
z ze^oołami problemowymi. 

W ostatnim okrasie Życ^e Gospo
darcze rozpoczęło szkolenie 5 prakty
kantów według z góry usalonego pla
nu. W początkowym okresie prakty
kanci byli dodatkowym obciążeniem 
w pracy redakcji, zwłaszcza dla sekre
tarza redakcji i redaktora technicznego. 
Obciążenia te, chociaż w mniejszej ska-
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li, spadły również na kierowników dzia-; się w przyszłości samodzielnymi pra-
łów, którzy prowadzą szkolenie specja- cownikami działów ekonomicznych in-
listyczne. Dzisiejsi praktykanci staną nych pism. 

WNIOSKI 

Jak wynika z przytoczonych schematów, organizacja redakcji uwarunkowana 
jest przede wszystkim typem gazety. Ale i na odwrót: ukształtowany już układ orga
nizacyjny wpływa na typ gazety. 

Układ ten bądź służy trwałemu utrzymaniu charakteru gazety, bądź coraz bar
dziej ten typ wyodrębnia, w miarę jak doskonalą się kwalifikacje dziennikarzy za
trudnionych w redakcji i jak rozszerza się służba i zadania samej gazety. Tylko 
wielka elastyczność w kształtowaniu własnego modelu organizacyjnego pozwala re
dakcji właściwie spełniać założone zadania. 

Kierownictwo 
Na czele gazety czy czasopisma stoi kolegium redakcyjne. Kierownikiem zespołu 

redakcyjnego i jednocześnie przewodniczącym kolegium redakcyjnego jest r e d a k 
t o r n a c z e l n y . W praktyce za pismo odpowiedzialny jest redaktor naczelny, na
wet wówczas, gdy w metryce pisma (stopce) napisane jest, że dziennik czy tygodnik 
redaguje kolegium redakcyjne. Do obowiązków redaktora naczelnego należy kształto
wanie linii politycznej pisma, on ma w pierwszym rzędzie wpływ na poziom gazety, 
gdyż ostatecznie on ocenia materiał, czy już wydrukowany numer, on dobiera współ
pracowników i wreszcie on jest tą osobą w redakcji, która inicjuje podejmowanie 
akcji publicystycznych czy społecznych, bądź też zatwierdza lub odrzuca podjęcie ta
kich akcji zaproponowanych przez współpracowników. Wreszcie autorytet redaktora 
naczelnego, rozległość jego kontaktów w świecie politycznym i zawodowym, poważnie 
wpływa na pozycję gazety przez niego reprezentowanej. Nie bez znaczenia jest też 
udział redaktora naczelnego w sferze działalności, której poświęcona jest gazeta. Tak 
jak w poważnym stopniu od indywidualności sekretarza redakcji zależy sprawność 
wewnętrznego funkcjonowania redakcji, tak od indywidualności redaktora naczelnego 
zależy w dużej mierze poziom pisma. 

W tzw. dużych pismach redaktor naczelny ma zazwyczaj d w ó c h z a s t ę p c ó w . 
W mniejszych dziennikach jest tylko jeden zastępca, a w ogromnej większości tygo
dników funkcję tę spełnia sekretarz redakcji. Redaktor naczelny i zastępca(y) prze
ważnie dzielą się opieką nad poszczególnymi działami i stanowią ścisłe kierownictwo 
gazety. 

Organem kolegialnego kierownictwa jest k o l e g i u m r e d a k c y j n e . Liczy ono 
zazwyczaj 6—9 osób w dziennikach i 3—5 osób w tygodnikach. W skład kolegium 
oprócz redaktora naczelnego i zastępców wchodzi sekretarz redakcji, niektórzy kie
rownicy działów i wybitniejsi publicyści. W obradach kolegium zazwyczaj uczestni
czy sekretarz podstawowej organizacji partyjnej, delegat Stowarzyszenia Dziennika
rzy Polskich i przewodniczący miejscowej rady zakładowej. Dwaj ostatni oraz dy
rektor wydawnictwa zapraszani są szczególnie na te posiedzenia, na których rozpa
truje się sprawy personalne (przyjęcia, zwolnienia), bytowe, wydawnicze itp. Zaprasza 
się na kolegium również pracowników zainteresowanych w poszczególnych tematach. 

Kolegium zbiera się w zasadzie raz na tydzień, oprócz oczywiście nagłych wy
padków, które wymagają natychmiastowego zajęcia stanowiska. Przedmiotem narad 
kolegium są sprawy następujące: planowanie długofalowe, plany ważniejszych akcji, 



REDAKCJA DZIENNIKA I CZASOPISMA 33 

personalne, finansowe, wydawnicze, ocena gazety, wzgl. poszczególnych jej komórek 
oraz najważniejszych materiałów. 

Kolegium jest ciałem doradczym, z którego pomocy korzysta redaktor naczelny, 
sprawując ogólne kierownictwo redakcji. W sprawach spornych decyduje zazwyczaj 
większość członków kolegium. Nie stosuje się jednak nigdy praktyki przegłosowywa-
nia redaktora maczelnego, do którego należy ostateczna decyzja. Praktyka pozosta
wienia ostatecznej decyzji redaktorowi naczelnemu podkreśla jego wagę w zespole 
i odpowiedzialność za gazetę. 

Znaczenie kolegium redakcyjnego jest w naszej prasie poważne tak w dziedzinie 
zewnętrznych stosunków gazety, jak i wewnętrznego życia redakcji. Na zewnątrz 
kolegium występuje jako kierowniczy kolektyw, dyskutujący niejednokrotnie pro
blemy polityki redakcyjnej pisma z czołowymi przedstawicielami różnych dziedzin 
życia (np. spotkania kolegiów gazet wojewódzkich z aktywem partyjnym, ekonomicz
nym, kulturalnym itd.). 

Na wewnątrz kolegium jest wyrazem demokratycznych zasad organizacji redak
cji, co w niektórych pismach znajduje swój szczególny wyraz w wyborze części 
składu osobowego kolegium przez zespół redakcyjny. Praca kolegium posiada duże 
wychowawcze znaczenie. Wymiana poglądów na temat materiałów publicystycznych, 
bieżące oceny gazet, dyskusje rozwijane na kolegium — wszystko to sprzyja wytwa
rzaniu się w redakcji właściwej, ideowej, koleżeńskiej atmosfery. 

Zespół redakcyjny 
Zespół redakcyjny składa się z dziennikarzy etatowych oraz współpracowników 

będących na półetatach, ryczałtach, bądź specjalnych umowach. Liczebność zespołu 
redakcyjnego uzależniana jest od wielkości dziennika czy tygodnika, od warunków 
w jakich pismo działa oraz od zdolności, kwalifikacji i wydajności poszczególnych 
członków zespołu. W ubiegłych latach w niektórych wydawnictwach niezbyt wysoki 
poziom personelu redakcyjnego nadrabiało się ilością dziennikarzy. Obecnie jednak 
zespoły redakcyjne gazet nie są u nas zbyt liczne. 

W dziennikach wojewódzkich ilość dziennikarzy z reguły nie jest wyższa niż 
40 osób, a nie niższa niż 20. W dziennikach centralnych przeciętna sięga 55—58 osób. 
Trzeba przyjąć, że 3Д tej ilości są to dziennikarze piszący. Pozostali to dziennikarze 
funkcyjni, zajmujący różne stanowiska w redakcji — kierownictwo, sekretariat, kie
rownicy działów. Mówiąc o ilości dziennikarzy nie wolno zapominać, że w naszym 
ustroju prasa również spełnia ważną rolę organizatorską. 

Wymagania stawiane kandydatowi na pracownika redakcji są duże i to zarówno 
w sensie w y k s z t a ł c e n i a o g ó l n e g o , jak i specjalistycznego. Dla przykładu, 
w sześciu gazetach wojewódzkich *) (Dziennik Łódzki, Dziennik Polski, Kurier 
Szczeciński, Echo Krakowa, Wieczór, Głos Olsztyński) zatrudnionych jest 161 dzien
nikarzy. Spośród tej liczby 98 ma ukończone wyższe studia. Do umiejętności zwią
zanych z uprawianiem zawodu, oprócz zdolności pisarskich, a więc umiejętności 
swobodnego posługiwania się piórem w sposób najbardziej zwięzły, atrakcyjny i po
prawny, należy również maszynopisanie, fotografowanie, znajomość techniki dru
karskiej, całokształtu zagadnień organizacyjnych redakcji, znajomość przynajmniej 
jednego języka obcego w mowie i w piśmie. 

Specyficzny charakter pracy dziennikarzy określa też i s y s t e m p ł a c pra
cowników redakcji. (Przez pracowników redakcji rozumiemy tu dziennikarzy). 
Uposażenie pracowników redakcyjno-technicznych, administracyjnych i fizycznych 
jest oparte na tych samych zasadach, które obowiązują w innych dziedzinach go-

*) Dane wg ankiety przeprowadzonej w 1959 r. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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spodarki, w urzędach, przedsiębiorstwach czy w przemyśle. Wynagrodzenie dzien
nikarzy etatowych składa się (bez względu na wysokość) z dwóch różnych części: 
pensji podstawowej i wierszówki zryczałtowanej. O ile podstawowa część uposaże
nia ma charakter stały, to wysokość wypłaty zryczałtowanej wierszówki dziennika
rzom mającym obowiązki pisania, uzależniona jest od dostarczenia materiału w ilo
ści przewidzianej indywidualną umową. 

Istnieją dwa warianty umów: 
W pierwszym — umowy te przewidują zazwyczaj dostarczenie 2—3 większych 

pozycji (artykułów, reportaży) i kilku informacji. W działach takich jak informa
cyjny, miejski czy sportowy, normy te najczęściej przewidują pewną ilość infor
macji, komentarzy czy sprawozdań. W ogóle stosuje się w praktyce tzw. zamienniki, 
tzn., że jeżeli ktoś ma o jeden artykuł w miesiącu za mało, a np. informacji więcej 
niż przewiduje norma to zalicza się je w odpowiedniej proporcji. 

Drugi wariant umowy nakłada obowiązek dostarczenia materiałów np. wartości 
1.000 zł. Jeżeli dziennikarz nie wypełni swej normy, to decyzją kierownictwa 
redakcji zmniejsza mu się część uposażenia (z wierszówki zryczałtowanej), jeżeli 
oczywiście nie zaistniały warunki usprawiedliwiające niewykonanie normy (np. 
inne zadania zlecone przez redakcję). Jeżeli natomiast dziennikarz napisze w ciągu 
miesiąca więcej artykułów niż przewiduje norma — wypłaca mu się odpowiednie 
wynagrodzenie ponad przewidzianą, zryczałtowaną wierszówkę. To dodatkowe wy
nagrodzenie otrzymuje dziennikarz z funduszu na honoraria, jakim rozporządza — 
w różnej wysokości — każda redakcja. Z funduszu tego wynagradza się autorów 
prac drukowanych w gazecie: autorów zewnętrznych, tzw. aktyw pozaredakcyjny, 
oraz dziennikarzy własnych (za prace wykonane ponad normę). 

Niektórzy ze współpracowników zewnętrznych otrzymują uposażenie ryczałtowe. 
Uposażenie to otrzymują oni bądź za wykonywanie zadań natury organizacyjnej (np. 
przygotowanie określonych kolumn względnie organizowanie materiału w jakiejś 
dziedzinie), bądź też za napisanie określonych stałych pozycji. Znaczną jednakże 
większość autorów spoza zespołu redakcyjnego stanowią mniej lub bardziej do
rywczo współpracujący autorzy, rekrutujący się zarówno z dziennikarzy innych 
redakcji, jak i fachowców różnych dziedzin, popularyzatorów nauki, literatów itp. 

Dziennikarzy etatowych, pracujących na stanowiskach organizacyjnych, nie obo
wiązują normy w zakresie pisania. Otrzymują oni pełne wynagrodzenie (również 
złożone z dwóch części), a w zamian spełniają obowiązki, związane z wykonywaną 
przez nich funkcją. Odnosi się to przede wszystkim do redaktora naczalnego i jego 
zastępców sekretarza redakcji i pracowników sekretariatu, depeszowców, redakto
rów technicznych, kierowników działów (niektórzy z nich mają zmniejszone obo
wiązki pisarskie). Za materiały napisane i wydrukowane otrzymują oni oczywiście 
dodatkowe wynagrodzenie. Płace w redakcjach wahają się w zależności od kate
gorii, do której pismo należy. Stawki dla poszczególnych pracowników ustala re
daktor naczelny w granicach określonych dla danej funkcji. 

Nie wszyscy dziennikarze etatowi redakcji pracują w mieście, w którym pismo 
jest wydawane. Większe (centralne) redakcje mają stałych korespondentów zagra
nicznych oraz pewną ilość korespondentów terenowych w miastach wojewódzkich, 
przysyłających przeważnie materiały informacyjne. W dziennikach terenowych na
tomiast spotyka się nielicznych dziennikarzy etatowych spełniających podobną rolę, 
z tym że pracują w większych miastach powiatowych. Ponadto gazety te mają 
swoich nieetatowych korespondentów w ważniejszych miejscowościach. Otrzymują 
oni niewielkie ryczałty za tzw. dyspozycyjność i wynagrodzenie za nadsyłane i dru
kowane materiały. 
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Łączy się z tym s p r a w a m u t a c j i . Mutacja polega na zmianie ostatniej 
kolumny gazety, przeznaczonej przeważnie na wiadomości lokalne. Niektóre gazety 
centralne np. Życie Warszawy mają mutacje robione przez oddziały redakcji w du
żych miastach. Gazety wojewódzkie natomiast wydają mutacje dla grupy kilku 
powiatów. Tylko wyjątkowo przyjmuje się inny system, jak np. w Expressie Wie
czornym, gdzie mutacja polega na wymianie poszczególnych materiałów w kolej
nych wydaniach, ukazujących się tego samego dnia. 

Jeżeli chodzi o stronę techniczną, to kolumny mutacyjne nie są robione inaczej 
aniżeli pozostałe. Tyle tylko, że materiał dla nich przysyłany jest najczęściej z da
nego terenu, w formie maszynopisów wzgl. dalekopisów, czy też przekazywany 
telefonicznie, potem zaś idzie zwykłą drogą do druku. 

Druk kolumn mutacyjnych następuje w kolejności uzależnionej zazwyczaj od 
odległości terenu, stanu połączeń komunikacyjnych i od mocy produkcyjnej dru
karni (wydajność maszyny rotacyjnej, ilość linotypów itd.). W każdym razie, wobec 
tego, że drukuje się je wcześniej (lub też znacznie wcześniej, kilka do kilkunastu 
godzin) od wydania głównego, informacje jakie zawierają, nie są najważniejsze, 
szczególnie jeśli chodzi o wiadomości z zagranicy. Jest to pięta achillesowa wydań 
mutacyjnych, a również wynik zacofania technicznego pewnej części naszych dru
karń gazetowych. 

W niektórych redakcjach istnieją działy mutacyjne albo też poszczególni dzien
nikarze zajmują się mutacjami. Opiekę nad mutacjami najczęściej sprawuje sekre
tariat, lub też pełni on co najmniej rolę koordynatora. 

Rekrutacja dziennikarzy 
Mówiąc w różnych miejscach o dziennikarzach, warto zatrzymać się nieco 

i zastanowić nad powstaniem i uformowaniem tej grupy pracowników redakcji. 
Trzeba pamiętać, że powstająca po II wojnie światowej prasa Polski Ludowej 

rodziła się — i pod tym względem — w szczególnych zupełnie warunkach. Dzienni
karze przedwojenni w znacznej części zginęli w działaniach wojennych i wskutek 
represji okupanta, innych wojna rozsiała po świecie, część pozostających w kraju, 
ze względów politycznych nie kwapiła się do tego, aby znaleźć się w prasie. W prak
tyce nie za wielu przedwojennych dziennikarzy przystąpiło do pracy w redakcjach. 
W tej sytuacji zrozumiałe jest, że do redakcji przychodzili ludzie o określonym, 
materialistycznym światopoglądzie, ale o bardzo różnym stopniu przygotowania za
wodowego. Nierzadko i element przypadku odgrywał tu swoją rolę. 

Z biegiem czasu ukształtowały się zespoły redakcyjne o różnym stopniu stabi
lizacji. I gdyby teraz chcieć określić skąd przyszli do redakcji etatowi pracow
nicy — dziennikarze, to można by, poza poszczególnymi wypadkami, ustalić pewne 
grupy: 

a) fachowcy różnych dziedzin, uzdolnieni pod względem dziennikarskim, 
b) skierowani do pracy w redakcjach przez różne instancje, np. partyjne, 
c) absolwenci studiów dziennikarskich, 
d) przedwojenni dziennikarze, 
e) luźni współpracownicy, którzy wykazali „żyłkę" dziennikarską, 
f) zupełnie przypadkowi pracownicy redakcji. 
Szczególne warunki, w jakich odbywał się napływ dziennikarzy do redakcji, 

nasuwają pytanie, w jakim stopniu rekrutacja kadr dziennikarskich dała pozy
tywne wyniki? 

Generalna odpowiedź na to pytanie znajduje swój wyraz przede wszystkim 
w niewątpliwie wysokim poziomie naszej prasy. Jest rzeczą zrozumiałą, że wielu 
ludzi od pracy redakcyjnej odeszło, bo odejść musiało. W miarę podnoszenia się 

3* 
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kwalifikacji zawodowych zespoły redakcyjne, szczególnie w latach ostatnich, zaczęły 
się poważnie zmniejszać. Nie wpłynęło to bynajmniej ujemnie, a przeciwnie, ko
rzystnie na tok pracy w redakcjach; częstym zjawiskiem były przerosty etatowe 
i na tym odcinku. Zmniejszenie ilości etatów oraz surowy egzamin praktyczny, 
jakim była i jest codzienna prasa, przyczyniły się w poważnej mierze do eliminacji 
ludzi przypadkowych i nie nadających się do zawodu dziennikarskiego. 

Okazało się również, że instytucja studiów dziennikarskich w dotychczasowej 
formie nie zawsze zdawała egzamin. Tylko część absolwentów nadawała się do 
pracy w redakcjach. Praktyka redakcyjna potwierdziła natomiast czołową rolę ta
lentu (uzdolnień) u ludzi pretendujących do pracy w dziennikarstwie, niezależnie 
od koniecznego wykształcenia. Uzdolnienia te mogą być oczywiście różnego typu: 
bądź pisarskie, bądź typu organizacyjnego (jeśli oba na raz — tym lepiej). Sporo 
fachowców z wykształceniem specjalistycznym, uzdolnionych pisarsko, przeszło 
w szeregi dziennikarskie. Wydaje się, że ten typ dziennikarza odpowiada rosnącym 
wymaganiom redakcji. Dziennikarz — omnibus wyraźnie ustępuje miejsca dzien
nikarzowi — specjaliście. 

Obecnie o perspektywach doboru i jego kryteriach trudno się wypowiadać, 
gdyż nie ma w zasadzie wolnych miejsc w redakcjach. Praktycznie wchodzą obecnie 
w grę tylko pojedyncze wymiany, przy których przeważnie decydują sprawdzone 
już umiejętności. 

Personel redakcyjno-techniczny 
Zespół redakcyjny tym sprawniej może wykonywać swe czynności związane 

z tworzeniem gazety, im bardziej wykwalifikowany zespół redakcyjno-techniczny 
zatrudniony jest w redakcji. Mianem pracowników redakcyjno-technicznych objęci 
są korektorzy, pracownicy działu listów, biblioteki, archiwum, laboratorium foto
graficznego, dalekopisów i centrali telefonicznej. Bardzo często określeniem tym 
obejmowani są również pracownicy sekretariatu technicznego wraz z maszynistkami 
i pracownikami umysłowymi. Wyodrębniani są jako pracownicy administracyjni 
jedynie ludzie związani z operacjami finansowymi w redakcji (wypłaty płac i ho
noraria), zaopatrzeniem w drobny sprzęt i materiały biurowe itp. 

Do grupy pracowników administracyjnych, tzw. pracowników obsługi, zaliczają 
się też pracownicy fizyczni, a więc woźni, gońcy, kierowcy. 

Rola jednak komórki administracyjnej nie ogranicza się tylko do prac usługo
wych dla redakcji. Dobrze działająca w redakcji komórka administracyjna inspi
ruje badanie kolportażu (czym trudni się wydawnictwo prasowe, w skład którego 
wchodzi redakcja) zajmuje się reklamą i propagandą pisma, wysyłaniem gratisów, 
obsługą konkursów przeprowadzanych przez redakcję. Administracja pisma czuwa 
wreszcie nad całokształtem budżetu redakcyjnego, gdyż w większości wypadków 
codzienne zainteresowania niektórych sekretarzy redakcji czy naczelnych redakto
rów sprawami finansowymi, ograniczają się do jednej pozycji budżetu — funduszu 
płac i honorariów. 

Dobry kierownik administracji, jak wskazuje na to praktyka, interesuje się 
całokształtem działania redakcji w zakresie kosztów produkcji pisma. Komórka 
administracyjna redakcji jest również jednym z ogniw, które łączy na codzień ze
spół redakcyjny z wydawnictwem prasowym. 

Łączność z czytelnikami 
Łączność ta utrzymywana jest przez odpowiednie działy o tej lub podobnej 

nazwie. Listy napływające od czytelników tylko w niewielkim procencie są i mogą 
być drukowane w gazecie. Wiele listów zawiera prośby o różnego rodzaju inter
wencje bądź w sprawach osobistych, bądź w innych, będących w polu widzenia 
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czytelników. Nieraz listy te są zaczynem do działania dla różnych instytucji, do 
których są przesyłane, przyczyniają się częstokroć do wykrycia nadużycia. Wielu 
czytelników zwraca się o porady lekarskie, prawnicze i inne. Redakcja udziela 
odpowiedzi rzadziej na łamach pisma, częściej indywidualnym listem czy zawia
domieniem o skierowaniu sprawy do odpowiedniej instytucji, względnie o wyniku 
załatwienia. 

Listy czytelników są również ważnym elementem inspiracji dla dziennikarzy. 
Niejeden dobry artykuł czy reportaż powstał w wyniku listu czytelnika. Ciekawsze 
listy redakcje przesyłają zainteresowanym instytucjom jako jedno ze źródeł wiedzy 
o życiu w naszym kraju, odzwierciedlenie (choćby częściowe) poglądów opinii pu
blicznej na różne sprawy. 

Inna z ważnych form łączności z czytelnikami to ankiety i konkursy. Pierwsze 
służą poznaniu postawy czytelników, jeśli chodzi o różnego rodzaju problemy 
społeczne, a także sondowaniu ich opinii o piśmie. 

Konkursy wszelkiego rodzaju — to imprezy rozrywkowe, sprzyjające zacieśnie
niu więzów czytelnika z gazetą. Ponadto redakcje urządzają różne imprezy o cha
rakterze przeważnie propagandowo-rozrywkowym (np. odczyty itp.). Koszty tych 
imprez, jak również nagród na konkursy, pokrywane są z funduszów propagan
dowych. 

Na czele działu listów stoi zazwyczaj dziennikarz. Natomiast pracownicy są 
przeważnie na etatach redakcyjno-technicznych, względnie administracyjnych. Mają 
oni normy — pewną ilość listów (spraw) do załatwienia (odpowiedzi). Za listy za
łatwione ponad normę otrzymują oni osobne wynagrodzenie z funduszu na kore
spondencję i prace zlecone. Z tego też funduszu wynagradza się współpracowników 
zewnętrznych, którzy odpowiadają na listy. 

Odpowiedzialność dziennikarzy 
Praca dziennikarska podlega codziennej kontroli opinii publicznej i jest już 

z tego względu wyjątkowo odpowiedzialna. Szczególnie działalność instytucji i ludzi, 
omawiana na łamach gazety, budzi nieraz kontrowersje, których epilog niekiedy 
jest na sali sądowej. Nie będziemy tu mówili o odpowiedzialności służbowej: jak 
każdy pracownik, dziennikarz podlega kierownikowi redakcji, t j . redaktorowi na
czelnemu. 

Jeśli chodzi o sytuację prawną to jest ona, jak dotąd, w zasadzie nie uregulo
wana. Obowiązująca dotąd teoretycznie — (bo nie uchylona) przedwojenna ustawa 
prasowa, praktycznie nie obowiązuje. Nowa ustawa jest już opracowana, ale nie 
jest jeszcze wniesiona do Sejmu. W tej sytuacji odpowiedzialność prawna i zawo
dowa dziennikarza określona jest przez odpowiednie paragrafy Kodeksu Karnego 
i Kodeksu Obyczajowego Dziennikarzy. 

Najczęściej spotykane sprawy sądowe dziennikarzy (z tytułu ich działalności 
zawodowej) dotyczą skarg o zniesławienie. 

Oto tekst odpowiednich paragrafów Kodeksu Karnego: 
Art. 255 

§ 1. Kto pomawia inną osobę, instytucję lub zrzeszenie, choćby nie 
mające osobowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, 
które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufa
nia potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności 
p o d l e g a k a r z e a r e s z t u d o l a t 2 i g r z y w n y . 
Art. 256 

§ 1. Kto obraża godność osobistą innej osoby w jej obecności albo 
choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby obraza 
do osoby tej dotarła, p o d l e g a k a r z e a r e s z t u d o r o k u l u b 
g r z y w ny. 
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Oczywiście kary te są przewidziane w wypadku stwierdzenia, że zarzut nie był 
prawdziwy. 

Kodeks Obyczajowy Dziennikarzy przewiduje odpowiedzialność zawodową 
dziennikarzy za różne wykroczenia —> w różnym wymiarze. Wchodzą tu w grę 
np. zarówno zniesławienie, jak ciągnięcie korzyści osobistych przy wykonywaniu 
zadań służbowych, nieodpowiednia postawa moralna w ogóle itp. Wachlarz kar 
przewiduje w najcięższych wypadkach skreślenie z listy dziennikarzy. 

Jeśli chodzi o sprawę reagowania na krytykę prasową to została ona uregulo
wana Uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów z 14. XII. 1950 r. w sprawie roz
patrywania i załatwiania odwołań, listów i zażaleń ludności oraz krytyki prasowej. 
Fragment dotyczący prasy brzmi następująco: 

...Prezydia rad narodowych oraz wszelkie inne władze i instytucje zarówno cen
tralne jak i lokalne obowiązane są niezwłocznie sprawdzać wszelkiego rodzaju wia
domości prasowe, dotyczące ich zakresu i działania lub zakresu działania organów 
im podległych, podejmować niezbędne kroki dla usunięcia ujawnionych przez kry
tykę prasową uchybień, braków i wadliwości oraz zawiadomić o wyniku spraw
dzenia i przedsięwziętych krokach organ prasowy, w którym ogłoszona została 
sprawdzana wiadomość. Sprawdzenie i zawiadomienie winny nastąpić najdalej 
w ciągu miesiąca od opublikowania danej wiadomości w prasie. 

W przypadku niewykonania tych obowiązków przez prezydium lub inną władzę 
(instytucję) redakcja organu prasowego powinna niezwłocznie zawiadomić o tym 
prezydium wyższego stopnia lub Prezydium Rady Ministrów albo inną właściwą 
władzę nadrzędną, a gdy chodzi o ministerstwa — Prezydium Rady Ministrów... 

W kwietniu 1980 roku Sekretariat КС PZPR podjął uchwałę w sprawie krytyki 
prasowej. Oto wyjątek z uchwały dotyczący ochrony krytykujących: 

...Niezbędne jest przypomnienie ogółowi członków partii, a zwłaszcza partyj
nemu aktywowi, że jego obowiązkiem statutowym jest zwalczać wszelkie przejawy 
zła i nieprawości w życiu społecznym i że członkowi partii nie wolno zamykać,oczu 
na niewłaściwe postępowanie wyrządzające szkodę interesom partii i państwa lu
dowego i sprawie mas pracujących. Ten, kto lekceważy, pomija milczeniem rze
telną i uzasadnioną krytykę prasową, bądź też co gorsza dopuszcza do represji wo
bec ludzi publicznie piętnujących dostrzeżone objawy zła, wyrządza szkodę sprawie 
socjalizmu. 

...Ważnym środkiem naprawy uchybień wobec krytyki prasowej musi być ener
giczna obrona przez instancje partyjne ludzi nękanych za publiczne ujawnianie zła. 
Należy ich bronić nawet wówczas, gdy krytyka z ich strony w jakiejś części była 
niesłuszna, ale zasadnicze zarzuty znalazły potwierdzenie. Winni niewłaściwego 
stosunku do krytyki prasowej muszą odpowiadać za swe postępowanie przed instan
cjami partyjnymi oraz przed zwierzchnimi organami władzy państwowej, której 
podlega dana instytucja czy zakład pracy. 

Zasadnicze postanowienie tej uchwały to: 
— ochrona ludzi krytykujących przed tępicielami krytyki; 
— ochrona krytyki prasowej; 
— odpowiedź na każdy przesłany przez redakcję, wydrukowany artykuł, bądź 

nawet nie publikowany, lecz przesłany list w terminie do 2 miesięcy; 
— poinformowanie redakcji jeśli sprawa musi się przedłużyć; 
— kategoryczny zakaz przekazywania do załatwienia przez ogniwa zwierzchnie 

dokumentów tym, którzy są przedmiotem krytyki. 
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4. SEKRETARIAT ODPOWIEDZIALNY REDAKCJI 
W DZIENNIKU I TYGODNIKU 

Rola sekretariatu odpowiedzialnego redakcji w dzienniku jest większa aniżeli 
w czasopiśmie. Wynika to po prostu z tego faktu, że dla wydawania pisma codzien
nego potrzebna jest komórka, która zabezpieczałaby prawidłowy tok pracy i obieg 
materiałów tak, aby wydawanie gazety nie było improwizacją, lecz logicznym uko
ronowaniem wysiłków i pracy poszczególnych członków redakcji. Rolę tego czyn
nika koordynującego — w najszerszym tego słowa znaczeniu — spełnia właśnie 
sekretariat. W tygodniku niektóre funkcje sekretarza redakcji spełniają kierownicy 
działów, niektóre zaś funkcje obciążają redaktora naczelnego. 

Zarówno jednak w dzienniku jak i w czasopiśmie sekretariat redakcji jest głów
nym ogniwem organizacyjnym, ośrodkiem dyspozycji i odpowiedzialności za każdy 
wydawany numer. 

Na czele sekretariatu stoi sekretarz redakcji. W większych redakcjach mamy 
dwóch sekretarzy redakcji. Zazwyczaj jeden z nich jest pierwszym sekretarzem, 
nawet jeśli w oficjalnej nomenklaturze takiej funkcji nie ma. Bywa jednak i dwóch 
równorzędnych sekretarzy redakcji. Oprócz sekretarza (albo dwóch) mamy często 
w sekretariacie adiustatora (1—2) oraz dział techniczny, redakcję nocną i reporte
rów. Poza nimi podlega sekretariatowi cały pozadziennikarski personel redak-
cYJny — maszynistki, korekta, adiustacja, archiwum, biblioteka. W tygodnikach 
rolę adiustatorów spełniają kierownicy działów. 

Już z tego tylko wyliczenia funkcji widać, że poza zadaniami związanymi z re 
dagowaniem pisma, sekretarz redakcji obciążony jest różnymi obowiązkami zwią
zanymi z administrowaniem redakcji. 

Zacznijmy od pracy nad numerem. Materiał podstawowy, publicystyka, repor
taż, idący danego dnia do gazety, jeśli nie ma charakteru specjalnej aktualności, 
spoczywa zazwyczaj już w teczce sekretariatu od kilku, nieraz kilkunastu dni. 
Bardzo często materiały te przygotowane są już na dzień lub dwa przed tym 
w formie gotowych, odbitych kolumn (stronic). Kolumny środkowe dzienników naj 
częściej redagowane są w taki właśnie sposób, że składają się z materiałów, które 
mogły być przygotowane wcześniej, nie ostatniego dnia. Są to artykuły, reportaże, 
korespondencje zagraniczne, felietony, względnie informacja problemowa, cieka
wostki krajowe lub zagraniczne. Te materiały są na ogół uważnie czytane zarówno 
w dziale, jak w sekretariacie i w kierownictwie (poważniejsze). Czytane są zarówno 
przed wysłaniem do drukarni do składu, jak i po odbiciu kolumny. Jest więc czas, 
aby skorygować i usunąć ewentualne błędy i niedopatrzenia zarówno merytoryczne 
jak i formalne. 

To samo odnosi się do kolumn zawierających ogłoszenia. 
Materiały aktualne — informacje własne, komentarze, sprawozdania, recenzje — 

wpływają do sekretariatu w ciągu dnia, oprócz tych, które będą gotowe dopiero 
wieczorem i oddane bezpośrednio do redakcji nocnej. 

Wróćmy jednak do materiałów dziennych, jeśli tak można je nazwać. Czyta 
je wszystkie i adiustuje szczegółowo w redakcjach dużych pism pracownik sekre
tariatu. Sekretarz redakcji czyta przeważnie tylko ważniejsze z nich i ustosun
kowuje się do nich merytorycznie. Inaczej ma się oczywiście sprawa w mniejszych 
redakcjach, gdzie sekretarz zajmuje się nieraz i adiustacją drobiazgową. 

W wypadku różnicy zdań w ocenie materiału między sekretariatem a działem, 
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następują często dyskusje, poprawki, w krańcowych wypadkach sprawa idzie do 
arbitrażu do redaktora naczelnego lub jego zastępcy, albo na posiedzenie kolegium. 
Ponadto sekretariat „przymierza" otrzymany materiał do wolnego miejsca będą
cego w dyspozycji, proponuje skróty itp. 

Dla sprawnej pracy sekretariatu wielkie znaczenie ma odpowiednie ustawienie 
pracy w okresie: dzień — noc. Sekretariat zaczyna bowiem pracować w godzinach 
rannych, a funkcjonuje poprzez swych pracowników redakcji nocnej — aż do 
końca, tzn. do ostatniej chwili tworzenia gazety, do zamknięcia numeru. Nie ma tu 
jakiegoś sztywnego schematu organizacyjnego. Inaczej oczywiście wygląda praca 
sekretariatu w dużych redakcjach, inaczej w mniejszych. Prawie w każdej redakcji 
różne jest ustawienie organizacyjne sekretariatu, co zresztą jest zrozumiałe, gdyż 
najczęściej decyduje o tym poziom i ilość ludzi będących w dyspozycji. 

Codzienna praca redakcyjna sekretariatu zaczyna się w zasadzie od planowania 
w godzinach przedpołudniowych (11.00—12.00). Biorą w nim udział przedstawiciele 
działów, sekretariatu i kierownictwa. Omawia się numer bieżący, planuje szczegó
łowo następny. Wysuwa się i omawia propozycje, uzgadnia z grubsza podział miej
sca. Następnie przyjmuje się materiały wpływające w ciągu dnia, przeważnie do 
godz. 18—'19. Później, zazwyczaj około godz. 20, zaczyna swą ciężką pracę r e d a k 
c j a n o c n a . 

Na czele zespołu redakcji nocnej stoi pracownik sekretariatu. Jest to II sekre
tarz, albo sekretarz nocny, kierownik redakcji nocnej, względnie prowadzący 
numer. Te różne nazwy kryją w gruncie rzeczy tę samą treść. Jest to pracownik 
odpowiedzialny, który w czasie dyżuru nocnego podejmuje samodzielnie decyzje 
w drobniejszych sprawach, porozumiewając się zwykle z kierownictwem, gdy 
„wybucha" coś ważnego w godzinach wieczornych, coś, co zmienia ustaloną po
przednio zawartość numeru. 

P r o w a d z ą c y n u m e r (tak go nazwijmy umownie) zapoznaje się z mate
riałem, który wpływa do redakcji zazwyczaj w późniejszych godzinach popołudnio
wych, przyjmując go od dziennej obsady sekretariatu. Materiał jest już wtedy 
przeważnie w drukarni, chodzi więc raczej o zapoznanie się ze spisem treści, 
z układem artykułów na kolumnach, ze spodziewaną godziną nadejścia brakującego 
jeszcze materiału itp. Później, około godz. 20—21 przybywa do redakcji nocnej. 
Były w niektórych redakcjach czynione próby zorganizowania pracy prowadzących 
numer tak, aby na zmianę każdy z nich prowadził numer od początku do końca, 
ale nie dawało to dobrego rezultatu, gdyż siły ludzkie są ograniczone i prowadzący 
po dniu pracy był zbyt zmęczony w nocy. 

W skład zespołu r e d a k c j i n o c n e j wchodzą, mówimy wciąż o redakcji 
większego dziennika, depeszowcy (przeważnie dwaj) i redaktor techniczny. Oprócz 
nich mamy tu korektorów, maszynistkę, woźnego. Spotykamy też często dyżurnego 
działu sportowego (ze względu na specjalizację, rzadko udaje się materiał dotyczący 
sportu robić depeszowcowi) oraz jednego z dziennikarzy, dyżurującego jako tzw. 
popularnie — „świeża głowa". Dziennikarz ten zjawia się w redakcji nocnej 
w godzinach nieco późniejszych (23—24) i czyta kolejno gotowe kolumny. Ma to na 
celu zapobieżenie w ostatniej chwili ewentualnym błędom czy nieścisłościom, które 
mogły się przekraść do numeru. 

Redakcja nocna ma za zadanie bezbłędne i punktualne wydanie gazety z ma
teriałów przygotowanych wcześniej i napływających w godzinach wieczornych 
(głównie informacje agencyjne). Kolumny przygotowane wcześniej są już prawie 
gotowe w momencie rozpoczęcia pracy redakcji nocnej i należy je tylko „wy
czyścić". Tak samo ma się sprawa z niektórymi pozycjami na kolumny zewnętrzne 
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(część informacji własnej, komentarze pisane za dnia). Jako podstawowe zadanie, 
redakcji nocnej pozostaje jak najlepsze wykorzystanie pozostałego miejsca na in
formacje agencyjne, krajowe, zagraniczne i informacje z ostatniej chwili. Chodzi 
tu o należyty dobór informacji, ciekawe ich rozmieszczenie, dokonanie skrótów, 
odpowiednie operowanie czcionką tekstową i tytułową. Dobór informacji, ewen
tualne opracowanie (skróty) — to praca depeszowców, którzy porozumiewają się 
w sprawach technicznych z redaktorem technicznym, a w merytorycznych — z pro
wadzącym numer. 

O pracy działu technicznego piszemy w innym miejscu. Tu wspomnimy tylko, 
że redaktor techniczny czuwa nad właściwym rozmieszczeniem materiałów na ko
lumnie, odpowiednim doborem czcionki (z punktu widzenia zarówno wizualnego 
jak i posiadanego miejsca), adiustuje technicznie napływające materiały, dba 
o odpowiednie rozmieszczenie tytułów, operuje gdzie trzeba akcentami graficznymi: 
ramką, linią działową itp. 

Kierownik redakcji nocnej czyta i adiustuje wpływające jeszcze materiały 
własne oraz biuletyny agencyjne, śledzi postęp pracy nad gazetą. Każdy dziennik 
ma swój h a r m o n o g r a m oparty na umowie z drukarnią. Harmonogram ten 
przewiduje dokładny czas i ilość materiału oddawanego do składania oraz godziny 
oddawania do druku kolejnych kolumn. Przestrzeganie tego harmonogramu jest 
stałą troską prowadzących numer. Wszelkie opóźnienia prowadzą bowiem z kolei 
do spóźnionego wydania gazety, a konsekwencje tego są różne, z najważniejszą: 
brakiem dziennika w kioskach we wczesnych godzinach rannych. 

Niebezpieczeństw powodujących spóźnienie jest wiele, zarówno obiektywnych 
jak i subiektywnych. Do pierwszych zaliczyć trzeba różne nieprzewidziane wyda
rzenia, które „wyskakują" nagle w godzinach wieczornych. Są to wydarzenia naj
rozmaitsze, zarówno krajowe jak i zagraniczne, polityczne, ekonomiczne, informa
cje, oświadczenia, uchwały itp. Inne przyczyny — to późne nadawanie ważnych 
informacji czy tekstów — przez agencję informacyjną czy też późne nadsyłanie 
aktualnych zdjęć. Względy subiektywne — to np. opieszałość sprawozdawcy z późno 
odbywającej się imprezy, nieusprawiedliwione powolne i nieplanowe oddawanie 
materiałów z redakcji do drukarni w ciągu dnia i wieczorem. Zbyt późne oddawa
nie materiałów w dużej ilości powoduje nagromadzenie się ich na linotypach. 

Nieraz opóźnienie wynika też z winy drukarni. Wystarczy пр., że nie stawi się 
do pracy 2—3 linotypistów, a już powstaje „wąskie gardło" i spóźnienia, których 
nie da się nadrobić. Toteż uwaga prowadzącego numer zwrócona jest podczas 
wieczornego dyżuru stale na oba fronty, jeśli to tak można nazwać. Prowadzący 
musi stale czuwać, aby już we wstępnej fazie zauważyć powstające niebezpieczeń
stwo spóźnienia i zażegnać je na czas. Pozostaje on w drukarni zasadniczo aż do 
wykończenia ostatniej kolumny, w większych dziennikach do około 2 godziny 
w nocy. 

Inaczej ma się sprawa w redakcjach mniejszych dzienników. Wobec znacznie 
skromniejszej powierzchni przeznaczonej na informacje oraz wskutek wcześniejszego 
zamykania numeru (zazwyczaj około godz. 23), co jest wynikiem konieczności roz
prowadzenia w nocy gazety po województwie, personel redakcji nocnej jest znacz
nie skromniejszy. Gazetę prowadzi wtedy albo sam depeszowiec, albo łącznie z re
daktorem technicznym. 

Wiele w drukarni nocnej zależy od sprawności k o r e k t y . W dziennikach 
większych pracują wieczorem przeważnie zespoły 4—6 osobowre, w mniejszych 
2 osobowe. Korektorzy pracują zazwyczaj parami, tzn. czytają wspólnie we dwóch 
tekst maszynopisu z odbitką na szpaltach, następnie zaś na kolumnach. Ich pod-
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stawowym zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby tekst na szpaltach, później 
zaś na kolumnach, odpowiadał dokładnie maszynopisowi. Nie jest to jednak 
wszystko. W redakcji nocnej wprowadza się przecież różne zmiany do tekstów, już 
na kolumnach. Korektorzy dopilnowują więc wprowadzenia tych zmian przez dru
karnię. Korekta ponadto wyłapuje nieraz błędy w maszynopisach redakcyjnych. 
Jeżeli korektor spotka coś, co uważa za niesłuszne czy błędne, zwraca uwagę 
prowadzącemu numer. Sprawna i szybka praca korekty ma ogromne znaczenie dla 
punktualnego i bezbłędnego wydania gazety. Wystarczy nieraz jeden błąd popeł
niony w gorączce wieczornej pracy, szczególnie w tytule, aby zniweczony został 
wysiłek całego zespołu przez ośmieszenie gazety w oczach czytelnika, którego nie 
obchodzi, i słusznie, przyczyna tego błędu. 

Pracą f o t o r e p o r t e r ó w również kieruje sekretariat, który dba o całość 
szaty graficznej dziennika. Obok doboru zdjęć agencyjnych oraz różnych elementów 
graficznych, sekretariat inspiruje zazwyczaj fotoreporterów co do kierunków dzia
łania, uzgadnia z nimi tematykę zdjęć itp. W sekretariacie ustala się również roz
łożenie akcentów graficznych w gazecie, głównie zdjęć, uzgadnia się z fotorepor
terami tematykę ich pracy, fotoreportaże, plan długofalowy itp. 

Na szczególną uwagę zasługuje r o l a s e k r e t a r i a t u j a k o k o o r d y 
n a t o r a . Odnosi się to zarówno do mutacji jak i do przygotowywania zapasowych 
kolumn, na które materiały dają różne działy. Sekretariat kieruje również różnymi 
akcjami gazety: propagandowymi, kulturalno-społecznymi itp. Trzeba tu wspomnieć 
również o nadzorze nad realizacją planów pracy działów. Także do sekretarza 
redakcji należy dopilnowanie wykonania uchwał kolegium redakcyjnego. 

Osobny rozdział to nadzór sekretariatu nad prawidłową, harmonijną pracą 
komórek usługowych, redakcyjno-technicznych: korekty, hali maszyn, archiwum, 
biblioteki. Szczególnej uwagi sekretariatu wymagają sprawy związane z admini
strowaniem redakcją, zwłaszcza problem finansów redakcyjnych. Bywa, że finan
sami zajmuje się np. z-ca redaktora naczelnego. W znacznej większości wypadków 
prowadzi je jednak sekretariat, z tym, że sekretarz konsultuje się często — w wy
padkach wątpliwych (zwłaszcza przy wycenie) — z innymi członkami kierownictwa 
redakcji. Wycena materiałów redakcyjnych jest jedną z trudniejszych prac sekre
tarza redakcji. Dokonywana — przeważnie codziennie — musi godzić różne postu
laty z możliwościami finansowymi redakcji, z jej budżetem. Raz na miesiąc pod 
egidą sekretariatu odbywa się wycena miesięczna materiałów całej redakcji. Jest 
to porównanie wyników pracy z obowiązkami dziennikarzy i podsumowanie ich 
zarobków w danym okresie. Oprócz funduszu na honoraria, sekretariat czuwa nad 
innymi funduszami redakcyjnymi: na delegacje, propagandowym, bezosobowym. 
Prawidłowa gospodarka finansowa jest czynnikiem, którego nie sposób przecenić 
jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie redakcji. 

Innym działem pracy sekretariatu są k o n t a k t y z e w n ę t r z n e . Na ogół 
różnego rodzaju interesanci, osoby prywatne, pracownicy instytucji zwracają się 
telefonicznie, bądź osobiście w różnych sprawach do sekretarza redakcji. Są to 
prośby, niekiedy groźby, interwencje, mające najczęściej związek z wydrukowanymi 
artykułami. Autorzy-amatorzy to inna kategoria „klientów" sekretariatu. Wreszcie 
wymienić należy kontakty z wydawnictwem, drukarnią, „Ruchem". 

Sekretarz redakcji zajmuje się również sprawami kadrowymi, dyscyplinarnymi, 
pilnuje odpowiedniego rozplanowania urlopów, rozstrzyga różnego rodzaju we-
wnątrzredakcyjne zatargi itp. 

Jak widać, sekretariat jest komórką bodajże decydującą o prawidłowej pracy 
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redakcji. Bardzo wiele zależy tu oczywiście od indywidualności sekretarza redakcji. 
W każdym razie, szczególnie w dzienniku, sekretarz jest wyjątkowo obciążony 
pracą, zarówno w sensie ilościowym jak i pod względem jej intensywności. Wielu 
ludzi związanych z prasą uważa, że jest to chyba najważniejsza funkcja w dzien
niku. Wydaje się, że są bliscy prawdy. 

S e k r e t a r i a t r e d a k c j i w c z a s o p i ś m i e funkcjonuje podobnie jak 
w dzienniku. Do sekretarza redakcji wpływają materiały z działów. Materiały te 
przychodzą w zasadzie w postaci pozwalającej na odesłanie ich do drukarni bez 
dalszej obróbki tzn. zaadiustowane i przepisane na czysto. Sekretarz redakcji 
czyta te materiały i ocenia ich wartość oraz prawidłowość adiustacji dokonanej 
w dziale. Proponuje też rozdział materiału na kolumny, co ostatecznie ustala ko
legium. W przeciwieństwie do pracy w dzienniku wszystkie teksty przeznaczone 
do druku w tygodniku czyta redaktor naczelny a nawet wszyscy członkowie ko
legium. 

Materiały wpływają do sekretarza redakcji w dwóch terminach. Wcześniej 
nadsyłane są materiały nie związane z aktualnymi wydarzeniami. W czasopismach 
społeczno-literackich czy społeczno-kulturalnych są to artykuły publicystyczne, 
eseje, opowiadania, fragmenty powieści, wspomnienia, niektóre wywiady, repor
taże itd. Są to zazwyczaj materiały zgłoszone przez kierowników działów do długo
falowego planu czasopisma, bądź materiały, których zorganizowanie zostało zlecone 
działom przez kierownictwo redakcji w wyniku dyskusji nad planem numerów. 

Planowanie numerów w czasopismach jest zorganizowane różnie. W niektórych 
tygodnikach numery planuje kolegium. W tym przypadku sekretarz redakcji refe
ruje propozycje działów, które mu uprzednio przedstawiają ich kierownicy. Kole
gium przyjmuje część propozycji kierowników działów, inne odrzuca. Wysuwa 
również pod adresem działów postulaty, które im następnie przekazuje sekretarz 
redakcji. Częściej numer planowany jest przez kolegium w obecności kierowników 
działów. Stosowany jest też system planowania tematyki poszczególnych działów 
na kolegiach redakcyjnych przy udziale kierowników zainteresowanych działów. 
Wówczas, po zebraniu kolegium ustalającym tematykę działów na kilka tygodni. 
na kolejnych posiedzeniach kolegium, które poświęcone są układowi materiałów 
w poszczególnych numerach czasopisma, kierownicy działów nie są obecni. 

Drugą część materiałów, wpływających do sekretarza redakcji tygodnika, sta
nowią materiały aktualne, przygotowywane w ostatniej chwili. Są to przeważnie 
sprawozdania ze zjazdów, recenzje z ostatnich imprez itd. 

Nieco inny jest system grupowania materiałów w tygodnikach ilustrowanych. 
Przeważnie tygodniki te ze względu na nie rozbudowaną u nas dotychczas bazę 
poligraficzną wklęsłodrukową —. drukowane są w dwóch etapach. Środkowa część 
numeru drukowana jest co najmniej o tydzień wcześniej niż część zewnętrzna. 
Zmusza to do innego planowania napływu materiałów i takiej kompozycji numeru, 
która przewiduje zamieszczenie materiałów aktualnych na pierwszych i ostatnich 
stronach tygodnika. Długi cykl produkcyjny w drukarni rotograwiurowej określa 
terminy planowania i dostarczania materiału przez działy redakcji. 

Tak jak i w dziennikach, sekretarzowi redakcji w tygodniku podlega redaktor 
techniczny, grafik lub graficy, biblioteka, archiwum i maszynistki. Sekretarz 
sprawuje też nadzór nad korektą z tym, że bezpośrednio pracą korektora kieruje 
redaktor techniczny. Również fotoreporter w czasopiśmie podlega sekretarzowi 
redakcji. Jedynie w tygodnikach ilustrowanych fotoreporterzy zgrupowani są 
w oddzielnym dziale ilustracyjnym, mają swego kierownika, któremu najczęściej 
podporządkowane jest również archiwum fotograficzne i laboratorium. 
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Sekretarz redakcji tygodnika w zasadzie sprawuje też nadzór nad komórką 
administracyjną redakcji, dokonuje w porozumieniu z redaktorem naczelnym i kie
rownikami działów wyceny numerów, a często też w pismach ilustrowanych 
redaguje podpisy pod fotografie przeznaczone do druku, starając się, ażeby stano
wiły one bloki o pełnych wierszach. Czasami jednak sprawami administracyjnymi 
i finansowymi zajmuje się na codzień redaktor naczelny. 

W tygodnikach sekretarz redakcji pełni najczęściej rolę zastępcy redaktora 
naczelnego. Jedynie w kilku redakcjach wielkich tygodników funkcję tę pełni 
specjalny dziennikarz. Zresztą sprawa zastępcy redaktora naczelnego nawet w r e 
dakcji dużego tygodnika jest co najmniej dyskusyjna. 

W sumie więc pracowników sekretariatu redakcji w czasopiśmie jest od 2 do 8. 
Dla przykładu sekretariat Na przełaj zatrudnia 8 osób: sekretarza redakcji, 

dwóch fotoreporterów, 2 korektorki, redaktora technicznego na ryczałcie, (jako 
niepełno zatrudnionego), dwóch grafików. 

Sekretariat o podobnym składzie ilościowym ma Przekrój: dwóch grafików, 
dwóch korektorów, dwóch fotoreporterów (jeden w Krakowie i jeden w Warszawie). 
Sekretariat ten podlega redaktorowi naczelnemu i jego dwu zastępcom. 

Sekretariat redakcji Przyjaciółki zatrudnia cztery osoby. W jego skład oprócz 
sekretarza redakcji wchodzi adiustator i dwóch redaktorów technicznych. 

Tygodnik Szpilki ma w swym sekretariacie tylko dwie osoby. 
Archiwum 
Praktycznie, bo nie zawsze oficjalnie, archiwum redakcyjne składa się z dwóch 

zasadniczych działów: krajowego i zagranicznego. W dziale krajowym zbieranie 
materiałów polega głównie na wycinaniu materiałów problemowych z gazet (przede 
wszystkim dzienniki centralne, częściowo terenowe, tygodniki, miesięczniki) i in
nych wydawnictw. Następny cykl prac, to „opisywanie" dokumentacji i włączanie 
jej do odpowiednich teczek. Dział krajowy podzielony jest na ogół na wielkie 
poddziały np. przemysł, usługi, kultura, zdrowie itp., a te z kolei na bardzo szcze
gółowe zagadnienia. Dokumentacja działu zagranicznego kompletowana jest również 
z wycinków gazet krajowych (dzienniki, tygodniki, miesięczniki), różnego rodzaju 
biuletynów oraz z prasy i wydawnictw zagranicznych. 

Materiały segregowane są do odpowiednich teczek. Podział na teczki jest 
geograficzny tzn. części świata lub Europy, względnie poszczególne kraje. Ponadto 
są teczki problemowe. Te zasadnicze tematy mają jeszcze bardziej szczegółowy 
podział. 

Dziennikarz prosi kierownika lub pracownika archiwum o przygotowanie ma
teriału do jakiegoś określonego tematu. Obowiązkiem personelu archiwum jest 
dostarczenie kompletnej dokumentacji, jaką dysponuje w zakresie danego tematu. 

Oprócz swego podstawowego zadania, archiwum prowadzi również zszywki, 
komplety gazet i czasopism, dalej rozdziela między personel redakcyjny abonowaną 
prasę krajową i zagraniczną, reklamuje ewentualne braki. 

Biblioteka 
Jak już wspomnieliśmy, zadania redakcyjnej biblioteki są w zasadzie podobne 

do archiwum, z tym, że różny jest oczywiście materiał będący do dyspozycji pi
szącego. Książki gromadzi się przeważnie drogą zakupów, o których decyduje 
zazwyczaj redakcyjna komisja biblioteczna (ponadto pewną ilość książek nadsyłają 
wydawnictwa). Z kolei trzeba skatalogować książkę to jest włączyć odpowiednią kartkę 
do katalogu alfabetycznego, autorów lub tytułów oraz do katalogu dziesiętnego. Aby 
korzystającym ułatwić pracę, prowadzi się jeszcze katalog tematyczny według haseł 
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dość dowolnych: np. nafta, walka o pokój — w praktyce najbardziej poszukiwa
nych. 

Bardzo ważną rolę w bibliotece spełnia dział informacyjny: kalendarze, en
cyklopedie polskie i zagraniczne, roczniki, mapy, słowniki, przewodniki, informatory 
ogólne. 

Jeżeli dokumentacja w zakresie żądanego tematu jest uboga względnie nie ma 
jej wcale, pracownik biblioteki znajduje ją i wypożycza z innych bibliotek, tak 
aby w każdej sytuacji zebrać materiał będący wielką pomocą dla piszącego. 

5. DZIAŁ W REDAKCJI 

Podstawową komórką każdej redakcji jest dział. Tu rodzi się materiał, tu prze
ważnie omawia się i uzgadnia pracę współpracowników zewnętrznych. Na czele 
działu stoi kierownik. Ilość pracowników działu jest bardzo różna. W największych 
działach dzienników centralnych ilość ich sięga dziesięciu. W najmniejszych zaś 
2—3. W niektórych dużych działach istnieje funkcja zastępcy kierownika. Tam 
gdzie go nie ma, czynności te wykonuje w miarę potrzeby jeden z pracowników. 

Ilość działów i ich pracowników jest różna w zależności od rodzaju i objętości 
gazety, aczkolwiek istnieją również niekiedy poważne różnice między gazetami 
należącymi w zasadzie do tej samej kategorii. Można przyjąć, że dzienniki woje
wódzkie mają od 4 do 8 działów. 

Ilość działów w dziennikach centralnych jest większa. Na przykład Życie 
Warszawy ma 11 działów, a Sztandar Młodych 10. Pewna grupa działów występuje 
we wszystkich dziennikach. Są to takie działy jak: zagraniczny, miejski, kulturalny, 
sportowy. Problemy krajowe opracowuje się w działach o różnych niekiedy na
zwach: krajowy, ekonomiczny. Zdarza się też, że podział jest inny: np. dział publi
cystyki i dział informacji. W dziennikach partyjnych istnieją działy o tej nazwie. 
W każdej redakcji dziennika partyjnego jest oczywiście dział partyjny. Ponadto 
istnieją różne działy związane ze specyfiką terenu. Nieraz zresztą różne nazwy 
kryją ten sam zakres pracy. 

Również w większości tygodników dział jest podstawową komórką organiza
cyjną redakcji. Rodzaje działów są różne w różnych typach tygodników. Tygodniki 
ilustrowane mają zazwyczaj od 4 do 9 działów. Tygodniki społeczno-kulturalne 
od 3 do 8. Bywa jednak, że redakcja tygodnika nie jest podzielona na działy. Ich 
rolę spełniają wówczas odpowiedzialni pracownicy redakcji, którzy zajmują się 
daną grupą zagadnień. Ten system organizacyjny stosowany jest zazwyczaj 
v/ małych zespołach. 

Czasami jest również stosowany taki układ organizacyjny redakcji tygodnika, 
w którym funkcje działu a zarazem i jego kierownika spełnia członek kolegium 
redakcyjnego. Współpracuje on wtedy zazwyczaj z zespołem współpracownikuw-
autorów będących na ryczałtach, a czasami korzysta też z pomocy etatowego 
dziennikarza. W takim układzie organizacyjnym cała tematyka pisma podzielona 
jest między 3 czy 4 członków kolegium. 

Zdarza się jednak i tak, że w redakcji tygodnika nie ma ani działów ani kole
gium. Wówczas podstawową komórką redakcji jest cały zespół redakcyjny, wyko
nujący polecenia kierownika redakcji tzn. redaktora naczelnego i sekretarza 
redakcji. Ten system organizacyjny występuje jednak bardzo rzadko, przeważnie 
w periodykach fachowych, biuletynach, pismach zakładowych itd. Z reguły jednak 
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pisma te ukazują się rzadziej niż raz na tydzień i dlatego o ostatnim systemie 
organizacji wspominamy tylko dla porządku. 

Pochodzenie materiału 
Materiał ukazujący się w gazecie, pochodzi w zasadzie z trzech źródeł: z agen

cji, od współpracowników zewnętrznych i od pracowników redakcji. 
Większość materiału agencyjnego ma charakter informacyjny. Podstawową 

informację krajową i zagraniczną dostarcza Polska Agencja Prasowa (PAP), infor
mację problemową, komentarze i publicystykę Agencja Robotnicza (AR) i Agencja 
Publicystyczno-Informacyjna (API), zdjęcia '— Centralna Agencja Fotograficzna 
(CAF). Oprócz tego nasze gazety zamieszczają nieraz informacje i zdjęcia agencji 
zagranicznych. Ilość i procent miejsca przeznaczonego na materiały agencyjne 
różni się w zależności od typu gazety, sposobu jej redagowania. 

Współpracownicy zewnętrzni dzielą się w zasadzie na dwie grupy. Są to bądź 
współpracownicy luźni, zamieszczający materiały częściej lub rzadziej i otrzymu
jący wynagrodzenie za artykuł („od sztuki"), bądź też stali, zwani ryczałtowcami, 
gdyż otrzymują wynagrodzenie zryczałtowane, w zamian za co są zobowiązani do 
napisania określonej ilości i typu pozycji miesięcznie. 

Osobna grupa, dostarczająca materiałów redakcji, to korespondenci i czytel
nicy. 

Podstawowa jednak część materiału ukazującego się w gazecie, pisana jest 
przez dziennikarzy zatrudnionych w redakcji. 

W tygodnikach przeważa zazwyczaj materiał pochodzący od współpracowników 
pisma. Tygodniki nie korzystają oczywiście z tekstowych materiałów agencyjnych. 
Z agencji tygodniki najwyżej czerpią pewną ilość materiału fotograficznego. Do
tyczy to w pierwszym rzędzie tygodników ilustrowanych — magazynów. 

Jak powstaje materiał w dziale 
Można, ogólnie biorąc, rozróżnić dwa źródła: pierwsze — to samo życie, wyda

rzenia jakie ono przynosi. Dział nie zajmuje się w zasadzie informacją agencyjną, 
zamieszczaną w gazecie przez sekretariat (depeszowców). Bywają jednak i tu wy
jątki: np. informacja problemowa agencyjna: nieraz dział zwraca uwagę na po
trzebę jej zamieszczenia. Główna jednak działalność działu — to produkcja 
własna. A więc omawianie, komentowanie aktualnych wydarzeń, informacja pro
blemowa z nimi związana. Mówiąc o informacji, mamy oczywiście na myśli 
wszystkie jej formy, a więc zarówno klasyczną, jeśli można tak ją nazwać, jak 
i rozmowę, wywiad, migawki i inne. Jeśli chodzi o komentarze do aktualnych wy
darzeń, to w dziennikach centralnych są one z reguły własne, w terenowych zaś 
w znacznym procencie — agencyjne. Proces przygotowania materiału bieżącego 
jest w zasadzie mało skomplikowany. Opiera się on z natury rzeczy na planowaniu 
krótkoterminowym w dziale, tzn. po prostu na uzgodnieniu co pójdzie dziś, a co 
jutro, względnie pojutrze, na rozdzieleniu zadań wśród pracowników. 

Źródło drugie — to planowanie długofalowe w dziale. 
Innym jeszcze bardzo istotnym źródłem są listy czytelników, obserwacje czy

nione przez dziennikarzy podczas wyjazdów w teren itp. Planowanie długofalowe 
dotyczy głównie publicystyki i reportażu, obejmuje zaś okres 1—3 miesięcy, i przed
stawiane jest do akceptacji kierownictwu. 

W tygodnikach również w zasadzie przyjęte są dwa etapy planowania. Jednakże 
planowanie krótkoterminowe obejmuje zazwyczaj 2—3 numery, a więc jest w za
sadzie planowaniem dwutygodniowym, a planowanie długofalowe rozumiane jest 
jako określenie tematyki działu pisma na okres kwartału a nawet dłuższy. 

Przejdźmy z kolei do organizacji pracy w dziale. Opiera się ona na podziale 
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zadań, na przydzieleniu poszczególnym pracownikom różnych dziedzin pracy, 
przeważnie takich, które znają lub też, które ich interesują. Dla przykładu w dziale 
ekonomicznym jeden dziennikarz zajmuje się przemysłem, ktoś inny komunikacją, 
handlem itp. Dziennikarz „opiekujący się" danym resortem, w zasadzie utrzymuje 
jak najściślejszy kontakt z poszczególnymi komórkami i ludźmi tam zatrudnio
nymi, stara się być zawsze au courant sytuacji, z czasem staje się nieraz wybitnym 
znawcą danego zagadnienia. 

Podobnie jest w innych działach. A więc w dziale zagranicznym poszczególni 
dziennikarze mają „pod swoją pieczą" poszczególne rejony geograficzne i zagad
nienia: np. jeden — Europę zachodnią i Wspólny Rynek, drugi — kraje anglo
saskie oraz NATO itd. Odnosi się to głównie do dzienników centralnych, gdzie 
ilość pracowników pozwala na tego rodzaju specjalizację. W działach zagranicz
nych „przydział" poszczególnych rejonów łączy się też najczęściej ze znajomością 
języków, a co za tym idzie, możliwością śledzenia zagranicznej prasy i innych 
materiałów. 

Podobnie w dziale sportowym istnieje podział według dyscyplin, w dziale 
miejskim według resortów komunalnych itp. 

Podział pracy w działach dużych tygodników jest oparty na tych samych za
sadach co w dziennikach. Dotyczy to jednak caledwie kilku wielkich tygodników 
wydawanych w Warszawie. Znakomita większość redakcji pism tygodniowych ma 
działy jednoosobowe bądź dwuosobowe. W tych ostatnich, druga osoba pełni funk
cję zastępcy kierownika działu a jednocześnie publicysty czy reportażysty. Jeśli 
dział dysponuje nawet współpracownikami pozostającymi na umowach ryczałto
wych, to są to zwykle autorzy. Najczęściej piszą oni na tematy wskazane przez 
redakcję, oczywiście z zakresu swoich zainteresowań, rzadziej sami występują 
z inicjatywą, a z reguły nie podsuwają redakcji tematów, które mogłyby być 
zlecone innym autorom. Pracownikami ryczałtowymi w tygodnikach są przeważnie 
recenzenci teatralni, filmowi i książkowi, felietoniści lub literaci, parający się 
również dziennikarstwem. 

Napisany materiał autor oddaje kierownikowi działu do przeczytania i zajęcia 
stanowiska. Nieraz materiał ulega poważnym poprawkom, raz i drugi. Czasem 
autor pisze od nowa. Po zasadniczej ocenie i adiustacji, następuje adiustacja 
szczegółowa. Materiał wychodzący z działu powinien być w takim stanie, aby 
nadawał się do druku. Jest to oczywiście postulat maksymalny, osiągalny w prak
tyce tylko w niektórych, najmocniej obsadzonych kadrowo dziennikach. Mowa tu 
zresztą o pozycjach przygotowywanych, konsultowanych z kierownikiem działu 
i przez niego sprawdzonych. Praktycznie jednak, sporo materiałów o charakterze 
informacyjnym i komentarzowym robionych „na gorąco" oddawanych jest przez 
autora często pod nieobecność kierownika działu, bezpośrednio do sekretariatu. 

Praktyka ta jest niedopuszczalna w tygodnikach. Autor współpracujący z cza
sopismem ma z zasady więcej czasu na opracowanie tematu. Również kierownik 
działu, czy osoba spełniająca tę rolę, ma więcej czasu na opracowanie maszynopisu 
dostarczonego przez autora. Dlatego też tekst oddawany do sekretariatu redakcji 
powinien mieć już taką formę, która może zadowolić życzenia czytelników. Trzeba 
tu od razu powiedzieć, że życzenia te w odniesieniu do tygodników są większe 
Czytelnik szuka w periodyku materiału bardziej wszechstronnie naświetlonego 
niż w dzienniku, pogłębionego i przede wszystkim znacznie lepszego pod względem 
formy. Mała atrakcyjność ujęcia tematu, zła adiustacja mogą się zdarzyć w dzien
niku. Uchybienia te usprawiedliwić można pośpiechem, rytmem pracy redakcyjnej. 
Nie można jednak tolerować tych uchybień w tygodniku. 
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Formy 
Istnieje kilka rodzajów materiałów, z których „robi się" gazetę, biorąc pod 

uwagę zarówno treść jak i rodzaj, tzn. formę. Do form większych należą różnego 
rodzaju artykuły, korespondencje, reportaże. Do form mniejszych — informacja, 
komentarz, felieton. Tego zasadniczego podziału nie zmienia fakt, że nieraz infor
macja może zajmować więcej miejsca niż artykuł (np. sprawozdanie z ważnej 
imprezy lub jakichś aktualnych wydarzeń). Wreszcie trzecia grupa — to formy 
ilustracyjne, a więc zdjęcia, rysunek, winieta, przerywnik. Sposób operowania 
poszczególnymi formami, ich proporcje, są zależne w dużej mierze od specyfiki 
pracy działu. 

Dział partyjny, ekonomiczny, czy krajowy —, operują przeważnie formami 
większymi. Artykuły na tematy gospodarcze czy społeczne, stanowią pokaźną część 
pracy tych działów. Oczywiście przygotowują one również i formy mniejsze: 
np. informację problemową, komentarz do aktualnych wydarzeń, tym niemniej 
o obliczu działu, o jego poziomie decydują jednak formy większe. Jeśli o te formy 
chodzi, to obserwuje się zresztą stałą tendencję do zmniejszania ich rozmiarów 
i unikania tzw. kobył. Odpowiada to, generalnie biorąc, życzeniom czytelników, co 
przejawia się przy przeprowadzaniu różnych ankiet. Szczególnie jeśli chodzi o arty
kuły na tematy tzw. trudne, to wysiłek na rzecz ich skrócenia i uczytelnienia 
jest tym większy im bardziej redakcja pamięta, że artykuły pisze się po to, aby 
je czytano. 

W dziale zagranicznym proporcje układają się nieco inaczej. Nie brak i tu 
oczywiście artykułów, ale obok nich mamy szereg innych form bardziej atrakcyj
nych dla czytelnika. Korespondencje i reportaże z zagranicy należą na ogół do 
materiałów lubianych przez czytelnika. Ważnym elementem pracy działu zagranicz
nego jest komentarz do bieżących wydarzeń. Z innych form w tym dziale wymienić 
można: ciekawostki i informacje, przeważnie z prasy zagranicznej, felieton pole
miczny, nieraz o zabarwieniu satyrycznym. 

Jeszcze inaczej przedstawia się sytuacja w dziale miejskim. Tu formy większe 
należą do rzadkości. Przeważa informacja własna uzyskana w różnych działach 
miejscowej Rady Narodowej, w przedsiębiorstwach miejskich itp. oraz w wyniku 
obserwacji własnych. Pisze się głównie o bolączkach najbardziej przez mieszkań
ców odczuwanych, a więc o zaopatrzeniu, komunikacji, usługach, o sprawach 
architektury i urbanistyki. Formą dominującą jest informacja lub krótki reportaż. 

Odmiennie kształtuje się proporcja materiałów w dziale sportowym, w którym 
niemałe znaczenie ma sezonowość. W sezonie letnim i zimowym dominują spra
wozdania z imprez i komentarze przed- i pomeczowe. Artykuły problemowe za
mieszczane są częściej w okresach martwych, gdy brak imprez sportowych. 
W każdym razie w tym dziale prymat małych form jest niewątpliwy. 

Osobnym zagadnieniem jest dział fotoreporterski i rola zdjęć w gazecie co
dziennej. Fotografia prasowa w dzienniku odgrywa podwójną rolę. Jest ona jed
nym z bardzo ważnych elementów układu graficznego gazety, a także ważną formą 
informacji. Typowe dla dziennika jest zdjęcie aktualne — „zdjęcie dnia", jak się je 
nawet czasem nazywa. Może ono być ilustracją aktualnych wydarzeń różnego 
rodzaju (politycznych, społecznych, kulturalnych, sportowych), może też przedsta
wiać samodzielnie jakiś schwytany „na gorąco" problem czy problemik naszego 
życia. Może być dodatkowym argumentem za tezą artykułu, może niekiedy silniej 
oddziałać na czytelnika niż najbardziej przekonywające słowa. Bywa i tak, że 
kilka zdjęć połączonych wspólnym wątkiem tematycznym — fotoreportaż — oddaje 
lepiej istotę problemu niż duży artykuł. 
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Innymi zdjęciami spotykanymi w dziennikach, w mniejszej co prawda liczbie, 
są zdjęcia artystyczne, niekiedy stanowiące ilustracje np. do pory roku, niekiedy 
też symboliczne, związane z jakimś materiałem zamieszczonym w gazecie. Czasem 
można też znaleźć w gazecie zdjęcie zupełnie przypadkowe. Znalazło się ono po 
prostu dlatego, że dla układu graficznego gazety, a raczej danej kolumny po
trzebne było umieszczenie w danym miejscu fotografii. 

Dobre zdjęcia w dzienniku są nie mniej ważne niż materiały tekstowe. Aczkol
wiek teoretycznie świadomość ta jest wśród dziennikarzy powszechna, to praktyka 
wykazuje pewne lekceważenie tej sprawy w redakcjach. Mści się to poważnie na 
wyglądzie gazety, nie mówiąc już o względach merytorycznych. 

Każdy dziennik ma swego fotoreportera, większe mają po dwóch fotoreporte
rów. Wykonują oni fotografie na zlecenie sekretariatu redakcji. Fotoreporter 
wykonuje przeciętnie miesięcznie od 20 do 40 zdjęć. Oczywiście w obliczeniu tym 
bierze się pod uwagę tylko zdjęcia zamieszczone w dzienniku. Praktyka wielu 
redakcji pozwala przyjąć, że na każde zamieszczone zdjęcie przypadają 4 fotografie 
nie zamieszczone. 

Zupełnie szczególną rolę odgrywa fotografia w tygodniku, a w magazynie jest 
podstawowym tworzywem, z którego ukształtowane jest pismo. 

Jeśli idzie o formy materiałów tekstowych, to w zasadzie w periodykach 
występuje większa gama gatunków pisarskich niż w dziennikach. Prócz powieści 
(zamieszczanej odcinkowo również i w dziennikach), drukowane są w periodykach 
szkice, eseje, nowele itp. Rzadziej natomiast występuje w tygodniku informacja 
typu komunikatowego. 

Proporcja poszczególnych form zależy też od przynależności pisma do tej czy 
innej grupy dzienników. Zachodzą tu różnice wynikające z różnego sposobu redago
wania poszczególnych gazet. Sposób redagowania zaś uwzględnia między innymi 
adresata, to znaczy tę warstwę społeczną, dla której dziennik jest przeznaczony; 
nie bez znaczenia jest oczywiście pewien styl zespołu redakcyjnego. Nie wymaga 
chyba wyjaśnienia ten fakt, że np. Trybuna Ludu różni się i różnić się musi spo
sobem redagowania od Sztandaru Młodych, pisma przeznaczonego dla młodzieży. 
Z drugiej strony, tak samo zauważyć można spore różnice między dziennikami — 
organami komitetów wojewódzkich PZPR. 

Proporcje poszczególnych form decydują o obliczu gazety. Jeżeli porównamy 
na przykład dzienniki poranne z popołudniowymi, to w tych ostatnich od razu 
rzuci się w oczy zdecydowana przewaga małych form, głównie informacji, zgodna 
zresztą z założeniem pisma i odpowiadająca czytelnikowi tych pism. 

Podobnie wygląda sprawa w czasopismach. Tygodniki ilustrowane, jak sama 
nazwa wskazuje, opierają się na zdjęciach, zarówno pod względem ilości miejsca 
na nie przeznaczonego, jak i na rolę jaką fotografie odgrywają w piśmie. Obok 
nich na plan pierwszy wybijają się pozycje typu reportażowego, felietonowego, 
ciekawostkowego itp. Tygodniki społeczno-kulturalne operują znów głównie pu
blicystyką w różnych odmianach obok informacji o życiu kulturalnym, felietonu itp. 

Można by więc powiedzieć, że założenia redakcyjne gazety przesądzają o spo
sobie jej redagowania. Z kolei proporcja poszczególnych form (jak i oczywiście ich 
treść) może decydować o większym lub mniejszym zasięgu czytelników, o kształto
waniu się kręgu czytelników wśród określonjrch środowisk. 

Adiustacja 
Nierzadko zdarza się, że autor po napisaniu artykułu daje go przed przekaza

niem kierownikowi działu do przeczytania kolegom, z prośbą o uwagi. Rozsądny 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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autor sam bowiem najlepiej rozumie potrzebę jak najbardziej wnikliwej i wszech
stronnej adiustacji. 

Można rozróżnić dwa procesy adiustacyjne: pierwszy to adiustacja meryto
ryczna i drugi — drobiazgowa (językowa). 

W adiustacji merytorycznej (zasadniczej) chodzi głównie o to, czy artykuł 
odpowiada w pełni założeniom jakie miał spełnić oraz czy jest zrozumiały, prze
konywający. W tej fazie adiustacji zwraca się też uwagę na możliwości dokonania 
pewnych skrótów, pominięcia rzeczy mniej istotnych, zmiany porządku wątków itp. 

Następna faza — to adiustacja szczegółowa, językowa. Wtedy bada się już 
prawidłowość budowy zdań, celowość użycia takich lub innych określeń czy nawet 
słów. Każdy autor ma oczywiście prawo do osobistego stylu i własnych wyrażeń; 
granicom dowolności kładą jednak w zasadzie kres prawidła językowe. Wiele 
zależy od formy tekstu, który się adiustuje. O ile np. w informacjach zwraca się 
główną uwagę na ich jasność i zwięzłość, to przecież istnieją formy dziennikarskie 
półliterackie — reportaż czy felieton — wobec których adiustacja jest bardziej 
elastyczna, szczególnie pod względem formy. 

Ponadto adiustacja różni się poważnie w zależności od typu pisma, dla jakiego 
materiał jest przeznaczony. Chodzi o to, że materiał powinien odpowiadać, jeśli już 
nie całkowicie to w poważnej części możliwościom odbioru podstawowych kręgów 
czytelników. Biorąc pod uwagę te i inne jeszcze zastrzeżenia, można jednak stwier
dzić, że celem adiustacji, dokonywanej w zasadzie przez kierownika działu i sekre
tarza (sekretariat) redakcji, jest: 

a) uwypuklenie myśli przewodniej tekstu dziennikarskiego, uczynienie go bar
dziej jasnym, zwięzłym i zrozumiałym; 

b) nadanie mu maksymalnie poprawnej szaty słownej. 

* * 
Charakterystyka zadań działu, jako podstawowej komórki organizacyjnej re

dakcji, pozwala przejść do bardziej szczegółowego omówienia tematyki najczęściej 
występujących działów w redakcji dzienników. 

Dziai partyjny 
Dział ten istnieje tylko w redakcjach pism będących organami komitetów PZPR. 

Jest on podstawowym działem w redakcjach partyjnych. Bez względu na takie lub 
inne rozwiązanie jego koncepcji organizacyjnej — zajmuje się on dwoma rozle
głymi dziedzinami działalności partyjno-politycznej i partyjno-organizacyjnej. Pierw
szą dziedzinę stanowi systematyczna relacja i ocena wydarzeń z życia partii. Ob
sługa zebrań plenarnych komitetów partyjnych, informacja z działalności podsta
wowych organizacji partyjnych, jak najszerzej pojęta wymiana praktycznych do
świadczeń w tym zakresie — to wszystko skupia na codzień zainteresowanie działu 
partyjnego redakcji. 

Druga dziedzina działalności to problematyka ideowo-polityczna, a przede 
wszystkim systematyczne krzewienie i propaganda marksizmu-leninizmu. Czytelnicy 
zwracają się często do redakcji z prośbą o wyjaśnienie im z punktu widzenia teo
retycznego poszczególnych zagadnień praktycznych. Dział partyjny częstokroć 
udziela takich wyjaśnień — przede wszystkim jeśli chodzi o wyjaśnienie spraw 
światopoglądowych i wszystkich takich, które wymagają zasadniczego partyjnego 
zajęcia stanowiska. 

Pod względem organizacyjnym dział partyjny bywa szczególnie ściśle związany 
z komitetem, którego organem jest gazeta. Szczególnie ważna jest tu więź z wy
działami: organizacyjnym i propagandy komitetów partyjnych. Najczęściej kierów-
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nik działu partyjnego uczestniczy w cotygodniowych naradach wydziału organiza
cyjnego komitetu partii, a pracownicy działu są członkami komisji i zespołów, przy 
pomocy których pracuje komitet. 

Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania organizatorskiej roli gazety — 
dział partyjny posiada szczególnie doniosłe znaczenie. Gazeta partyjna to naturalne 
forum wymiany doświadczeń w zakresie pracy organizacji partyjnych. Dział par
tyjny będący najbliżej codziennego życia partii może i powinien pobudzać, organi
zować i odpowiednio uogólniać wymianę doświadczeń pracy partyjnej na łamach 
gazety. W niektórych gazetach wojewódzkich dział partyjny jest także komórką 
organizującą spotkania i narady z aktywem ideologicznym (pracownikami frontu 
ideologicznego, partyjną inteligencją twórczą, działaczami ośrodków szkolenia par
tyjnego itp.). Zebrania takie służą zwykle dwom głównym celom: orientacji w za
kresie sytuacji na froncie ideologicznym (co m. in. stanowi pomoc w kształtowaniu 
redakcyjnego planu pracy) oraz wymianie poglądów między pracownikami pisma 
a jego aktywem pozaredakcyjnym na temat kierunków ofensywy ideowej. Często
kroć wynikiem bezpośrednim takich narad są materiały publicystyczne pisane przez 
ich uczestników. 

Dział partyjny w organie wojewódzkim współpracuje szczególnie blisko z działem 
ekonomicznym i kulturalnym. Jest to zjawisko naturalne i pozytywne, wynikające 
z całokształtu zadań i roli odgrywanej przez partię w życiu kraju. Brak takiej 
bliskiej i codziennej współpracy grozi funkcjonalizmem i biurokratyzacją wewnątrz-
redakcyjnej organizacji pracy. W takim bowiem wypadku może nastąpić — w dziale 
partyjnym — pewne wyjałowienie poruszanej problematyki partyjno-organizacyjnej 
i partyjno-politycznej z merytorycznej treści, którą dyktują zawsze konkretne 
warunki, w jakich organizacji partyjnej wypada działać (fabryka, uczelnia, gro
mada itd.). Z drugiej strony zbyt funkcjonalne rozgraniczenie działu partyjnego od 
działu ekonomicznego i brak współpracy pomiędzy nimi rodzi w działalności tego 
ostatniego niebezpieczeństwo odpolitycznienia problematyki gospodarczej. 

Dział ekonomiczny 
Społeczne prawa rządzące gospodarką, stosunki produkcji, podział środków ma

terialnych służących do zaspokajania potrzeb ludności kraju, rozwój gospodarczy 
i zmiana struktury gospodarki Polski, są to tematy stanowiące poważną część ma
teriałów zamieszczanych przez każdą gazetę. Materiały te są najczęściej przygoto
wywane przez dział ekonomiczny dziennika. Czasami, głównie w mniejszych i słab
szych redakcjach, tematyką ekonomiczną zajmuje się dział krajowy. 

Lektura gazet wskazuje najdobitniej, że działy ekonomiczne naszych gazet sta
wiają sobie za główne zadanie wyjaśnianie i popularyzowanie polityki ekonomicznej 
partii i rządu, rozwoju gospodarczego kraju, dokonywanego na drodze realizacji 
planów jednorocznych i wieloletnich. Zadaniem prasy a ściśle działów ekonomicz
nych, jest obok wyjaśniania i popularyzowania polityki ekonomicznej (danego 
okresu), wykazywanie konieczności wprowadzania w życie słusznych założeń teore
tycznych. Działy ekonomiczne rejestrują i komentują zjawiska zachodzące w trakcie 
dokonujących się procesów, związanych ze zmianą struktury ekonomicznej kraju. 
Poważnym zadaniem publicystów ekonomicznych jest działalność polemiczna z prasą 
kapitalistyczną, która w podejmowanych kampaniach usiłuje zwalczać ekonomiczne 
koncepcje socjalizmu. Działy ekonomiczne rozwijając właściwą publicystykę wpły
wają w sposób hamujący na szerzącą się plotkę, która niekiedy towarzyszy podsta
wowym decyzjom porządkującym i kształtującym gospodarkę wewnętrzną. Działy 
ekonomiczne poprzez swe materiały ukazują ścisły związek problemów gospodar
czych Z3 zjawiskami politycznymi, społecznymi i interesami jednostki. 

4* 
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Poważne miejsce zajmuje w dziale ekonomicznym informacja. Stanowi ona 
w tym dziale zarówno uzupełniający element publicystyki, jak i nieodzowne źródło 
wiedzy o sytuacji gospodarczej kraju. Wydaje się, że szczególne zadanie ma tu do 
spełnienia informacja komentowana, gdyż np. dane liczby w niektórych wypadkach 
niewiele mówią. Jednym z podstawowych problemów działów ekonomicznych jest 
umiejętność wyjaśniania możliwie prostym językiem spraw nieraz zawiłych i często 
z trudem docierających do świadomości tzw. przeciętnego czytelnika. Stopień opa
nowania tej umiejętności przesądza często o skuteczności oddziaływania gazety na 
czytelnika, bowiem problemy ekonomiczne odgrywają niepoślednią rolę. 

Działy ekonomiczne większych gazet posiadają czasem poddziały (sekcje) spe
cjalistyczne, np. węglowa, budownictwa przemysłu ciężkiego, handlu, transportu itp. 
Jest to jedna z konsekwencji daleko idącej specjalizacji fachowej, która jest ko
niecznością tak dla działu jako całości, jak i jego poszczególnych współpracowników. 

Dział krajowy albo terenowy 
Niemal wszystkie większe dzienniki centralne mają działy krajowe. Zajmują się 

one sprawami społecznymi, gospodarczymi (jeśli nie ma działów ekonomicznych), 
inwestycjami, życiem miast, województw i terenów szczególnie interesujących ga
zetę z różnych innych względów, sprawami administracji, władzy terenowej, usta
wodawstwa, praworządności itd. Formą najczęściej stosowaną przez działy krajowe 
jest reportaż. 

W dziennikach wojewódzkich rolę działu krajowego spełnia dział terenowy, 
oczywiście w odniesieniu do terenu objętego kolportażem gazety. Materiały ilustru
jące życie i problemy ogólnokrajowe gazety wojewódzkie czerpią z agencji publicy
stycznych. Jak wykazują doświadczenia naszych redakcji, potwierdzone przez son
daże i badania socjologiczne, dział terenowy pisma odgrywa szczególnie doniosłą 
rolę w walce o wzrost nakładów. Dobre lub złe redagowanie kolumn mutacyjnych 
gazety (a to zazwyczaj zależy w dużej mierze od działu terenowego) wpływa bo
wiem bezpośrednio na duże lub małe zainteresowanie pismem przez środowiska 
terenowe, najbardziej w tej chwili chłonne potencjalnie w zakresie czytelnictwa 
prasy. 

Dział zagraniczny 
Dział ten spełnia w prasie specjalną rolę. Jest on niewątpliwie (przynajmniej 

w dziennikach) działem największym, zajmującym najwięcej miejsca. A przyczyną 
tego są rozległe zadania stojące przed działem zagranicznym i odpowiednio duże 
zainteresowanie czytelników. 

Dział zagraniczny w gazecie jest w zasadzie (obok radia) źródłem wiedzy czy
telnika o świecie. Chodzi tu o wiedzę w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. 
A więc zarówno o poszczególne zagadnienia polityki międzynarodowej, jak i infor
macje typu ogólnego. 

Podstawowym materiałem tego działu są informacje, publicystyka i komentarze 
odnoszące się do zagadnień czysto politycznych. Zaliczymy do tej grupy materiały 
dotyczące zarówno problemów ogólnoświatowych, np. rozbrojenie czy walka o po
kój, jak europejskich (np. problem Niemiec) i specyficznie polskich (np. stosunki 
Polski z jej sąsiadami, z NRF, granica na Odrze i Nysie, skarby wawelskie w Ka
nadzie itp.). Wiele z tych problemów zazębia się zresztą, co znajduje odzwierciedle
nie w gazecie i wywołuje wzmożone zainteresowanie czytelników polityczną pro
blematyką zagraniczną. 

Obok sfery zainteresowań czysto politycznych dział zagraniczny stara się za
spokoić głód wiadomości o świecie. Doniesienia i reportaże korespondentów wła
snych, materiały agencyjne, przedruki z prasy zagranicznej (w tym ciekawostki) — 



REDAKCJA DZIENNIKA I CZASOPISMA 53 

oto główne źródła informacyjne z tego zakresu. Nie oznacza to bynajmniej, że dzie
dzina ta jest wolna od elementów politycznych. 

Szczególne miejsce w działalności politycznej działu zajmuje twórczość o cha
rakterze polemicznym. Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że polityka mię
dzynarodowa jest areną bezustannego ścierania się sił i poglądów, ale wymaga też 
szczególnej umiejętności prowadzenia dyskusji w sposób przystosowany do możli
wości percepcji przede wszystkim masowego czytelnika. 

Materiały zagraniczną, ze względu na ich ilość i wagę, są nieraz wyodrębnione 
od innych. W niektórych dużych dziennikach mamy np. stałą kolumnę poświęconą 
zagadnieniom międzynarodowym (np. Sztandar Młodych), niezależnie od wiadomości 
z ostatniej chwili zamieszczanych na pierwszej stronie. Gdzie indziej znów (np. Ży
cie Warszawy) informacja zagraniczna nie jest wyraźnie oddzielona od krajowej, 
ale już np. materiały poważniejsze (reportaże, publicystyka) grupowane są na od
dzielnych kolumnach (środkowych) poświęconych wyłącznie problematyce zagra
nicznej. 

W czasopismach problematyka zagraniczna jest oczywiście traktowana różnie 
w zależności od charakteru pisma. Na przykład popularne tygodniki — magazyny 
szczególną uwagę zwracają na zdjęcia oraz na materiały typu informacyjno-obycza-
jowego, pisma kulturalne na zjawiska zachodzące w sztuce, kulturze itp. 

Dział miejski 
Jak już sama nazwa wskazuje, dział miejski poświęcony jest sprawom lokal

nym, w gazetach centralnych — Warszawie, w województwach — danemu miastu. 
Dlatego też, ta właśnie kolumna w części nakładu idącej poza miasto, ulega mu-
towaniu. 

W dziale miejskim, jak w zwierciadle odbijają się troski i bolączki mieszkań
ców. Dział miejski jest w pewnym stopniu jakby ich rzecznikiem. Jest to zarazem 
dział w pewnym sensie uniwersalny. Gospodarka miejscowych rad narodowych, 
warunki mieszkaniowe, kanalizacja, światło, gaz, zaopatrzenie ogólne i poszczegól
nych dzielnic w artykuły spożywcze i przemysłowe, budownictwo mieszkań, ulic, 
reperacje jezdni, sprawy architektury i urbanistyki, szkolnictwo, komunikacja, 
służba zdrowia, przemysł terenowy, działalność oświatowo-kulturalna, a obok tego 
sprawozdania sądowe, kronika wypadków — oto główny wachlarz tematyczny działu. 

Materiały działu miejskiego przeważnie niewielkie rozmiarami, w głównej mie
rze informacyjne, mają często charakter interwencyjny wzgl. postulatywny. 

Typowym pracownikiem działu miejskiego jest reporter. Terenem jego pracy 
jest miasto, zakres zainteresowania — wszystko, co się w nim dzieje. Słyszy się 
nieraz, że w zasadzie młody dziennikarz powinien zacząć pracę w redakcji właśnie 
od działu miejskiego. Jest w tym dużo racji. Jeśli chodzi bowiem o zbieranie mate
riału jak i umiejętność formułowania krótkich, zwięzłych informacji i notatek 
(w dziale miejskim nie ma warunków dla tzw. wodolejstwa), dział miejski jest 
miejscem wyjątkowo dobrze nadającym się do zdobycia praktyki dziennikarskiej. 

W niektórych redakcjach nie docenia się znaczenia działu miejskiego. Natomiast 
u czytelników cieszy się on dużym powodzeniem. Niektórych czytelników bowiem 
w mniejszym stopniu interesują np. zagadnienia społeczno-polityczne, natomiast 
troski własnego miasta interesują w zasadzie wszystkich, chodzi bowiem o elemen
tarne sprawy dnia powszedniego, mające wielkie znaczenie dla mieszkańców miasta. 

Dział kulturalny 
Praca działu kulturalnego w prasie ogólnoinformacyjnej przebiega w praktyce 

dwoma torami. Jeden z nich — to zagadnienia kultury masowej, w catym ich sze
rokim wachlarzu: dotarcie do masowego odbiorcy, szczególnie poza większymi 
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ośrodkami, problem repertuaru, organizacji widowisk, bazy technicznej, a więc za
równo sprawy kultury w ścisłym tego słowa znaczeniu jak i organizacyjno-admini-
stracyjno-finansowe z nimi związane. 

Tor drugi — to zagadnienia związane z twórczością kulturalną. Wchodzą tu 
recenzje literackie, muzyczne, filmowe, teatralne, informacja, problem ideologii 
i polityki w sztuce. 

W ostatnich latach zaznacza się coraz silniejsze oddziaływanie niektórych form 
twórczości kulturalnej na produkcję przemysłową, architekturę, urządzenie wnętrz 
mieszkalnych i inne dziedziny życia. Ta tematyka stanowi nową dziedzinę działal
ności działu kulturalnego. Innego rodzaju przedmiotem zainteresowań działu kultu
ralnego jest np. walka ze szmirą. 

Szczególne znaczenie mają recenzje ze względu na stopień oddziaływania opinii 
gazety na czytelnika. W dużej mierze kształtują one opinię i nieraz decydują prak
tycznie o powodzeniu lub braku powodzenia sztuki czy filmu. 

Poważnym, nastręczającym trudności problemem jest język, którym posługują 
się autorzy piszący na tematy kulturalne w gazetach masowych, głównie dzienni
kach. Konieczość pogodzenia wymogów merytorycznych (między innymi nomenkla
tury zjawisk kulturalnych) z możliwościami i poziomem umysłowym przeciętnego 
czytelnika jest co prawda przez wszystkich uznawana, ale jak dotąd praktycznie 
nie zawsze osiągana. 

Dział rolny 
Pewna część gazet wojewódzkich, głównie w terenie o przewadze rolnictwa nad 

przemysłem, ma działy rolne. Zajmują się one całą problematyką wsi ze szczegól
nym jednak uwzględnieniem zagadnień produkcji rolnej i organizacji gospodarki 
na wsi. Działy te prowadzą bardzo często kąciki porad dla rolników, zajmują się 
gospodarką spółdzielni produkcyjnych, PGR-ów, działalnością GS-ów, funduszem 
ziemi,, kółkami rolniczymi, kołami gospodyń wiejskich itd. Zadania, jakie mają 
do spełnienia działy rolne, stawiają je w wielu dziennikach w rzędzie najpoważ
niejszych ogniw organizacyjnych redakcji. 

Dział sportowy 
Jednym z charakterystycznych zjawisk w prasie polskiej ostatnich 15 lat jest 

stały wzrost znaczenia i miejsca działu sportowego w gazecie. Masowość sportu 
oraz rola wychowania fizycznego nabrała właściwego znaczenia dopiero w Polsce 
Ludowej. 

Wzrost zainteresowania osiągnięciami czołowych sportowców czy drużyn wy
raźnie odczuwalny tak w kraju jak i za granicą sprawił, że sport, głównie zaś infor
macja sportowa z wielkich imprez, zajmuje nieraz miejsce i na czołówce pierwszej 
kolumny. Wzrosła też powierzchnia gazety zajmowana przez działy sportowe, mimo 
nie za wielkiej przecież objętości gazet i, co za tym idzie, ostrej niekiedy walki 
w redakcji o miejsce na tzw. łamach. 

Jedną z najważniejszych dziedzin pracy działu sportowego jest sprawozdaw
czość z ważnych imprez (ciekawych), obejmująca zarówno sprawozdanie z przebiegu 
zawodów, jak i komentarze, ciekawostki wszelkiego rodzaju i wypowiedzi bohate
rów wydarzeń względnie trenerów czy innych fachowców. Następną dziedziną jest 
publicystyka dotycząca zarówno sportu wyczynowego jak i masowego oraz felieton. 
Publicystyka omawia zagadnienia zarówno fachowe dotyczące danej dyscypliny 
sportu, np. przyczyny niedostatecznych wyników czołówki, czy braku zaplecza, jak 
i problemy szersze. Chodzi tu o sprawy moralności w sporcie, organizacyjne, fi
nansowe itp. 

Sporo miejsca w dziale sportowym zajmuje informacja zagraniczna. Oprócz 
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źródeł agencyjnych i korespondencji z zagranicy względnie relacji własnych wysłan
ników, wchodzi tu w grę zagraniczna prasa sportowa. Obok informacji w ścisłym 
tego słowa znaczeniu dostarcza ona wielu ciekawostek sportowych. 

Dział techniczny 
Redaktorzy techniczni są ludźmi, od których zależą — jeśli tak rzec można — 

urodziny każdego numeru dziennika. W pierwszym rzędzie ich praca decyduje 
o szacie zewnętrznej gazety. I nie tylko to. Sposób łamania gazety, jej układ gra
ficzny, którego autorem jest redaktor techniczny, winien nie tylko odpowiadać 
typowi gazety, życzeniom jej czytelników, nawet pewnej tradycji dziennika, ale 
i odzwierciedlać treść numeru. 

Każdy numer dziennika zawiera materiał różny nie tylko pod względem treści 
i formy, ale i jego znaczenia. Wysiłek redaktora technicznego idzie w tym kie
runku., aby podkreślić elementami graficznymi (wielkością i krojem czcionki tytu
łowej, tekstowej, ramką itp.) te pozycje publicystyczne czy informacyjne, które na 
to zasługują. W ten sposób wpadają one od razu w „oko" czytelnikowi i w pierw
szej kolejności są czytane (aczkolwiek uzależnione to jest od innych jeszcze czyn
ników, jak np. interesującej konstrukcji tytułu). 

Praca redaktora technicznego zaczyna się w momencie, gdy przystępuje do ry
sowania makiety (planu) kolumny. Istnieją tu, z grubsza biorąc, dwa systemy. Przy 
jednym redaktor techniczny czeka z rysowaniem aż otrzyma podstawowy materiał 
na kolumnę, przy drugim — rysuje makietę kolumny już przed tym, tylko na pod
stawie spisu pozycji, które mają tu wejść oraz ich przewidywanej objętości (przy
najmniej głównych pozycji). 

Podstawowym materiałem dla redaktora technicznego są zdjęcia i główna, 
względnie np. jedna z dwóch głównych pozycji tekstowych. Może to być albo czo
łówka, której tytuł determinuje wygląd kolumny, albo tzw. podwał (materiał u dołu 
kolumny) w ramce, albo też materiały łamane w oryginalny sposób np. nieforma-
towe składy, w ramce czy odrębnym krojem czcionki. A więc te materiały, które 
przesądzają o wyglądzie kolumny. 

Redaktor techniczny otrzymał więc materiał podstawowy i rysuje makietę ko
lumny. Oblicza objętość tego materiału, porównuje ją z przewidzianym miejscem. 
Często okazuje się, że materiał jest zbyt duży. Techniczny proponuje więc skróty, 
a niekiedy składanie części materiału mniejszą czcionką, praktycznie zamiast peti
tem — nonparelem (pamiętając oczywiście o wyglądzie graficznym, jak i fakcie, że 
nonparel nie zachęca do czytania, szczególnie osób o słabszym wzroku). 

Kolumny dziennika dzielą się, jeśli chodzi o układ graficzny, na dwa rodzaje: 
ilustracyjne i nieilustracyjne. Na tych pierwszych poważną rolę odgrywają zdjęcia. 
Rozplanowuje się je według układu zewnętrznego lub centralnego. Przy zewnętrz
nym umieszcza się je względnie równomiernie, np. na górze i dole kolumny, 
w przeciwległych rogach lub też inaczej, ale dbając o symetryczny układ. Przy 
zwichnięciu tej proporcji mówimy, że kolumna „leci" na prawo lub lewo, w dół lub 
w górę. Przy układzie centralnym zdjęcia skoncentrowane są w środkowej części 
kolumny, stając się przez to oczywiście głównym jej akcentem graficznym. Ten 
system stosowany jest częściej przez dzienniki o żywej szacie graficznej. Dużą rolę 
odgrywa tu odpowiednie opracowanie zdjęcia przez redaktora technicznego (przy
cięcie, skadrowanie). Na kolumnach ilustracyjnych znajdują się obok zdjęć również 
poważne materiały tekstowe. Jasne, że w stosunku do nich redaktor techniczny dba 
o należyte opracowanie graficzne, szczególnie jeśli znaczenie artykułów sprawia, 
że nie powinny być one przytłumione przez zdjęcia, ale przeciwnie, winny one wy
bijać się na plan pierwszy. Istnieją różne powiązania. Praktykuje się na przykład 
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i tak, że zdjęcia (np. fotoreportaż) umieszcza się z jednej strony, a z drugiej dla 
przeciwwagi tzw. mocny tytuł. 

Przy rysowaniu i opracowywaniu kolumn nie ilustrowanych operuje się wszyst
kimi środkami będącymi w dyspozycji, aby układ graficzny odpowiadał wspomnia
nym uprzednio postulatom. A więc bierze się pod uwagę wielkość i krój czcionki 
tytułowej, odpowiednie rozbicie tytułu na poszczególne rzędy (wiersze), śródtytuły, 
zróżniczkowanie czcionki tekstowej (jasna i tłusta, mniejsza i większa, niekiedy 
pochyła, ramki, linie działowe różnej grubości, łączony skład itp.). Uważa się też, 
aby tytuły nie były na równym poziomie (nie zachodziły na siebie), aby uniknąć 
nieodpowiedniego sąsiedztwa itp. 

Swoje propozycje graficzne redaktor techniczny omawia zwykle z sekretarzem 
redakcji lub pracownikiem sekretariatu, często również z kierownikiem działu, 
z którego pochodzi materiał i z autorem. 

Nie wspomnieliśmy dotąd o innych elementach graficznych, wchodzących rów
nież w zakres kompetencji i pracy redaktora technicznego. Mamy tu na myśli 
wszelkiego rodzaju rysunki, przerywniki, wykresy, mapki itp. Robi je zwykle gra
fik, pozostający w kontakcie z redakcją, pod kontrolą redaktora technicznego, który 
określa wymiary i umieszcza je na kolumnie. 

Pominęliśmy też sprawę kolumn ogłoszeniowych. W zasadzie powinny one być 
opracowane graficznie i wchodzić w sferę zainteresowań redaktora technicznego. 
W praktyce jest jednak inaczej: na kolumny te zwraca się bardzo niewiele uwagi 
i często są one przysyłane bezpośrednio, przez osobę lub komórkę zajmującą się 
ogłoszeniami, do drukarni, Udział redaktora technicznego jest nieco większy w wy
padku kolumn mieszanych (część miejsca na ogłoszenia), które wymagają jego 
interwencji. 

Ostatnią czynnością redaktora technicznego przy materiale w pracy dziennej, 
jest adiustacja techniczna przed odesłaniem kolumn do drukarni. Polega ona na 
zaznaczeniu, obok tekstów, jakim składem i jaką czcionką mają być złożone. 

Redaktor techniczny pracujący w dzień pozostaje w redakcji zasadniczo aż do 
zesłania ostatniego tekstu. W późnych godzinach popołudniowych redaktor tech
niczny pracujący nocą, omawia ze swym „dziennym" kolegą zssłany materiał, wy
jaśnia wątpliwości, dowiaduje się co przyjdzie wieczorem itp. W zależności od har
monogramu, zazwyczaj około godz. 19—20, przenosi się z redakcji do drukarni. 

Praca redaktora technicznego w redakcji nocnej częściowo tylko przypomina 
pracę w redakcji dziennej. Różnica polega m. in. na konieczności szybkiego decy
dowania o stronie technicznej napływających materiałów, głównie informacyjnych. 
Najważniejszym chyba elementem pracy w drukarni są tytuły i wszystkie г tym 
związane sprawy. Praktycznie — w nocy redaktor techniczny decyduje o wyglądzie 
i układzie kolumn przeznaczonych na informacje. W warunkach intensywnej pracy 
i konieczności dotrzymania harmonogramu, redaktor techniczny musi zwracać szcze
gólną uwagę na tytuły: przyjmuje on propozycje depeszowca, porównuje z możli
wościami, jeśli chodzi o miejsce, nieraz szukają oni wspólnie (lub jeszcze z prowa
dzącym numer) możliwości zastąpienia jednej koncepcji tytułu inną. 

Tu właśnie, widząc jak formuje się kolumna w metalu, redaktor techniczny 
przeprowadza dodatkowy „maquillage", wprowadzając doraźnie różne elementy gra
ficzne jak ramki, linie, strzałki, winietki itp. 

Inny zakres czynności redaktora technicznego w drukarni, to działalność na 
styku redakcja nocna — drukarnia. W stosunku do drukarni redaktor techniczny 
jest rzecznikiem i przedstawicielem redakcji. To on właśnie jest w bezpośrednim 
kontakcie z drukarzami, pracującymi przy gazecie i wszystko z nimi załatwia. Re-
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daktor techniczny decyduje o kolejności składania materiałów (zwykle w zależno
ści od kolumn, na które są przeznaczone) i łamania kolumn. Pilnuje terminowego 
„schodzenia" materiałów z linotypów, przypomina o poprawkach, nieraz interwe
niuje celem przyspieszenia jakiejś czynności itp. 

Nadchodzi końcowa faza procesu produkcji gazety. Z maszyny rotacyjnej scho
dzą pierwsze numery. W redakcji nocnej pozostał już tylko redaktor techniczny. 
Ogląda on pierwsze tzw. sygnalne numery. Zwraca uwagę głównie na tytuły — 
np. czy nie brak akcentów nad literami, czy są one prawidłowe, nad właściwymi 
tekstami, sprawdza zdjęcia (czy nie zamienione) i paginację (czy kolumny są pra
widłowo ponumerowane). Ponadto — ocenia stronę techniczną: farbę, druk. Chodzi 
tu o ostatni retusz, o takie usterki, które można jeszcze szybko usunąć, a które 
mają istotny wpływ na szatę graficzną gazety. 

Praca redaktora technicznego zwykłego tygodnika, nie magazynu ilustrowanego, 
odbiega w zasadzie od czynności spełnianych przez redaktora technicznego w dzien
niku. W zależności od tego, czy tygodnik drukowany jest na maszynie (wypukło-
drukowej) — rotacyjnej, czy też maszynie (wypukłodrukowej) — płaskiej, redaktor 
techniczny ma więcej bądź mniej czynności do wykonania w czasie przygotowania 
numeru do druku. 

Łamanie tygodnika społeczno-politycznego, a więc tzw. tygodnika tekstowego, 
powinno być z reguły staranniejsze niż łamanie gazety. Niedopuszczalne są tu 
usterki spotykane czasem w dzienniku, a spowodowane pracą nocną i pośpiechem. 
Z zasady też w tygodnikach zamieszczona jest większa ilość materiału graficznego 
w rodzaju pisanych ręcznie tytułów, winietek, zdobników itp. Wiele tygodników 
tekstowych drukowanych jest w dwóch kolorach (czarny plus kolor dodatkowy). 
Maszyny wypukłodrukowe —i rotacyjne z reguły umożliwiają jednoczesny druk 
obu kolorów. Maszyny płaskie wypukłodrukowe, na których drukowane są czaso
pisma z dodatkowym kolorem, zmuszają do dwukrotnego druku arkuszy: raz dru
kuje się elementy kolorowe a drugi raz teksty i ilustracje czarne. 

O wiele bardziej złożone, niż w tygodnikach drukowanych techniką wypukło-
drukową, jest zadanie redaktora technicznego w tygodnikach ilustrowanych, dru
kowanych techniką rotograwiurową (wklęsłodruku). Podobnie jak w dziennikach 
i tygodnikach tekstowych i tu praca redaktora technicznego zaczyna się od przy
gotowania makiety. Makieta tego typu tygodnika jest jednak zazwyczaj znacznie 
bardziej szczegółowa i dokładna niż makieta dziennika, a nawet tygodnika teksto
wego. Makietę czasopisma, a przede wszystkim czasopisma ilustrowanego przygo
towują w zasadzie graficy, zatrudnieni w redakcji na etacie, bądź współpracujący 
z redakcją w oparciu o umowę ryczałtową. Większe magazyny ilustrowane mają 
dwóch grafików stale zatrudnionych, a oprócz tego współpracują jeszcze z innymi 
plastykami, którzy przygotowują dla czasopisma niektóre tytuły, zdobniki, winiety 
lub ilustracje. 

Mniejsze tygodniki ilustrowane zatrudniają jednego grafika, ale również współ
pracują z innymi autorami prac graficznych. Redaktor techniczny współpracuje 
z grafikiem przy przygotowaniu makiety, obliczając objętość tekstów, przy zasto
sowaniu przyjętej przez grafika wielkości i kroju czcionki, kadruje ilustracje (jeśli 
nie robi tego grafik) i wreszcie pilnuje terminowego odesłania materiału do dru-
występują dopiero w momencie przygotowywania formy drukarskiej. Tekst po zło
żeniu w metalu, ostatecznej korekcie, rewizji i złamaniu, odbijany jest na celofanie. 

Jeśli idzie o teksty, to ich skład oraz korekta przebiegają w sposób podobnj 
jak w dziennikach i tygodnikach drukowanych techniką wypukłodrukową. Różnice 
karni. 
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Fotografie przesłane do drukarni przez redakcję, tzw. „wzory", przefotografowy-
wane są tu w formatach określonych na odwrocie zdjęcia. Formaty określa grafik 
lub redaktor techniczny, kadrujący fotografie w czasie opracowywania makiety. 
Z negatywów zdjęć, przygotowywane są następnie diapozytywy, wykonane podobnie 
jak negatyw, na błonie światłoczułej. Redaktor techniczny sprawdza prawidłowość 
retuszu dokonanego na negatywach i diapozytywach oraz prawidłowość wykonania 
diapozytywów z materiałów graficznych. Następnie wraz z grafikiem bierze czynny 
udział przy montażu numeru. Pracownicy drukarni na specjalnych szklanych sto
łach, oświetlonych od dołu, montują na grubych szybach materiał wg makiety, 
która już poprzednio służyła do złamania tekstów. Montaż polega na wklejeniu 
w kolumny odbite na celofanie i ułożone na szybie brakujących zdjęć, tytułów 
i grafiki. W czasie łamania złożonego tekstu, miejsca przeznaczone na te braku
jące materiały, były założone tzw. ślepym materiałem i po odbiciu kolumny na 
celofanie, pozostały tu wolne miejsca. 

Redaktor techniczny sprawdza, czy na szybie właściwie ułożone są kolumny 
pisma, czy właściwie wklejone są dodatkowe teksty, których brakowało w czasie 
łamania, czy właściwie wklejone są diapozytywy wykonane z wzorów fotograficz
nych i graficznych. 

Grafik wykonuje w tym czasie poprawki wynikające z ewentualnych usterek 
makiety. Wskazuje więc pracownikom drukarni, jak należy przyciąć fotografię 
(jeśli okazała się za duża), aby nie zepsuć kompozycji graficznej, dorysowuje tu
szem na celofanie tytuły, które z tych czy innych względów nie mogły być dostar
czone do drukarni wcześniej, uzupełnia akcenty, bądź też rysuje przerywniki, jeśli 
w jakimś miejscu brakuje tekstu, na skutek niewielkiej pomyłki popsłnionej przy 
obliczaniu objętości maszynopisu. 

Elementy kolorowe, jak tytuły i grafika oraz wyciągi z fotografii, które mają 
być drukowane w kolorach, montowane są na oddzielnych szybach. Każdemu kolo
rowi odpowiada jedna szyba montażowa. Obraz numeru przed wydrukowaniem 
może być uzyskany dopiero przez nałożenie na siebie szyb odpowiadających po
szczególnym kolorom. Dopilnowanie nałożenia szyb jest jednym z zadań redaktora 
technicznego. Jedynie przez nałożenie szyb sprawdzi on dokładnie, czy nie zapo
mniano wkleić któregoś z wyciągów fotografii, czy nie pominięto tytułu, inicjału 
lub akcentu graficznego w postaci tinty, paska czy zdobnika. 

Z nałożonych szyb, bądź każdej z osobna, robi się odbitkę na papierze światło
czułym (ozalid). Redaktor techniczny dokładnie sprawdza egzemplarz numeru odbity 
na papierze światłoczułym i w ten sposób jeszcze raz dokonuje kontroli, którą 
przeprowadzał na szybach montażowych. Ozalid z zasady przynoszony jest przez 
redaktora technicznego do redakcji i tam przeglądany przez redaktora naczelnego, 
sekretarza redakcji, kierowników działów. Wszystkie błędy wykryte w redakcji 
zaznacza się na ozalidzie, a redaktor techniczny musi dopilnować, aby drukarnia 
wprowadziła poprawki. Ozalid podpisany do trawienia kończy etap wnoszenia ja
kichkolwiek bądź poprawek do przygotowywanego numeru. Ostatnią funkcją redak
tora technicznego przy druku czasopism techniką wklęsłodrukową jest sprawdzenie 
prawidłowości wytrawienia cylindrów. Redaktor techniczny może tego dokonać 
dopiero w momencie założenia cylindra na maszynę, kiedy to następuje druk czaso
pisma. Na podstawie pierwszych wydrukowanych egzemplarzy redaktor techniczny 
stwierdza, czy cylindry zostały właściwie wytrawione oraz czy cylinder nie uległ 
uszkodzeniu w czasie transportu z trawiarni do hali maszyn, lub w czasie zakłada
nia go na maszynę. Jeśli okaże się, że cylinder jest źle przygotowany, albo uszko
dzony, redaktor techniczny domaga się od drukarni powtórnego trawienia cylindra. 
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W czasie przygotowywania maszyny do druku w drukarni powinien być oprócz 
redaktora technicznego również i grafik. Zadaniem jego jest dobranie właściwego 
koloru farb. Jeśli pismo jest wielobarwne, grafik ocenia współgranie kolorów 
i określa, czy ostateczny efekt jest właściwy, czy też nie. Jeśli wszystko jest przy
gotowane przez drukarnię w sposób należyty, redaktor techniczny podpisuje numer 
do druku. Stwierdza tym samym swą odpowiedzialność za jakość szaty numeru 
i ewentualne usterki techniczne. 

Bardzo zbliżone są obowiązki redaktora technicznego pracującego w czasopiśmie 
drukowanym techniką offsetową. Pismo drukowane technikami mieszanymi ma za
zwyczaj dwóch redaktorów technicznych. 

Obowiązkiem redaktora technicznego jest również dopilnowanie pracy introli-
gatorni. Powinien on skontrolować czy cały nakład jest właściwie wkładkowany, 
obcinany i zszywany. 

Redaktor techniczny w tygodniku ilustrowanym zajęty jest przez cały tydzisń. 
Długi cykl produkcji w drukarni sprawia, że często w jednym tygodniu przypadają 
dwie różne fazy opracowania drukarskiego, dwóch kolejnych numerów pisma. Na
tężenie pracy redaktora technicznego występuje głównie w ciągu czterech dni ty
godnia. Dwa pozostałe dni wymagają w większości wypadków tylko kilkugodzinnej 
pracy. W ciągu jednak tych czterech dni redaktor techniczny pracuje również 
w godzinach wieczornych, a nawet w nocy. 

W tygodniku drukowanym techniką wypukłodrukową, redaktor techniczny ma 
znacznie mniej zajęć i dlatego coraz częściej redakcje tych pism zatrudniają redak
torów technicznych na półetacie, względnie na ryczałcie. 

Dział ilustracyjny 
Działy ilustracyjne, nazywane niekiedy działami fotograficznymi, istnieją za

zwyczaj tylko w magazynach ilustrowanych. Zadaniem działu jest przygotowywanie 
materiału fotograficznego do bieżących numerów pisma, a czasem i specjalnie do 
archiwum. W zasadzie dział wykonuje zdjęcia dwojakiego rodzaju. Jedne są robione 
do uprzednio napisanego artykułu, inne stanowią samodzielny materiał redakcyjny; 
są to głównie fotoreportaże. 

Dział ilustracyjny składa się z zespołu fotoreporterów, pracowników laborato
rium i kierownika, którym jest najczęściej doświadczony fotoreporter, mający dłu
goletnią praktykę. W skład działu fotograficznego wchodzi bardzo często archiwum 
fotografii. Nawet w przypadku oddzielenia archiwum fotograficznego od działu ilu
stracyjnego i włączenia go do ogólnoredakcyjnego archiwum, dział ilustracyjny ma 
z nim jak najściślejszy związek. Wielkość działu ilustracyjnego uzależniona jest od 
wielkości pisma. Najczęściej tygodnik ilustrowany ma dwóch do czterech fotore
porterów, jednego laboranta i jedną lub dwie osoby zatrudnione w archiwum. 
Normy pracy fotoreporterów są różne. Najczęściej fotoreporterzy mają normę od 
dwóch do czterech fotoreportaży miesięcznie i pewną ilość zdjęć pojedynczych, 
zwanych też fotoinformacjami. Zazwyczaj fotoreporterzy, mający górną normę czte
rech fotoreportaży, są zwalniani z jednego materiału a czasami z pół normy, jeśli 
dostarczone dwa lub trzy tematy są opracowane na podstawie własnego pomysłu. 
Oczywiście bierze się też pod uwagę ilość zdjęć stanowiących fotoreportaż, praco
chłonność ich wykonania, konieczność wyjazdu w teren itd. 

Kierownik działu rozdziela zadania między fotoreporterów i przyjmuje od nich 
pracę. On też utrzymuje łączność z sekretarzem redakcji, kierownikami działów, 
czasami z autorami, no i w pierwszym rzędzie z naczelnym redaktorem. 

Jeśli idzie o zilustrowanie materiału tekstowego, to istnieją dwa sposoby dzia
łania. Jeden polega na przekazaniu przez dział lub sekretarza redakcji gotowego 
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zamówienia, na określone zdjęcia, do działu ilustracyjnego. Drugi na przekazaniu 
samego artykułu. Przy pierwszym sposobie tematy fotograficzne określa kierownik 
działu, wspólnie z autorem, lub sekretarzem redakcji. Przy drugim, kierownik działu 
ilustracyjnego typuje tematy fotografii na podstawie lektury artykułu. Robi to prze
ważnie z udziałem fotoreportera, który będzie temat opracowywał. 

Propozycje tematów fotografii, mających zilustrować tekst, dział ilustracyjny 
uzgadnia z kierownikiem zainteresowanego działu i ewentualnie z autorem arty
kułu. Zdarza się i tak, że fotoreporter i autor tekstu razem opracowują materiał, 
uzgodniwszy jego temat z działem zainteresowanym w tematyce artykułu i z kie
rownikiem działu ilustracyjnego. Tematy własne fotoreporterzy uzgadniają ze swym 
kierownikiem, a ten zgłasza je na kolegium poświęconym planowaniu numerów lub 
bezpośrednio do sekretarza redakcji. Dwojaki charakter materiałów fotograficznych 
sprawia, że dział ilustracyjny w czasopiśmie spełnia jednocześnie rolę usługową 
w stosunku do innych działów i rolę samodzielnego działu współredaktora czaso
pisma. 

Rozwój fotografii i zainteresowanie, jakim darzą ją czytelnicy sprawił, że ma
teriał ilustracyjny w piśmie jest również ważny, jak i materiał tekstowy. W maga
zynach ilustrowanych fotografia odgrywa rolę pierwszoplanową. 

Można przyjąć, że istnieją trzy rodzaje materiału fotograficznego: fotoreportaż, 
fotomontaż i zdjęcie pojedyncze, stanowiące same w sobie odrębny temat. Fotorepor
taż może stanowić samodzielny materiał w czasopiśmie czy gazecie a może też współ
grać z tekstem. Pojęciem fotoreportażu obejmuje się kilka zdjęć (mogą to być nawet 
dwie fotografie), powiązanych wspólnym wątkiem tematycznym. 

Zdjęcie pojedyncze może być fctoinformacją a może też być jednocześnie dziełem 
artystycznym. Wówczas walory artystyczne wysuwają się na plan pierwszy przed 
treścią. Fotomontaż polega na zmontowaniu różnych fragmentów kilku fotografii 
w jedną planszę graficzną. Fotomontaż może być skomponowany przy udziale mate
riału graficznego, takiego jak rysunki, liternictwo, plany itp. Najczęściej autorem 
fotomontażu jest grafik. 

Wytrawni fotoreporterzy oddają wykonany przez siebie materiał w formie goto
wej, to znaczy oddają kierownikowi zdjęcia już wybrane z ogólnej ilości fotografii 
wykonanych na dany temat, skadrowane i ułożone w należytej kolejności. Oczywi
ście nie wyklucza to dodatkowego kadrowania, wykonanego przez grafika, czy osta
tecznego wyboru zdjęć, dokonywanego przez kierownictwo redakcji. Czynności te są 
jednak wówczas spełniane w obecności i w porozumieniu z fotoreporterem — auto
rem zdjęć. Bywa jednak i tak, że niektórzy fotoreporterzy dostarczają kierownikowi 
cały materiał wykonany na dany temat i dopiero on dokonuje selekcji i odpowied
nio kadruje fotografie, uwypuklając w ten sposób ich główny temat. 

W redakcjach, w których nie ma laboranta, fotoreporterzy sami wykonują pozy
tywy swych zdjęć. Jeśli laborant jest zatrudniony w redakcji, wówczas należy do 
niego wywołanie filmów i zrobienie odbitek. Ważniejsze jednak tematy, nawet jeśli 
jest laborant, niektórzy fotoreporterzy opracowują sami. 

W zakresie przygotowania odbitek również istnieją dwa sposoby. W jednych 
redakcjach wykonuje się odbitki od razu w tzw. formacie prasowym, to znaczy na 
papierze 13 X 18 cm, w innych robi się odbitki stykowe, t j . wielkości negatywu. Na 
ich podstawie dokonuje się wyboru zdjęć do druku, kadruje się je i dopiero opraco
wuje w potrzebnym formacie. Każdy z tych sposobów ma swoich zwolenników. Po
wszechniejszy jest jednak sposób pierwszy. Drugi sposób z reguły stosowany jest 
w agencjach fotograficznych. 

Fotoreporterzy najczęściej korzystają ze sprzętu redakcyjnego. Powszechna jest 
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zasada, że każdy fotoreporter dysponuje dwoma aparatami fotograficznymi: jednym 
małoobrazkowym i jednym o formacie 6 X 6 cm, a czasem 6 X 9 cm. Aparaty 
te są wyposażone we wszystkie urządzenia pomocnicze. Fotoreporter dysponuje też 
stacją elektronowo-akumulatorową (flash). Coraz rzadziej stosuje się w pracy foto
reportera lampy do żarówek błyskowych. 

Laboratorium składa się zazwyczaj z dwóch części. Jedna służy do mokrej 
obróbki zdjęć, druga do suchej. Laboratorium wyposażone jest w niezbędny sprzęt, 
taki jak babki do wywoływania filmów, suszarki do filmów, powiększalniki, suszarki 
do pozytywów, gilotyny itp. 

Najczęściej fotoreporterzy i laboranci używają surowce będące własnością re
dakcji. Zdarza się też, że fotoreporterzy sami zaopatrują się w materiały negaty
wowe, papiery i chemikalia, a redakcja zwraca im poniesione koszty. Gospodarkę 
materiałami prowadzi kierownik działu, zaopatruje zaś redakcję w materiały wy
dawnictwo prasowe za pośrednictwem komórki administracyjnej redakcji. W re 
dakcjach nie stosuje się sztywnych norm materiałowych. Jeśli idzie o filmy, przy
jęte jest, że zużycie filmów nie powinno przekraczać czterech do pięciu klatek na 
każde zdjęcie, które zostanie zakwalifikowane bądź do druku, bądź do archiwum. 

Niemal we wszystkich redakcjach negatyw stanowi własność fotoreportera. Jeśli 
redakcja ponownie drukuje fotografię, wówczas fotoreporter otrzymuje honorarium 
tak, jak za pracę ponadnormową. Utrzymanie zasady, że fotoreporter jest właścicie
lem negatywu, jest potwierdzeniem praw autorskich do wykonanego zdjęcia. Odbitka 
jest własnością redakcji, jak jednak wynika z zasady prawa własności negatywu, 
prawo jej reprodukcji jest zastrzeżone. Powtórny druk zdjęcia, wykonanego dla cza
sopisma, zdarza się dość często. Zazwyczaj powtórnie zdjęcia są drukowane w wy
dawnictwach nieperiodycznych. 

Fotoreporter, podobnie jak i inni pracownicy redakcji, może współpracować 
z inną redakcją tylko za zgodą redaktora naczelnego swej redakcji macierzystej. 

A r c h i w u m f o t o g r a f i c z n e prowadzone jest wg różnych systemów. Sy
stem stosowany przeważnie w dziennikach polega na podziale materiału fotograficz
nego na działy, пр.: krajowy, kraje demokracji ludowej, kraje Europy zachodniej, 
Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa itp. Każdy z działów podzielony jest z ko
lei na grupy, пр.: przemysł, rolnictwo, mężowie stanu itd. Każda grupa zdjęć umiesz
czona jest w oddzielnej kopercie lub szeregu kopert, kolejno ponumerowanych. 
Osoba prowadząca archiwum opracowuje i stale uzupełnia katalogi, które orientują 
o zawartości kopert. W niektórych redakcjach prowadzone są jeszcze dodatkowe 
kartoteki, do których tematy zdjęć wpisywane są alfabetycznie. 

Drugi system polega na ewidencjonowaniu zdjęć w kolejności ich napływu. 
Wówczas koperty nie są podzielone na działy. W każdej kopercie znajdują się zdjęcia 
oznaczone numerami „od — do". Podział zdjęć na działy, grupy i tematy dokonany 
jest dopiero w katalogu i kartotekach, służących do poszukiwania zdjęć. Co pewien 
czas z archiwum niektórych redakcji usuwane są zdjęcia już nieaktualne (np. bardzo 
stare zdjęcia jakiejś osobistości, wybudowanego już budynku itp.). Większość jednak 
redakcji nie przeprowadza weryfikacji materiału zebranego w archiwum, bowiem 
nieraz zdjęcie uważane już za zdezaktualizowane okazuje się bardzo potrzebne. 
Z archiwów niektórych redakcji korzysta szeroki krąg odbiorców. Są to zazwyczaj 
organizacje i osoby organizujące wystawy, przedstawiciele wydawnictw książko
wych itd. Niektóre archiwa redakcyjne nagromadziły kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. 



WŁODZIMIERZ SZEWCZUK 

BADANIA NAD RECEPCJĄ PRASY CODZIENNEJ 

W dotychczasowych badaniach czytelnictwa prasy w Polsce, 
zagadnienia recepcji czyli tego, co i w jakim stopniu czytel
nik od prasy odbiera, nie było tematem prac badawczych. 
Pierwsza tego rodzaju próba przeprowadzona została na zle
cenie Pracowni socjologicznej KOBP przez zespół pod kie
runkiem prof, dr W. Szewczuka, kierownika Zakładu Psy
chologii Doświadczalnej UJ. Niniejszy artykuł przedstawia 
cząstkowe opracowanie wyników tych badań. Ciąg dalszy 
opracowania ukaże się w jednym z następnych numerów 

„Zeszytów Prasoznawczych". 

Prasa, zwłaszcza codzienna, uchodzi za najpotężniejszy, obok radia, śro
dek informowania społeczeństwa, propagowania idei, poglądów, urabia
nia opinii publicznej, kształtowania postaw społecznych. Czy to przeko
nanie jest słuszne, w jakim zakresie ta informacja jest przyjmowana 
przez czytelnika gazety, w jakim zakresie włącza się jej treść w do
świadczenie odbiorcy, a tym samym w jakim stopniu kształtuje ona rze
czywiście opinię publiczną, postawy społeczne ludzi — na te wszystkie 
pytania mogą odpowiedzieć w sposób wiarygodny tylko i wyłącznie 
badania naukowe. 

O ile w krajach zachodnich zagadnienia te były i są przedmiotem 
różnorodnych badań, u nas wchodzą one dopiero w stadium zaczątkowe. 
Badania anglosaskie i zachodnio-niemieckie koncentrowały się głównie 
na poczytności prasy i to szczególnie w aspekcie dochodowości wydawni
czej, względnie jej skuteczności reklamowej (aspekt handlowy na pierw
szym planie), a już w mniejszym stopniu na zagadnieniu postaw spo
łecznych. 

Przy badaniu oddziaływania prasy na człowieka metodologicznie wę
złowym zagadnieniem jest uchwycenie wyjściowej fazy tego oddziały-



BADANIA NAD RECEPCJĄ PRASY CODZIENNEJ 63 

wania, a mianowicie samej recepcji, to jest całokształtu tych zmian jakie 
powstają w umyśle czytelnika w toku czytania i bezpośrednio w wyniku 
przeczytania danego tytułu prasowego. Ważna jest tutaj już wstępna 
selekcja czytelnika, co czyta, czego nie czyta, ważne jest bezpośrednie 
ustosunkowanie się do tego, co przeczytał, ważne jest to, co pamięta po 
przeczytaniu, a co zapomina. To wszystko obejmuje jako zagadnienia 
szczegółowe problem recepcji prasy. 

Tak się szczęśliwie złożyło, że inicjatywa autora zajmującego się 
w szerokiej skali zagadnieniem recepcji*) zbiegła się na przełomie 1958 
i 1959 roku z inicjatywą Pracowni socjologicznej Krakowskiego Ośrodka 
Badań Prasoznawczych w zakresie badań nad czytelnictwem prasy, dając 
w rezultacie badania referowane w tym artykule, jako pierwszej części 
pracy o recepcji prasy. Widzieliśmy w tym równocześnie jakiś skromny 
początek nowego sposobu podchodzenia do problemu naukowego kształ
towania środków informacji i propagandy. 

1. ZAGADNIENIE I METODA 

Rzecz jasna, że pierwsza próba inicjująca badania w tym kierunku, 
nie mogła objąć wszystkich tych zagadnień, że niektóre zaledwie zaryso
wała. Równocześnie miała ona dostarczyć cząstkowej realnej informacji 
o stanie faktycznym, a przede wszystkim posłużyć za eksperyment me
todologiczny. 

Badania skoncentrowane zostały na następujących kwestiach: selek
cja recepcyjna treści gazety, recepcja różnych gazet, poznanie specyfiki 
rozumienia materiału prasowego i porecepcyjna trwałość pamięciowa 
materiału prasowego. Wydaje się, że w ramach ogólnej problematyki 
recepcji prasy są to zagadnienia węzłowe. Jeżeli przy ich rozwiązywaniu 
wypracowana metoda zdaje egzamin, to można przypuścić, że i dalsze 
zagadnienia o charakterze pochodnym dadzą się rozwiązać przy jej 
pomocy. 

Jednocześnie prowadzone były badania masowe i badania indywi
dualne. Pierwsze, mające charakter pośredni, odbywały się za pośred
nictwem dzienników i dołączonych do nich ankiet, drugie — w bezpo
średnim kontakcie z czytelnikiem. Opiszę je kolejno szczegółowiej. 

B a d a n i a p o ś r e d n i e . Do każdego pierwszego z pięćdziesięciu 
dzienników wyrzucanych przez maszynę wkładkowano ankietę następu
jącej treści: 

*) Recepcja wykładu uniwersyteckiego I. Studia Pedagogiczne, t. II, 1955. Recep
cja odczytu popularno-naukowego na terenie wiejskim. Stud. Pedagogiczne VI. 1957. 
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A N K I E T A 

Pomóż Ty nam, Drogi(a) Czytelniku(czko), pomożemy my Tobie! 
Redakcja każdej gazety pragnie, aby jej czytanie przyniosło Czylelnikowi naj

większe korzyści i dało najwięcej zadowolenia. Spełniając naszą prośbę przez wy
pełnienie ankiety, pomożesz i nam i sobie. 

»•& . "*""' '*" " - S S ' Y V . tu 
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J ak zawsze, tak i dziś, biorąc do ręki gazetę, nie wszystko w niej czytasz. Wy
bierasz to. co najważniejsze jest dla Ciebie, to co Cię najbardzie j interesuje. 

Przeczytawszy dzisiejszą gazetę, weź na chwile do ręki ołówek lub pióro i prze
kreśl te a r tyku ły , czy n a w e t na jdrobnie jsze komun ika ty , k tó re czytałeś . Jeżeli a r t y k u ł 
pizeczytałeś z dużym zain teresowaniem, przekreś l go dwoma kreskami . Jeżeli — 
z małym za in teresowaniem, przekreś l go jedną kreską. Jeżeli a r tyku ł przeczytany 
uważasz za n iepot rzebny, zakreś l go kó łk iem (porównaj zdjęcie). Ar tyku ły , no ta tk i 
itd. k tó rych nie czytałeś pozostaną bez jak ichkolwiek kresek . 

Gdy skończysz podkreślanie , odwróć ankie tę , do które j objaśnienia w tej chwili 
czytasz, na drugą s t ronę i odpowiedz na ki lka py tań . Nie podpisując nazwiskiem, 
włóż ankie tę do przeczytane j gazety. Złóż gazetę i owiń załączoną do gazety opaską, 
zaklej opaskę p a p i e r e m kle jącym i wrzuć całość do najbliższej sk rzynk i pocztowej 
bez nak le jan ia znaczka pocztowego. Wszystko razem zajmie Ci za ledwie k i lka m i n u t 
czasu, a przyczynisz się w ten sposób do ulepszenia swojej gazety. 

Dziękujemy Ci bardzo, Drogi Czytelniku, za spełnienie naszej prośby. 
Pros imy podkreśl ić to, co odnosi się do Pana(i) osoby: 

pods t awowe pełne (7 klas) 
ś rednie n iepełne (mała m a t u r a ) 
ś rednie pe łne (duża m a t u r a ) 
wyższe 

4) W j a k i m zawodzie pracujesz? 
5) Nazwa mias t a lub wsi, w k tó re j 

mieszkasz? 
6) Co chcia łbyś zmienić na lepsze w ga 

zecie? 
7) Co Ci się w gazecie nie podoba? 

Jak nie trudno się zorientować punktem głównym tej ankiety było 
polecenie przekreślenia każdego przeczytanego artykułu. Polecenie to 
wychodzące poza ramy zwykłej ankiety stwarzało sytuację zbliżoną do 
normalnego badania indywidualnego, w którym osobę badaną stawia 
się w sytuację na którą ma zareagować w określony sposób. W oparciu 
o ten prosty zabieg metodologiczny można było uzyskać obiektywne 
dane w odniesieniu do bezpośredniej recepcyjnej selekcji treści danej 
gazety: co jest czytane, a co nie. Reszta należy już do statystycznego 
obliczenia. To samo dotyczy recepcji różnych gazet. 

Badaniami tymi objęte zostały następujące tytuły: Gazeta Krakow
ska, Dziennik Polski i Echo Krakowa w Krakowie, Nowiny Rzeszowskie 
w Rzeszowie i Trybuna Robotnicza, Dziennik Zachodni oraz Wieczór 
w Katowicach. W pierwszym okresie wkładkowano ankiety do wydań 
sobotnich, w drugim — do wydań czwartkowych. Terminarz wkładko-
wania przedstawiał się następująco (tytuły oznaczone są początkowymi 
literami): 

26 września 1959 r. GK, DP. EK 

3 października GK, DP, EK, 

S — Zeszyty Praso ' iwiwcze 

1) 
2) 

3) 

kobie ta -
wiek: 

16—20 
21—25 
26—30 
31—35 
36—40 

- mężczyzna 

41—45 
46—50 
51—55 
56—60 
61—65 

Wykszta łcenie : 
pods tawowe n iepe łne 

66—70 
71—75 

ponad 75 
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10 października GK, DP, EK, TR, DZ, W 
15 „ GK, DP, EK, NR, TR, DZ, W 
22 „ GK, DP, EK, NR, TR, DZ, W 
29 „ GK, DP, EK 

Ponadto w dniu 2 listopada rozprowadzono ankietę na terenie Kra
kowa, przekazując ją do wkładkowania 64 kioskom wylosowanym (we
dług ulic) dla poszczególnych dzielnic miasta. Kioski otrzymały pro
porcjonalnie do ilości sprzedawanych codziennie dzienników, od 200 dc 
500 ankiet wkładkowych do wszystkich trzech krakowskich tytułów 
(GK, DP, EK). Czarne kropki na mapie Krakowa (zob. rys. poniżej) ozna

czają rozmieszczenie 64 kiosków. Gwarantowało to w dużym stopniu 
najbardziej zróżnicowaną skalę odbiorców ankiety. 

B a d a n i e i n d y w i d u a l n e . Prowadzący(a) badanie siadał(a) 
w sąsiedztwie osoby zaczynającej czytać gazetę. W teczce miał zawsze 
do dyspozycji wszystkie lokalne gazety, tak, że każdorazowo mógł „czy
tać równolegle" do osoby badanej. Badanie rozpoczynało się od obserwa
cji sposobu czytania gazety (przerzucanie początkowe, czytanie systema
tyczne, oglądanie zdjęć itp.) przez daną osobę. Gdy ta osoba zakończyła 
czytanie gazety, badający nawiązywał z nią rozmowę wyjaśniając z miej-
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sca jej cel, prosząc o pomoc w prowadzonym badaniu i podkreślając 
równocześnie, że każdy czytelnik jest sam zainteresowany w tym bada
niu. Gdy rozmowa została nawiązana, następowało właściwe badanie, 
obejmujące: 

1. odtwarzanie przez czytelnika tematów i treści poszczególnych 
artykułów, 

2. odpowiedzi na dodatkowe pytania naprowadzające i kontrolne, 
3. przekreślanie na egzemplarzu gazety należącej do badającego tych 

artykułów, które badany przeczytał (wg klucza: kolejności liter 
przekreślonych w tytule artykułu). 

Ponadto badający notował wypowiedzi czytelnika na tematy: 1. Co 
chciałby zmienić na lepsze w czytanej przez siebie gazecie; 2. Co nie 
podoba mu się w gazecie; 3. Którą gazetę czyta stale lub najczęściej 
(i dlaczego)? Na końcu czytelnik określał swoją grupę wieku, zawód, 
wykształcenie i środowisko. 

Terenem badań były: poczekalnie dworcowe, dworce autobusowe, 
Planty, parki, kawiarnie, autobusy i pociągi, świetlice. Badania indywi
dualne zostały przeprowadzone głównie w Krakowie (260), a ponadto 
w Katowicach (46) i Rzeszowie (44), w okresie od 29 lipca do 10 listo
pada 1959 r. Poza autorem udział w nich brało 8 osób (studentów psy
chologii, socjologii i polonistyki), wśród nich głównie Krystyna Ignor, 
Anna Dorosz, Krystyna Łapińska i Janina Katz. Wszystkim tym oso
bom, jak również pozostałym w liczbie 14, głównie studentom psycho
logii i fizjologii, którzy pomagali przy wstępnym statystycznym opra
cowaniu materiału, należy się podziękowanie, co autor niniejszym czyni. 

2. WYNIKI BADAN 

W opublikowanej obecnie części pierwszej przedstawiam opracowa
nie materiałów uzyskanych w badaniach pośrednich. Część druga będzie 
poświęcona badaniom bezpośrednim, indywidualnym. W pierwszej za
akceptowany zostanie aspekt prasoznawczy, w drugiej psychologiczny. 
Nie wykluczają się one oczywiście, a uzupełniają. 

a. C h a r a k t e r y s t y k a c z y t e l n i k ó w o b j ę t y c h b a d a 
n i a m i . Gazety z oznaczeniami (I, II, 0) dokonanymi według instrukcji 
zawartej w ankiecie, oraz ankiety nadesłało 648 czytelników, co stanowi 
1,4% w stosunku do wkładkowanych do gazet ankiet. Dla trzech ośrod
ków procent ten przedstawia się następująco: 

Kraków 1,44% 
Rzeszów 2,07%) 
Katowice 0,72% 

Г * 
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Te nie tak duże różnice trzech środowisk wskazują na nieprzypad
kowy charakter stosunkowo niedużej ilości odpowiedzi. Niemniej jednak 
zmuszają do ostrożności w uogólnieniach. 

Zróżnicowanie wieku czytelników: 

16—20 lat 
21—25 „ 
26—30 „ 
31—35 „ 
36—40 „ 
41—45 „ 

— 1 1 % 
— 9% 
— 18% 
— 15% 
— 11% 
— 9% 

46—50 lat 
51—55 „ 
56—60 „ 
61—65 „ 
66—70 „ 

70 „ 

— 8% 
— 5°/o 
— 6% 
— 3 % 
— 2°/o 
— 3 % 

Trudno ustalić korelację z zróżnicowaniem wieku wszystkich czytel
ników gazet, ponieważ dane w odniesieniu do tych ostatnich nie istnieją. 

21% czytelników objętych badaniem stanowiły kobiety, 79% — męż
czyźni. 

Zróżnicowanie zawodowe przedstawia się następująco: 

pracownicy umysłowi 53% 
robotnicy 18% 
rzemieślnicy 14% 
studenci i uczniowie 6% 
pracownicy handlu 5% 
rolnicy 2% 
inni 4% 

Dominują, jak z tego widać, w bardzo dużym stopniu, pracownicy 
umysłowi. Tłumaczy się to z jednej strony środowiskiem miast wojewódz
kich, a z drugiej, i to głównie tym, że pracownikom umysłowym łatwiej 
przychodzi wypełnienie ankiety i w ogóle pisemne ustosunkowanie się 
do czegoś niż innym. Pewne światło na te proporcje rzuciłyby dane 
odnośnie zróżnicowania zawodowego czytelników pism codziennych — 
ale dane te dotąd nie istniały i dopiero ostatnio są przedmiotem badań 
Pracowni socjologicznej KOBP.*) 

Jeszcze zróżnicowanie w zakresie wykształcenia: 

niepełna 7 klasowa szkoła 3% 
ukończonych 7 klas 15% 
mała matura 19% 
duża matura 30% 
wykształcenie wyższe 33% 

*) Wyniki badań nad publicznością prasową Krakowa, które przedstawią obraz 
zróżnicowania czytelnictwa dzienników i czasopism w poszczególnych grupach 
demograficznych ukażą się w 5-tym numerze „Zeszytów Prasoznawczych" (przyp. 
red.). 
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Dominuje wyraźnie końcówka z średnim i wyższym wykształceniem. 
W świetle charakterystyki czytelników objętych masowym badaniem 

widać wyraźnie, że dane uzyskane w tych badaniach nie mogą stano
wić podstawy dla szerszych uogólnień w odniesieniu do recepcji prasy 
codziennej, gdyż pracownicy umysłowi i ludzie z wyższym wykształ
ceniem stanowią tutaj aż 1/з ogółu badanych. Doświadczenie to ma tę 
dobrą stronę, że stanowi dowód dla reprezentowanej przeze mnie tezy, 
że bez porównania bardziej miarodajne, jakkolwiek bardziej pracochłonne 
są przy takich problemach badania indywidualne. Żeby ankieta była 
najprościej sformułowana, zawsze współczynnik reagowania na nią bę
dzie niewspółmiernie wyższy w mieście niż na wsi, a w mieście wyższy 
u pracowników umysłowych, niż wszystkich innych. Nie oznacza to ko
nieczności rezygnacji z tego środka gromadzenia materiału informacyj
nego, ale oznacza konieczność daleko idącej ostrożności. 

b. R e a k t y w n o ś ć c z y t e l n i c z a . Wprowadziłem pojęcie r e 
a k t y w n o ś c i c z y t e l n i c z e j dla oznaczenia gotowości czytelni
ków odpowiadania na apel. Chodzi oczywiście tylko o tych, którzy odpo
wiedzieli w ogóle. Wskaźnikiem tej reaktywności jest szybkość odpowie
dzi. Ustalałem go przez obliczanie procentu czytelników, którzy nadesłali 
ankietę w pierwszym, drugim, trzecim i następnych dniach zaczynając 
od dnia wydania gazety. 

Tabela nr I zawiera zestawienie wskaźników reaktywności czytelni
czej dla wszystkich gazet objętych badaniem przez cały okres. 

Przeciętna 

GK 
DP 
EK 
NR 
TR 
DZ 
W 

wskaźników 

1-szy 
20 
13 
16 
52 
33 
14 
33 

w poszczególnych 

2-gi 
53 
22 
33 
28 
38 
25 
46 

3-ci 
18 
32 
35 
12 
16 
41 

8 

dniach: 

4-ty 
7 

19 
9 
2 
8 

11 
10 

5-ty 
2 
6 
5 
3 
5 
9 
3 

6-ty 
— 

6 
2 
3 

— 
— 
— 

daje następującą kolejność gazet: 

1-sze miejsce NR 
2-gie „ W 
3-cie „ GK 
4-te „ EK 
5-te „ DZ 
6-te „ DP 
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To, że na pierwszym miejscu znalazły się Nowiny Rzeszowskie może 
mieć przyczynę w większej prężności społecznej młodego wojewódzkiego 
ośrodka. Ponieważ każda inicjatywa zajęcia względem jakiejś kwestii 
stanowiska spotyka się na terenie Rzeszowa i Rzeszowszczyzny z żywym 
oddźwiękiem, przypuszczenie wydaje się słuszne. Pamiętajmy, że NR 
miały również najwyższy procent nadesłanych odpowiedzi. Drugie, trze
cie i czwarte miejsce zajmują gazety, których czytelnicy objęci badaniami 
wykazują największy procent robotników. Dziennik Zachodni i Dziennik 
Polski są gazetami przeznaczonymi raczej dla inteligencji. Gdyby bada
nia obejmowały większą ilość osób, mogłoby to wskazywać na większą 
reaktywność społeczną (na wybranym wycinku) młodego środowiska prze
mysłowego z jednej, a środowiska robotniczego względem inteligencji 
z drugiej strony. Zebrany materiał nie upoważnia do takich uogólnień, 
ale wskazuje na drogę, na metodę mogącą się przyczynić do obiektyw
nego badania tej ważnej cechy społecznej. 

с P o c z y t n o ś ć t e m a t y c z n a . Jeżeli ankieta czytelnicza ustali, 
że jedne gazety są częściej czytane, a inne rzadziej nawet, jeżeli czytel
nicy uzasadnią swój wybór, to nie daje jeszcze wcale obrazu poczytności 
tematycznej. 

Sądzę, że wprowadzona w tych badaniach metoda zróżnicowanego, 
bezpośredniego ustosunkowania się czytelnika do poszczególnych artyku
łów daje maksymalnie obiektywny obraz poczytności tematycznej. 

W celu jej zanalizowania, artykuły prasy codziennej zostały po-
klasyfikowane na 11 grup (litery po prawej stronie oznaczają symbole 
tych grup) o treści: 

1. politycznej — P 6. sensacyjnej — SS 
2. gospodarczej — G 7. wychowawczej — W 
3. społecznej — SP 8. zawodowej — Z 
4. naukowo-techn. — NT 9. sportowej — S 
5. kulturalnej — К 10. różnej — R 

11. ogłoszenia — O 

Dokonałem tego podziału na własną rękę, ponieważ jak dotąd nie 
dysponujemy, o ile wiem, jednoznaczną klasyfikacją treści prasowej, a te, 
które istnieją nie wydały mi się bardziej uzasadnione. Sprawa warta 
jest gruntownego opracowania. 

Odrębne trudności nastręcza zaszeregowanie konkretnego artykułu 
(tytułu) do określonej grupy. Z powodu braku szczegółowych kryteriów 
szufladkowanie to nie jest pozbawione pewnych elementów subiektyw
ności. Kierowałem się w tym postępowaniu dominantą treściową. Sze
reg artykułów należy do dwóch grup równocześnie, np. P i G, sprawo-
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zdania z wydarzeń, rozpraw mają niekiedy bardzo wyraźną pointę 
wychowawczą. Tworzenie grup mieszanych zaciemnia obraz. W takich 
wypadkach akcent interpretacyjny decydował o zaszeregowaniu. 

Tabele II—VIII zawierają dane procentowe poczytności tematycznej 

26. IX. 

Gazeta Krakowska 
Dziennik Polski 
Echo Krakowa 

3.X. 

Gazeta Krakowska 
Dziennik Polski 
Echo Krakowa 

10. X. 

Gazeta Krakowska 
Dziennik Polski 
Echo Krakowa 
Trybuna Robotnicza 
Wieczór 

15. X. 
Gazeta Krakowska 
Dziennik Polski 
Echo Krakowa 
Nowiny Rzeszowskie 
Trybuna Robotnicza 
Dziennik Zachodni 
Wieczór 

P 

52 
56 
60 

G 

46 
41 
47 

SP 

53 
57 
50 

NT 

52 
55 
81 

К 

41 
60 
52 

SS 

42 
53 
46 

W 

63 
56 
48 

P 

48 
70 
77 

G 

51 
50 
48 

SP 
70 
56 
75 

NT 
67 
57 
82 

К 
56 
50 
52 

SS 

33 
28 
66 

W 

49 
53 

Tabela U 
Z 
30 
48 
23 

S 

41 
52 
37 

R 

43 
40 
44 

0 

7 
11 
9 

Ta be 

Z 
22 
20 

69\43 

P 

59 
60 
53 
61 
73 

G 

49 
41 
56 
52 
62 

SP 

55 
49 
51 
62 
67 

NT 

80 
92 
83 
67 
82 

К 

76 
49 
49 
60 
53 

SS 

42 
60 
71 
56 
79 

W 

59 
58 
64 
63 

S 

44 
76 
32 

la III 

R 

44 
40 
42 

0 

23 
28 
12 

Tabela I 

Z 

31 
49 
33 
20 

S 

22 
51 
32 
50 

901 42 76 

P 

65 
52 
71 
59 
74 
52 
65 

G 

50 
43 
56 
53 
50 
67 
60 

SP 
57 
50 
64 
51 
56 
75 
71 

NT 
66 
75 
67 
72 
59 
53 
87 

К 
50 
60 
53 
83 
47 
47 
69 

SS 

26 
62 
78 
84 
88 
74 
96 

W 

57 
-

44 
-
-
51 
84 

R 

48 
57 
41 
54 
65 

V 

0 

24 
47 
30 
11 
14 

Tabela V 
Z 
-

25 
52 
60 
-

43 
52 

S 

31 
43 
40 
70 
55 
59 
87 

R 

50 
41 
56 
54 
44 
56 
72 

0 

22 
25 
50 
56 
19 
30 
24 
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Tabela VI 
22. X 

Gazeta Krakowska 
Dziennik Polski 
Echo Krokowa 
Nowiny Rzeszowskie 
Trybuna Robotnicza 
Dziennik Zachodni 
Wieczór 

P 

62 
60 
75 
60 
73 
64 
73 

G 

47 
58 
64 
53 
60 
72 
68 

SP 

55 
72 
60 
58 
64 
65 
62 

NT 

49 
81 
73 
77 
60 
80 
83 

К 

67 
56 
55 
67 
44 
71 
55 

SS 

67 
60 
81 
84 
76 
— 

82 

W 

75 
-

40 
59 
59 
— 

70 

Z 

-
-
-

20 
28 

-
-

S 

60 
67 
63 
42 
65 
52 
61 

R 

14 
74 
71 
65 
49 
40 
53 

0 

13 
40 
50 
39 
28 
33 
40 

Tabela VII 
3.XI. 

Gazeta Krakowska 
Dziennik Polski 
Echo Krakowa 

P 

66 
59 
70 

G 

51 
55 
58 

SP 

60 
63 
65 

NT 

68 
59 
74 

К 

47 
55 
62 

SS 

60 
68 
81 

W 

66 
63 
70 

Z 

34 
36 
-

S 

52 
55 
46 

R 

35 
56 
50 

0 

27 
47 
32 

29.X. 

Gazeta Krakowska 
Dziennik Polski 
Echo Krakowa 

P 

64 
62 
60 

G 

70 
60 
55 

SP 

81 
66 
62 

NT 

78 
59 
86 

К 

47 
53 
55 

SS 

70 
79 
89 

W 

73 
57 
60 

Tabela VIII 

Z 

71 
28 
48 

S 

43 
70 
64 

R 

48 
54 
34 

0 

14 
44 
29 

dla wszystkich gazet objętych badaniem, w grupach odpowiadających 
poszczególnym dniom badań (od 26. IX. do 3. XI). Cyfry ujęte w grub
szych ramkach oznaczają maksymalną poczytność tematyczną dla da
nej gazety. Dane te umożliwiają pełną orientację w zebranym materiale. 
Poniższa IX tabela (str. 74) przedstawia ogólne wskaźniki (procentowe) 
poczytności (OWP) tematycznej w oparciu o cały zebrany materiał. 

Wskaźniki ogólne pozwalają na liniowe uszeregowanie grup treścio
wych. Oto ono: 

1 — NT — naukowo-techniczne 74 
2 — SP — społeczne 64 
3 — P — polityczne 62,7 
4 — SS — sensacyjne 62,5 
5 — W — wychowawcze 61 
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6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -

- К -
- G -
- S — 
- R -
- Z — 
- О — 

- kulturalne 
- gospodarcze 
sportowe 

- rożne 
zawodowe 

• ogłoszenia 

Przed omówieniem tych danych konieczne jest pewne wyjaśnienie. 
Na ankietę odpowiedziało i polecenie ankietowe (załączenie gazety) wy
konało 648 osób, tj. 1,4% ogółu osób, które otrzymały ankietę. I tu za
czyna się trudność. Grupa ta nie spełnia metodologicznych kryteriów 
p r ó b k i . Zarówno zróżnicowanie zawodowe (53% pracownicy umy
słowi), jak wykształcenie (63% z dużą maturą) wskazują na to, że grupa 
osób które odpowiedziały na ankietę jest grupą wyselekcjonowaną. To 

1 Data 
waobnia 

26. IX. 
З.Х. 

10. X. 
15. X. 
22. X. 
29. X. 
3.XI. 
OWP 

P 
56 
65 
61 
63 
67 
62 
65 
63 

G 
44 
50 
52 
54 
63 
62 
54 
54 

SP 
53 
67 
55 
65 
62 
70 
63 
64 

N 
63 
69 
61 
68 
68 
74 
65 
74 

К 
51 
53 
57 
58 
59 
52 
55 
55 

SS 
47 
42 
55 
71 
74 
80 
69 
63 

W 
56 
57 
66 
59 
61 
63 
66 
61 

I 
Z 

34 
28 
33 
46 
24 
49 
35 
35 

Tabela IX 
S 

43 
50 
46 
55 
59 
59 
51 

R 
42 
42 
53 
51 
56 
45 
47 

52 \48 

0 

9 
21 
25 
33 
38 
29 
35 
23 

ogranicza z punktu widzenia teoretycznego możliwości uogólnienia wy
ników. Gdyby nie istniały żadne inne dane kontrolne, ograniczałoby je 
w sposób bardzo poważny (po prostu do niedużej grupy 648 osób). Na 
szczęście zarówno w samym tym materiale badań ankietowych, jak 
i w badaniach indywidualnych zawarte są takie dane kontrolne. Można 
porównać wyniki dla różnych grup w obrębie pierwszego materiału 
i można porównać wyniki całego tego materiału z znacznie bardziej 
reprezentatywnym materiałem badań indywidualnych. 

Zacznę od globalnego omówienia wyników materiału ankietowego. 
Wyraźnie wyodrębniają się cztery grupy poczytności. Pierwszą stanowią 
artykuły naukowo-techniczne. Fakt ten należy ocenić bardzo pozytywnie 
gdyż wskazuje on na wielkie zainteresowanie czytelników nauką i osiąg
nięciami jej praktycznych zastosowań. Drugą grupę stanowią artykuły 
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o tematyce społeczno-polityczno-wychowawczej oraz doniesienia i arty
kuły sensacyjne. I ten fakt ma swoją poważną wymowę. Jeżeli się 
uwzględni podkreślane niejednokrotnie przesycenia polityką, to fakt 
powyższy wyraźnie temu przeczy. Zainteresowanie polityką jest bardzo 
żywe. Odrębny problem stanowi ustosunkowanie się czytelnika do treści, 
ale o tym będzie mowa nieco dalej. Trzecią grupę stanowi tematyka 
kulturalna, gospodarcza, sportowa i różna. Ostatnią o najniższych wskaź
nikach poczytności, jest grupa obejmująca tematykę zawodową i ogłosze
nia. Sądzę, że przedstawione dane powinny zainteresować kierownictwo 
propagandy i redakcje prasy codziennej — mimo ich wycinkowego cha
rakteru. 

A teraz przedstawię porównawczo liniowe uszeregowanie grup tre
ściowych dla pracowników umysłowych i robotników, jako dwu najlicz
niej reprezentowanych grup: 

/. nauki techniczne 
2. kulturalne 

3. polityczne 
4. spoteczne 

5. sensacyjne 
6. gospodarcze 

7 wychowawcze 
8. sportowe _ 

9. różne — 
10. zawodowe 
11. ogtoszenia 

nauki techniczne 
polityczne 
sensacyjne 
gospodarcze 

spoteczne 
wychowawcze 

kulturalne 
zawodowe 

sportowe 
różne 
ogtoszenia 

Jeśli się to zestawienie porówna z zbiorczym z tabeli IX to nie widać 
jakichś zasadniczych rozbieżności, jakkolwiek przesunięcia kolejności 
występują. 

I wreszcie zestawienie porównawcze wyników badań ankietowych 
i badań indywidualnych: 



76 WŁODZIMIERZ SZEWCZUK 

badanie 
ankietowe 

badanie 
indywidualne 

l nauki techniczne' 

2. spoteczne 
3. polityczne 
4. sensacyjne — 
5. wychowawcze 
6. kulturalne 
7 gospodarcze 
8. sportowe — 
9. różne 
10. zawodowe 
11. ogłoszenia. 

/. nauki techniczne 

2. polityczne 
3. społeczne 
4. sensacyjne 
5 gospodarcze 
6 wychowawcze 
7 kulturalne 
8. sportowe 
9. zawodowe 
10. różne 
11 ogłoszenia 

Jak widać i tutaj nie ma przesunięć zmieniających obraz w sposób 
zasadniczy. 

Na podstawie tego wszystkiego można jednak, nie rezygnując z za
strzeżeń ostrożnościowych, przywiązywać realne znaczenie do uzyskania 
wyników. Jeszcze przed opublikowaniem drugiej części, a celowo już 
po opublikowaniu pierwszej części, zostaną przeprowadzone dodatkowe 
badania kontrolne w odniesieniu do tego zagadnienia. 

d. W a r t o ś c i u j ą c y a s p e k t p o c z y t n o ś с i. Wskaźniki po-
czytności tematycznej muszą być uznane za obiektywne mierniki zainte
resowań czytelników, ale nie stanowią one wskaźników oceny, wartościu
jącej reakcji czytelników. Chcąc uzyskać dane w kwestii, wprowadziłem 

WOON 

P 

9 

G 

14 

SP 

7 

N 

5 

К 

5 

SS 

12 

W 

2 

I 
Z 

23 

Tabela X 
S 

15 

Я 

H 

0 

29 

zróżnicowanie w przekreślaniu czytanych artykułów. Sposób przekreślenia 
artykułu w gazecie jest wskaźnikiem bardzo pozytywnej oceny, średniej 
oceny i oceny negatywnej. Dla zestawienia z ogólnymi wskaźnikami 
zainteresowania tematycznego zasadnicze znaczenie ma ocena negatywna. 
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Wskaźnik ogólny ocen negatywnych — WOON (czytelnik artykuł prze
czytał, ale uważa go za zły i w gazecie niepotrzebny) dla wyodrębnio
nych w badaniach grup tematycznych podaje zestawienie w tabeli X. 

Uszeregowanie na podstawie tych wskaźników jest takie: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

— O — 
— Z — 
— S — 
— R — 
— G — 
— SS -
— P — 
— SP -
— N — 
— К — 
— W -

ogłoszeniowe 
- zawodowo-zwi 
sportowe 
różne 
gospodarcze 

- sensacyjne 
polityczne 

- społeczne 
naukowe 

• kulturalne 
- wychowawcze 

iązkowe 
29% 
2 3 % 
15% 
14°/o 
14% 
12'% 
9% 
7°/o 
5 % 
5°/o 
2 % 

Najwięcej negatywnych reakcji wywołują ogłoszenia i formalistycz-
nie ujęte artykuły sprawozdawcze z życia związków zawodowych. Drugą 
grupę stanowią artykuły sportowe, różne, gospodarcze i sensacyjne (15— 
12°/o). Trzecią artykuły polityczne, społeczne, naukowe, kulturalne i wy
chowawcze (9—2%). 

Samo ustalenie wskaźników nie daje jeszcze treściowego obrazu re
cepcji prasy. Reakcja negatywna w postaci negatywnej oceny może 
mieć różne przyczyny, a tym samym jej treściowy charakter będzie 
różny. Dwóch czytelników zaznaczyło ten sam artykuł np. polityczny 
kółkiem, ale jeden mógł to uczynić dlatego, że nie odpowiada mu forma 
artykułu, drugi dlatego, że nie odpowiada mu treść artykułu. Jeszcze 
inny mógł odpowiedzieć negatywnie, ponieważ treść artykułu uważa 
za mało ważną, zasługującą na pominięcie. 

Z tego wynika konieczność uzupełnienia wskaźników ilościowych da
nymi jakościowymi. Tych danych dostarczyłby wywiad indywidualny 
z jednej oraz jego mniej doskonały odpowiednik, wypowiedź ankietowa, 
z drugiej strony. Przechodzę obecnie do przedstawienia tych materia
łów. Szczegółowiej omówię najbardziej zasadniczy dla prasy codziennej 
odcinek, mianowicie artykuły polityczne, a następnie przejdę do ogólnej 
charakterystyki treści wypowiedzi czytelników objętych badaniem. 

Tematyka polityczna była przedmiotem 31% ogółu wypowiedzi ba
danych osób, co stawia ją na pierwszym miejscu w obrębie wszystkich 
11 grup tematycznych. Przyjmując ogół wypowiedzi o tematyce politycz
nej za 100, otrzymałem następujące podgrupy: 

1. Zwiększyć ilość artykułów politycznych, ale poruszają
cych problemy o zasięgu światowym 12% 
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2. Skrócić artykuły polityczne, które są zbyt długie i przez 
to nużące; powinno się przedstawić treść zwięźle ale cie
kawie 

3. Wprowadzić dobre artykuły wstępne dające żywy komen
tarz do aktualnych wydarzeń 

4. Usunąć albo ograniczyć ogólnikowe artykuły nie wnoszące 
treściowo niczego w rodzaju sprawozdań z posiedzeń, 
narad, Wyjazdów, przyjazdów, gdzie nazwiska i tytuły 
stanowią większą część artykułu 

5. Rozszerzyć informację o życiu politycznym w innych kra
jach, ale bez uproszczonych szablonów 

6. Zwiększyć zakres dyskusyjności przy omawianiu spraw 
politycznych 

7. Ograniczyć ilość artykułów politycznych 
8. Negatywne względnie wręcz wrogie wypowiedzi pod 

adresem tematyki artykułów politycznych i ich autorów 

19°/o 

26% 

25e/o 

8°/o 

5°/o 
3°/o 

2% 
Przegląd tych podgrup umożliwia lepsze rozumienie ujemnej oceny 

politycznej tematyki prasy codziennej. Jedynie mały procent ustosunko-

• ii i mu innu wiiiw'« inniiiii 1 И Щ I I 

j Tabela XI 

Lokata 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
в 
9 
10 

I // 

I °9ólpy., 4 wskaźnik 
Ipoczytności 

N 
SP 
P 
SS 
W 
к 
G 
S 
R 
Z 
o 

Wskaźnik r 
oceny 

negatywnej y 

W 
К 
N 
SP 
P 
SS 
G 
R 
S 
Z 
0 

Ogólny A 
wskaźnik T 

wypov/iedzi I 

P 
N 
SP 
G 
К 
W 
SS 
Я 
s 
z 
0 

Wskaźnik A 
wypowiedzi 
negatywnej ł 

N 
SP 
P 
к 
W 
SS 
R 
G 

z 
s 
0 

Strzatka w górę oznacza spadek wskaźnika od 1-11 
» w dot " wzrost » » 1-11 

wuje się negatywnie do tej tematyki, natomiast ogromna większość 
postuluje zmiany idące w kierunku jej rozszerzenia i pogłębienia oraz 
poprawienia rzetelności informacyjnej. 

Wachlarz tematyki wypowiedzi osób badanych jest bardzo obszerny, 
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obejmuje wszystkie wyodrębnione grupy. Pomiędzy tymi wypowiedziamli 
a wskaźnikami ogólnymi poczytności i wskaźnikami ogólnymi nega
tywnych ocen wystąpiły wyraźne współzależności. Poniżej zestawiłem 
trzy szeregi ustopniowania procentowego, biorąc za punkt odniesienia 
kolejność wyznaczoną wskaźnikami ogólnymi. 

Prawdopodobnie z wzrostem materiału badawczego współzależności 
widoczne w zestawieniu z tabelą XI . wystąpią jeszcze wyraźniej. Już 
tutaj przy widocznych wahaniach zaznacza się jednak jednolitość war
tościującego aspektu poczytności. 

e. P o s t u l a t y c z y t e l n i k ó w . Nie mogę zakończyć sprawozda
nia z analizy wyników pierwszej części badań nie przedstawiając postu
latów —> zawartych w wypowiedziach osób badanych — pod adresem 
prasy codziennej. 

Postulaty treściowe: 
1. zwiększyć ilość artykułów poświęconych 

a) wychowaniu, 
b) walce z szkodnictwem i złem społecznym, 
c) życiu ludzi wybitnych i szarych, 
d) poradnictwu z wszystkich dziedzin życia, 
e) podróżom, 
f) życiu (własnego) miasta; 

2. zwiększyć i poprawić jakościowo dział humoru, 
3. zwiększyć ilość i poprawić jakość zdjęć, 
4. zwiększyć dział rozrywek umysłowych, 
5. zmniejszyć ilość ogłoszeń i reklam, 
6. zmniejszyć ilość jaskrawię sensacyjnych informacji. 

Postulaty ogólne w stosunku do grup treściowych P, G, SP 
1. zwiększyć rzetelność informacji, 
2. zwiększyć krytycyzm porównań i ocen, 
3. zwiększyć zakres prasowej kontroli skuteczności prasowej krytyki 

tego co złe i niewłaściwe. 

Postulaty natury formalnej 
1. nie rozrzucać części artykułu po całej gazecie; 
2. skrócić artykuły, 
3. pisać przystępniej i żywiej, 
4. zmniejszyć format dużych dzienników. 

Przytoczyłem te postulaty, których częstotliwość przekroczyła 10% 
wypowiedzi osób badanych, dochodząc niekiedy do 60°/o. 

(Szczegółowa analiza jakościowa recepcji zostanie przedstawiona 
w drugiej części artykułu.) 



MARIA KNIAGININOWA 

NIEKTÓRE BŁĘDY GRAMATYCZNE W PRASIE 

Dyskusje na temat języka naszej prasy, alarmy co pewien 
czas podnoszone przez językoznawców, skłoniły w ubiegłym 
roku Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych do podję
cia badań nad tym zagadnieniem. Stworzony został zespól 
badawczy pod kierownictwem prof. Zenona Klemensiewicza. 
Autorka artykułu, pracująca w tym zespole, przedstawia 
część uzyskanych wyników. Badaniami objęto szereg tytułów 
dzienników i czasopism, wybierając tytuły charakterystyczne 
dla różnego typu czasopism. Sądzimy, że podane tu wyniki 
zainteresują nie tylko językoznawców, ale w jeszcze więk

szym stopniu dziennikarzy. 

Badanie języka prasy jest z wielu względów interesujące i ważne. 
Interesujące, bo w czasopismach i gazetach żywo i szybko odzwierciedlają 
się zmiany, które zachodzą w słownictwie, gramatyce i stylistyce. Ważne, 
bo prasa zasięgiem swoim obejmując najszersze kręgi społeczeństwa jest 
jednym z czynników, które wpływają na wybór i utrwalenie kierunków 
tego rozwoju. Ponieważ zaś tak doniosły proces nie powinien przebiegać 
żywiołowo, trzeba ażeby język naszej prasy stał się przedmiotem stałej 
obserwacji językoznawców. Sprawa jest tym poważniejsza, że z najroz
maitszych przyozyni, dziedzina ta przypomina często kryzys językowy cza
sów saskich i jeżeli nie znajdzie się odpowiednich środków zapobiegaw
czych, historia kiedyś surowo osądzi tych wszystkich, którzy w tej spra
wie mieli coś do powiedzenia. 

W zrozumieniu tego Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych zor
ganizował w r. 1959 sekcję językową. Krótki żywot tej ważnej placówki 
badawczej nie pozwolił doprowadzić działalności do zamierzonych celów. 
Jednak nawet te, w skromnych rozmiarach osiągnięte, wyniki pracy sta
nowią pewną podstawę do zorientowania się w ogólnym stanie języka 
czasopism i gazet *). 

*) Mimo iż celem pracy zespołu było ustalenie inwentarza typowych błę
dów a więc podstawy metodologicznej, bez której nie można prowadzić badań po
siadających wartość naukową i wynikającą z niej wartość praktyczna, zgromadzone 
przykłady mają — sądzimy — również wartość dla zespołów redakcyjnych. Artykuł 
M. Kniagininowej przedstawia osiągnięte w ub. r. wyniki. Prace nad językiem po 
kilkumiesięcznej przerwie wznowiono i obecnie zespół przeprowadza monograficzne 
oceny języka w gazetach wychodzących na Ziemiach Odzyskanych (równolegle 
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W artykule przedstawiam wybór błędów gramatycznych 1), typowych 
dla języka naszej prasy. Nie wyczerpuję przedmiotu, nie daję ostatecz
nych uogólnień. Rozporządzam materiałem 2000 spostrzeżeń, wybranych 
wyrywkowo z czasopism i gazet z lat 1957—58. Jest to zaledwie tyle, 
ażeby wskazać najogólniej tematykę prac szczegółowych, które by dopiero 
należało podjąć. Po przejrzeniu materiału nasuwa się uwaga, że poczucie 
językowe jest dziś u wielu piszących i publikujących zachwiane. Zarówno 
w czasopismach specjalistycznych, naukowych i popularnych, jak i w pra
sie codziennej roi się od częstokroć zadziwiających błędów gramatycz
nych. Postaram się je uporządkować i w zarysie przedstawić. 

I. SŁOWNICTWO 
Tendencje słowotwórcze 

Historia języków stwierdza stałą mniej lub więcej wzmożoną pracę 
w zakresie odnawiania słownictwa. Dzisiaj właśnie jesteśmy świadkami 
ożywionej działalności w tym kierunku, co jest zrozumiałe wobec burzli
wego postępu techniki i społecznej rewolucji, jaka się dokonuje u nas od 
1945 roku. Nowe narzędzia pracy, procesy technologiczne, tworzywa, 
przedmioty, nie znane przedtem instytucje społeczne i stosunki między 
ludźmi domagają się nazwy. Nowotworów powstaje bardzo wiele. Życie 
ich wymaga, więc zarówno ze stanowiska społecznego jak i językowego 
byłoby fałszywe nie dopuszczać do nich. Jest jednak pewna granica swo
body, poza którą nie wolno wychodzić. 

O poprawności nowo utworzonych wyrazów rozstrzygają kryteria spo
łecznej potrzeby, normy językowej i wymagań estetycznych. Chodzi o to, 
czy nowotwór jest naprawdę niezbędny, czy jest komunikatywny, trafny, 
łatwy do użycia w kontekście, to znaczy, czy się dobrze odmienia i czy 
stanowi dobrą podstawę do utworzenia rodziny wyrazów, a wreszcie czy 
jest zgodny z tendencjami słowotwórczymi, więc tworzony na wzór istnie
jących w języku wyrazów. Nie obojętne jest także i to, jak utworzony 
wyraz brzmi, czy jest miły dla ucha i łatwy w artykulacji. 

Materiał wybrany próbnie z języka prasy codziennej dostarczył garść 
przykładów, które ilustrują przede wszystkim dwie przeciwstawne ten
dencje słowotwórcze. 

Pierwsza z nich to tworzenie nowotworów od pnia rodzimego za po
mocą formaintów obcych. 

Na przykład: 
„... a życie jest w s z y s t k o i s t y c z n e (...)" Przegląd Związkowy 

1958/9, s. 13. 

z prowadzonymi ocenami treści tych pism) oraz prowadzi poradnię językową dla 
dziennikarzy. 

Pisma, z których autorka artykułu cytuje przykłady, wybrano jako reprezenta
cyjną próbkę całej prasy polskiej. 

Powyższy artykuł zajmuje się tylko błędami gramatycznymi pomijając całko
wicie zachowana., w cytatach zgodnie z oryginałem interpunkcję i ortografię. Tymi 
zagadnieniami zajmie się autorka w części drugiej swej pracy. (Redakcja). 

*) Omówienie błędów stylistycznych, których wielką ilość dostarczyła prasa co
dzienna, stanowi drugą część tego artykułu, który ukaże się w jednym z następnych 
Zeszytów. 

* — Zeszyty Prasoznawcze 
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Wyraz „wszystkoizm" ma temat rodzimy: „wszystko" i formant obcy: 
,,-izm". Powstał dla potrzeb satyry i w odpowiednim kontekście miał 
swoje stylistyczne uzasadnienie. Jednak poza tą funkcją razi. Wiele wyra
zów powstaje na jednorazowy użytek, nie powinny one jednak i nie mogą 
wejść do systemu językowego. 

Druga tendencja to tworzenie nowotworów od pnia obcego za pomocą 
formantów rodzimych: 

„Możliwości... ogranicza się przez o d l o k a l i z o w a n i e narad..." 
Przegląd Związkowy 1958/9, s. 13. 

„Odlokalizowanie" — to rzeczownik od czasownika „lokalizować", 
z przedrostkiem „-od" i przyrostkiem „-anie". Temat ,,-lokaliz-" jest obcy; 
oba formanty — rodzime. Zamiast formantu od- w języku polskim używa 
się w takich wypadkach formantu „de-", zamiast „-anie" formantu 
,pacja". Wyraz powinien więc brzmieć „delokalizacja", odpowiadałby 
wówczas istniejącym w języku tendencjom, bo opierałby się na istnieją
cych wzorach, np. deklasacja, degradacja itp. „Odlokalizowanie" tych wa
runków nie spełnia, więc jest nowotworem wykraczającym poza system 
językowy. Czy jest nowotworem trafnym znaczeniowo? Czasownik „lo
kalizować" znaczy „umiejscawiać, wyznaczać, określać miejsce czegoś". 

Przedrostek „od-" przy czasownikach ma dziesięć różnych odcieni zna
czeniowych, z których do naszego przykładu można odnieść tylko „znie
sienie skutków czynności", jak np. w czasownikach „odbarwić, odwołać, 
odtłuścić" itp. Przedrostek ten w połączeniu jednak z czasownikiem „lo
kalizować" czy rzeczownikiem „lokalizowanie", nie zmienia treści tych 
wyrazów, tak jak się to dzieje w czasownikach „odbarwić, odtłuścić, od
wołać". Po prostu jeżeli lokalizować znaczy umiejscowić, to odlokalizować 
powinno znaczyć odmiejscowić, ale to nie ma sensu. Piszący myślał 
o przeniesieniu na inne miejsce narad, stworzył nowotwór wbrew tenden
cjom słowotwórczym istniejącym w języku polskim i nietrafny, to znaczy 
nie odpowiadający treści. 

A oto jeszcze dwa przykłady tego samego rodzaju, które podaję bez 
komentarzy ze względu na brak miejsca w tym krótkim szkicu: 

„ tę transakcję przekazało sądowi do r o z d y s k u t o w a n i a". 
Głos Olsztyński, 5 VII 1957, s. 6. 

„.... Dział Zaopatrzeniowy... r o z d y s p o n o w a ł papier..." Rada Na
rodowa, 29 XI 1958, s. 5. 

Z analizy materiału wynika, że należałoby zbadać, czy w prasie co
dziennej, szczególnie w artykułach z dziedziny nauk technicznych, nie ma 
nowotworów, jakie spotykamy w prasie technicznej, a mianowicie: 
1) utworzonych niepotrzebnie, 2) trudnych do użycia ze względu na złą 
fleksję, 3) trudnych do artykulacji, lub 4) utworzonych z niewłaściwym 
formantem (kolizja treści i formy). 

Należałoby zwrócić na nie uwagę dziennikarzy, ostrzec przed pochop
nym tworzeniem nowych wyrazów wbrew potrzebie i duchowi języka 
polskiego. Jestem przekonana, że piszący i publikujący sami zdolni będą 
ocenić wartość nowotworu, jeżeli przemyślą kryteria obowiązujące w sło-
wotwórstwie. Nasze zadanie polega na tym, żeby im w tym dopomóc. 
Zapożyczenia 

Drugim, obok tworzenia nowotworów, sposobem powiększania zasobów 
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słownictwa jest zapożyczenie wyrazów z języków obcych. Pożyczki takie 
są przydatne, wzbogacają język, jeżeli nie powtarzają słów rodzimych, 
jeżeli wyrażają pewne treści lepiej, ściślej niż wyrazy swojskie. Nie rażą 
stylistycznie, jeżeli się ich używa z umiarem i celowo. Mącą jednak ja
sność wypowiedzi, są jak piasek sypany w oczy, utrudniają rozumienie 
treści i przygnębiają czytelnika, jeżeli się ich nadużywa, albo jeżeli posłu
guje się nimi nie rozumiejąc, co oznaczają. 

W języku prasy spotykamy zapożyczenia: 1) użyte niepotrzebnie za
miast odpowiedników polskich, 2) użyte bezsensownie, to znaczy bez wnik
nięcia w ich znaczenie, 3) użyte w nadmiarze niedopuszczalnym ze wzglę
du na komunikatywność wypowiedzi. 

Oto przykłady zapożyczeń używanych niepotrzebnie. Jakże szumnie, 
górnie, z wysokiego tonu brzmi: „ P o s t u l o w a l i ś m y sporządzenie 
barierki przy chodniku..." Zycie Partii 1957/12 s. 20. 

Zapewne piszącemu wydaje się, że sporządzenie barierki straciłoby 
na ważności, gdyby się go „domagał", a nie „postulował." 

„...krytycy występują przeważnie z koncepcjami i formułami źle d o 
p a s o w a n y m i do istotnej sytuacji literatury..." Życie Literackie 
1958/10 s. 1. 

„...krytycy mają do niego p r e t e n s j e , że zamiast oskarżać po imie
niu, p r e p a r u j e aluzyjną historię..." Zycie Literackie 1957/45 s. 1. 

„Nie mamy g u s t u do rzeczy, przy których nie można się u p o z o -
w a ć." Zycie Literackie 1957/35 s. 3. 

Oto przykłady zapożyczeń użytych bezsensownie: 
„Wszędzie tam, gdzie się ma do czynienia z g e n e a l o g i c z n ą 

stroną zjawiska..." Zycie Partii 1958/1, s 12 — zamiast: „z genetyczną 
stroną zjawiska" lub jeszcze lepiej „z pochodzeniem zjawiska", „ze źró
dłem zjawiska". 

„Zmieniła się gruntownie s o c j o l o g i a w i d o w n i " Zycie Lite
rackie 1957/24 s. 4. 

„Chciałbym pośrednio tylko odpowiedzieć na te pytania poprzez r e-
l a c j ę r e f l e k s j i , jakie nasunął mi mój ostatni pobyt w Sienie..." 
Zycie Partii 1958/1 s. 20. 

„Uterenowiając zaś aktualny stosunek do tamtych procesów k o n 
k l u d o w a ł e m publicznie na plenum KW i w druku w czasie kiedy 
wyrażanie podobnych myśli nie było popłatne." Zycie Literackie 1957/39 
s. 2. 

„obnażenie z i e m s k i e g o m e c h a n i z m u f u n k c j o n o w a 
n i a wszelkich religii..." Zycie Literackie 1957/43 s. 1. 

Wreszcie większy urywek prozy, w którym zapożyczenia są i w nad
miarze i często bez sensu użyte: 

„Narody, społeczeństwa, ludzkość wreszcie mogą r a c j o n a l n i e 
i s t n i e ć na zasadzie k o n s o l i d a c j i sprzecznych interesów indy
widualnych, są funkcją umowy społecznej k o n k r e t n y c h i n d y w i 
d u ó w ludzkich, nie mają n i e z a l e ż n e g o , a b s t r a k c y j n e g o 
b y t u . Właśnie d e i f i k a c j a jakiejkolwiek zbiorowości, uznanie jej 
niezależnego bytu jest szczególnie niebezpiecznym przejawem mitotwór-
stwa z gruntu antyhumanistycznego." Zycie Literackie 1957/43 s. 2. 

Przejawia się w tym używaniu i nadużywaniu wyrazów obcych sno
bizm piszących i publikujących, chęć zaimponowania wykształceniem, 

6* 
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obojętność wobec języka ojczystego, który jest nie tylko zaśmiecony 
i zeszpecony, ale i ubożeje, bo wiele z rodzimych wyrazów wypartych 
przez obce, nie zawsze szczęśliwie użyte, ulega zapomnieniu. Spoza 
zdań naszpikowanych obcymi wyrazami wyziera czasem pustka ideowa, 
a bardzo często bezmyślność. Tak się sprawa przedstawia, gdy myślimy 
o autorze. A czytelnicy? Męczą się, bo niewiele rozumieją z tego wszyst
kiego. Błędy tego samego typy występują również w prasie codziennej, 
która jest przecież lekturą także ludzi z wykształceniem podstawowym, 
robotników i chłopów. Jakiejże przykrości doznają nie rozumiejąc o co 
chodzi w tych artykułach, które ich interesują. Nawet inteligent z dzi
siejszym średnim czy wyższym wykształceniem ze słabą znajomością 
łaciny nie może sobie dać rady z istnym zalewem obcych wyrazów, które 
uniemożliwiają wręcz percepcję całości. Musi odrzucić pismo, które go 
przygnębia i upokarza. 

Piszący i publikujący powinni pamiętać o tej elementarnej zasadzie, 
że jasność wypowiedzi jest pierwszym warunkiem upowszechnienia wie
dzy, oświaty i kultury, politycznego, społecznego i moralnego ukształto
wania społeczeństwa. 

Należałoby ustalić, gdzie i w jakim nasileniu ukazują się w naszej 
prasie obce wyrazy, zbadać zasób pożyczek używanych zamiast synoni
mów rodzimych, przedsięwziąć jakieś środki zapobiegające temu zjawi
sku. Powtórzę za Leninem: „Czy nie czas już, abyśmy wypowiedzieli 
wojnę używaniu obcych słów bez potrzeby?" 2) 

Są jeszcze inne zapożyczenia — wyrazy i zwroty utworzone z wyra
zów swojskich, ale w połączeniu właściwym jakiemuś obcemu językowi. 
Jeżeli pożyczki obce poprzedniego rodzaju są w pewnym zakresie do
puszczalne, a niekiedy wręcz konieczne (terminy naukowe, techniczne 
itp.) to zapożyczenia, o których teraz mowa, świadczą zawsze o niechluj
stwie językowym i należy je bezwzględnie piętnować. 

Oto kilka przykładów z obszernego materiału: 
„ O k r ą g ł y d z i e ń radzili delegaci..." Rolnik Spółdzielca 1958/46 

s. 2. 
„...tym n i e m n i e j sądzimy..." Motor 1958/51—2 s. 28. 
„...propozycje te były d a l e k o n i e w y s t a r с za j ąc е..." Racjo

nalizator 1958/9 s. 5. 
„...za w y j ą t k i e m czterech PZGS..." Rolnik Spółdzielca. 1958/46 

s. 3. 
Wszystko to są rusycyzmy. 
A oto bardzo częsty germanizm: 
„...ma t o m i e j s c e w tysiącach organizacji TPPR." Rolnik Spół

dzielca 1958/46 s. 2. 

II. SKŁADNIA 

Najwięcej jest- błędów w zakresie składni, to jest budowy wypowie
dzeń. Nic to dziwnego1, bo zdanie jako struktura silnie rozbudowana wy
maga doskonałego opanowania języka. 

2) Wł. Lenin — O czystość języka rosyjskiego — Prawda nr 275, 3 grudnia 1924, 
Lenin o literaturze. Książka i Wiedza 1949, Warszawa, s. 55. 
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Wykonawca czynności czy przedmiot 

Stosunek podmiotu do świata zewnętrznego można ująć w języku 
polskim w dwojaki sposób. Albo podkreślamy, że podmiot wykonuje 
pewną czynność, działa na to, co go otacza, wywołując pewien skutek 
(np. dziennikarz pisze artykuł), albo uwypuklamy bierność podmiotu, 
który znosi skutki czyjegoś działania (np. artykuł jest pisany przez dzien
nikarza). W pierwszym wypadku mówimy o wykonawcy, czynności, 
w drugim o przedmiocie. 

Konstrukcji ze stroną bierną język polski unika. Oczywiście nie 
można ich całkiem wyeliminować, bo czasem są konieczne dla ścisłego 
wyrażenia myśli. Są to jednak raczej rzadkie wypadki. A więc wyko
nawca czynności, a nie przedmiot. 

W języku prasy uderzające jest takie kształtowanie wypowiedzi, że 
uwypukla się bierność wobec przedmiotu. Zastanawia to już nie tylko ze 
względów nieprawidłowości gramatycznej, ale i dlatego, że dziś w tak 
dynamicznym okresie ucieczka od strony czynnej wydaje się niezrozu
miała. Czyżby świat zewnętrzny przytłoczył działającego człowieka? Czy 
przedmioty okazują się ważniejsze od ludzi? Czyżby wykonawca różno
rodnych czynności usuwał się w cień tego wszystkiego, co aktem swojej 
woli ma przeistoczyć? Czyżby to była jakaś, może podświadoma ucieczka 
od odpowiedzialności? Oto pytania, które się nasuwają przy badaniu ję
zyka prasy. 

Przykłady: 
„Ponura ironia tytułu n i e j e s t z a w i n i o n a p r z e z r e c e n 

z e n t a . " Życie Literackie 1957/24 s. 4. 
„...wyniki badań p r z e j ę t e b ę d ą p r z e z c z y t e l n i k ó w 

z c i e k a w o ś c i ą " . Motor 1958/51—52 s. 28. 
Bywa i tak, że przy orzeczeniu w stronie biernej nie ma dopełnienia 

sprawcy (w wyżej cyt. przykładach: „przez recenzenta", „przez czytelni
ków"), co jeszcze silniej akcentuje rolę przedmiotu: 

„W prasie lokalnej na witrynach sklepów b ę d ą u j a w n i a n e t o -
w ary. . ." Zycie Partii 1957/5 s. 7. 

„ B ę d ą r ó w n i e ż z a r e p r e z e n t o w a n e wzorowe u r z ą d z e-
n i a wnętrz sklepów..." Gazeta Krakowska 1958 29. VIII. 3) 

„Administracja domu nie widzi, że dzięki takiej gospodarce niedawno 
otynkowany b l o k p o d d a w a n y j e s t z a c i e k o w i wody deszczo
wej..." Glos Olsztyński 2.VII.1957 s. 4. 

Temu przesunięciu uwagi ze sprawcy czynności na przedmiot sprzyja 
również tendencja do posługiwania się rzeczownikami odsłownymi, przy-
dawkami wyrażonymi imiesłowem biernym oraz orzeczeniem imiennym 
zamiast czasownikowego. 

Na przykład: 
„Zagadnienia te... powinny s t a ć s i ę p r z e d m i o t e m dyskusji 

aktywu gospodarczego..." Rada Narodowa 1958/29 s. 4, 
„...systematyczne rozwijanie jej działalności, ulepszanie form pracy, 

winno s t a n o w i ć s t a ł ą t r o s k ę każdego spółdzielcy." Rolnik Spół
dzielca 1958/47 s. 2. 

3) W zdaniu tym jest jeszcze inny błąd, mianowicie niewłaściwie jest użyty tu
taj obcy wyraz „zareprezentowane" zamiast „pokazane". 
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A więc: „coś stanowi czyjąś troskę, coś staje się czyjąś troską" zamiast 
„ktoś troszczy się o coś" itp. 

„Słuszne i prawidłowe prowadzenie akcji likwidacji przerostów za
trudnienia wymaga rozsądnego podejścia do niej z e s t r o n y p r z e d 
s i ę b i o r s t w i rad narodowych." Zycie Partii 1958/3 s. 13. 

„Mimo wysiłków z e s t r o n y o ś r o d k a w celu przyjścia im 
z pomocą..." Zycie Partii 1957/9 s. 15. 

„Podobnie z braku p o m o c y z e s t r o n y p o w i a t u n iedosz ło 
do zorganizowania spółek wodnych..." Plon 1958/50 s. 5. t 

„Wiele w tym pomogło* nam w y k a z y w a n e w ostatnich miesiącach 
z a i n t e r e s o w a n i e naszymi kłopotami z e s t r o n y k i e r o w-
n i c t w a partii ." Zycie Partii 1958/III, s 4. 

„...opieka instancji związkowych, którą powinni być chronieni akty
wiści przed szykanami ze strony administracji." Przegląd Związkowy 
1958/9 s. 15. 

Wszystkie te zdania są zbudowane niezdarnie. Usuwanie wykonawcy 
na drugi plan wprowadza chaos, który utrudnia rozumienie treści. Kry
tyka staje się tępa, kiedy jej ciężar przesuwa się z winnego na rzecz nie 
wykonaną. Czy nie lepiej powiedzieć wprost: „Przedsiębiorstwa i rady 
narodowe powinny rozsądnie likwidować przerosty zatrudnienia"; „Mimo 
że ośrodek usiłował przyjść im z pomocą..."; „Ponieważ powiat nie po
mógł, nie doszło do zorganizowania spółek wodnych..." 

I jeszcze jeden przykład takiego ciężkiego i „odczłowieczonego" zdania: 
„Uchwałą Zarządu Centrali Rolniczej... wszystkie Gminne Spółdziel

nie, Powiatowe i Wojewódzkie Związki wezwane zostały do wzmożenia 
wysiłków i przekroczenia zadań gospodarczych poprzez lepszą i oszczęd
niejszą gospodarkę i poprzez ofiarną pracę zespołów pracowniczych..." 
Rolnik Spółdzielca 1958/47 s. 1. 

Przykładów podobnego kształtowania zdań jest bardzo' wiele. Temat 
wydaje się interesujący, w obszerniejszym materiale znalazłyby się bez 
wątpienia jeszcze inne s t ruktury syntaktyczne służące dziennikarzom do 
przesunięcia uwagi z wykonawcy na przedmiot. 
Ucieczka od zdań złożonych 

Innym charakterystycznym zjawiskiem w języku prasy jest wyraźna 
ucieczka od zdań złożonych, nawet wtedy, gdy tylko nimi można wyrazić 
skomplikowane stosunki (celowy, warunkowy, przyzwalający), wyjaśnić 
różnorodne zależności (przyczynowy), przedstawić pewne usytuowania 
jakiegoś stanu rzeczy w czasie czy przestrzeni. Przyczyna tej niechęci do 
złożonych konstrukcji tkwi nie tylko w tym, że ideałem prasy współczes
nej jest zdanie pojedyncze, lecz jak wynika z materiału i w tym również, 
że piszący i publikujący nie umieją porządkować akcji, gubią się w związ
kach podrzędnych wypowiedzeń, a nawet stosunku współrzędnego często 
nie potrafią poprawnie wyrazić. Zamiast przejrzyście zbudowanych zdań 
złożonych powstają pełne błędu twory, nierzadko anakoluty, przypomi
nające bełkot niemowy, które kompromitują i autorów i redakcje. 
Zaimki zespolenia 

Zacznę od zaimków zespolenia, które służą do łączenia poszczególnych 
zdań w jedną całość i wskazują stosunek jednego zdania do drugiego, 
(np. który, jaki, gdzie, kiedy, itp.). 
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Bardzo częstym błędem jest używanie zaimka względnego „Jaki" za
miast „który". Zapowiednikiem nawet domyślnym zaimka „który" jest 
zaimek „ten", zaimka zaś „jaki" — zaimek „taki"'. Przykłady: 

„...te wysiłki, j a k i e podejmowano... Plon 1958/50 s. 3. 
„ . . . tych trudności, j a k i e napotkać mogą... organizacje..." Rada 

Narodowa 1958 29.XI. s. 5. 
Zaimek zespolenia „który" umieszczany bywa na drugim miejscu 

w zdaniu podrzędnym, co jest sprzeczne z normą gramatyczną: 
„...samorządu robotniczego, d o z a d a ń k t ó r e g o należy... Rada 

Narodowa 1958 29.XI. s. 4. 
Powinno być: „samorządu..., do którego zadań należy..." 
Zaimkom zespolenia może odpowiadać w zdaniu nadrzędnym zaimek 

wskazujący. Są w naszym języku jednorodne pary takich zapowiedników 
i odpowiedników, пр.: dotąd — dokąd; dopóty — dopóki; tu — gdzie; 
tyle — ile; itp. Na ogół poczucie językowe nie pozwala nam zbłądzić 
i zawsze, kiedy usłyszymy np. „nie tylko", oczekujemy jako odpowied
nika: „lecz także". Toteż błędy z tej dziedziny szczególnie rażą. 

„Im bardziej tył samochodu zdradza tendencję do zarzucania, o tyle 
silniej skręcam przednie koła w prawo." Motor 1958/51-52 s. 12. 

Powino być: „im bardziej., tym silniej..." 
„Zadania Komitetu to nie tylko koordynacja poczynań poszczególnych 

pionów, ale ustalenie podstawowych wytycznych." Rada Narodowa 1958 
29.XI s. 9. 

W zdaniu tym aż się prosi przeciwstawienie: „nie tylko — ale i...", 
lub „nie tylko — lecz także..." 
Konstrukcje imiesłowowe 

Imiesłów współczesny np. idąc, patrząc, widząc, oznacza czynność, 
którą wykonuje podmiot współcześnie z jakąś inną czynnością, np. chło
piec idąc śpiewał. Wypowiedzenie to mo'ze mieć również inną formę, 
mianowicie: „chłopiec szedł i śpiewał". W obu zdaniach (szedł i śpiewał) 
jest ten sam podmiot (chłopiec). I tak być musi, bo inaczej wypowiedzenie 
traci sens. Jeżeli o tej zasadzie zapomnimy, powstaną zdania w rodzaju: 
„Siedząc na ławce ugryzł mnie komar", albo „Idąc w las cukierek uprzy
jemni mi czas", albo „Mając lat osiem umarła mi matka", zdania bez 
sensu, bo nie komar siedział na ławce i nie cukierek szedł w las i nie 
matka miała lat osiem. 

Rozpatrzmy przykład: 
„W dniu 1 września będą obchodzić swe święto energetycy, ludzie, 

o których pamiętamy zazwyczaj tylko wtedy, gdy wieczór zgaśnie nam 
światło lub gdy s p i e s z ą c d o p r a c y n a g l e z a t r z y m a s i ę 
t r a m w a j , bo właśnie wyłączono prąd. Gazeta Krakowska 29 VIII 1958. 

Jest to zdanie złożone z sześciu członów: 
1 — W dniu 1 września będą obchodzili swe święto energetycy, lu

dzie, — (zdanie główne); 
2 — o których pamiętamy zazwyczaj tylko wtedy, — (zdanie pod

rzędne Względem pierwszego, rozwijające); 
3 — gdy wieczór zgaśnie nam w mieszkaniu światło, — (zdanie pod

rzędne względem drugiego, czasowe); 
4 — lub gdy spiesząc do pracy nagle zatrzyma się tramwaj, — (zda-
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nie podrzędne względem drugiego, czasowe, a współrzędne, dodane do 
trzeciego). Imiesłowowy równoważnik zdania „spiesząc do pracy nagle 
zatrzyma się tramwaj" odnosi się formalnie do podmiotu. Czytamy więc, 
że tramwaj spieszy do pracy i nagle się zatrzymuje; 

5) — bo właśnie wyłączono prąd, — (zdanie przyczynowe podrzędne 
względem czwartego). 4) 

A oto przykład, w którym wykroczenie przeciw omawianej normie 
gramatycznej doprowadziło do zupełnego przekręcenia myśli politycznej 
publikującego: 

„Któż jak nie marksizm kieruje się moralnymi ludzkimi zasadami, 
dąży do unicestwienia społeczeństwa klasowego' — nosiciela amoralnych 
przywilejów i umacniającego warunki, służące plenieniu się zła, dręczą
cego ludzkość wojnami, katorgą umniejszając walory ludzkiej godności 
i czci." 5) Gazeta Krakowska 1958 XI. 

Po odrzuceniu rozbudowanego wielokrotnie dopełnienia zostaje: 
„Któż, jak nie marksizm... dąży do unicestwienia społeczeństwa kla

sowego... umniejszając walory ludzkiej godności i czci." Czy potrzebny 
komentarz? 

Błędy tutaj wskazane to błędy elementarne. Świadczą o pośpiechu 
piszących i publikujących, którzy nie zastanawiają się nad formą wypo
wiedzi, chociaż od tej formy zależy sens, a więc i przydatność społeczna 
ich prac. 

Sądzę, że można by temu zapobiec z jednej strony przez podniesienie 
ogólnej kultury językowej dziennikarzy na taki poziom, ażeby nawet po
śpiech nie mógł zaszkodzić w tym stopniu ich twórczości, z drugiej zaś — 
przez bardzo sumienną, fachową adiustację. 
Anakoluty 

Często zdarza się, że zdania są jakieś połamane, jakby piszący nie pa
nowali nad myślą, która larwowata rozłazi się nagle w czasie pisania 
i przepada wyprzedzona inną. W formie odbija się to tak, że początkowa 
konstrukcja nie ma związku z konstrukcją końcową. Powstają anakoluty: 

„Takie rozwiązanie ma niewątpliwie tę zaletę, że ostatecznie ustalenia 
będą mogły uwzględnić wnioski zgłaszane w toku realizacji, a nawet 
dalszy wzrost produkcji szeregu materiałów budowlanych, trudności ich 
zbytu przy równoczesnym wzroście ponadnormatywnych zapasów 
w przedsiębiorstwach budowlanych, co nastąpiło już po umowie." Funda
menty 1958 30 XI s. 3. 

4) Na marginesie tych uwag należy wskazać jeszcze inny błąd: „gdy w i e c z ó r 
zgaśnie światło". Przysłówki odrzeczownikowe, które pełnią funkcję okoliczników 
czasu, mają formę narzędnika: wieczorem, latem, zimą, rankiem itp. W podanym 
przykładzie użyto niewłaściwej formy „wieczór" zapewne przez analogię do przy
słówka „rano". 

5) Niejeden błąd jest w tym zdaniu. Zaimek „który" zastępuje rzeczowniki oso
bowe. Ponieważ „marksizm" jest pojęciem oderwanym musi się tutaj użyć zaimka 
„cóż". Przy drugim orzeczeniu: „dąży" występuje dopełnienie z długim łańcuchem 
określeń: 

i dąży (orzeczenie) 
do unicestwienia (dopełnienie) — społeczeństwa — klasowego — nosiciela — 

amoralnych — przywilejów — i umacniającego — warunki — służące — plenieniu 
się — zła —« dręczącego — ludzkość — wojnami — i katorgą 
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Jest to wypowiedzenie trzykrotnie złożone: 
1 — ...rozwiązanie ma zaletę, — (zdanie główne) — jaką zaletę? 
2 — że ustalenia będą mogły uwzględnić wnioski... 
Dalej nie wiadomo, czy mamy zapytać: „co jeszcze będą mogły 

uwzględnić?", żeby otrzymać odpowiedź: „a nawet wzrost produkcji..." 
Tu jednak sens urywa się zupełnie i nie można już rozszyfrować dalszego 
sensu zdania. Do czegóż bowiem odnieść człon: „trudnościami ich zbytu..." 
Z czym wiąże się zdanie trzecie: „co nastąpiło już po umowie." 

Kiedy indziej piszący nie zachowują umiaru przy rozbudowywaniu 
zdania złożonego zdaniami pojedynczymi: 

„Dlatego trudno nie pisać o tym, skoro dźwięczą telefony do redakcji 
z prośbą o interwencję, przychodzi list z zapytaniem dlaczego wydział 
rent i pomocy społecznej MRN nie odpowiada na podanie od trzech mie
sięcy i nie wydaje nowej legitymacji uprzednio wystawionej na nie
zgodne z rzeczywistością nazwisko, władze miejskie w Tarnowie przeno
szą liczną rodzinę z mieszkania, w którym zawalił się sufit zgoła nie do 
lepszego lokalu miesiące a nawet lata upływają i jeszcze kompetentne 
czynniki nie wydają niezbędnego polecenia wykorzystania w produkcji, 
przynoszącego oszczędności dewizowe, wynalazku racjonalizatorów z PZO 
Chełmek". Gazeta Krakowska 1958 12 VIII. 

Pomijając zupełne lekceważenie przestankowania, które w tak długim 
tekście ma nie byle jakie znaczenie, musimy zauważyć, jak w miarę 
oddalania się od zdania głównego rozluźnia się związek zdań podrzędnych 
od niego zależnych. Wydaje się w końcu, że nie ma żadnej podstawy 
zespolenia tych różnych obserwacji. 
Zdania pojedyncze 

Jak zaznaczyłam wyżej, piszący i publikujący zdradzają wyraźną 
skłonność do przekazywania myśli w zdaniach pojedynczych. I w tych 
jednak konstrukcjach mnożą się błędy, które można by na podstawie 
badanego materiału ująć w następujące grupy: 

a) B ł ę d n e u ż y c i e f o r m y d o p e ł n i e ń , p r z y d a w e k 
i o k o l i c z n i k ó w z a m i a s t i n n e j . 

Są w języku polskim wyrazy (czasowniki, przymiotniki), które dopiero 
z określeniem stają się w pełni zrozumiałe. Kiedy powiemy „pomagam" 
myśl nie jest dopowiedziana do końca i słuchacz zapyta: „komu?, 
w czym?". Kiedy powiemy „widzę", narzuci się pytanie: „co?". Dopeł
nienie, które odpowiada na te pytania (komu pomagał? w czym pomagał? 
co widzę?) występuje zawsze w określonym, zależnym od czasownika 
przypadku. Mówimy, że czasowniki „rządzą" przypadłe am i. Na ogół na^ 
wyki są tak silne, że nie zawsze potrzebna jest wiedza gramatyczna, 
żeby się wyrazić poprawnie. Ale właśnie język prasy daje mnóstwo 
dowodów tego, o czym wspomniałam na początku, że poczucie językowe 
jest dziś zachwiane i o nawykach nie zawsze można mówić. 

Jest zasada, że po zaprzeczonych treściach dopełnienie występuje 
w dopełniaczu, np. „nie widzę tego..." 

Błędnie użyto biernika w zdaniu: 
„W ... wielu zakładach pracy zaniechano... szkolenie aktywu." Rada 

Narodowa 1958/48 s. 18, zamiast: zaniechano... szkolenia . 
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Czasownik „przestrzegać" rządzi dopełniaczem, mówimy „przestrzegać 
czegoś": 

„Mieszkańcy Ostródy powinni przestrzegać przepisy..." Głos Olsztyń
ski 1957 4 VII s. 4. 

Mówimy „wysłuchać coś", „nasłuchać się czegoś". Przez pomieszanie 
składni tych dwóch zbliżonych znaczeniem czasowników powstał błąd 
w zdaniu: 

„...niekiedy delegaci., wysłuchiwali od towarzyszy pracy gorzkiej 
prawdy..." Życie Partii 1957 XII s. 25. 

Powinno być: „wysłuchiwali gorzką prawdę..." 
Obserwuje się zupełne pomieszanie przyimków i wyrażeń przyimko-

wych, które wprowadzają określenia (dopełnienia, przydawki, okoliczniki) 
w zdanie. 

Najczęstsze błędy wynikają z synonimicznego użycia przyimków „do" 
i „dla". Przyimek „dla" wyraża cel przygodny, chwilowy, przyimek zaś 
„do" — cel stały. Różnice są subtelne, na ogół rozstrzyga zwyczaj i nasze 
poczucie językowe. Z zasady nie powinno się używać przyimka „dla" 
tam, gdzie się można bez niego obejść: 

„Sam udział w wykładach szkoleniowych n i e w y s t a r c z a d l a 
s p e ł n i e n i a tych celów." Gazeta Krakowska 1958 20 VIII s. 3. 

Powinno być: „nie wystarcza do spełnienia..." 
Inne przykłady: 
„Brandys dowodził w oparciu o dialektykę..." Życie Literackie 1957/43 

s. 2. 
„...referat opracowuje szeroki kolektyw w oparciu o opinię członków." 

Życie Partii 1958/3 s. 9. 
W języku polskim są dwa zwroty: opierać się o co... na przykład 

o ścianę, o mur, o stół, o kij, i opierać się na kimś to znaczy „znaleźć 
w kim pomoc". Przenośnie można użyć tego ostatniego wyrażenia mówiąc 
o doświadczeniach, pracach, przepisach itp., które są podstawą naiszych 
sądów e) „Opierać się o dialektykę" lub „o opinię" brzmi nieco śmiesznie, 
bo kojarzy się z właściwymi zastosowaniami i nasuwa myśl o kiju, o stole, 
ścianie, o które się opieramy. Powinno być: opierać się na dialektyce, 
na opinii, więc i w oparciu rta dialektyce, na opinii... 

A oto błędne użycie w przydawce wyrażenia przyimkowego zamiast 
formy przypadkowej : 

„...nie trzeba w p o s z u k i w a n i u za p a n t o f l a m i wędro
wać na tandetę." Gazeta Krakowska 1958 16 VIIL 

Przykłady, jakimi rozporządzamy wystarczą na obszerne studium 
z tego zakresu. W krótkim artykule ograniczyłam się tylko do wskazania 
samego zagadnienia. 

b) C h a o t y c z n e r o z b u d o w a n i e z d a n i a o k r e ś l e n i a m i 
Chodzi tu o skupienie określeń, które stanowią łańcuch składników 

identycznych co do formy. Są to przede wszystkim przydawki dopełnia
czowe. 

e) Pisze o tym obszernie W. Doroszewski w Poradniku Językowym 1954, z. 6, 
s. 40. 
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Na przykład: 
Słuszna akcja 
(czego?) likwidacji 
(czego?) przerostów 
(czego?) zatrudnienia. 
(czego?) i usprawnienia 
(czego?) zarządzenia..r Przyjaciel przy pracy 1958/9 s. I.7) 
W tej konstrukcji zaciera się równorzędność członów „likwidacji 

i usprawnienia" i przy pierwszym czytaniu można się wahać czy mowa 
jest o przerostach usprawnienia zarządzania, czy może o likwidacji 
usprawnienia... Można by tego uniknąć wprowadzając po prostu formę 
osobową: „Postanowiliśimy zlikwidować przerosty zatrudnienia i uspraw
nić zarządzanie..." 

A oto podobny przykład: 
„W ostatnim czasie stwierdzone zostały przypadki 
(czego?) likwidacji 
(czego?) komórek 
(czego?) służby 
(czego?) bezpieczeństwa 
(czego?) i higieny 
(czego?) pracy... 
Komunikatywność wypowiedzi unicestwiają podobnie tasiemce dopeł

nień: 
„Rada uważa, że szczególnie baczną uwagę należy zwrócić na zabez

pieczenie budynków na zimę, podniesienie stanu higieny i czystości dzie
dzińców mieszkalnych, pomieszczeń wspólnego użytkowania, klatek 
schodowych itp., organizowanie i rozwijanie urządzeń dla dzieci, pralni 
blokowych, zakładanie zieleńców oraz organizowanie innych form wza
jemnej pomocy." Domy Spółdzielcze 1958/11 s. 2. 

W tym jednym zdaniu jest osiem rozbudowanych określeniami dopeł
nień, które tracą powoli związek z orzeczeniem, a więc i sens. 

A oto okoliczniki: 
„W celu stworzenia warunków dla odbioru towarów bezpośrednio 

z przemysłu przez spółdzielnie zrzeszone w CRS skrócenia dróg przebiegu 
masy towarowej w zakresie artykułów włókienniczo-odzieżowo-skórza-
nych oraz w celu uzyskania oszczędności etatowych i zmniejszenia kosz
tów..." Rolnik Spółdzielca 1958/46 s. 1. 

Tak rozwinięte okoliczniki rozsadzają zdanie, które zyskałoby na 
jasności, gdyby określenia zamienić na zdania poboczne: „Ażeby stworzyć 
warunki., ażeby skrócić drogi... i ażeby uzyskać oszczędności etatowe..." 

c) S z y k w y r a z ó w p o w o d u j ą c y n i e z r o z u m i e n i e 
t r e ś c i . 

W języku polskim szyk wyrazów jest dość swobodny. Ze względu na 
ekspresję lub rytmizację różnic można rozmieszczać składniki zdania. 
Granicą jednak pirzestawności szyku jest zrozumiałość wypowiedzi — 
podstawowa funkcja języka. 

7) Pewne zwroty powtarzają się na każdym kroku, świadcząc o schematyzmie 
języka prasy, пр.: „Słuszne i prawidłowe prowadzenie akcji likwidacji przerostów 
zatrudnienia..." Życie Partii 1958/3, s. 13. 
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Omijam wszystkie przykłady, w których niedostatki szyku powodują 
pewną chropowatość, nieharmonijne brzmienie zdań, a rozważam tylko 
te, w których złe rozmieszczenie wyrazów jest wykroczeniem przeciw 
komunikatywności języka, 

Przykłady: 
„Ale w tymże państwie tylko komentatorzy prawa są spokojni 

o sprawiedliwość dla biednego w każdym wypadku". Zycie Literackie 
1957/39 s. 2. 

Zdanie nie jest w pełni zrozumiałe. Bo cóż znaczy ,,dla biednego 
w każdym wypadku"? 

„Jest on przeciwnikiem gołosłownych nawoływań, nie popartych kon
kretną działalnością deklaracji." Życie Partii 1958/1 s. 11. 

Czyżby tu była mowa o działalności deklaracji? 
„Niestety, sugestywne działanie książki osłabia przerost nudnej poli

tyczności". Żołnierz Polski 1957/9 s. 8. 
Ze zdania wynika jasno, że książka działa sugestywnie i, niestety, 

z tej przyczyny osłabia „przerost nudnej polityczności''. Nie takie jednak 
były intencje piszącego. 

ZAKOŃCZENIE 

Tak by się przedstawiały w najogólniejszym zarysie niedostatki grama
tyczne języka prasy. Traktując omówione obserwacje jako podstawę 
należałoby przeprowadzić dalsze badania, zaobserwować nasilenie błędów 
w regionach, ustalić, które rodzaje błędów są właściwe pewnym redak
cjom, typom prasy, gatunkom dziennikarskim itp., poznać warunki i orga
nizację pracy w redakcjach (kwalifikacje zespołu, szczególnie zaś adiusta-
torów), ażeby w ten sposób dotrzeć do źródeł niepoprawności językowej 
i ustalić środki zapobiegawcze. Zacząć zaś i to jak najprędzej należałoby 
od ustanowienia we wszystkich redakcjach komórek adiustatorów-polo-
nistów, odpowiedzialnych za poprawność gramatyczną gazety. Byłaby to 
chyba najkrótsza droga do osiągnięcia poprawności językowej. 
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Daty i fakty z dziejów prasy polskiej 
(Cz. I: stulecia XVII i XVIII) 

W związku ze zbliżającą się rocznicą 300-lecia prasy polskiej niewąt
pliwie ożywiło się zainteresowanie dziejami naszej prasy. Można się spo
dziewać, że wielu publicystów chcąc sięgnąć do starych roczników gazet 
będzie szukało krótkiej, orientującej ich informacji wstępnej. Informacji 
takiej być może będą także szukali pracownicy instytucji kulturalno-
oświatowych. By ułatwić im zadanie redakcja „Zeszytów Prasoznawczych" 
opublikuje w kilku częściach, począwszy od tego numeru, przegląd naj
ważniejszych dat i faktów z dziejów naszej prasy. 

1661 
— 3 stycznia, Merkuriusz Polski, 
dzieje wszystkiego świata w sobie 
zamykający dla informacjej po
spolitej (od nru 2 Merkuriusz Pol
ski Ordynaryjny), pierwsza polska 
gazeta, dwa razy tygodniowo się 
ukazująca. Pismo polityczne, or
gan dworu królewskiego. Od 
3 stycznia do 4 maja 1661 wycho
dziło w Krakowie (nr 1—27), po
tem w Warszawie do 22 lipca 1661 
(nr 28—41). Redaktor główny: Hie
ronim P i n ос с i, sekretarz kró
lewski. Redaktor techniczny: Jan 
Aleksander G o r c z y n , drukarz. 

1698 
— styczeń, Mercurius Polonicus, 
miesięcznik, prawdopodobnie w 
Warszawie drukowany. Połącze
nie gazety z czasopismem uczo -̂
nychi. Ogólnokultulralny, półofi-
cjalny organ dworski, Redaktor 
odpowiedzialny i wydawca: Jerzy 
P r i a m i, sekretarz królewski 

i uprzywilejowany wydawca ga
zet z ramienia króla Jana III So
bieskiego. Wyszły tylko1 3 numery. 
1718 
— 6 sierpnia, Poczta Królewiecka, 
gazeta tygodniowa ewangelików 
polskich w Królewcu, organ pół-
urzędowy. Wychodził do 28 gru
dnia 1720. Redaktor: ks. Jerzy 
R e к u ć, pastor, wydawca: Jan 
Dawid C e n k i e r ( Z e n k e r ) , 
drukarz. 
1729 
— styczeń Nowiny Polskie (od 
21 grudnia 1729 Kurier Polski), 
gazeta tygodniowa, informator 
krajowy, uzupełniany analogicz
nym informatorem zagranicznym 
Relata Referro. Wydawali w War
szawie pijarzy na podstawie mo
nopolu gazetowego. Redaktorem 
był ks. Jan N a u m a ń s k i , zna
ny geograf. Od 1734 Kurier Pol
ski, przemianowano na Gazetę 
Poldka i znów w 1735 na dawny 
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tytuł z osobnym dodatkiem (Su
plement do Gazet Polskich i Ad-
dytament do Gazet). Równolegle 
od 1734 pijarzy wydawali Wiado
mości Uprzywilejowane z Cudzych 
Krajów, a od 1735 Kuriera Cu
dzoziemskiego. Nadto miesięcz
nik Merkuriusz Historyczny i Po
lityczny 1736—37. Pisma o cha
rakterze informacyjnym. 

1740 
— pijarzy tracą monopol wyda
wania gazet polskich na rzecz 
jezuitów. Pozostaje im zezwolenie 
na wydawanie gazet w językach 
obcych. Jezuici kontynuują wy
dawnictwo polityczno-inf ormacy j -
nego Kuriera Polskiego (z kolei 
Warszawskiego). 

1753 
— Wawrzyniec M i t z l e r d e 
К o 1 o f, lekarz, filozof i muzy
kolog z Lipska, tworzy pierwsze 
u nas czasopisma uczonych: War
schauer Bibliothek (do> 1755) 
i Acta Litteraria (od 1755 do 1764), 
periodyki nieregularne, wychodzi
ły w Warszawie. 
1758 
— Nowe Wiadomości Ekonomicz
ne i Uczone tegoż M i t z 1 e r a, 
głównie ekonomiczne. Popularyzu
jący dwumiesięcznik (do 1761). 
1761 
— Patriota Polski, kartki tygod
niowe zawierający, pierwsze u nas 
czasopismo moralne. Redaktor: 
Т. В a u с h z Torunia, wydawca: 
M i t z l e r . Ideologia mieszczań
ska. (Wyszły 24 numery). 
— Kurier Warszawski, gazeta ty
godniowa, jezuicka, z suplemen
tem (kontynuacja Kuriera Pol
skiego). Równolegle wychodzą 
Wiadomości Uprzywilejowane 
Warszawskie vel Polskie (z suple
mentami), jako druga gazeta ty

godniowa, informator zagraniczny. 
Redaktor do 1773 ks. Franciszek 
B o h o m o l e c , potem ks. Stefan 
Ł u s k i n a . Obaj jezuici. 

1763 
— Monitor organ Adama Kazi
mierza C z a r t o r y s k i e g o w 
Warszawie, tylko 5 numerów. 
Oręż propagandowy Stronnictwa 
Familii, wydawany w formie ulot
ki. Ideologia szlachecka. 

1765 
— Monitor warszawski, dwa razy 
tygodniowo, sumptem króla. Or
gan reformy politycznej i moral
nej, a także społecznej, umiarko
wanie postępowy. Dla średniej 
szlachty. Główni współpracowni
cy: biskup Ignacy K r a s i c k i , 
ks. Franciszek B o h o m o l e c 
(redaktor) i M i t z l e r d e K o 
l o f. Szczyt rozwoju to lata 
1765—8. Pismo dało podstawę ca
łemu późniejszemu rozwojowi cza
sopiśmiennictwa w Polsce. Wycho
dziło do 1784 r. 
— Wiadomości Uprzywilejowane 
Warszawskie łączą się z Kurierem 
Warszawskim i wychodzą jako 
Wiadomości Warszawskie. 
1770 
— Zabawy Przyjemne i Poży
teczne, pierwsze u nas czasopismo 
literackie, redagowane w Warsza
wie przez ks. Jana A l b e r t r a n -
d i e g o, potem przez biskupa 
Adama N a r u s z e w i c z a do 
1776. Wydawca: Michał G r o e 11, 
księgarz, Ideologicznie bezbarwne, 
raczej konserwatywne. Patrono
wali pismu jezuici, którzy od 1760 
usiłowali zmonopolizować czaso
piśmiennictwo. 
1774 
— Gazeta Warszawska, powstała 
z dotychczasowych Wiadomości 
Warszawskich. Wychodzi dwa ra-
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zy tygodniowo. Redaktor: ks. Ste
fan Ł u s к i n a, mając od 9 li
stopada 1773 przywilej królewski 
na wyłączne drukowanie gazet we 
wszystkich językach prócz fran
cuskiego (na ten język zachowali 
przywilej pijarzy). Gazeta War
szawska to pismo głównie infor
macyjne, o ideologii zdecydowanie 
konserwatywnej. Redagował je 
i wydawał Ł u s к i n a do śmier
ci (1793), stając się pierwszym 
u nas zawodowym dziennikarzem. 
Po nim kontynuowali Gazetą dru
karz Antoni L e s z n i o w s k i 
i poseł Tadeusz W ł o d e k , zatoc
zycie! Gazety Krajowej i Kuriera 
Litewskiego. 

1782 
— Pamiętnik Polityczny i Histo
ryczny, miesięcznik w Warszawie. 
Redaktor i wydawca: Piotr Ś w i t-
k o w s k i , były jezuita, ruchliwy 
publicysta. Treść polityczna, eko» 
nomiczna, społeczna. Tendencja 
umiarkowanie postępowa. Wybit
ny organ polskiego Oświecenia, 
zamknięty przez Targowicę 1792. 
S w i t k o w s k i wydawał też 
Magazyn Warszawski 1784—б 
i Zabawy Obywatelskie 1792—3. 

1786 
— Dziennik Handlowy, miesięcz
nik specjalny dla spraw handlu 
(zwłaszcza targów) i przemysłu, 
wyd. przez Towarzystwo Handl. 
w Warszawie pod red. Tad. P o d-
l e c k i e g o . Król Stan. August 
prenumerował 30 egz., z których 
przeszło połowę rozsyłał miastom. 

1791 
— Gazeta Narodowa i Obca, 
pierwszy nowoczesny dziennik rxv 
lityczny u nias, organ stronnictwa 
reform podczas Sejmu Cztero let
niego. Konsekwentnie prowadzone 
działy: polityczny i ogłoszeń, do
kładna informacja bieżąca. Redak

torzy: poseł Julian Ursyn N i e m-
c e w i c z (kierownik działu k ra 
jowego), kasztelan Tadeusz M o 
s t o w s k i (kierownik działu za
granicznego), poseł Józef W e y s 
s e n h o f f (tłumacz) i Stanisław 
S z y m a ń s k i (redaktor odpo
wiedzialny i techniczny). Wycho
dziła dwa razy tygodniowo w du
żym formacie in folio. Złamała 
monopol Gazety Warszawskiej 
Ł u s к i n y. Zawieszona z nakazu 
Targowicy po półtorarocznym, 
istnieniu. Bardzo poczytna wśród 
średniej szlachty. 

1792 
—• Korespondent Warszawski Do
noszący Wiadomości Krajowe i Za
graniczne, t rzy razy tygodniowo, 
wydawał Hipolit W у ż e w s к i. 

— Dziennik Patriotycznych Polity
ków, tygodnik polityczny i lite
racki we Lwowie, potem dwa razy 
tygodniowo. Od 1794 dziennik (do 
1798). Redaktorzy: ks. Michał 
H a r a s i e w i c z (grecko-kato-
licki) i Wawrzyniec S u r o w i e c -
k i. Ideologia patriotyczno-postę-
powa. 
1794 
— Gazeta Rządowa, organ Rady 
Najwyższej Narodowej w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej, wyd. 
w Warszawie. Redaktor: minister 
propagandy rządu powstańczego 
Franciszek Ksawery D m o 
c h o w s k i . Jako dziennik zaczę
ła wychodzić od 1 lipca (do końca 
października, 115 nrów) w miej 
sce Gazety Krajowej, wzgl. Ga
zety Wolnej Warszawskiej posła 
Włodka i drukarza Lesznowskie-
go. Dmochowski poprowadził Ga
zetę Rządową w duchu zbliżonym 
do ideologii polskich jakobinów. 
Obok krajowych podawała też pod 
koniec istnienia wiadomości za
graniczne. 
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— Korespondent narodowy i za
graniczny w Warszawie, wycho
dził w środy i soboty. (78 nume
rów). 
1796 
— Gazeta Krakowska wydawana 
jako dziennik przez Jana M a j a 
w Krakowie przy współpracy 
Jacka P r z y b y l s k i e g o ' i in
nych uczonych krakowskich. Jan 
M a j , księgarz i drukarz, reda

gował ją od 1830 г., w latach 
1830—31 przy pomocy Konstan
tego M a j e r a n o w s k i e g o 
i Ambrożego G r a b o w s к i e g o. 
Od 1832 do 1849 wydawał ją dru
karz Stanisław G i e s z k o w s k i . 
Wychodziła dwa razy tygodniowo. 
Pismo ściśle informacyjne. W Do
datku pomieszczała artykuły po
ważnej treści, felietony, sporo tłu
maczeń. 

opr. CZESŁAW LECHICKI 



STANISŁAW GARZTECKI 

POLSKIE CZCIONKI ADAMA PÓŁTAWSK1EGO 

Adam Póltawski (1881—1952) poświęcił kilkanaście lat żmud
nej i wytężonej pracy nad stworzeniem czcionki o odręb
nym, polskim kroju. O wynikach jego pracy i podejmowa
nych wcześniej próbach tworzenia czcionki polskiej autor 
pisze w oparciu o materiały archiwalne udostępnione przez 

rodzinę Adama Półtawskiego. 

„Dobrze by było, żeby przyszedł czas, 
żebyśmy się przeświadczyli, że ani francu
ski, ani niemiecki druk do naszego polskie
go języka nie są stosowne, że dla polskiego 
języka wcale własnych potrzeba druków". 

Joachim Lelewel 
Początki drukarstwa w Polsce 

Kraków był pierwszym w Polsce miastein, do którego w ostatniej 
ćwierci XV wieku przywędrowało z Niemiec drukarstwo. Najpierw po
jawili się w Krakowie wędrowni drukarze, którzy dosłownie przenosili 
na własnych plecach, względnie przywozili, prasy drukarskie i zapasy 
czcionek. Za najstarszy druk wykonany w Krakowie, przez nieznanego 
z nazwiska wędrownego drukarza, uważa się kalendarz w języku łaciń
skim na rok 1474. 

Pierwsza stała drukarnia w Krakowie założona była w 1503 r. przez 
Kaspra Hochfedera, pierwszym zaś drukarzem krakowskim, który zaczął 
drukować książki w języku polskim, był Florian Ungler. Najwcześniejsze 
jednak teksty w języku polskim, mianowicie modlitwy: Ojcze nasz, Zdro
waś Mario i Wierzę w Boga, pojawiły się w wydawnictwie łacińskim Sta
tutów Synodalnych Wrocławskich, wykonanym w 1475 r. przez Kaspra 
Ely ana, rodowitego Ślązaka, założyciela pierwszego warsztatu drukar
skiego we Wrocławiu. Fakt ten stanowi m. in. niewzruszony dokument 
polskości Dolnego Śląska, który odpadł od Polski w XIV wieku.1) 

Pierwszą książką drukowaną całkowicie w języku polskim był mo
dlitewnik pod dwujęzycznym tytułem: Hortulus animae — Raj duszny. 

*) Jan Muszkowski, Życie książki. Kraków, 1951, str. 115. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Książka ta, której autorem był Biernat z Lublina, wyszła z drukarni 
Unglera w 1514 roku. 

Cały wiek XVI — to okres bujnego rozkwitu drukarstwa przede 
wszystkim w Krakowie, ale również i w Gdańsku, Lwowie, Poznaniu, To
runiu, Wilnie oraz w wielu mniejszych miastach. I chociaż pierwszymi 
drukarzami byli Niemcy, to już w drugiej połowie XVI w. szereg Pola
ków zakłada własne oficyny, a sama sztuka drukarska ulepsza się i osiąga 
wysoki poziom artystyczny. 
Pierwsze czcionki polskie 

I oto jeden z Polaków, Jan Januszewski, który odziedziczył drukarnię 
po ojcu, Łazarzu Andrysowiczu 2), nie tylko doprowadził ją do niedości
głego dotąd w Polsce poziomu, ale nadto ważył się na rzecz niezwykłą: 
wyprodukowanie oryginalnej czcionki polskiej.5) 

Januszewski wydał w 1594 r. książkę pt. „Nowy Karakter Polski 
z Drukarnie Łazarzowey: Y Orthographia Polska: Jana Kochanowskiego. 
Łukasza. Górnickiego, & с & с. J ana Januszowskiego". Do wydrukowania 
jej użył zaprojektowanych przez siebie, a wykonanych przez własnych 
pracowników, „karakterów" czyli czcionek polskich dwóch krojów: zwy
kłych i kursywy. 

W dedykacji, skierowanej do 
finansujących to przedsięwzięcie 
H. Młodziejowskiego i M. Kory-
cińskiego, mówi tam m. in. Janu
szowski: „...zdało mi się iuż daley 
nie odkładaiąc, między inszemi 
rzeczami, mając ieszcze potemu 
rzemieślniki, wydać przynaimniey 
tę Polsczyznę nową, Karakter 
dwóy Polski ukośny у prosty: 
a przy nim Orthographia Polską. 
Karakter, mówię, Polski własny, 
nie niemiecki. Bo ieśliż ięzyki, 
żydowski, grecki, łaciński, wło
ski, francuski, niemiecki etc. maią 
w swym pisaniu karaktery swe 
własne różne od drugich: polski 
czemu by mieć niemiał...". (Za
mieszczamy obok reprodukcję 
okładki tej książki). 

Czcionka Januszowskiego nie 
przetrwała jednak swego twórcy 

„Nowy karakter..." książka tłoczona i nie przyjęła się, czemu na prze
to drukarni J. Januszowskiego (Kra- szkodzie stanęła konkurencja zale-
ków) została złożona najwcześniejszą waiacych Polskę karakterów" 
czcionką kroju polskiego. Ilustracja memWkich francuskich holen-
reprodukowana z dzieła: J. Muszkowski, niemiecKicn, ix ancusKicn, noien 
Życie książki (Kraków 1951), str. 119. derskich 1 włoskich. 

P O L S K I 
Z'ùrukàrtuf Lebanon*? -, 

Y O R T H O G R A P H I A 
P O L S K A : 

1лкл K O C H A N O « S K I E G O . 

1Е°Л1. F LVKAS-ZA G Ó R N I C K I E ' , & X . & C . 

Тлил U N v ? 2 o > i К Л СО. 

г) Jan Andrysowicz, syn Łazarza, uzyskał w 1588 r. wraz z nobilitacją nazwisko 
Januszowskiego. —i O ojcu Łazarzu — zob. Polski Słownik Biogr. I (1935). 

*) patrz: J. Muszkowski, tamże, str. 118. 
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Od połowy XVII do połowy XVIII w., w związku z klęskami politycz
nymi, obrażeniem się poziomu piśmiennictwa oraz wprowadzeniem 
(zrazu kościelnej, a potem uniwersyteckiej) cenzury druków, upada 
także drukarstwo polskie i nikt nie myśli nawet o tworzeniu orygi
nalnej czcionki polskiej. Dopiero w połowie XVIII w., na skutek ożywie
nia się w Europie ruchu umysłowego, następuje w Polsce — pod wpły
wem ks. S. Konarskiego i biskupa J. S. Załuskiego — olbrzymi wzrost 
produkcji wydawniczej. Do tego wzrostu przyczyniła się walnie — za 
panowania Stanisława Augusta — działalność Komisji Edukacji Narodo
wej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. 

W pierwszej ćwierci XIX w. sprawa oryginalnej czcionki polskiej 
znalazła gorącego rzecznika w osobie światłego Joachima Lelewela, który 
pisząc o odżyciu drukarstwa polskiego w drugiej połowie XVIII w. tak 
sformułował swoją opinię o „charakterach" albo „drukach", sprowadza
nych z Paryża, Lipska, Ber lima i Wiednia przez liczne polskie „officyny 
drukarskie": 

„Może się mylę, ale sprowadzanie do kraju naszego druków obcych, 
niemieckich, austriackich, francuskich, wydaje mi się być rzeczą bardzo 
szkodliwą dla gałązki gustu drukarskiego, jakożkolwiek ten zwyczaj od 
tylu już wieków upoważnionym zostaje. Rzućmy okiem na druki obok 
siebie położone: włoski, austriacki, francuski, lipski lub berliński, an
gielski: uderza nas różnica, która stanowi pewną charakterystykę, że po
wiem, narodową, właściwą w powszechności miejscowym drukom. Tę 
charakterystykę może też nazwać się godzi językową, bo wyrobienie liter 
tak różne, zdaje się być stosowne do języka, dla którego są robione. Tym 
samym drukiem złożony tekst kilku języków obok, francuskiego, niemiec
kiego, polskiego, ukaże na każdy język inne tegoż druku wejrzenie, bo 
druk do tak różnych języków użyty jest dla jednego tylko stosowny, 
a nie dla byle jakiego. Dobrze by było, żeby przyszedł czas, żebyśmy się 
przeświadczyli, że ani francuski, ani niemiecki druk do naszego polskiego 
języka nie są stosowne, że dla polskiego języka wcale własnych potrzeba 
druków. Ale tyleśmy nabyli nałogu na wpatrywanie się w cudze rysy 
i nieszykowną stąd harmonią, że w ten moment byłoby próżną rzeczą 
w szczególne zapędzać się obserwacje, na które by nałóg tysiąc znalazł 
odpowiedzi, na jakie nie zbywa w tych wszystkich razach, w których 
jedynie wprawna obserwacja i w niej nabyte trafne uczucie decydować 
może". 4) 
Co to jest czcionka polska? 

Opinia Lelewela nie trafiła na podatny grunt: nie mogły temu sprzy
jać stosunki w Polsce porozbiorowej. Zawarte jednak w niej zdrowe 
ziarno wydało plon w sto lat później, natychmiast po odzyskaniu nie
podległości. Gdy w 1921 r. powstał w Warszawie miesięcznik Grafika 
Polska, wśród grafików i malarzy należących do komitetu redakcyjnego 
tego czasopisma 5) rozgorzała przy udziale kierowników kilku warszaw
skich zakładów graficznych dyskusja nad koniecznością stworzenia ory-

*) Joachima Lelewela Bibliograficznych Ksiąg Dwoje. Wilno. Nakład i druk 
Józefa Zawadzkiego, 1823. Tom I, strony 230 i 231. 

s) Z artystów-grafików do komitetu należeli: Ludwik Gardowski, Wojciech 
Jastrzębowski, Adam Półtawski i Franciszek Siedlecki. 

7* 
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g.r.amej czcionki polskiej. Dyskusja ta toczyła się również na łamach 
Grafiki Polskiej, a zabierał w niej głos m. in. malarz Władysław Rożen, 
graiik Roman Matnia, drukarz Jan Kokonarczyk i inni. Wszyscy oni usi
łowali sformułować odpowiedź na pytanie: co to jest czcionka p o l s k a ? 
Odpowiedź okazała się bardzo trudna. Przez parę miesięcy toczyły się żar
liwe, acz bezskuteczne próby zdefiniowania tego pojęcia; próby te nie 
wyszły bowiem poza mgliste i mało konkretne sformułowania. 

Wł. Rożen w artykule „O czcionce polskiej" 6) tak o niej mówił -

..Czcionkę polską chciałbym widzieć jako logiczną, mocną konstrukcję 
drukarską dnia dzisiejszego — owoc gruntownej rewizji dotychczasowego 
stanu, która tym samym, jako nowe a słuszne słowo w danej dziedzinie, 
stałaby się dorobkiem międzynarodowym, która w Polsce powstając, 
polski charakter mieć będzie — o ile twórca cechy polskości w sobie 
posiada". 

Również mgliście sformułował ,,własną wizję" czcionki polskiej znany 
pisarz i poeta Emil Zegadłowicz w swoim przemówieniu w maju 1928 r. 
na III Zjeździe Bibliofilów Polskich we Lwowie. Stwierdzając, że ,»instru
mentem głównym drukarza jest czcionka i czcionki tej krój oraz forma" 
i ze ,,w literze każdej utajona jest olbrzymia droga rozwoju myśli czło
wieka", Zegadłowicz wyraził opinię, że „aby (w czcionce) narodowej ce
chy melodia wypowiedzieć się mogła — z ducha tajemnic tegoż narodu, 
z podłoża najgłębszego jego rasy wyróść musi... i ujawni się w stworze
niu czcionki odrębnej, biologicznie koniecznej, rasowo pewnej, psycholo
gicznie nieomylnej... przez odkrywczą kampanię w zdobyciu własnej pro-
genitury czcionki..." 7) 

Mówiąc to, Zegadłowicz nie wiedział, że w Warszawie Adam Półtaw7-
ski od 6 lat pracuje nad swoją antykwą K) i że już w ciągu najbliższych 
3 miesięcy, bo w sierpniu 1928, zakończy on proces tworzenia oryginalnej, 
doskonałej, używane] do dziś polskiej czcionki — „antykwy Póltawskiego". 

Na czym więc polega zagadnienie p o l s k o ś c i czcionki? 
Odpowiedzi na to pytanie udzielił nam sam autor antykwy w swym 

artykule, drukowanym w miesięczniku Poligrafika. '') 
Nawiązując do zebrań komitetu redakcyjnego Grafiki Polskiej, na 

ktorvch omawiano potrzebę stworzenia czcionki polskiej, Półtawski pod
kreśla, że wszyscy uczestnicy zebrań czuli te potrzebę, lecz nie umieli 
sprecyzować, na czym polskość czcionki powinna i może polegać, ujęcie 
bowiem zagadnienia od strony dekoracyjnej nie miało sensu. 

..Trudnościami pobudzony zapał do rozwiązania zagadki — pisze Pół
tawski — skłonił Gardowskiego i mnie do rzeczowego zajęcia się tą 
sprawą i wyszukania przede wszystkim właściwego „punktu wyjścia". 

6) Grafika Polska, rocznik 1921, zeszyty IV i V. 
T) E. Zegadłowicz: Gawędy poety z typografem. Poznań, 1929. 
s) a n t y k w a — czcionka, dla k tó re j wzorem było p i smo zachowane na zaby tkach 

architektonicznych. Rzymu, w p r o w a d z o n e po raz p ierwszy na większą skalę we 
Włoszech w końcu XV w. Za twórcę najczystszego typu a n t y k w y uchodził d r u k a r z 
włoski Bodoni (1740—1813), przeds tawicie l epoki neoklasycyzmu. Wcześniejsze a n 
tykwy były do siebie podobne pod względem nieznacznej różnicy grubości wszys t 
kich kresek, podczas gdy a n t y k w a Bodoniego (i Didota, Paryż) jest p i smem o w y 
raźnej różnicy grubości kresek p ionowych i poziomych. 

n) A. Pó ł tawsk i . Dzieje pierwszej polskiej czcionki. Poligrafika, rocznik 1953, 
:.r 3. Ar tyku ł ten nap i sany by] w 1918 r. 
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Opracowaliśmy więc i ustalili zasadniczą schematyczną konstrukcj 
sunkową wszystkich liter alfabetu. I na tym utknęliśmy — ani ] 
dalej. Gardowski zniechęcony ciemnościami, które nas otaczały, i 
gnował i zajął się komponowaniem ornamentu drukarskiego. Zos 
sam — mocno zachwiany i przerażony. Ale żal mi było porzucić 
chana juz w marzeniach polską czcionkę... W tym zakochaniu 
i uwaga silniej się skupić potrafią na umiłowanym obiekcie i od.sk 
nieraz prawdy ukryte dla obojętnego". 

Dalej Półtawski opisuje swe kilkuletnie poszukiwania i ba 
wszystkich istniejących typowych łacińskich pism oraz studia nad 

ę ry-
•croku 

dam a 
wła-

Adam Półtawski 

sciwościami polskiego układu czcionek i dochodzi do ustalenia postulatów, 
które umożliwiły mu narysowanie pisma o charakterze prawdziwie pol
skim. Charakter ten polega na dostosowaniu go do typowych w języku 

http://od.sk
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polskim zestawień liter i na osiągnięciu dzięki temu czytelnej i harmo
nijnie związanej kolumny polskiej. 

Podkreślając, że opracowanie około 100 rysunków — liter, cyfr i zna
ków — w 40-krotnym powiększeniu i precyzyjne wykreślenie ich na
stępnie w powiększeniu 8-krotnym — było pracą trudną i wyczerpującą, 
Półtawski stwierdza, że przyjęta przez niego> zasada polskości czcionek 
okazała się właściwa i słuszna. 

Autor niewątpliwie ma rację. Dowodem tej słuszności jest zestawienie 
kolumny łacińskiej i polskiej, złożonych zagraniczną antykwą szlachet
nego kroju (Bodoniego) i tych samych dwóch tekstów złożonych antykwą 
Połtawskiego. Z tego zestawienia okazuje się bowiem, że różnica optyczna 
między kolumną łacińską a polską polega — w pierwszej — na bardzo 
znacznej przewadze kresek prostych urozmaiconych z rzadka literami v 
i x, podczas gdy druga, dzięki częstemu powtarzaniu się liter k, w, y, z, 
obfituje w kreski ukośne. Ale jeszcze większym dowodem jest fakt, że 
ta ostatnia jest stosowana od 30 lat w Polsce, a w Anglii została wpro
wadzona jeszcze przed wojną jako czcionka monotypowa. 

Autor nieujątpliirie ma rację. 
Doujodem tej słuszności jest ze-
stairienie kolumny łacińskiej i pol
skiej, złożonych zagraniczną an-
tykują szlachetnego kroju (Bodo
niego) i tych samych chróch tek
stom złożonych antykmą Półtaiu-
skiego. Z tego zestawienia okazuje 
się boiuiem, że różnica optyczna 
między kolumną łacińską a polską 
polega — ш piertuszej — na bar
dzo znacznej przeiradze kresek 
prostych urozmaiconych z rzadka 
literami v i x, podczas gdy druga, 
dzięki częstemu poiutarzaniu się 
к, ш, у, z, obfituje ш kreski ukośne. 

Powyżej dla ilustracji złożono tekst 
antykwą Połtawskiego; poniżej frag
ment tekstu łacińskiego, złożonego tą 

samą czcionką. 

Ariovistuni, se consule, cupidissi 
me populi Romani amicitiam ap-
petisse : cur hunc tam temere quis-
quam ab officio discessurum iudi-
caret? Sibi quidem persuaderi , cog-
nitis suis postulatis atque aequitate 
condicionumperspecta, eumneque 
populi Romani gratiam repudia-
turum. 

Autor niewątpliwie ma rację. Do
wodem tej słuszności jest zestawienie 
kolumny łacińskiej i polskiej, złożo
nych zagraniczną antykwą szlachet
nego kroju (Bodoniego) i tych 
samych dwóch tekstów złożonych 
antykwą Połtawskiego. Z tego zesta
wienia okazuje się bowiem, że róż
nica optyczna między kolumną łaciń
ską a polską polega — w pierwszej — 
na bardzo znacznej przewadze kresek 
prostych urozmaiconych z rzadka 
literami v i x, podczas gdy druga, 
dzięki częstemu powtarzaniu się liter 
k, w, y, z, obfituje w kreski ukośne. 

Powyżej dla ilustracji złożono tekst 
antykwą Bodoniego; poniżej fragment 
tekstu łacińskiego, złożonego tą samą 

czcionką. 

Ariovistuni, se consule, cupidissi 
me populi Romani amicitiam appe-
tisse: cur hunc tam temere quisquam 
ab officio discessurum iudicare? Sibi 
quidem persuaderi, cognitis suis po
stulatis atque aequitate condicionum 
perspecta, eum neque populi Romani 
gratiam repudiaturum. 
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Nieudana próba 
Wspomnieć należy jeszcze o jednej — nieudanej zresztą — próbie 

stworzenia czcionki polskiej. Na sugestię Jana Kuglina, bibliofila i dyrek
tora drukarni w Poznaniu, Stanisław Jeżyński, właściciel odlewni czcio
nek w Warszawie, podjął się stworzenia polskiej czcionki. Oto jak J. Ku-
glin opisuje proces powstania tej czcionki:10) 

„Drogi Autorze!... Starałem się wyszukiwać co najszlachetniejsze 
czcionki — nawet pomiędzy francuiskiemi, holenderskiemi, i włoskiemi — 
chcąc myśli Twe przyoblec w jak najpiękniejszą formę typograficzną; 
lecz czyż mógłbym bezmiar Twej miłości ku ziemi ojczystej oddać zna
kiem typograficznym obcym? 

Z tą wątpliwością zwierzyłem się Stanisławowi Jeżyńskiemu z War
szawy...; ten to odlewacz czcionek, zrozumiawszy moją intencję, podjął się 

Ф Же kaprysnoscią dojrzenia poetyckiego poroo 
dowany mówię to! — bynajmniej! — Pismo, dukt 
jego, a dziś drukarska formacja jego, ma siuoją 
alchemję i czarodziejstwo, magję t mistykę; — dziś 
— może zastygłe w stereotypowości l martwocte 
pozornej bo chwilowej — dla luidzącego przema 
wlają olbrzymią rozpiętością przemian od bełkotu 
praczłowieka, poprzez węzły I karby, klinowe ce 
gły, hieroglify, symbolikę tarotową, i zodjakalną 
— aź po sziDabachę, antykwę, kursyiuę, elzewłr. 
garamond. walbaum czy medjawal; — ш literze 
każdej utajona jest, ш literze i' znaku pisarskim 
każdym, olbrzymia droga rozwoju myśli niebo 
siężnej człoiuieka, jak ból małży ш perle, jak sen 
mroku podziemnego ш złocie — i oto te złote żyły 
tryumfalnego zmagania się człoiuieka z żywiołem 
wszelkim i przeciwieństwem — przebłyskują z każ 

Przykład tekstu złożonego antykwą Jeżyńskiego. (E. Zega
dłowicz: Gawęda poety z typografem. Poznań 1929, s. 18). 

ogromnego trudu, jakiego w Polsce dotychczas nikt jeszcze nie dokonał: 
oto poleciwszy w zakładzie swoim wyrysować litery i znaki alfabetu pol
skiego według własnego projektu... odlał zasób użytych w niniejszej 
książce czcionek. Czcionkę tę, jako pierwszą oryginalną polską, nazwałem 
ku upamiętnieniu trudu Jeżyńskiego — antykwą Jeżyńskiego". 

10) Emil Zegadłowicz, Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Poznań. 1929. 
Wstęp „Od typografa" pióra Jana Kuglina. We wstępie Kuglin zwraca się do E. Ze
gadłowicza. 
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Jak widać z tego wstępu, Kuglin nie wiedział, że A. Półtawski zakoń
czył już pracę nad swoją antykwą, której wykonania podjęła się odlewnia 
czcionek Jana Idźkowskiego w Warszawie i prawdopodobnie w ogóle nie 
wiedział, że Półtawski pracował nad czcionką polską. 

Antykwa Jeżyńskiego była tworem nieudanym i dlatego nie przyjęła 
się. Jest to zrozumiałe, jeśli się weźmie pod uwagę, że czcionka ta była 
czysto mechanicznym wytworem rzemieślniczym, wykonanym przez pra
cowników odlewni na zlecenie szefa, podczas gdy antykwa Półtawskiego 
była owocem sześcioletnich, głębokich studiów, gruntownie wykształco
nego grafika i wybitnego artysty. 
Artystyczna i pedagogiczna działalność A. Półtawskiego 

Pisząc o Półtawskim jako twórcy czcionki polskiej, niepodobna nie 
wspomnieć choćby marginesowo o bogatej i różnorodnej działalności ar ty
stycznej i pedagogicznej tego wybitnego artysty-grafika, który m. in. 
przez 17 lat (1922—1939) wykładał technikę drukarską i grafikę w Wyż
szej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. 

Żaden chyba z polskich artystów-grafików nie odbył tak wszechstron
nych studiów i nie posiadał tak rozległej teoretycznej i praktycznej wie
dzy zawodowej, co Adam Półtawski. Niewątpliwie potrzebne było takie 
podłoże i taki klimat wiedzy i sztuki, smaku artystycznego i kultury, aby 
mogła wręczcie powstać pierwsza, o nieprzemijającej wartości i trwałości 
czcionka polska — antykwa Półtawskiego. 

Exlibrisy projektowane przez Półtawskiego 

Wiedzę swoją nabył Półtawski na studiach w Uniwersytecie Jagielloń
skim i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w politechnice i Akademii 
S. P. w Monachium, w Wyższej Szkole Drukarskiej w Lipsku i w Aka
demii S. P. w Berlinie. 
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Urodzony w 1881 r. w Warszawie, spędził tam prawie całe swe ży
cie — poza studiami za granicą i wypadkami wojennymi. Od września 
1945 osiadł w Kielcach, a zmarł w Krakowie w 1952 r. 

Otrzymawszy tak wszechstronne i gruntowne wykształcenie, Półtaw-
ski pracował przez wiele lat jako kierownik graficzny Zakładów Graficz
nych Wierzbickiego, potem Łazarskiego w Warszawie, a po wojnie — 
w drukarni „Jedność" w Kielcach. Jednocześnie zajmował się pracą pe
dagogiczną, wykładając przez blisko 20 lat w Szkole Przemysłu Graficz
nego, Publicznej Dokształcającej Szkole Graficznej, Wyższej Szkole 
Dziennikarskiej i na różnych kursach techniki graficznej, drzeworytniczej 
i akwaf ortowej. 

Już w czasie studiów w Krakowie i za granicą Półtawski pracował — 
obok drukarstwa — nad rysunkiem, grafiką i rękopisem iluminowanym. 
Jednocześnie uprawiał akwafortę, litografię, drzeworyt i miedzioryt. Brał 
udział w konkursach ma exlibrisy zdobywając pierwsze nagrody; w: 1925 r. 
wykonał w autolitografii książkę „Unia Horodelska", nagrodzoną złotym 
medalem na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu; otrzymał pierwszą 
nagrodę na I Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów w Warszawie. 
Od 1930 r. aż do wybuchu wojny opracowywał, składając i odbijając 
własnoręcznie dziesiątki stronic, układ graficzny sejmowego' wydania 
„Dzieł wszystkich" Mickiewicza. 

W czasie ostatniej wojny i po wojnie działalność artystyczna Półtaw-
skiego przejawiała się przede wszystkim w exlibrisach wykonanych 
w drzeworycie i miedziorycie, a poza tym w opracowaniach graficznych 
szeregu wydawnictw, wykonanych w drukarni „Jedność" w Kielcach. 
W roku 1951 otrzymał z racji 50-lecia pracy artystycznej po raz drugi 
złoty Krzyż Zasługi oraz specjalną nagrodę państwową. 
Mediewal polski A. Póltawskiego 

Ale umiłowaną ideą Półtawskiego, której realizacji poświęcił w sumie 
kilkanaście lat wytężonej, żmudnej pracy, było rozwiązanie problemu 
czcionki polskiej. Jego antykwa (po dokonaniu w latach 1928—1930 róż
nych próbnych odlewów, drobnych korektor i zmian) weszła do kaszt 
drukarskich w 1931 r. 

Półtawski nie spoczął jednak na laurach i już wkrótce potem zaczął 
przemyśliwać nad nowym, odrębnym typem czcionki polskiej. I zno-
wuż — jak przy opracowywaniu antykwy — strawił parę lat nad studio
waniem właściwości i różnic pomiędzy różnego rodzaju krojami czcionek 
łacińskich. Szczegółowe badania różnych pism wskazały mu kierunek, 
w jakim należy pójść. Rozpoczął więc od zbadania, jaki był powód ta
kiego a nie innego ukształtowania się liter łacińskich. 

W toku tych badań Półtawski ponad wszelką wątpliwość ustalił, że 
czytelność pisma zależy nie tylko od czytelności poszczególnych liter, lecz 
również od dobrego wiązania liter w c a ł o ś c i g r a f i c z n e tj. wyrazy, 
a następnie w zespoły wyrazowe czyli wiersze i wreszcie — w kolumny. 

Ustalił ponadto, że charakter graficzny nadaje pismu narzędzie uży
wane do pisania oraz sposób trzymania tego narzędzia przy pisaniu. Na
rzędziem do pisania było p i ó r o g ę s i e , które — zależnie od dwóch 
klasycznych sposobów trzymania go przy pisaniu — daje dwa rodzaje 
pisma pod względem graficznym zupełnie odmienne: pismo m e d i e w a -
1 o w e i pismo a n t y k w o w e . 
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Jeśli pióro trzymać przy pisaniu prosto, daje ono pionową kreskę n a j 
grubszą, a poziomą najcieńszą (rys. 1). Trzymane zaś ukośnie daje pio-+ 

rys. 1 rys. 2 
nową nieco cieńszą od pełnej, a poziomą nieco grubszą od najcieńszej 
(rys. 2). 

Te dwa sposoby trzymania pióra przy pisaniu były w różnych okre
sach stosowane na przestrzeni pierwszych 15 wieków n. e. w księgach 
ręcznie pisanych. W powszechnym użyciu, z bardzo niewielkimi wyjąt
kami, było pismo mediewalowe, jako łatwiejsze, wygodniejsze i szybsze 
do pisania i mniej zajmujące miejsca. 

Gdy został wynaleziony druk, pierwsi drukarze starali się wygląd 
liter drukowanych upodobnić jak najbardziej do pisanych ręcznie. Ale 
już w 1470 r. znakomity gra wer francuski Mikołaj Jensen wykonał 
pierwszą łacińską czcionkę typu mediewalowego i tą czcionką wydruko
wał w Wenecji pierwsze dwie książki. Była to wówczas czcionka nie
zwykle piękna, jasna i świetnie dostosowana do techniki składania. 

Tą czcionką typu mediewalowego Jensen gruntownie zreformował 
drukarstwo, naśladujące dotychczas sztukę pisania, i podniósł je do wy
sokiego poziomu s a m o d z i e l n e j sztuki drukarskiej . Czcionka ta 
w różnych małoznacznych odmianach była stosowana przez najwybitniej
szych drukarzy aż do> XVIII wieku. l ł) 

Na ten mediewalowy typ zwrócił uwagę Półtawski w poszukiwaniu 
wzoru do nowego kroju czcionki polskiej. Pracę swoją w tym kierunku 
rozpoczął w 1944 r.12) Prawie sześć lat t rwały skrupulatne obliczenia i — 
na ich podstawie — sporządzanie porównawczych tablic, zawierających 
wymiary 21 najbardziej używanych, klasycznych wzorów typu mediewa-

AP;& a p 2 ? 
Wzór mediewalu opracowanego przez Adama Póltawskiego 

lowego. W tece pośmiertnej autora znajduje się kilkadziesiąt takich tablic 
oraz notatek, dotyczących szerokości poszczególnych liter, kątów pochyle
nia kresek ukośnych oraz ilości liter, mieszczących się w jednym kwa-

n ) A. Półtawski. Dzieje pierwszej polskiej czcionki, tamże. 
12) Pisze o tym Półtawski do swego znajomego B. Szczepskiego w Warszawie 

w liście z dnia 20 czerwca 1949 г.: „...Od 1944 r. nieliczne wolne chwile i urlopy 
poświęcam opracowywaniu nowej czcionki. Ponieważ robota jest już dość posu
nięta, chciałbym obecnie sprecyzować wymiary liter..." 
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dracie przy różnych wysokościach — od 4 punktów (diamant) do 48 
(4 cicera). Poza tym autor robił obliczenia porównawcze ilości liter anty
kwy w wierszu długości 6 kwadratów oraz ilości liter projektowanego 
mediewalu. Z porównań tych wynikło, że dzięki temu, iż projektowany 
mediewal będzie bardziej ściągły w oczku, w wierszu takim pomieści się 
o 15 liter petitu więcej. 

Po długim i gruntownym — jak zwykle u niego — procesie przetra
wiania zasadniczej idei w licznych próbnych rozwiązaniach, Półtawski 
przystąpił w 1949 r. do narysowania w ostatecznej formie czcionki no
wego kroju — „mediewalu polskiego".la) 

Nad mediewalem pracował Półtawski 8 lat i zakończył rysunki liter, 
cyfr i znaków w lutym 1952 г., t j . na pół roku przed śmiercią. Rysunki ter 
w liczbie 115, spoczywają w kartonowym pudełku, własnoręcznie spo
rządzonym przez autora. 

Dopiero po zaznajomieniu się z „podszewką" pracy Adama Półtaw
ski ego można ocenić, ile prawdziwie „benedyktyńskiej" pracy artysty-
grafika musi pochłonąć skomponowanie nowego kroju czcionki. A zwłasz
cza w wypadku antykwy czy mediewalu Półtawskiego — jeśli kompozy
cje te miały odpowiadać zasadniczym, cytowanym już wyżej, założeniom, 
jakim powinna odpowiadać czcionka p o l s k a . Jakże więc ubogie są 
w treść słowa, którymi opisał proces powstania nieudanej antykwy Je-
żyńskiego bibliofil i drukarz J. Kuglin. 

Czy mediewal Półtawskiego posiada taką samą wartość użytkową, jak 
jego antykwa — tego niepodobna ocenić przed odlaniem czcionek. (Re
produkujemy na str. 107 parę wzorów mediewalu). Można natomiast na 
podstawie porównania antykwy Półtawskiego z jego mediewalem powie
dzieć, że w pierwszej pokutują jeszcze pewne echa secesji, natomiast 
drugi spokrewniony jest w charakterze z najlepszymi pismami renesan
sowymi. 

Opierając się na wysokiej wartości wszystkich dzieł Adama Półtaw
skiego można przypuszczać, że nasz przemysł poligraficzny mógłby się 
bez większego ryzyka podjąć realizacji drugiej czcionki polskiej. Trudno 
nawet mówić o naszym „dorobku" dotychczasowym na tym polu, skoro 
posiadamy jedyną czcionkę polską — antykwę Półtawskiego — której 
nota bene używa się tylko przy ręcznym składaniu. Byłoby śmieszne po
równywać nasz stan posiadania pod tym względem z takimi np. Niem
cami, które posiadają w użyciu około 300 krojów własnych czcionek. To
też marzenia o odlaniu gotowego mediewalu Półtawskiego nie należałoby 
uważać za jakąś fantazję „na wyrost". A swoją drogą ciekawe byłoby 
sprawdzić, które miejsce z naszą jedyną własną czcionką zajmujemy 
w rzędzie wszystkich państw cywilizowanego świata. 

") Wbrew dosłownemu znaczeniu słowa mediewal, co znaczy średniowieczny-



Badania historyków i polonistów z zakresu historii prasy 
Przyszłoroczne święto prasy pol

skiej stanowić będzie jedno z ogniw 
uroczystości mileniowych. Uchwała 
podjęta przez Komitet Przygotowaw
czy Obchodów Tysiąclecia Państwa 
Polskiego i zaakceptowana na posie
dzeniu Rady Państwa (12 luty 1960) 
stawia nie tylko nowe zadania prasie 
w okresie uroczystości mileniowych, 
ale i postuluje prace badawcze z za
kresu historii prasy polskiej. 

Zdaje się więc, że pożądane bę
dzie podanie w skrócie informacyjnym, 
zainteresowań środowisk historyków 
i polonistów badaniami w zakresie hi
storii prasy; bardzo często tematyka 
czasopiśmiennicza, aczkolwiek nie jest 
głównym przedmiotem ich badań, nie
mniej przynosi ciekawe wyniki. 

HISTORYCY — WARSZAWA») 
Badania • nad prasą są przede 

wszystkim skupione w Instytucie Hi
storii PAN i w Katedrze Historii Pra
sy UW. A. S ł o m k o w s k a zajmuje 
się prasą powstania listopadowego, 
B. K r z y w o b ł o c k a opracowuje 
Nowiny (1877—81), A. G a r l i c k a 
prowadzi badania nad prasą i publi
cystyką młodzieżową w Królestwie w 1. 
1907—18, A. S 1 i s z nad polską prasą 
komunistyczną w ZSRR. Zespół pra
cowników tej Katedry przygotowuje 
pod kierunkiem prof. Z. M ł y n a r 
s k i e g o podręcznik historii prasy 
polskiej do r. 1918. 

Rozprawę doktorską poświęconą 
codziennej prasie warszawskiej 1850— 
60 przygotowuje E. T o m a s z e w s k i 
(Arch. PAN) pod kierunkiem prof. 
S. K i e n i e w i c z a. R. G o d l e w 
s k a (PAN) prowadzi badania nad 
prasą burżuazyjną w Królestwie w 1. 
1914—1915. 

x) Wg informacji zawartej w Kwartal
niku Historycznym, nr 3/1959 r. 

Z tematów poświęconych p r a s i e 
r o b o t n i c z e j wymienić należy: 
A. G a r l i c k i e g o (U. W.) —< „War
szawska prasa robotnicza w okresie 
I wojny." 

Wiele informacji dotyczących pra
sy znajdziemy w materiałach źródło
wych przygotowywanych przez zespół 
pracowników Zakładu Historii Partii 
dotyczących SDKPiL, PPS-lewicy, rad 
delegatów robotniczych. 

Wydawnictwa bibliograficzne. Bi
bliografię prasy polskiej 1900—18 przy
gotowuje zespół pod kier. Z. M a r c i 
n i a k a . Zakład Historii Polski w II 
wojnie światowej (pod kier. prof. St. 
P ł o s k i e g o ) przygotowuje „Central
ny katalog prasy konspiracyjnej" (bez 
prasy powstania warsz.) Zespół po
siada już obecnie informacje o 1100 
tytułach polskich pism konspiracyj
nych 2). 

Zakład Historii Czasopiśmiennic
twa PAN3) (pod kierownictwem prof. 
H. J a b ł o ń s k i e g o ) . Placówka po
wstała w styczniu 1958. Plan pracy na 
najbliższe lata obejmuje: 

— sporządzenie bibliografii prasy 
polskiej krajowej i emigracyjnej; 

— opracowanie bądź poszczegól
nych czasopism, bądź określonych grup 
czy odłamów prasy polskiej; 

— podjęcie prac przygotowaw
czych nad podręcznikiem historii prasy 
polskiej. 

Obecnie w Zakładzie doc. J. 
S k r z y p e k opracował „Początki 
czasopiśmiennictwa polskiego w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki Północ
nej". Podobną tematyką — prasą emi
gracyjną po r. 1863 — zajmuje się 
J. B o r e j s z a (praca doktorska). 
T. C i e ś l i k dla Zakładu przygoto-

2) Zob. informację w Prasie Współcze
snej i Dawnej, 1958 nr 4 s. 179. 3) Wg informacji w Biuletynie Poloni
stycznym, 1959 zesz. 6 str. 43. 
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wuje pracę pt. „Czasopiśmiennictwo 
pomorskie drugiej połowy XIX i po
czątku XX w.", A. G a r l i c k i opra
cował monografię czasopisma młodzie
żowego PPS z r. 1915 — Do czynu. 
K. J u d e n k o prowadzi monogra
ficzne badania nad Gazetą Olsztyńską 
*y 1. 1886—1918. 

Również w Zakładzie tym prowa
dzone są badania nad problematyką 
oświatową i opinią publiczną. Z M a r 
c i n i a k bada — „Problem powszech
ności nauczania w opinii społeczeństwa 
polskiego lat 1914—1919" (rozpr. dok
torska), Z. K m i e c i k — „Opinię 
społeczną wobec polityki oświatowej 
rządów polskich w 1. 1932—39". 

HISTORYCY — KRAKÓW 

Badania nad historią prasy pol
skiej są skoncentrowane przede wszyst
kim wokół Krakowskiego Ośrodka Ba
dań Prasoznawczych. Tematyką z teo
rii i z historii prasy i czasopiśmien
nictwa w szerokim zakresie zajmuje się 
się doc. M. T y r o w i c z (Instytut Historii 
PAN; Kraków. Z jego to inicjatywy po
wołana została Komisja organizacyjna 
dla archiwów redakcyjnych przy Na
czelnej Dyrekcji Archiwów Państwo
wych. Obok studiów teoretyczno-me-
todologicznych (zadania historii prasy, 
klasyfikacja źródeł do dziejów czaso
piśmiennictwa i dziennikarstwa), dzia
łalności recenzyjno-krytycznej M. Ty-
rowicz prowadzi badania nad „Rozwo
jem czasopiśmiennictwa i dziennikar
stwa krakowskiego i galicyjskiego 
w latach 1772—1831". 

Problematyką czasopiśmiennictwa 
XVIII-wiecznego zajmuje się I. H o-
m o l a - D z i k o w s k a . W. B i e ń 
k o w s k i opracowuje monografię Ga
zety Krakowskiej Jana Maja w 1. 
1796—1831, Cz. L e с h i с к i opracował 
monografię krakowskiego Kraju (1869— 
1874), A. T r e p i ń s k i pracuje nad 
działalnością J. Kraszewskiego jako 
dziennikarza i publicysty, zebrał rów
nież jego wypowiedzi na temat dzien
nikarstwa polskiego. Na zlecenie Kra
kowskiego Ośrodka Badań Prasoznaw
czych doc. A. P r z y b o ś opracował 
krytyczną reedycję Merkuriusza Pol
skiego (jako 3-ci tom Biblioteki „Wie
dzy o prasie"). 

POLONIŚCI 

O zainteresowaniach środowiska 
polonistycznego badaniami czasopi

śmiennictwa informowaliśmy wcze
śniej *). W tym miejscu uważam za 
celowe podanie jedynie kilku infor
macji uzupełniających, opracowanych 
na podstawie Biuletynu Polonistyczne
go. 

Prof. Z. S k w a r c z y ń s k i (UŁ) 
przygotowuje opracowanie i antologię 
artykułów z wileńskich Wiadomości 
Brukowych dla Biblioteki Narodowej, 
swe zainteresowania zaś tematyką 
czasopiśmienniczą przedstawi w „Stu
diach nad czasopiśmiennictwem XIX 
w.", K. P o k l e w s k a skupiła swe za
interesowania badawcze wokół Dzien
nika Literackiego (1852—70) opracowu
jąc następujące zagadnienia: „Słowacki 
w Dzienniku Literackim", „Krąg pi
sarzy Dziennika Literackiego" (praca 
doktorska), „Dyskusja nad powieścią 
na łamach Dziennika Literackiego". 

Ruchem wydawniczym w Krako
wie podczas konspiracji (1939—1945), 
a szczególnie czasopiśmiennictwem li
terackim zajmuje się prof. St. S i e-
r o t w i ń s k i , który opracował mono
grafię Miesięcznika Literackiego. Syl
wester D z i k i prowadzi badania nad 
gazetą pisaną Polnische Fama (lata 
1740—45) redagowaną przez Jönischa 
dla dworu saskiego. Mikrofilm tego 
ciekawego wydawnictwa znajdującego 
się w drezdeńskim Landeshauptarchiw 
posiada biblioteka Krakowskiego 
Ośrodka Badań Prasoznawczych. 

Tematyką czasopiśmiennictwa in
teresuje się zespół pracowników Kate
dry Historii literatury polskiej opol
skiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 
Przygotowywane wydawnictwo Zeszy
tów Naukowych s. Historii literatury 
(pod red. St. K o l b u s z e w s k i e g o ) 
zawierać będzie m. in. następujące 
interesujące nas rozprawy: 

K. D ą b r o w s k a : Spór o pryn
cypia w publicystyce literackiej lat 
1954—»1958; L. P o ś p i e c h ó w a: 
Ziarna — jednodniówka dla głodujące
go Śląska, S. Smak — Jednodniówka 
ze Śląska Polskiego. 

Prof. В. Z a k r z e w s k i (Uniw. 
Wrocł.) opracował monografię Tygodni
ka Literackiego, która w 1961 r. ukaże 
się w serii wydawnictw IBL, zaś w II 
tomie „Rocznika wrocławskiego" opu
blikował „Sprawy śląskie w Tygodniku 
Literackim". W kierowanej przez nie-

*) Zob. Prasa Współczesna i Dawna, 1958 
n r 4 s. 109—192. 
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go „Pracowni śląskiej" są przygotowy
wane m. in. 2 prace z interesującej tu 
nas dziedziny: J. S t a n i s ł a w s k i : 
Problemy śląskie w Przyjacielu Ludu 
oraz E. L a s o t a : Wrocław w pol
skim czasopiśmiennictwie romantycz
nym. Czasopiśmiennictwem pozytywi
stycznym Wielkopolski zajmuje się E. 
P i e ś c i k o w s k i (U. Pozn.). 

Opracowania bibliograficzne. Mgr 
J. K u d e l s k a (B-ka Kórnicka) pra
cuje nad katalogiem czasopism emi
gracyjnych do r. 1914 w Bibliotece 
Kórnickiej oraz bibliografią druków 
ulotnych emigracji po r. 1831, 1848 
i 1863. Z. J a g o d a (WSP Kraków) 
przygotowuje monografię bibliograficz
ną Odrodzenia (1944—1950). 

W Instytucie Badań Literackich 
C. G a j k o w s k a i J. K a m i o n k o -
w a opracowują, w oparciu o księgo
zbiór IBL, bibliografię noworoczników. 
Warto dodać, że w bibliotece tej zgro
madzono 91 tytułów tych wydawnictw. 
Z noworoczników wydawanych w Kró
lestwie Polskim biblioteka posiada 38 
tytułów (najwcześniejsze pochodzą 
z lat 1824—25), w Wilnie — 17, w Pe
tersburgu i Kijowie — 11, w Galicji — 
12 (najwcześniejszy z 1822—23 „Piel
grzym lwowski", wydawany przez 
K. J. Huttnera i J. Maussa we Lwo
wie). Z noworoczników wielkopolskich, 
wydawanych również w Lipsku i Wro
cławiu w bibliotece znajduje się 9 ty
tułów oraz 6 tytułów emigracyjnych. 

WYDAWNICTWA 
Tematyka czasopiśmiennicza jest 

również uwzględniana w planach i za
powiedziach wydawniczych. 

Dla zajmujących się historią prasy 
i czasopiśmiennictwa polskiego charak
ter dzieła pomocniczego posiadać bę
dzie „Dwieście lat literatury polskiej", 
wzorowanego na dawniejszych „Sto lat 
myśli polskiej". Wielotomowe dzieło, 
nad którym prace redakcyjne trwają 
już od 1957 r. w Instytucie Badań Li
terackich, zacznie sukcesywnie ukazy
wać się już od następnego roku nakła
dem „Wiedzy Powszechnej". Podstawą 
wydawnictwa będą trójczłonowe hasła 
osobowe (artykuł informacyjny zawie
rający charakterystykę twórczości pi
sarza, bibliografię — twórczość i opra
cowania oraz wypisy) uwzględniające 
twórców literatury pięknej, krytyków 
oraz historyków literatury polskiej. 

Obok haseł osobowych wydawnictwo 
zawierać będzie hasła rzeczowe — in
formacje o ruchu wydawniczym, czaso
pismach literackich i społeczno-kultu-
ralnych, programach i doktrynach lite
rackich poszczególnych okresów hi
storii literatury polskiej. 

W skład komitetu redakcyjnego 
wchodzą: M. Janion, J. Krzyżanowski, 
H. Markiewicz (sekretarz naukowy), 
St. Pigoń, Z. Szweykowski, K. Wyka, 
B. Zakrzewski i I. Kucharska (sekre
tarz wydawnictwa). 

W PWN-ie winna niedługo ukazać 
się „Bibliografia tytułów czasopism 
pomorskich" (woj. bydgoskie) w opr. 
zbiorowym pod red. H. В a r a n o w-
s к i e g o. Bibliografia rejestruje ogó
łem 1374 tytuły (z 33 miejscowości) 
ukazujące się w języku polskim i nie
mieckim od roku 1589 do 1956. Ten 
sam wydawca zapowiada wydanie 
„Materiałów do bibliografii polskiego 
ruchu robotniczego 1918—1939" pod 
red. Ż. Kormanowej, będące konty
nuacją wydanej w 1935 r. bibliografii 
(wzn. w 1949). Tom II obszernego wy
dawnictwa zawierać będzie informacje 
o drukach periodycznych. 

W Ludowej Spółdzielni Wydawni
czej Bartłomiej G o ł k a przygotowu
je studium o „Konspiracyjnej prasie 
ruchu ludowego w czasie II wojny 
światowej". Autor w swej pracy (12 
ark. wyd.) omawia centralną prasę 
ruchu ludowego oraz ok. 40 tytułów 
prasy terenowej Rocha, BCh, LZK. 

Ossolineum w serii Biblioteki Na
rodowej (s. II nr 120) przygotowało 
publikację — „Rosyjskie czasopiśmien
nictwo satyryczne XVIII w.". Tom za
wiera zbiór artykułów publicystów 
rosyjskich z okresu walki z absolu
tyzmem Katarzyny II o nowe ideały, 
wolność słowa, swobodę wypowiada
nia się. Wstęp i liczne przypisy w tek
ście przynoszą szereg informacji o roz
woju rosyjskiego piśmiennictwa pe
riodycznego XVIII w. i poszczególnych 
tytułach (m. in. Truteń, Różne różno
ści, Starodum czyli przyjaciel zacnych 
ludzi, Pocztę duchów i in.). 

Próbę scharakteryzowania dzienni
karstwa i roli prasy warszawskiej 
w II poł. XVIII w. podjął J. Ł o j e k 
w pracy wchodzącej w zakres biblio
teki „Światowida" Książki i Wiedzy; 
„Dziennikarze i prasa w Warszawie 
w XVIII wieku". 

Sylwester Dziki 
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LISTY DO REDAKCJI - I PRAWO 

400—i50 czytelników miesięcznie zwraca się w sprawach 
prawnych osobiście lub listownie do trzech redakcji dzien
ników krakowskich. To zjawisko niewątpliwego zaintereso
wania dla problemów prawnych omawia kierownik nowo 

powstałej w KOBP Pracowni prawno-prasowej. 

Listy do redakcji pisma codziennego... Wieczny, trwały, zawsze ciekawy i nie-
dość zgłębiony problem, natchnienie i impuls twórczy dla dziennikarza-publicysty 
społecznego, niewyczerpane w swych możliwościach pole badawcze dla socjologa, 
psychologa, ekonomisty, nawet filologa. I wreszcie — dla prawnika. Jeśli bowiem 
listy, korespondencje itp. sygnały, kierowane przez czytelników dziennika do jego 
redakcji lub też imiennie do poszczególnych dziennikarzy z zespołu redakcyjnego, 
uznajemy dziś za ważkie i konkretne, wszechstronne odzwierciedlenie społecznych 
poglądów, opinii, krytyki i dezyderatów — to trudno nie spostrzec w listach tych 
odbicia również i zagadnień natury p r a w n e j , pozostających w związku z pew
nymi wydarzeniami i zjawiskami społeczno-gospodarczymi, obyczajowymi, o cha
rakterze powiązanym z porządkiem publicznym itp. 

Przeglądanie fali listów, napływających z codzienną pocztą do redakcji, wy
zwolić może u prawnika pasję prawdziwego badacza-odkrywcy i skierować jego 
myśl w kierunku prób teoretycznego uogólnienia i uporządkowania owego — nie
zwykle interesującego, jedynego w swoim rodzaju — zjawiska, którego jest świad
kiem. Oto tu, na jego oczach, w sposób praktyczny, namacalny niejako, pulsuje 
spontaniczne życie prawne, zainteresowanie prawne społeczeństwa. Tu, w jakiejś 
formie bezpośredniej demokracji legislacyjnej, krytykuje się istniejące normy 
prawne, wysuwa postulaty tworzenia norm nowych, stawia się pytania, przedkłada 
problemy, żąda rozstrzygnięć, autorytatywnych opinii, informacji, wyjaśnień... 

Każdy dziennikarz, który chociażby przez krótki okres czasu miał możność pra
cować w dziale listów, dziale łączności z czytelnikami — obojętnie, jak w danej 
redakcji ten odcinek pracy się nazywa — wie doskonale, że w słowach powyższych 
nie ma przesady. I ten sam dziennikarz prędko dochodzi do przekonania, że redak
cja pisma codziennego pełni ważne zadania w wychowywaniu i kształtowaniu 
świadomości prawnej społeczeństwa. Orientuje się też, iż vice versa: redakcja staje 
się czynnikiem przyjmowania, publikowania i krzewienia form społecznego nacisku 
na ustawodawcę, staje się wyrazicielem przekaźnikowym publicznych postulatów 
prawnych — owej swoistej demokracji legislacyjnej, o której wspominałem po
przednio. 
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Dlaczego ludzie piszą „prawne" listy do redakcji? 
Rzecz prosta — czytając poprzednie moje spostrzeżenia, bardzo łatwo postawić 

sobie można pytanie takie, jak przytoczone powyżej. Odpowiedź na to pytanie bę
dzie dość złożona, bo i przyczyn jest kilka. 

Przyczyna nr 1 — s p o ł e c z n y a u t o r y t e t p r a s y . Wzrastający, wzma
gający się stopniowo, lecz konsekwentnie na przestrzeni lat ostatnich, obejmuje 
swym zasięgiem coraz to nowe dziedziny życia społecznego. Czytelnik żąda od 
prasy, żąda zwłaszcza od gazety codziennej — wielostronnej, autorytatywnej infor
macji i wierzy w potęgę, prawdziwość słowa drukowanego. Toteż trudno się dziwić, 
że w społeczeństwie, w którym zachodzi tak wiele szybkich, dynamicznych i ży
wych przemian socjalno-ekonomicznych, problematyka prawna nasuwa szereg zja
wisk, wątpliwości, kwestii, które przedstawia się temu właśnie autorytetowi prasy 
codziennej do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. I to zarówno w sprawach ogólno-spo-
łecznych, jak i jednostkowych, interesujących tylko jednego czytelnika. 

Konieczność przeto podyktowała utworzenie w każdej niemal redakcji pisma 
codziennego własnej komórki prawnej, bądź w formie pracy etatowego dziennika-
rza-prawnika, bądź stałej współpracy z radcą prawnym. Dlatego to rozwinęło się 
w redakcjach wielu gazet codziennych i tygodników społecznych poradnictwo 
prawne, jako jeden z ważnych działów informacyjnych pisma. 

Tu niewielka dygresja wyjaśniająca... Wiemy o tym, iż redakcje znacznej liczby 
pism prowadzą porady prawne dla czytelników. Równocześnie też wiadomo, że 
zagadnienie poradnictwa prawnego — to przecież dziedzina ludzi zawodowo z pra
wem i wymiarem sprawiedliwości związanych, w danym wypadku głównie adwo
katów. Czy nie ma tu więc między tymi dwoma ośrodkami poradnictwa prawnego 
jakiegoś wzajemnego dublowania się, czy wręcz kolizji kompetencji? Otóż — nie. 
Zasadniczą, charakterystyczną cechą poradnictwa prawnego w redakcjach jest jego 
i n f o r m a c y j n o ś ć : bezstronne podawanie do wiadomości zainteresowanych 
danych przepisów prawnych i ich obiektywne dostosowywanie do danej sytuacji. 
Tak też są one pojmowane i przyjmowane przez zainteresowanego, w którego umy
śle natomiast porada prawna u adwokata wiąże się zawsze z kwestią narady nie 
tyle. z informatorem, ile z własnym obrońcą, pełnomocnikiem, któremu powierza 
się własną sprawę do fachowego prawnego z a ł a t w i a n i a : występowania przed 
sądem lub władzą administracyjną, podejmowania czynności proceduralnych, me
rytorycznych itp. 

W odróżnieniu od prawnego poradnictwa adwokackiego, które cechuje j e d-
n o s t k o w o ś ć sprawy, odniesienie jej tylko do danego klienta, poradnictwo 
prawne — prasowe nosi szczególne znamiona p o w s z e c h n o ś c i . Gazeta infor
muje na swych łamach w stałych rubrykach: „Prawo i życie", „Prawo dla każdego" 
czy „Odpowiedzi prawnika" o danym fakcie prawnym, przepisach prawnych lub tp. 
każdego czytającego i każdego, kto w podobnej sytuacji lub potrzebie skorzystania 
z odnośnych norm prawnych mógł się znaleźć. Autorytatywność owych publikowa
nych drukiem odpowiedzi i wyjaśnień prawnych czyni z nich w dalszym użytku 
coś w rodzaju quasi dokumentu: wycinek prasowy, zawierający prawną wskazówkę 
i poradę, staje się w rękach zainteresowanego czytelnika orężem uzasadnień w do
chodzeniu swych roszczeń i uprawnień, zwłaszcza przed władzami i czynnikami 
administracyjnymi. 

Przyczyna nr 2 —i r o z w ó j p u b l i c y s t y k i s p o ł e c z n o - p r a w n e j . 
Uważny obserwator, przeglądający bieżąco na łamach prasy tematykę artykułów 
problemowych, bez trudu zauważy wyraźnie się akcentujący, i posiadający tenden-

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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cje rozwojowe, wzrost ilości materiałów publicystyki społeczno-prawnej. Zagadnie
nie walki z przestępczością gospodarczą różnorakich form, problemy rodzinno-oby-
czajowe i moralne, sprawy kwaterunkowe, ubezpieczeniowe, rentalne, kwestie za
trudnieniowe — nie mówiąc już o publicystycznej sprawozdawczości sądowej — 
wszystko to nosi, bardziej lub mniej, wyraźne zabarwienie prawne, nasuwa kon
kretną problematykę prawną, pobudza czytelnika praktycznie do prawnego myślenia. 

Niektóre zresztą .pisma codzienne dobitnie owe prawne myślenie u czytelników 
umyślnie aktywizują, rozpisując ankiety o tematyce prawnej między odbiorcami 
gazety (np. Życie Warszawy na temat spraw prawno-obyczajowych, z naszego te
renu, Echo Krakowa — na temat nowych przepisów prawa lokalowego, czy nie
dawno w związku z projektami nowego prawa rodzinnego). Ankiety te cieszą się 
dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Niektóre instytucje i organizacje, jak 
np. niedawno Komisja Kodyfikacyjna przy Min. Sprawiedliwości, Zespół Prawa 
Cywilnego Materialnego oraz Zrzeszenie Prawników Polskich wręcz zwracają się 
do prasy, głównie do redakcji pism codziennych, z prośbą o przeprowadzenie na 
łamach publicznych dyskusji wśród czytelników na temat nowych przepisów praw
nych (w danym wypadku projektu kodeksu cywilnego). 

Czytelnik, odczuwający, że jego wypowiedź listowna nie pójdzie do kosza, lecz 
może zostać wykorzystana drukiem, dorzucona do ogólnej puli społecznych głosów, 
wniosków i dezyderatów, pisze chętnie na tematy nowych norm i przepisów prawa, 
które — jego zdaniem — mogłyby poprawić, zmienić na lepsze, jakieś zaobserwo
wane zjawisko społeczne. Stąd też owa żywotność i ruchliwość tematyki prawno-
społecznej na łamach prasy, przede wszystkim w pismach codziennych. Stąd więc, 
jako oddźwięk i refleks, owa fala „prawnych" listów, napływająca każdego dnia do 
sekretariatów redakcyjnych. 
O czym mówią nam liczby i przykłady? 

Powstać by tu mogła interesująca niejednego kwestia: ile takich listów, jak 
wspomniane poprzednio, nadchodzi do redakcji pism codziennych? Oczywiście — 
trudno tu o jakąś regułę, o jakąś odpowiedź generalną, ale pewne światło na pro
blem rzucić nam mogą doświadczenia prasy codziennej środowiska krakowskiego, 
tj . Gazety Krakowskiej, Echa Krakowa i Dziennika Polskiego. I tak — jeśli chodzi 
o Gazetę Krakotcska — z jej danych statystycznych wynika, że przeciętnie dociera 
do redakcji miesięcznie ok. 80—100 listów o treści prawnej. Są one przekazywane 
do wiadomości i dyspozycji redakcyjnego radcy prawnego. Jeżeli przyjmie się, że 
stanowi to ok. 30°/o ogółu listów, napływających do Gazety Krakowskiej od czytel
ników — to ranga i społeczne znaczenie, z punktu widzenia socjologicznego, listów 
„prawnych" urasta tu bardzo poważnie. Dodać również należy, że ostatnio zaznacza 
się w Gazecie Krakowskiej, zwłaszcza od grudnia 1959 г., poważny wzrost ilościowy 
listów, w których czytelnicy zwracają się do redakcji o prawną informację, wska
zówki czy radę. 

Poza listami osobiste wizyty czytelników w lokalu redakcji Gazety w porze 
dyżurów radcy prawnego (dwa razy w tygodniu po 2 godziny) dosięgają wysokiej 
stosunkowo liczby ok. 100 miesięcznie. W połączeniu z liczbami poprzednimi przyjąć 
można, że przeciętnie w ciągu miesiąca około dwustu czytelników zwraca się bez
pośrednio do Gazety Krakowskiej, jako do swego informatora i społecznego instruk
tora prawnego. Przewagę ilościową w owej problematyce „prawnych" kwestii po
siadają zagadnienia z dziedziny ubezpieczeniowej: renty, zasiłki, ustalania inwa
lidztwa itp. — obejmujące w Gazecie Krakowskiej prawie 50°/o wszystkich spraw 
w listach tych zawartych. 
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W Echu Krakowa, piśmie posiadającym stosunkowo dobrze rozwinięte, o wła
snych już wyrobionych koncepcjach i tradycjach, formy współpracy i kontaktów 
z czytelnikami ilość nadchodzących do redakcji listów o tematyce prawnej (łącznie 
z kwestiami, zgłaszanymi przez czytelników ustnie podczas dyżurów radcy praw
nego redakcji) przeciętnie waha się w granicach 150—200 miesięcznie. I tu, skoro 
ma się na uwadze wojewódzki tylko w zasadzie zasięg pisma — ze specjalnym 
uprzywilejowaniem miasta Krakowa — uznać należy liczby powyżej podane za sto
sunkowo wysokie. 

Ciekawe wnioski nasunąć tu mogą wyniki prowadzonych właśnie przez Echo 
Krakowa od r. 1952 własnych wewnętrznych badań statystycznych, poświęconych 
problematyce nadchodzących do redakcji listów od czytelników. Statystyka ta daje 
m. in. bardzo interesujący obraz napływu listów „prawnych" do redakcji w pew
nym rozwoju historycznym. I tak listy o tematyce prawnej, prawno-społecznej 
stanowiły: 

w r. 1952 — 8,5°/o ogółu listów 
W Г. 1953 — 11,5% „ 
w r. 1954 — 19,0% „ 
w latach 1956 i 1957 — 25—30% ogółu listów 

W latach następnych szczegółowych zestawień statystycznych nie przeprowa
dzano. Bieżący przegląd tematyki listów i spraw, kierowanych do redakcji Echa 
Krakowa przez czytelników, pozwala na stwierdzenie, że ów procentowy stosunek 
z lat 1956 i 1957 bez większych wahań w zasadzie się utrzymuje przy stałym wzro
ście ogólnej liczby listów, nadsyłanych przez czytelników do Echa. 

Interesującym, zupełnie osobnym zagadnieniem, zaciekawiającym zresztą nie 
tylko prawnika czy dziennikarza, jest odbicie pewnych dziedzin społecznej proble
matyki prawnej w listach do redakcji. Przeciętnie — jak stwierdziły tu poczynione 
przez Echo Krakowa na przestrzeni dłuższego czasu obserwacje — ok. 40% nadsy
łanych listów dotyczyło w swej treści kwestii z prawa pracy, 25% — prawa loka
lowego, 15% — prawa o rentach i emeryturach, 12% — prawa cywilnego (zwłaszcza 
rodzinnego — i ok. 8% — prawa karnego. Jak zauważono, w Echu Krakowa pro
porcje te mają charakter stabilny, ulegając okresowo niewielkim odchyleniom. 

Dziennik Polski nieco inaczej od Gazety Krakowskiej i Echa Krakowa organi
zuje na swoim terenie łączność z czytelnikami na płaszczyźnie kierowanych do r e 
dakcji listów o problematyce prawnej. Redakcja korzysta tu nie ze stałej, lecz j e 
dynie tylko dorywczej współpracy swego doradcy prawnego. Nie pełni on w lokalu 
redakcji regularnych dyżurów z myślą o wizytach czytelników, ani też nie opraco
wuje do druku stałych rubryk informacyjnych odpowiedzi prawnych — takich, 
jakie np. ukazują się w Echu Krakowa czy Gazecie Krakowskiej („Prawo dla każ
dego", „Odpowiedzi prawnika"). 

Metoda korespondencyjna: odpowiadanie przez doradcę prawnego redakcji i n 
d y w i d u a l n i e listownie na i n d y w i d u a l n e listowne zapytania czytelników 
jest główną zasadą informacji prawnej i poradnictwa prawnego w Dzienniku Pol
skim. Brak publikacji informacyjnych czy prawno-instrukcyjnych, pisanych „na 
zamówienie" zainteresowanych czytelników, a przeznaczonych dla z b i o r o w o ś c i , 
powoduje oczywiście pewne zawężenie napływu listów o prawnej tematyce i odpo
wiednio zawężenie roli informacyjno-organizatorskiej pisma w tej dziedzinie na
szego życia społecznego. Liczba bowiem ok. 20 listów miesięcznie, nadchodzących do 
Dziennika Polskiego, a zawierających w swej treści prośby o wyjaśnienia i infor
macje z dziedziny prawnej i prawno-społecznej, jest z pewnością o wiele za niska 
w stosunku do rzeczywistych możliwości pisma, jego zasięgu i wysokiej poczytności. 

8* 
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Ciekawe jest jednak, że i w Dzienniku Polskim daje się odczuć — wskazywane już 
w poprzednich przypadkach —> zjawisko wzrostu ilościowego listów o tematyce 
prawnej, kierowanych do redakcji. 
Treść i forma listów „prawnych" 

Przypuszczalnie może kogoś zaciekawiać, jak wyglądają owe „prawne" listy 
w swej treści i formie. Oczywiście — o jakiekolwiek reguły tu trudno — ale, dla 
bliższej orientacji w zagadnieniu, podajemy poniżej kilka cytatów, jako „próbki" 
tego rodzaju korespondencji. 

Oto list — przykład pewnych kwestii z zakresu prawa pracy. Pisze urzędniczka 
p. J. K. z Nowej Huty: 

Droga Redakcjo! W moim miesięcznym urlopie wypadło aż 5 niedziel. A po
dobno są przepisy, które mówią, że na urlop miesięczny nie może przypaść więcej 
niedziel niż 4. Jeżeli tak, to chyba powinnam dostać jeszcze jeden dzień urlopu. 
Personalny powiedział mi, że takich przepisów nie ma, rada zakładowa skierowała 
mnie do komisji rozjemczej, a tam mi powiedzieli, że to do nich nie należy; jeśli 
chcę, to mogę napisać skargę. Ja skargi bez dokładnej wiadomości czy są takie 
przepisy, czy prawo jest po mojej stronie, nie napisałabym, bo bym się naraziła 
w przedsiębiorstwie. Więc proszę „Echo Krakowa'" o dokładną informację... 

List — wyłaniający pewną problematykę z dziedziny prawa lokalowego: 
Szanowny Panie Redaktorze! Myślę, że warto byłoby wytłumaczyć wszystkim, 

jak to jest z tymi przydziałami na dozorcowki, bo jest różna praktyka. Przecież 
dozorca domu — to pracownik administracji, która go angażuje. Potem on dostaje 
mieszkanie służbowe, dozorcówkę, którą zajmuje na czas swej posady dozorcy. Tak 
podobno mówią przepisy. Nasz kwaterunkowy wydział w DRN tym przepisom nie 
przeczy — ale wydał przydział na dozorcówkę obywatelowi X., mówiąc, że admini
stracja może sobie z nim zawrzeć umowę o pełnienie obowiązków dozorcy, bo on 
się na to zgadza. Kto więc decyduje o tym, kto ma być dozorcą i mieszkać w do-
zorcówce: administrator domu czy przydzielający komuś lokal na dozorcówkę kwa
terunek? 

List — zaliczony przez nas do prawnej tematyki rodzinno-społecznej (z zabar
wieniem zarówno cywilnym, jak i karnym) — czytelniczka S. C. z Podgórza: 

Redakcjo! Nie wiem sama, do kogo mam się zwrócić. Mój mąż dużo pije, mamy 
troje małych dzieci. Musiałam iść od męża z dziećmi i zamieszkać u moich rodzi
ców, bo on bił po pijanemu i groził, że nas pozabija, bo mu życie utrudniamy. Ja 
sama chodzę na posługi, żeby zarobić, bo mój ojciec jest inwalidą, rencistą, sam 
jest w biedzie. Mąż na dzieci czasem kapnie kilkadziesiąt złotych i to wszystko. 
Jest malarzem, pracuje dorywczo. Mówią mi, żeby iść do prokuratora, że podobno 
jest takie prawo, że można wyrodnego męża i ojca wsadzić do więzienia — ale co 
mi z tego? Nawet i tych kilkudziesięciu złotych wtedy nie da. Redakcjo! Czy nie 
można by wydać takiego prawa, że takich mężów umieszcza się w obozach pracy, 
gdzie muszą pracować przymusowo, a co zarobią, to niech zarząd tego obozu prze
syła głodnej i opuszczonej rodzinie, dzieciom. Napiszcie o tym... Albo mi co poradź
cie, bo ja już nie mam siły tak się dłużej męczyć... 

Powyższe, przykładowo podane listy, mają charakter bardziej problemowy, ani
żeli czysto informacyjny, zwracający się wprost do redakcji prosząc o taką to 
a taką informację w kwestiach prawnych, podanie odnośnych, związanych z danym 
stanem faktycznym przepisów itp.—'Zarówno jednak i te listy prawno-problemowe, 
iak i listy, zawierające w swej treści nie tyle jakiś problem prawno-społeczny, ile 
konkretne zapytanie, wykazują od szeregu lat — jeśli chodzi o ilość — tendencje 



LISTY DO REDAKCJI 117 

wzrostowe w poczcie redakcyjnej. Czym wzrost ten jest spowodowany, jakie przy
czyny działają na wzmożenie nasilenia owej prawnej tematyki w listach do re
dakcji? 

Takich przyczyn jest dosyć wiele — niektóre z nich są „sezonowe". Np. okres 
procesów Mazurkiewicza, ks. Lecha czy rzekomego lekarza Wójcika wyzwala zain
teresowania prawno-kryminologiczne w społeczeństwie. Czytelnicy proszą o infor
macje z dziedziny kwalifikacji przestępstw, polskiego orzecznictwa karnego, form 
postępowania, procesu itp. Okres przygotowania nowych przepisów o powszech
nym zaopatrzeniu emerytalnym, nowego prawa lokalowego czy ustawy przeciw
alkoholowej, obfitował w redakcji napływ listów od czytelników, którzy doma
gali się od pisma konkretnych bliższych informacji i wyjaśnień, życzliwych, auto
rytatywnych rad czy wskazówek — itp. 

Są takie przyczyny, które nabrały już charakteru stałego. Z tych stałych przy
czyn wymienić należy m. in. — poruszaną już w publikacjach fachowych —> kwe
stię zlikwidowania przed kilku laty instytucji inspektorów pracy, w których rękach 
skupiało się dawniej doraźne orzecznictwo, poradnictwo i egzekutywa w niektórych 
sprawach prawa pracy. Zniknięcie instytucji inspektora pracy — przy niewyrobie-
niu sobie jeszcze przez organa zastępcze dostatecznego autorytetu w społeczeń
stwie — przerzuciło ciężar doraźnego opiniodawczego wyjaśnienia bieżących pro
blemów pracy właśnie na prasę. 

Inne przyczyny — to las aktów ustawodawczych, trudnych do przebrnięcia dla 
zwykłego śmiertelnika w kwestiach rentalnych, ubezpieczeniowych, nawet lokalo
wych — zmuszający do szukania dróg wyjaśnienia i interpretacji u autorytetu 
prasy. Nie bez znaczenia jest tu także niesprawność aparatu administracyjnego, do 
którego obowiązków ex officio należy wyjaśnianie zainteresowanym i wcielanie 
w życie poszczególnych przepisów prawnych. 

Odrębnym zupełnie zjawiskiem, którego odzwierciedlenie mamy już również 
możność zaobserwować w materiale listowym redakcji, jest swoisty wzrost cywili-
stycznego poczucia prawnego w naszym społeczeństwie, cywilistycznego stosunku 
do wzajemnych praw i obowiązków, jeśli chodzi o kontakt: klient — przedsiębiorstwo. 
Słynne stały się „precedensowe" procesy o odmowę sprzedaży sukni z wystawy, 
o odszkodowanie w kwocie symbolicznej złotówki za niewywiązanie się przez przed
siębiorstwo komunikacyjne z umowy o przewóz — itp. Ten wzrost poczucia praw-
no-cywilistycznego w społeczeństwie pozostaje w bliskim pokrewieństwie z innym 
zjawiskiem, o którym już wspominałem poprzednio: ową chęcią uczestniczenia przez 
„szarego człowieka", czytelnika, w tworzeniu nowych praw, przygotowywaniu no
wych aktów ustawodawczych. Stąd tak żywy i obfity udział w ankietach prawno-
społecznych, ogłaszanych przez redakcje. 

Garść powyższych spostrzeżeń potwierdzić nam może raz jeszcze jasno i dobit
nie — coraz bardziej uświadamiamy sobie w sferach dziennikarskich, teoretyczno-
prasoznawczych, a również i prawniczych — wniosek, że w obecnych naszych wa
runkach socjalnych i ekonomicznych, polityczno-społeczne funkcje prasy, kształtu
jące i rozwijające świadomość i aktywność prawną w społeczeństwie, wymagają od 
redakcji pism codziennych szczególnej odpowiedzialności za problematykę prawną 
na swych łamach, w publicystyce i informacji. Wymagają kształcenia i przygoto
wywania zawodowego dziennikarzy, posiadających — obok kwalifikacji publicy
stycznych — również dostateczny zasób orientacji i wiedzy w zagadnieniach praw-
no-socjologicznych i prawniczych. — Zagadnienia te z każdym rokiem ustrojowego 
rozwoju naszego państwa przybierają na ciężarze gatunkowym i znaczeniu spo
łecznym. 



P R A S A N A Ś W I E C I E 

RYSZARD DZIĘCIOŁKIEWICZ 

ZMIANY W PRASIE RADZIECKIEJ 
(Po I zjeździe dziennikarzy radzieckich) 

Pierwszy Ogólnozwiązkowy Zjazd Dziennikarzy Radzieckich 
miał przełomowe znaczenie także dla form i metod pracy 
redakcyjnej w prasie radzieckiej. Późniejsza, podjęta z po
czątkiem tego roku uchwała КС KPZR w sprawie uspraw
nienia działalności radia i telewizji, wskazała również dzien
nikarzom radiowym drogę do ulepszenia ich pracy. Oto 

artykuł informacyjny, poświęcony tym zagadnieniom. 

W połowie listopada ub. roku odbył się w Moskwie I Ogólnozwiązkowy Zjazd 
Dziennikarzy Radzieckich. Obrady Zjazdu jak i poprzedzająca go szeroka i nie
zwykle gorąca dyskusja, mają doniosłe znaczenie nie tylko dla dziennikarstwa 
radzieckiego, lecz zawierają również wiele ocen i postulatów o daleko szerszym 
znaczeniu. 

Niestety, zarówno dyskusja przędzjazdowa, jak i obrady samego Zjazdu dzien
nikarzy radzieckich, nie znalazły należytego odzwierciedlenia na łamach prasy pol
skiej. W związku z tym nie od rzeczy będzie przypomnieć podstawowe problemy 
Zjazdu, a także oczywiście w wielkim skrócie, omówić dotychczasową realizację 
postulatów wysuniętych przez Zjazd. 

O roli prasy w Związku Radzieckim oraz jej pracowników w życiu społeczeń
stwa radzieckiego świadczy fakt, że w ZSRR ukazuje się obecnie 7.686 dzienników, 
których jednorazowy nakład przekracza 60 min egzemplarzy, a więc jest dwudzie
stokrotnie wyższy od nakładów prasy przedrewolucyjnej. Równocześnie ukazują się 
3.824 czasopisma i inne wydawnictwa prasowe o łącznym nakładzie 637 min 
egzemplarzy. Z tych zawrotnych wprost cyfr wynika jasno, dlaczego Komitet Cen
tralny KPZR i jego Prezydium poświęcają tak dużo uwagi prasie i środowisku 
dziennikarskiemu, czego wyrazem był m. in. list Prezydium КС KPZR do 
Zjazdu dziennikarzy radzieckich oraz udział przywódców KPZR na czele z N. S. 
Chruszczowem w obradach Zjazdu. 

Prasa radziecka, która na przestrzeni 43 lat istnienia Kraju Rad odgrywała nie
zwykle doniosłą rolę na wszystkich etapach jego rozwoju, obecnie w obliczu zadań 
związanych z nowym, wielkim planem 7-letnim dokonała obrachunku z tym 
wszystkim, co wpływa hamująco na dalszy jej rozwój oraz na faktyczne oddziały
wanie na dziesiątki milionów czytelników. 
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Poza tym na marginesie warto wspomnieć, iż konsekwentne dążenie do jak 
najściślejszej więzi z czytelnikami wynika również stąd, że w ostatnich latach 
w Związku Radzieckim znacznie rozszerzyło się rozpowszechnianie prasy drogą 
sprzedaży detalicznej. Tylko w okresie 6 miesięcy w 1959 r. za pośrednictwem sieci 
detalicznej „Sojuzpieczati" sprzedano dzienników, czasopism i literatury o charak
terze masowo-politycznym o łącznej wartości 55 min rubli. Z drugiej jednak strony 
proces ten spowodował także i inne mniej korzystne zjawiska. Wiele dzienników 
i czasopism zalega półki kiosków i składów „Sojuzpieczati", stając się makulaturą. 
Wynika to m. in. stąd, że jak stwierdza Partyjnaja Żyźń (nr 21 z listopada ub. roku) 
w artykule pod tytułem: „O środkach zmierzających do usprawnienia sprzedaży 
detalicznej dzienników i czasopism", szereg centralnych i terenowych dzienników 
oraz czasopism kieruje się do sieci detalicznej w nieuzasadnionych niczym dużych 
ilościach oraz stąd, iż niektóre dzienniki i czasopisma nie odpowiadają wymogom 
czytelnika i przez to nie znajdują popytu. Ministerstwo Łączności ZSRR oraz rady 
ministrów republik związkowych zostały wprawdzie zobowiązane przez КС KPZR 
do rozszerzenia sprzedaży dzienników i czasopism w oddziałach pocztowych, pocią
gach, autobusach, trolleybusach, metro itp. oraz do rozbudowy sieci kiosków pra
sowych, automatów do sprzedaży dzienników itp., lecz nie ulega wątpliwości, że 
dalszy rozwój prasy radzieckiej, wzrost jej realnych nakładów, zasięg jej oddzia
ływania zależy przede wszystkim od samych dziennikarzy. 

I dlatego przewodnim tematem I Zjazdu dziennikarzy radzieckich było, obok 
uchwalenia statutu Związku Dziennikarzy Radzieckich i omówienia związanych 
z tym zagadnień ideowych, sprecyzowanie zadań stojących przed dziennikarzami 
radzieckimi w obliczu konieczności dalszego rozwoju prasy Kraju Rad i jej oddzia
ływania na dziesiątki milionów czytelników. 

Głównym problemem, przewijającym się zarówno w dyskusji przedzjazdowej, 
jak i samych obradach Zjazdu, była sprawa zadzierzgnięcia bliskiego, serdecznego 
kontaktu między czytelnikiem a prasą. Dziennikarze radzieccy, w szczególności 
czołowi publicyści, w sposób bardzo konkretny i zazwyczaj bardzo ostry rozpra
wiali się z tym wszystkim, co hamuje dalszy rozwój wielu pism, odstręcza od nich 
czytelnika. 

Temu głównemu problemowi podporządkowane były bardziej szczegółowe za
gadnienia, związane z treścią i formą materiałów zamieszczanych w gazetach, 
sprawy języka, udoskonalenia szaty zewnętrznej gazet, uatrakcyjnienie sposobów 
łamania, wprowadzenia żywszych tytułów, ciekawszych zdjęć itp. 

Na czoło tych bardziej szczegółowych spraw wysunęła się walka z monotonią, 
szarzyzną, nudą, jaka wieje ze szpalt niektórych pism. Mówił o tym m.in. znany 
pisarz i dziennikarz radziecki Borys Polewoj w wypowiedzi zamieszczonej w li
stopadowym numerze organu związku dziennikarzy SovAetskaja Pieczat: 

„Czytelnik — stwierdził Polewoj, nawet jeśli siedzi gdzieś na węzłowej stacji 
i czeka na pociąg nie zainteresuje się nudnym materiałem, który otrzymał w do
datku w postaci niedowarzonej i niedopieczonej. Nie chce on, aby gazety adreso
wane do różnych warstw i do różnych pokoleń czytelników radzieckich, zamiesz
czały te same, jednakowo podane materiały, podobne do siebie, jak monety wybite 
na jednej sztancy. Obojętnym wzrokiem przebiega on stronice gazety, jeżeli tchnie 
ona urzędową szarzyzną, jeśli zrobiona jest bez inwencji, jeśli nie stanowi odbicia 
tego co interesuje czytelnika, co cieszy, niepokoi, czy smuci społeczeństwo ra 
dzieckie. Nie ma nic nudniejszego na świecie od nudnej gazety." 

Wniosek, jaki słusznie wysnuwa Polewoj z tych cierpkich uwag brzmi nastę
pująco: każda gazeta musi dążyć do własnego, jej tylko właściwego oblicza. 
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I trzeba przyznać, że choć od zakończenia I Zjazdu dziennikarzy radzieckich 
minęły zaledwie miesiące, w wielu dziennikach i czasopismach łatwo można 
dostrzec duże zmiany w tym zakresie. 

I tak Izwiestja, które realizację tego postulatu rozpoczęły znacznie wcześniej, 
różnią się np. od innych pism szerokim wachlarzem tematyki, ostrością stawiania 
nowych zagadnień i ciekawym, atrakcyjnym ich ujęciem. Jest więc tu w praktyce 
realizowany jeden z głównych postulatów Zjazdu — nowatorstwo zarówno w treści, 
jak i w formie. 

Komsomolskaja Prawda wyróżnia się, co jest zresztą w pełni słuszne i uza
sadnione ze względu na młodzieżowy charakter pisma, szczególną wytrwałością 
w omawianiu na swych łamach problemów moralno-etycznych, zagadnień wycho
wania w duchu komunistycznym. 

Prawdziwie masowym dziennikiem staje się Trud, którego redakcja coraz 
umiejętniej wykorzystuje w tym celu listy licznych czytelników. 

W zakresie formy zewnętrznej atrakcyjnie przedstawia się układ graficzny 
dziennika Moskowskaja Prawda. Artykuły tego pisma na tematy gospodarczego 
i kulturalnego życia stolicy Związku Radzieckiego, oparte z reguły na solidnym 
materiale faktycznym, są zazwyczaj bardzo ciekawe. Nic więc dziwnego, że pismo 
to cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Moskwy. 

Można także przytoczyć liczne przykłady świadczące o dużych zmianach 
w dziennikach republikańskich, krajowych i obwodowych. W ostatnim czasie na
gromadziły one bowiem wiele ciekawych doświadczeń, wzbogacających teorię i prak
tykę radzieckiego dziennikarstwa. 

Czytając prasę radziecką najczęściej można się spotkać ze zmianami na pierw
szej i czwartej kolumnie. Zarówno układ, jak i tematyka tych kolumn daleko od
biegają od obowiązujących dawniej wzorów. 

Przez wiele lat bowiem na kolumny te trafiały jedynie ściśle określone tematy: 
na pierwszą —• najczęściej oficjalne informacje, na czwartą — wiadomości zagra
niczne i TASS-owskie. Pierwsza zerwała z tym szablonem Sowietskaja Rossija, 
wychodząc ze słusznego założenia, że czytelnik zapoznaje się z numerem gazety 
z reguły od pierwszej lub czwartej kolumny. Na pierwszej kolumnie zaczęto publi
kować reportaże, a gdy sprawa dotyczyła ważniejszych zagadnień — i felietony. 
Na pierwszej kolumnie zaczęto także zamieszczać ciekawe artykuły wybitnych 
uczonych, działaczy społecznych, nowatorów produkcji itp. Publikuje je np. Prawda, 
Izwiestja, Trud i Komsomolskaja Prawda. 

Ciekawym materiałem zamieszczanym na kolumnie czwartej wyróżniają się 
Sowietskaja Rossija, ukraińska Raboczaja Gazieta, Sowietskaja Estonia itd. 

Znacznie polepszyła się i ożywiła informacja zarówno krajowa jak i zagra
niczna. Szczególnie ta ostatnia staje się coraz bardziej atrakcyjna. Praktyka wy
kazała więc, że wszystkie formy dziennikarskie są dobre, jeśli są opracowane 
w sposób lapidarny i ciekawy. 

Wiele miejsca poświęca się także sprawom zdjęć. Wypowiedziano zdecydowaną 
walkę sztampie fotoreporterskiej i tzw. organizowanym zdjęciom. 

Na łamach organu Związku Dziennikarzy Radzieckich Sowietskaja Pieczat 
coraz częściej można spotkać postulat wydawania niedzielnych numerów gazet. 

W tym ze wszech miar słusznym i potrzebnym dążeniu do ukształtowania 
własnego, specyficznego, a jednocześnie ciekawego oblicza każdego pisma, ze zro
zumiałych względów przodują dzienniki centralne i republikańskie. Natomiast 
niektóre pisma krajowe i obwodowe, dysponujące skromniejszą inwencją, ograni
czają się do „wzorowania się". 
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Wystarczyło пр., że w dzienniku Komsomolskaja Prawda ukazał się artykuł 
wstępny pt. „Matka", który wywołał duże zainteresowanie wśród czytelników, by 
inne pisma pospieszyły się z zamieszczeniem artykułów na analogiczne tematy 
pod tytułami: „Mama", „Tata", „Brat i siostra", „Narzeczona" itp. Tej fali „wzo
rowania się" położyła kres uzbecka gazeta republikańska Kzył Uzbekiston, ogła
szając artykuł wstępny pod ironicznym tytułem „Narzeczona, zięć, teściowa, teść, 
świekra itd." *; 

Na marginesie warto chyba stwierdzić, że materiały polemiczne oraz krytyczne 
związane z krytyką jednego pisma przez drugie, stają się zjawiskiem coraz częst
szym. M.in. Prawda z dnia 2 marca br. zamieściła list zawierający krytyczną 
ocenę dziennika Leningradskaja Prawda. Autor krytycznego listu — leningradzki 
działacz partyjny stwierdza m.in.: 

„Czytając dziennik odczuwa się niekiedy niezadowolenie. Poruszone przezeń 
tematy są nazbyt zawężone, język artykułów jest oschły i mało wyrazisty, mate
riały podaje się w nieurozmaiconej formie. Odnosi się wrażenie, że dziennik nie 
nadąża za «pulsem dnia», że traci żywy kontakt z wielotysięcznymi masami czy
telników." 

Jest rzeczą oczywistą, że tylko ta gazeta może ukształtować w pełni specyficzne, 
niepowtarzalne oblicze, w której redakcji pracują żywi, myślący dziennikarze, od
powiadający wymogom sprecyzowanym w czasie dyskusji poprzedzającej Zjazd. 
Oto co na ten temat powiedział m.in. Ilja Erenburg. 

„Dziennikarz powinien być i obywatelem swego kraju i psychologiem i poetą. 
Nie powinien on ani na chwilę zapominać o czytelniku. Kiedy człowiek pisze list 
do ukochanej kobiety, lub przyjaciela, ma jakby przed sobą adresata, stara się 
znaleźć argumenty, słowa mogące przekonać lub wzruszyć. Niektórzy nasi dzien
nikarze pisząc także mają przed oczami jedną postać, tylko nie czytelnika, lecz 
redaktora. Wiedzą, jakie argumenty czy słowa zdołają go wzruszyć, lub oburzyć. 
I tak oto artykuły pisane są nie dla milionów czytelników, lecz jednego towa
rzysza". 

Te ostre słowa, ale jakże słuszne i dotyczące bynajmniej nie tylko dziennikarzy 
radzieckich, Erenburg poprzedza następującymi, zjadliwymi uwagami na temat 
języka gazet i czasopism. 

„Język rosyjski należy do najbogatszych na świecie — stwierdza Erenburg — 
a tymczasem język gazet jest nad wyraz ubogi. Gdyby ktoś zadał sobie trud obli
czenia, ilu słowami posługuje się prasa, przekonałby się, że jest to tysięczna część 
słownictwa rosyjskiego." 

I jeszcze jeden bardzo istotny problem z tejże samej wypowiedzi Erenburga, 
problem rozwlekłości, czy zwięzłości? 

„Redaktorzy pism proszą mnie od czasu do czasu — mówił Erenburg — abym 
napisał artykuł. A kiedy mówię że nie mam czasu — nalegają w dalszym ciągu: 
«No, napiszcie, jakieś 100 wierszy.» Oznacza to, że nie rozumieją podstawowej 
cechy gazety. Aby napisać 100 wierszy trzeba poświęcić znacznie więcej czasu, niż 
na napisanie 500 wierszy. Zwięzłość to nieodzowny warunek kunsztu dziennikar
skiego. A tymczasem wiele artykułów w naszej prasie bardziej przypomina dyser
tacje niż artykuły dziennikarskie." 

Lecz oprócz tych ze wszech miar słusznych wymagań stawianych dziennikarzom 
przez humanistę Erenburga, w czasie dyskusji przedzjazdowej, zwrócono także 

*) Fakty powyższe przytacza A. Romanow w artykule pt. „Głęboka ideowość 
i kunszt dziennikarski" zamieszczonym w styczniowym numerze czasopisma So-
wietskaja Pieczat. 
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uwagą na konieczność głębokiego poznania przez dziennikarzy, szczególnie przez 
studentów wydziałów dziennikarskich, węzłowych problemów współczesnej tech
niki, ekonomiki i innych dziedzin wiedzy. 

Dotychczas bowiem wydziały dziennikarskie uniwersytetów radzieckich, kształ
ciły młody narybek w jednym kierunku — humanistycznym. Tymczasem w kon
kretnej pracy redakcyjnej dziennikarz ma coraz w większym stopniu do czynienia 
z zagadnieniami nauk ścisłych. Zwrócił na to m.in. uwagę zastępca redaktora na
czelnego Komsomolskiej Prawdy B. Pankin, stwierdzając, że „programy wydziałów 
dziennikarskich opracowywane są tak, jak gdyby na wydziałach tych miały być 
szkolone kadry tylko dla jednego działu redakcji — działu kultury, literatury 
i sztuki. A tymczasem absolwenci wydziałów dziennikarskich w ogromnej swej 
większości muszą zajmować się w redakcji wszystkim, tylko nie zagadnieniami 
literatury. I oto człowiek, który dopiero co ukończył wyższe studia dziennikarskie, 
zaczyna rozwiązywać rebusy, na które potrafi bez trudu odpowiedzieć każdy ro
botnik i kołchoźnik!" 

W zakończeniu swej wypowiedzi Pankin nie ogranicza się do wyżej wspomnia
nego postulatu politechnizacji uniwersyteckich wydziałów dziennikarskich, lecz 
także nawołuje do tego, by wciągnąć do pracy dziennikarskiej specjalistów z róż
nych dziedzin. „Im więcej specjalistów będzie pracować w naszych dziennikach 
i czasopismach — tym lepiej — stwierdzał on. Trzeba, aby specjaliści stawali się 
dziennikarzami, a dziennikarze specjalistami". 

Inną formą, która umożliwi lepsze niż do niedawna oświetlanie trudnych 
i skomplikowanych problemów nauki, techniki i ekonomiki, są istniejące już przy 
wielu kolegiach redakcyjnych rady autorów, złożone z najwybitniejszych przed
stawicieli nauki, przemysłu, rolnictwa itp. Podobne zadanie mają również do speł
nienia tzw. wydziały nieetatowe przy redakcjach. 

Z jednej strony te dwa nowe ogniwa mają pomóc redakcjom w lepszym, 
trafniejszym naświetlaniu aktualnych zagadnień życia z drugiej strony stanowią 
one dla redakcji żywą, bezpośrednią więź z życiem. 

Jeśli chodzi o istniejące już dawniej formy więzi ze społeczeństwem I Zjazd 
dziennikarzy radzieckich postawił jako jedno z podstawowych zadań, zadanie dal
szego rozwijania ruchu korespondentów robotniczych i wiejskich oraz udzielania sy
stematycznej, wszechstronnej pomocy organizacjom partyjnym w szkoleniu ko
respondentów. W olbrzymiej większości republik krajów i obwodów odbyły się 
zloty korespondentów, na których omówiono wyniki I Zjazdu dziennikarzy ra
dzieckich oraz omówiono najbliższe zadania korespondentów. Również i w pracy 
z korespondentami nie brak nowych, ciekawych form. Np. gruzińska Zaria Wo-
stoka, rozumiejąc właściwie znaczenie ruchu korespondentów robotniczych i wiej
skich, powołała do życia przy redakcji Radę Rabsielkorów (korespondentów ro
botniczych i wiejskich). Z inicjatywy tejże Rady zwołano m.in. masowy zlot 
korespondentów robotniczych, którzy dokonali kontroli wprowadzania do produkcji 
kompleksowej mechanizacji i automatyzacji. W zlocie tym wzięło udział około 
1000 korespondentów, którzy dokonali lustracji 37 wielkich przedsiębiorstw. Tak 
więc i ta forma więzi ze społeczeństwem spełnia w pracy redakcji pism ra
dzieckich coraz poważniejszą rolę. 
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FELIETON 

Bolesław P r u s : KRONIKI. Z prac 
Instytutu Badań Literackich Pol
skiej Akademii Nauk. (Opracował 
Zygmunt Szweykowski. Redaktor 
naukowy Jan Baculewski). Pań
stwowy Instytut Wydawniczy. (War
szawa). T. 1. cz. I (1956) s. 462, 
nbl. 1, plan Warszawy; t. I cz. II 
(1956) s. 547; t. 2 (1953) s. 719; t. 3 
(1954) s. 679; t. 4 (1955) s. 683; t. 5 
(1955) s. 648; t. 6 (1957) s. 754, nlb 1; 
t. 7 (1958) s. 663; t. 8 (1959) s. 619. 

Przez wiele lat zapominało się 
o dorobku dziennikarskim naszych 
wybitnych pisarzy. Wydawano ich 
dzieła, ale rzadko kiedy włączano do 
edycji pism zbiorowych to, co tkwiło 
w gazetach — a więc w dziennikach 
czy tygodnikach. A przecież chyba 
większość pisywała do gazet, nieraz na 
marginesie właściwej pracy literac
kiej, a często poświęcając na dzienni
karstwo sporą część czasu. Zależało 
to zresztą od pasji danego pisarza do 
spraw codziennych. Zainteresowanie 
codziennym życiem, codziennymi spra
wami, bolączkami, kłopotami kazało 
niejednemu z nich chwytać się dzien
nikarstwa. Niestety, w wielu wypad
kach tej dziennikarskiej twórczości 
literatów nie znamy, wszak nie każdy 
ma czas, ochotę i możliwość werto
wania po bibliotekach roczników sta
rych czasopism i tak mocno zresztą 
przetrzebionych przez ostatnią wojnę. 

Jednym chyba z najpłodniejszych 
pisarzy-dziennikarzy był Bolesław 
Prus. Już w r. 1953 podjęto wydawanie 
„Kronik" Prusa, jego doskonałych, 
barwnych felietonów. Ubiegły rok 
przyniósł tom ósmy „Kronik", a całe 
przedsięwzięcie wydawnicze ma objąć 
aż ok. 20 tomów. Jest to oczywiście 
praca na długie lata i prawdopodob
nie sporo jeszcze czasu minie zanim 
doczekamy się tomu ostatniego. 

Zadanie nie jest łatwe. Czasopisma 
są zdekompletowane przez wojnę, czę
sto brak poszczególnych numerów czy 
nawet roczników. Te właśnie przeszko
dy spowodowały to, że pierwszy tom 
ukazał się dopiero w 1956 г., podczas 
gdy drugi wyszedł w r. 1953. Pisze 
Zygmunt Szweykowski we wstępie do 
tomu 1, że „poszukiwania kończą się 
nieraz przegraną: tak np. dochowane 
dwa egzemplarze Nowin z r. 1882 (Bi
blioteka Uniwersytecka w Warszawie 
i Biblioteka Jagiellońska) są zdefek
towane i w obu brak numeru 341, 
w którym znajduje się kronika Prusa; 
w związku z tym tom V „Kronik" w tej 
pozycji ma lukę". 

Początkowo zamierzano wydać 
„Kroniki" Prusa w edycji „Pism" 
(„Książka i Wiedza") i miały one wg 
pierwotnych planów objąć ostatnich 
dziesięć tomów. W r. 1951 „Książka 
i Wiedza" oraz Instytut Badań Lite
rackich zadecydowały o wydaniu 
„Kronik" w całości i osobno. Dalsze 
wydawanie dzieł Prusa, jak też i wy
danie „Kronik" zaczął realizować Pań
stwowy Instytut Wydawniczy, ich 
opracowaniem zajmuje się Zygmunt 
Szweykowski, doskonały znawca twór
czości Prusa (zob. jego książka „Twór
czość Bolesława Prusa", Poznań 1947, 
t. 1—2). 

Prus świetnie rozumiał znaczenie 
pracy felietonisty, orientował się do
brze w najrozmaitszych przejawach 
życia. W r. 1875 w Niwie pisał: „Dzi
siejszy felietonista także musi być 
w s z ę d z i e i wiedzieć o w s z y s t-
k i m. Musi zwiedzać nowo zabudowu
jące się place, ulice pozbawione chod
ników, tamy, mosty, targi wełniane 
i wołowe, muzea, teatry, uczone psy, 
cyrkowe konie, posiedzenia różnych 
towarzystw akcyjnych, instytucje do
broczynne, jatki, łazienki itd. Musi 
czytywać i robić wyciągi ze wszystkich 
pism, sprawozdań, nowych książek, 
reklam, skarg i procesów. Musi być 
kawałeczkiem ekonomisty, kawałecz-



124 RECENZJE I OMÓWIENIA 

kiem astronoma, technika, pedagoga, 
prawnika itd. (...). 

Gdy dawniejszy felietonista narze
kał na brak faktów, dzisiejszy prze
klina ich nadmiar i nieledwie bije 
głową o mur, myśląc, jakby je roz-
klasyfikować, w jaki sposób połączyć 
np. doniesienie o parowym pługu 
z wiadomością o schronieniu dla pa
ralityków, wieść o tunelu podmorskim 
z wieścią o zjedzonym nauczycielu, 
który następnie pisze list donoszący 
o jak najlepszym zdrowiu". Uwagi 
Prusa od r. 1875 nic nie straciły na 
aktualności, a niejeden dziennikarz 
dzisiejszy może całkiem śmiało kształ
cić się na felietonach autora ,,Fara
ona" i uczyć się tej niezbyt łatwej 
i jakżeż odpowiedzialnej pracy w ga
zecie. 

Felietony Prusa to kopalnia wia
domości o współczesnej mu epoce. Co
dzienne troski, radości, ważne i mniej 
ważne wydarzenia — lampy elektrycz
ne, ogrody zoologiczne, konkursy, za
bawy, teatry, antypolonizm w dzien
nikach wiedeńskich, wieś i miasto, 
listy zakochanych, Bismarck, nocne 
przytułki, bankructwa, tanie mieszka
nia, pijaństwo, przestępczość i oświata, 
teoria Marksa, zatargi między szew
cami, koleje... Szereg najprzeróżniej
szych zagadnień, klucz do życia 
w XIX wieku, nieocenione źródło h i 
storyczne do minionej epoki. A wszyst
ko uchwycone okiem bystrego i wy
trawnego obserwatora i ubrane w sza
tę słów ostrych, ciętych, zdań świet
nych pod względem literackim. 

Tomy, które otrzymaliśmy dotych
czas, zawierają kroniki-felietony z Kol
ców, Gazety Polskiej, Niwy, Kuriera 
Warszawskiego, Ateneum, Nowin, Ga
zety Rolniczej, Tygodnika Ilustrowa
nego i Kraju z lat 1874—1877, 1879, 
1881—1885. Połowa niektórych tomów 
to przypisy, indeksy nazwisk, miej
scowości, rzeczowe noty wydawnicze. 
Trzeba podkreślić sumienną i iście be
nedyktyńską pracę wydawców. Teksty 
„Kronik" kolacjonowali i przygotowy
wali do druku Tomasz Jodełka i Da
nuta Stępniewska, indeksy do poszcze
gólnych tomów zestawiali: Krystyna 
Kurysiowa, Zbigniew Raszewski, Jan 
Józef Lipski, Józef Cybertowicz i Lu
cyna Michalska. 

Należy sobie tylko życzyć, by to 
kapitalne wydawnictwo znalazło się 
jak najszybciej w całości w rękach 
czytelnika, a przede wszystkim dzien
nikarzy, którzy stanowczo za mało 

orientują się w dorobku swych daw
nych kolegów „po fachu". 

Przy okazji omawianego wydaw
nictwa warto upomnieć się o więcej 
książek tego rodzaju, o wydawanie 
publicystyki wszystkich wybitniejszych 
pisarzy, o wydawanie w ogóle twór
czości dziennikarskiej minionego stu
lecia. Można by pomyśleć o wydaniu 
felietonów dotyczących poszczególnych 
miast Polski, regionów, dotyczących 
poszczególnych spraw i zagadnień. 
Wydawnictwa takie, zaopatrzone 
w cały aparat naukowy (przypisy, in
deksy, noty itd.) przydałyby się z pew
nością dzisiejszemu dziennikarzowi, 
dzisiejszemu czytelnikowi, odkryłyby 
na pewno niesłusznie zapomniane a za
sługujące na uwagę postacie dawnego 
polskiego dziennikarstwa. 

Józef Dużyk 

DZIENNIKARSTWO [ 

Olgierd M i s s u n a: WARSZAW
SKI PITAVAL LITERACKI, War
szawa I960, Czytelnik, str. 205. 

Pitaval—с coraz bardziej popularny 
u czytelników rodzaj piśmiennictwa 
zachęcił autora do opracowania kilku 
ciekawszych warszawskich procesów 
sądowych, których przedmiotem była 
działalność literacka, publicystyczna 
lub dziennikarska. 

Procesy sądowe tego rodzaju po
jawiają się u nas stosunkowo późno, 
choćby z tego względu, że zwar
ta grupa piszących, oł cechach 
grupy zawodowej, pojawia się u nas 
dopiero w okresie Oświecenia. Prawo 
autorskie nie istniało, plagiat? — nie 
znano tego pojęcia. Zniesławieni na 
kartach utworów potrafili w podobny 
sposób zrewanżować się. Do wyjątko
wych sytuacji, zaliczyć można rok 1773, 
kiedy to na warszawskim Rynku Sta
rego Miasta przy dźwięku fanfar i b i 
ciu w bębny spalono pamflet Kajetana 
Koźmiana „opiewający" rozwiązły tryb 
życia pięciu Elżbiet (Branicka, Czar
toryska, Lubomirska, Potocka i Sapie-
żyna). 

W 19 stuleciu można wskazać sze
reg wypadków kiedy twórca staje 
przed trybunałem sprawiedliwości. 
Były to jednak przede wszystkim pro
cesy o działalność polityczną, niepod-
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ległościową. Warto dodać, że językiem 
urzędowym aparatu wymierzania spra
wiedliwości był język już to rosyjski, 
już to niemiecki, co w ostatecznym 
wypadku niezmiernie utrudniało obra
dy nad zagadnieniami polskiej twór
czości pisarskiej. Tu potrzebna była 
nie tylko poprawna znajomość języka 
polskiego, ale również najdrobniejszych 
jego odcieni znaczeniowych. 

Zbiór swoich felietonów Olgierd 
Missuna rozpoczyna od zrelacjonowa
nia sprawy Zapolskiej przeciwko Alek
sandrowi Świętochowskiemu, jako re
daktorowi Prawdy (inny bardzo wcze
sny proces, senso stricto dziennikarski, 
Buchnera — red. Muchy przypomniał 
'S. Szenic w swoim „Pitavalu warszaw
skim"). Zapolska urażona nieprzychyl
nym tonem artykułu zawierającego re
cenzję z tomu nowel „Akwarele" (1885) 
umieszczonym w Prawdzie („Sztandar 
ze spódnicy" — Prawda, 1885 nr 35 
z 29. VIII, wydr. pod kryptoninem 
„Wiat" — Jan Popławski) wystąpiła 
przeciwko wydawcy pisma za „potwarz 
w druku i dyfamację z mocy paragra
fów..." Był to na gruncie polskim 
pierwszy proces, którego przedmiotem 
były zagadnienia twórczości literackiej. 

Dopiero w dwudziestoleciu kon
flikty twórców z Temidą stały się 
w pewnym sensie masowym zjawi
skiem. Niektóre z głośniejszych przy
pomina O. Missuna m. in.: dotyczący 
ochrony praw autorskich spór auto
rów z księgarzami z lat 1908—1910 
(znany dotąd z cennych lecz jedno
stronnych pamiętników J. Lorentowi-
cza — Spojrzenie wstecz, Kraków 
1956) tym razem przed sądem hono
rowym. Kwestii ochrony praw autor
skich dotyczy również proces Boya 
z red. Czasu z października 1927 
(„O święte prawo do przecinka"). Zna
jomość warszawskiego świata dzien
nikarskiego lat 20-tych poszerzają na
stępne z kolei felietony omawiające: 
„proces" (w rzeczywistości mistyfika
cja) w sprawie podsłuchu telefonicz
nego wytoczony J. Seinfeldowi- Chłod-
nickiemu, red. Polskiej Agencji 
Wschodniej, „Tygodnik Ilustrowany na 
ławie oskarżonych", „Co to jest pla
giat", „Proces Jerzego Putramenta". 

Z innych głośnych niegdyś pro
cesów autor przypomniał sprawę St. 
Umińskiej, A. Sterna, proces o teatr 
im. Bogusławskiego. Umknął się nato
miast uwadze autora ciekawy, lecz 
mało znany proces (1907) Reymonta 
i dr S. Hubickiego, red. odpow. Życia 

Gromadzkiego, wydawcy L. Sudy i kie
rownika literackiego tego pisma 
J. Dmochowskiego, pociągniętych do od
powiedzialności za rozpowszechnianie 
utworu Reymonta „Matka". Utwór ten 
został potraktowany przez ówczesne 
władze policyjne i sądowe jako atak 
na władzę państwową. 

Książka O. Missuny jest lekturą 
(i to dość atrakcyjną) dla szerszych 
rzesz czytelniczych, mimo że zacho
wała charakter dzieła, z którego ko
rzystać może historyk literatury, tea
tru i dziennikarstwa. Jeśli ich cał
kowicie nie zadowoli warsztat pisarski 
(typowy dla „pitavalowego" piśmien
nictwa!) to braki te zrekompensują 
zgromadzone pracowicie informacje 
dotyczące życia kulturalnego Polski 
okresu dwudziestolecia. Orientację 
w materiale ułatwia załączona biblio
grafia czasopism i dzienników, z któ
rych wydobyto materiały i informa
cje. Szkoda, że wydawca pominął sko
rowidz osobowy. 

W przedmowie do książki autor 
podniósł kapitalny, moim zdaniem, 
moment tyczący się współczesnej spra
wozdawczości z procesów sądowych 
na łamach prasy: „W dzisiejszych 
sprawozdaniach prasowych nie znaj
dziemy nic poza suchą relacją o przed
miocie sprawy karnej, zeznaniach waż
niejszych świadków, wreszcie o- wy
roku. 

Wertując stronice starych dzien
ników i czasopism spotkałem się ze 
świetnymi sprawozdaniami, z wnikli
wą analizą przedmiotu sprawy, z in
teresującą oceną talentu mówców są
dowych. Ale też sprawozdawcami są
dowymi byli ludzie na wysokim po
ziomie, prawnicy o wszechstronnym 
wykształceniu i zainteresowaniach. 
Proces Zapolskiej opisywał w Kurie
rze Warszawskim Franciszek Nowo
dworski, znakomity prawnik, później
szy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. 
W następnych latach sprawozdawcami 
w tym dzienniku byli adwokaci tej 
miary jak: Cederbaum, Władysław Na-
dratowski, wreszcie niedawno zmarły 
wicedziekan Rady Adwokackiej J a 
nusz Olchowicz; w prasie czerwonej 
pracował adwokat Jan Drobniewski, 
w Naszym Przeglądzie adwokat Hen
ryk Nowogródzki, w Robotniku mgr 
Kopankiewiczowa, wreszcie w Kurie
rze Porannym Aleksander Koenig 
i adwokat Leon Okręt". 

Uwaga godna przemyślenia... 
Sylwester Dziki 
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REPORTAŻ 

Michał K o l c ó w : LUTY W MAR
CU. Szkice i felietony. Przełożył 
Jerzy Jędrzejewicz, Warszawa 1959, 
str. 260. 

Polskie wydanie prac Michała Kol
cowa otrzymało tytuł artykułu otwie
rającego zbiorek — a mianowicie „Lu
ty w marcu". Oryginał wydany w 1956 
roku w ZSRR zaopatrzono innym ty
tułem: „Felietony i oczerki" — co 
w wydaniu polskim stanowi podtytuł, 
tłumaczony jako „Felietony i szkice". 
Piszę o tym dlatego, gdyż owa nazwa 
„szkice" nie przyjęła się wśród nazw 
polskich gatunków dziennikarskich 
i bywa różnie tłumaczona dalej — ja
ko reportaż albo esej. Jak więc 
w istocie należałoby zaklasyfikować 
gatunek, który przynosi zbiorek? 

Nie łatwo na to odpowiedzieć w re
cenzji, gdyż jest to temat na odrębną 
rozprawę. Sądzę jednak, że gatunek, 
który stworzył Kolców nie jest iden
tyczny z tradycyjnie nazywanym u nas 
reportażem. Stanowi on bowiem jakieś 
pogranicze felietonu i reportażu a mo
że nawet korespondencji. I kto wie 
czy sumienny opis funkcjonalno-gene-
tyczny nie potwierdziłby istnienia od
rębności formalnej, dla której należa
łoby stworzyć odrębną nazwę lub 
utrzymać nadaną być może przypadko
wo: „szkic"? 

Rozważania teoretyczne nad cieka
wym także i merytorycznie zbiorkiem 
mogą się wydać mniej istotne dla czy
telników, którzy są przede wszystkim 
praktykami dziennikarstwa. Spróbuję 
uzasadnić swe stanowisko. Prasoznaw-
stwo współczesne jest w okresie, który 
nie dopracował się teoretycznej jasno
ści, a gatunek dzisiaj nazywany repor
tażem jest zupełnie różny od tego, 
który w dwudziestoleciu nazywano tak 
samo. Można z tego wnosić, że forma 
albo rozwinęła się, albo przeistoczyła. 
(Zjawisko naturalne tak ze względu na 
żywiołowy rozwój prasy, radia i tele
wizji jak i dlatego, że właściwością 
form dziennikarskich wydaje się być 
ich stały rozwój). 

Zdarzają się zresztą i takie wypad
ki (szczególnie w prymitywniejszej 
prasie terenowej), że opatruje się pod-
tvtulem „reportaż" wypowiedzi, które 
nie są niczym innym jak tylko wycin
kiem z ubogiego brata wielkiego bae-
dekera... no powiedzmy po Ziemi 

Krakowskiej. Dlatego — sądzę — ja
sność w dziedzinie form potrzebna jest 
nie tylko teoretykom. 

Tak jak już wspomniałam, bardzo 
ciekawa jest również strona meryto
ryczna omawianego zbiorku. A więc 
przede wszystkim osoba autora. Otóż 
„Luty w marcu" Kolcowa jest drugim 
przekładem tegoż autora na język pol
ski w ciągu trzech ostatnich lat. 
Pierwszym był „Dziennik hiszpański" 
(„Iskry" 1959, str. 678) —i wspomnienia 
korespondenta Prawdy z wojny domo
wej w Hiszpanii. 

Przedmiot naszych rozważań — 
zbiór artykułów powstał w latach 
1920—1938. Wydawnictwo jednak nie 
opatrzyło swej książki wstępem („Dzien
nik hiszpański" poprzedza wstęp i za
myka posłowie, ale przedmiotem jest 
wojna domowa). Krótka nota na obwo
lucie ocenia jedynie felietony Kolcowa, 
jako „...niedościgły wzór stylu i pracy 
dziennikarza-publicysty", milczeniem 
pomijając tak ich pierwsze miejsce pu
blikacji (pod artykułami znajdujemy 
jedynie rok napisania), jak i osobę sa
mego autora, o której polski czytelnik 
nie wie nic lub prawie nic. Dotrzeć do 
czegokolwiek o Kolcowie nie bardzo 
udaje się też i recenzentowi, toteż 
rozszerzam wiedzę o nim jedynie 
o fakt, że Kolców nie żyje, że padł 
ofiarą prowokacji i że potem został 
zrehabilitowany. 

Całej bogatej reszty można dowie
dzieć się ze zbiorku. Indywidualności 
stylu nie można u Kolcowa oddzielać 
od treści. Sposób w jaki obnaża biu
rokrację lat 1920—1938 wymaga ostrych 
słów, gniewnych zwrotów i bezpośred
niego zaangażowania. I Kolców się 
gniewa, gniewa się tak silnie, że wy
pada z zamierzonej formy felietonu 
i przemawia bezpośrednio — odezwą. 

Numery gazet, przynoszące takie 
artykuły, musiały być rozchwytywane. 
Kolców palcem wskazuje winnych 
i tłumaczy wprost co z nimi należy 
zrobić. Zmęczony biurokracją czytelnik 
na pewno szukał jego nazwiska na 
szpaltach. Trzeba sobie to wszystko 
dokładnie uzmysłowić by nie obwinie 
Kolcowa o patos, nadużywanie wiel
kich słów i ich przesadne gromadzenie. 
To wszystko może uderzać przy lektu
rze artykułów sprzed bądź co bądź 
40 lat. Ale wtedy — sądzę — było na
turalne. 

Kolcowa odczytuje się najwyraź
niej w niewielkich artykułach o losach 
leningradzkiej palmiarni, o śniegu, 
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którym natychmiast po uprzątnięciu 
posypywano od nowa ulice, o przewo
dzie sądowym, na który akta dowodo
we dostarczano ciężarówką. Śmieszne 
tematy. Tylko, że Kolców nigdy się nie 
śmieje — jest raczej przerażony. 

Irena Tetelowska 

OPINIA PUBLICZNA | 

Jerzy J. W i a t r : NIEKTÓRE ZA
GADNIENIA OPINII PUBLICZNEJ 
W ŚWIETLE WYBORÓW 1957 
I 1958 ROKU. Studia Socjologiczno-
Polityczne nr 4 1959 r. s. 1—228. 

Praca J. Wiatra poświęcona jest 
analizie zachowania wyborczego jako 
wyrazu opinii publicznej w Polsce 
w okresie wyborów do Sejmu w 1957 
i wyborów do rad narodowych w 1958. 
Jest to obszerne studium zawierające 
ponad 200 stron druku i pod wieloma 
względami niewątpliwie pionierskie. 
Autor, który jest docentem przy Ka
tedrze Socjologii Stosunków Politycz
nych UW, zadał sobie trud praktycz
nego wykazania użyteczności metod 
socjologii zachodnio-europejskiej i a-
merykańskiej do badań zachowania 
wyborczego w Polsce jako jednej 
z form zachowania politycznego. Przez 
zachowanie polityczne rozumie on 
„wszystkie formy uczestniczenia w 
sprawowaniu władzy lub w walce 
o władzę obejmujące zarówno udział 
w organizacjach formalnych (instytu
cjach państwa, partiach politycznych, 
upolitycznionych związkach zawodo
wych i innych), jak udział w ru
chach masowych (żywiołowych, zorga
nizowanych, półżywiołowych), jak 
wreszcie publiczne manifestowanie 
swoich poglądów w celu oddziaływania 
na opinię publiczną lub na kierowni
cze grupy polityczne". 

Jak zaznacza autor cenną pomocą 
w wykonaniu tej pracy były wskazów
ki metodologiczne jakie otrzymał on 
z jednej strony od prof. J. Hochfelda 
kierownika Katedry Socjologii Stosun
ków Politycznych UW; z drugiej zaś 
rady i uwagi socjologów angielskich 
i amerykańskich, z którymi zetknął się 
J. Wiatr w czasie swego pobytu w Nuf
field College w Oxfordzie. 

We wstępie analizuje autor pojęcie 

opinii publicznej. Po przedstawieniu 
rozmaitych stanowisk decyduje się on 
ostatecznie na następujące określenie: 
„Przez opinię publiczną rozumiemy tu 
zbiór wyrażanych publicznie opinii 
członków różnych grup społecznych 
danego społeczeństwa na temat spraw 
publicznych". Stara się autor również 
wykazać pewne związki jakie, zdaniem 
jego, istnieją pomiędzy pojęciem „opi
nia publiczna" a pojęciem „świadomo
ści klasowej" socjologii marksistow
skiej. 

Całość pracy podzielona jest na 
sześć części. Część pierwsza poświęco
na jest omówieniu przedmiotu i metod 
badawczych socjologii wyborczej. Autor 
omawia kolejno: metodę statystyczną, 
badania pollingowe, t. zw. „panel stu
dies" oraz metodę historyczną. Część 
druga zawiera analizę roli opinii pu
blicznej na tle ewolucji systemu poli
tycznego Polski Ludowej. Część trzecia 
to analiza socjologiczna wyborów do 
Sejmu w 1957 r. Tutaj przedstawia 
autor kampanię wyborczą oraz prze
prowadza analizę ekologiczną wyników 
wyborów. 

Część czwarta zawiera omówienie 
wyborów do rad narodowych, opis 
i przebieg propagandy wyborczej na 
łamach prasy oraz przedstawienie wy
ników wyborów. 

W części piątej omawia J. Wiatr 
problem stosowalności ekologicznej 
metody badań wyborczych w warun
kach polskich oraz na podstawie ana
lizy materiału empirycznego kierunki 
jej modyfikacji. 

Ostatnia część posiada charakter 
uogólniająco-teoretyczny. Omawia w 
niej autor niektóre różnice zachodzące 
pomiędzy liberalną demokracją burżua-
zyjną a demokracją socjalistyczną. 
Uważa on, że wybory w naszych pol
skich warunkach stanowią pewną cha
rakterystyczną manifestację woli mas 
i są wdzięcznym polem do badań so
cjologicznych. 

Praca J. Wiatra zawiera wiele cen
nego materiału. Szczegółowe przedsta
wienie metod badawczych stosowanych 
również przy badaniach nad czytel
nictwem prasy i korzystaniem z radia, 
omówienie roli prasy w kampanii wy
borczej poparte analizą treściową waż
niejszych dzienników — oto co może 
v/ niej najbardziej zainteresować nau
kowców zajmujących się badaniami 
środków masowej informacji. 

Władysław Kobylański 
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E. E. KISCH 

KLASYCY DZIENNIKARSTWA, 
arcydzieła sztuki dziennikarskiej. 
Wybór i układ Egona Ervina К i-
s с h a. Wydawnictwo MON, War
szawa 1959, s. 522 + nib. 
Wreszcie otrzymaliśmy polski prze

kład książki, na który wypadło czekać 
37 lat *). Wreszcie znamy nie tylko 
z opowiadań antykwariuszy i starszych 
dziennikarzy, ówkischowski twór; mo
żemy go poznawać, smakować w nim, 
entuzjazmować się, podziwiać, rozpra
wiać i polemizować. 

Jak pisze w świetnym wstępie 
Edmund Osmańczyk, wybór i układ 
„Klasyków dziennikarstwa" od dawna 
wywołuje żywe spory wśród teorety
ków i praktyków gazetowego zawodu. 
Chociażby podział formalno-tematycz-
ny pomieszczonych prac na: artykuł 
wstępny — zagadnienia prasy — kro
nikę lokalną i korespondencję zagra
niczną — kronikę sądową — felieton — 
krytykę (teatralną, muzyczną, plastycz
ną, literacką) wzbudza zastrzeżenia ze 
stanowiska dzisiejszej wiedzy teore
tycznej. 

Gdzie np. podział się reportaż 
w tym płodzie twórcy owego gatunku 
jako gałęzi wielkiej literatury? Chyba 
utwór Opperta de Blowitz „Jak zdo
byłem układ niemiecko-francuski" — 
jest reportażem? Czy odpowiedzi wy
padnie szukać w tezie Kischa, że re
portaż jest jedynym gatunkiem pisar
skim odzwierciedlającym prawdziwie 
rzeczywistość? De Blowitz nie kierował 
się prawdą, lecz Zola, o którym pisze 
sam Kisch, iż, jako największy repor
ter wszystkich czasów, wprzągł repor
taż w służbę wielkiej epiki, n a w e t 
Zola nie otwiera rozdziału o reportażu. 
Przypuszczalnie w owych latach także 
Kisch nie miał sprecyzowanego poglą
du na reportaż jako o d r ę b n y f o r 
m a l n i e gatunek pisarski. 

W książce Kischa był i będzie kry
tykowany zestaw autorów, taki a nie 
inny dobór prac. Tymczasem „Kla
syczne dziennikarstwo"2) nie jest zbio
rem materiałów do studiowania histo
rii prasy i nie. stanowi wyboru utwo
rów powszechnie znanych — i uzna-

*) Wydanie oryginalne: Klassischer Jour
nalismus, die Meisterwerke der Zeitung, An
thologie. Verlag Rudolf Kämmerer, Berlin 
1922. 2) Tak. bowiem brzmi dosłowne tłuma
czenie tytułu niemieckiego. 

nych. Czasami jest wręcz przeciwnie, 
Kisch prezentuje również arcydziełka 
mistrzów zapomnianych nawet we wła
snej ojczyźnie. 

„Klasycy dziennikarstwa" — to 
całkowicie subiektywnie opracowana 
antologia „mistrzowskich utworów 
gazety". Opracowana subiektywnie, 
lecz z jasno określonym założeniem. 
Kisch pokazał, kogo zalicza do ducho
wych przodków dziennikarza — bojow
nika o prawdę. Nie przypadkiem otwie
ra zbiór Marcina Lutra „List o sztuce 
przekładu", który Kisch charakteryzu
je następująco: „Jest to wyznanie pi
sarza przyznającego się do męki two
rzenia, do walki o właściwe środki 
wyrazu, do traktowania języka i po
czucia językowego jako świętości". 
Określając sztukę Zoli, Lessinga i in
nych mistrzów pióra, wskazuje Kisch 
na to, że prawda stanowi tworzywo 
i istotę ich twórczości. 

Przeciwieństwo jej stanowi pisar
stwo np. wspomnianego Blowitza, Spei-
dla, czy Aretina. Dystansując się od 
ich postawy moralnej, zjadliwie ją 
krytykując i wyszydzając, potrafi jed
nak Kisch dostrzec i docenić mistrzo
stwo formalne, stylistyczne tych auto
rów. Dlatego też ten niedoskonały wy
bór jest najdoskonalszą „wyższą szko
łą" o tajnikach dziennikarstwa — od 
dobrej i złej strony — dla wszystkich 
adeptów tego zawodu. 

Tutaj kilka uwag o stylu samego 
autora antologii i o jego wysiłku przy 
jej tworzeniu. Mimo wszelkich możli
wych zastrzeżeń nie sposób kwestiono
wać dziennikarskiej klasyczności i mi
strzostwa zebranych przez Kischa prac. 
Lecz przecież był on ograniczony miej
scem choćby, „...aby ta antologia nie 
stała się sama wielotomowym folia
łem, z którego należałoby sporządzić 
antologię". Jaka więc olbrzymia wie
dza, jakie oczytanie, jaka pracowitość 
złożyły się na ten wybór z piśmienni
ctwa w dziewięciu językach! 

Zaś styl krótkich portrecików, 
owych mistrzowskich „medalionów", 
by użyć praskiego określenia... Nie ma 
w nich niczego z encyklopedycznej 
suchości. Tak mało słów — i tak wie
le wiedzy o pisarzu, o jego epoce; tak 
zwięźle i tak trafnie potrafił oceniać 
ludzi i zjawiska klasyczny dziennikarz, 
Kisch. Ale ową lekkość, którą podzi
wiamy, okupił wieloletni twórczy wy
siłek. 

Sam Kisch oczywiście nie znalazł 
się w swej antologii i nie zamieścił 
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w niej prac nikogo z ówcześnie żyją
cych. W zamyśle istniało analogiczne 
dzieło o publicystyce współczesnej. 
Niestety, nie doczekało się opracowa
nia przez Kischa — ani przez żaden 
z instytutów literackich, prasoznaw-
czych, wydawniczych. Fakt, że „Kla
sycy dziennikarstwa" są do dziś jedy
nym zbiorem tego rodzaju, świadczy 
o olbrzymim trudzie towarzyszącym 
jego narodzinom. Wyznacza to również 
rangę tego dzieła. 

Dziękując Wydawnictwu MON za 
nader staranną (przekładów dokonano 
z oryginałów!) i efektowną bibliofilsko 
pozycję, wypada powrócić do słów 
Osmańczyka, piszącego o mądrości an-
tykwariuszy — znających wartość 
buntowniczej księgi Kischa. Bowiem 
w niespełna pół roku po wydaniu 
trzech tysięcy nakładu ukazały się 
pierwsze egzemplarze „Klasyków" 
w witrynach antykwariatów! 

Paweł Dubiel 

DZIEJE PRASY 

Aime D u p u y : 1870—1871 LA 
GUERRE, LA COMMUNE ET LA 
PRESSE. Wyd. Kiosque, „Les faits — 
la presse — l'opinion." Paris, 1959. 
Armand Colin. Str. 256. 

O niezwykłym rozwoju historii 
dziennikarstwa i zrozumieniu potrzeby 
badań opinii publicznej w przeszło
ści —i świadczy śmiała pod względem 
wydawniczym seria Armanda Colin 
pod hasłem: Kiosque — „Fakty, prasa, 
opinia" redagowana przez Jean Privot. 
W ciągu kilkunastu miesięcy wydawca 
wypuścił na rynek księgarski 4 tomiki, 
z których pierwsze trzy zostały już 
omówione na łamach Prasy Współczes
nej i Dawnej *). 

Obecnie otrzymaliśmy tomik po
święcony wypadkom wojny 1870/71 
i Komunie Paryskiej w świetle współ
czesnych organów prasy. Jest to po
zycja z wielu względów ciekawa, acz
kolwiek historia prasy jako taka — 
nie wysuwa się w ujęciu A. Dupuy na 
plan pierwszy. Jest to raczej śledzenie 
faktów historycznych, które swą waż
nością zapłodniły łamy dzienników, 
czyniąc z sensacji politycznych czy mi-

*) Recenzja łączna Henryka Kurty w Pra
sie Współczesnej i Dawnej 1959, nr 1—2. 

litarnych elementy opiniotwórcze, kie
rujące postawą pewnych grup społecz
nych. A zatem pod tym względem pra
ca nie odbiega daleko od tradycyjnego 
pojmowania historii prasy jako analizy 
faktów z punktu widzenia ideologicz
nego i aktualnej interpretacji politycz
nej. Zagadnienia technicznego i ekono
micznego rozwoju dzienników i perio
dyków są tu potraktowane raczej mar
ginesowo, niemniej bardzo pouczająco 
i oryginalnie. 

Oto na początku krótkie i lapidar
ne zestawienie dat w schemacie dwu-
szpaltowym pt. Repères chronologiques 
(str. 6—7), wiąże kilkanaście ważnych 
faktów z dziejów prasy, cenzury i po
lityki prasowej Francji w latach 1869— 
1873 z wydarzeniami parlamentarnymi, 
dyplomatycznymi i militarnymi. Zamy
ka zaś książkę tablica porównawcza 
nakładów dziennych 23 najpoczytniej
szych pism francuskich w okresie od 
grudnia 1869 r. do lipca 1870 r. spo
rządzona na podstawie wykazów urzę
dowych dla Ministerstwa Finansów 
i Spraw Wewn. obecnie znajdujących 
się w Archiwum Narodowym. Po ta
blicy następuje indeks dzienników pa
ryskich wydawanych od stycznia 1870 
do lipca 1871 r. niezwykle obfity i cie
kawy z punktu widzenia oryginalności 
i atrakcyjności tytułów, niejednokrot
nie odbiegających od utartych sloga
nowych i powszechnie utartych haseł. 
Mamy tu wprawdzie m. in. 6 różnych 
„Bulletin" i ponad 20 „Moniteur", aie 
mamy też tak charakterystyczne dla 
prasy rewolucyjnej i oryginalne tytuły 
jak Le Combat, La Cloche, Le Cri du 
Peuple, Le Flambeau Républicain, La 
Ligue du Bien Public, L'Ouvrier de 
l'avenir etc, etc. Indeks tych pism jest 
równocześnie małą bibliografią prasy 
stołecznej Francji, zawierającą infor
macje co do redakcji, ilości wydanych 
numerów (wiele z tych tytułów było 
efemerydami), formatu, częstotliwości 
itp. Na końcu pracy autor dodał bar
dzo selekcyjną, liczącą kilkadziesiąt 
pozycji bibliografię przedmiotu. 

Jeśli chodzi o typologię pism — 
autor wyróżnia w osobnych rozdzia
łach prasę czołową — „la grande pres
se", wielkie przeglądy publicystyczne — 
„les grandes revues", małą prasę — 
„petits journaux", ulotki i efemerydy 
uliczne — „publications de la rue", 
kronikę parlamentarną (rozdział o Emi
lu Zoli jako sprawozdawcy parlamen
tarnym) i reportaż. Te rozróżnienia ty
pologiczne służą jednak głównie od-

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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zwierciedleniu aktualnej rzeczywistości 
w prasie. 

Dużą rolę w książce odgrywa ilu
stracja aktualna. Mimo że w minimal
nym stopniu ilustracja ta odzwiercie
dla życie samej prasy i organizację 
służby informacyjnej — to jednak 
książka pozwala ocenić wartość mate
riału ikonograficznego w dzienniku 
dla przyszłego historyka wydarzeń 
uchwyconych przez rycinę prasową. 
Specjalną rolę w ilustrowaniu pism 
spełniała karykatura polityczna, doty
cząca nie tylko poszczególnych osób, 
ale i sytuacji prasy politycznej. 

Jeśli chodzi o ilustracje dotyczące 
służby dziennikarskiej znajdujemy na 
str. 85 ciekawą rycinę o przejmowaniu 
serwisu prasowego. W pokoju jakiejś 
agencji powiększa się na ekranie przy 
pomocy „latarni magicznej" mikrosko
pijne teksty depesz przyniesionych 
przez gołębie, które odpisuje na raz 
kilkunastu dziennikarzy. Ciekawe są 
również reprodukcje komunikatów 
dzienników francuskich i niemieckich 
podających tekst głośnej depeszy em
skiej, która stała się bezpośrednim 
hasłem do wypowiedzenia wojny 1870 r. 
Szkoda, że wydawcy nie dali żadnych 
rycin ilustrujących rozwój prasy pod 
rządami Komuny. 

Mimo skromnych rozmiarów i ni
skiej ceny — książki serii „Kiosque" 
ukazują się na świetnym papierze i są 
obficie ilustrowane, niestety rycinami 
o zbyt zmniejszonym formacie. 

Marian Tyrowicz 

DZIENNIKARSTWO 

JOURNALISM TOMORROW — red. 
Wesley C. C l a r k (praca zbioro
wa). Syracuse University Press, 
New York, 1958. 133 str. 

Praca obejmuje dziewięć rozdzia
łów, omawiających — m. innymi — 
przyszłość dzienników, tygodników, ma
gazynów, fotoreporterki, dziennikar
stwa radiowego i telewizyjnego oraz 
badań masowej komunikacji. W resu
me sporo miejsca poświęcono przyszło
ści wykształcenia dziennikarskiego, 
którym to problemem zajmują się też 
i poszczególni autorzy. 

Każdy problem opracowany jest 
przez specjalistę, teoretyka i praktyka 

w danej dziedzinie. Sporą bibliografię 
oraz indeks rzeczowy zamieszczono na 
końcu książki. Pomimo wielu cennych 
danych opisowych, dotyczących obec
nego stanu rzeczy w zakresie masowej 
komunikacji i jej problemów w USA, po" 
szczególne rozdziały mają raczej cha
rakter publicystyczny niż naukowy. 
Należy stwierdzić, że wysuwane w nich 
hipotezy nie są zbyt odkrywcze. Autorzy 
zakładają ciągłość rozgrywających się 
obecnie procesów, w związku z czym 
przewidywane na przyszłość zmiany 
przyniosą różnicę jedynie co do stop
nia. Rewolucję wyklucza się i tutaj. 

Ogólnie biorąc, autorzy zgodni są 
co do tego, że jeżeli cywilizacja ma 
przeżyć wiek atomowy, to potrzeba bę
dzie znacznie bardziej rozwiniętej ko
munikacji. Zmiany polegać będą na 
daleko idących udoskonaleniach, roz
szerzaniu się kręgów czytelniczych, dal
szej koncentracji, wzroście znaczenia — 
co prawdopodobnie pociągnie za sobą 
głębokie przeobrażenia polityczne, być 
może, aż do zmiany obecnej formy rzą
du włącznie. Trudności rozwojowe wy
nikać będą ze wzrastającej gęstości 
zaludnienia i wzrastającej w konsek
wencji kontroli rządu. Coraz większe
go znaczenia nabierze selekcja wiado
mości (ze względu na ich coraz to 
większy napływ), połączona z ograni
czonością czasu odbiorcy. 

Z punktu widzenia potrzeb teorii 
prasy najciekawszy jest oczywiście 
rozdział ostatni, pióra W. P. Ehlinga 
pt. „Mass Communication Research" — 
jedyny poświęcony temu zagadnieniu. 
Praca ta jednak odstaje od reszty rów
nież formalnie — jej tezy mają charak
ter nie sądów opisowych na temat do
mniemanych w przyszłości stanów 
rzeczy, lecz charakter sądów norma
tywnych, postulatów metodologicznych. 
Nią też tutaj chcę się zająć staranniej. 

Naczelną tezą autora jest, jak mi 
się wydaje, twierdzenie, że bez doko
nania najogólniejszych, podstawowych 
rozwiązań teoretycznych trudno będzie 
o poważniejszy rozwój prasoznawstwa, 
które przecież wykazuje bardzo silne 
tendencje rozwojowe. Do tej pory 
gromadzono głównie dane empiryczne. 
Obecnie należy dążyć do ich systema
tyzacji i do skonstruowania ogólnej, 
jednolitej teorii, odpowiadającej pod
stawowym wymogom ścisłości nauko
wej, określenia przedmiotu i zakresu 
badań prasoznawstwa, wypracowania 
naukowej terminologii. Na początek 
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autor postuluje uściślenie znaczeń kil
ku podstawowych, według niego, ter
minów nie proponując jednak żadnych 
własnych rozstrzygnięć. 

Już Florian Znaniecki („Wstęp do 
socjologii", Poznań 1922), klasyfikując 
nauki humanistyczne według bezpo
średniego przedmiotu ludzkich czynno
ści, wydzielał m. innymi jako osobną 
dziedzinę „zjawiska symbolizacji, tj . 
przedmioty posiadające zasadniczy 
charakter symbolów, oznaczających 
inne przedmioty lub czynności (gesty, 
mowa, znaki, pismo) oraz czynności 
determinujące tego rodzaju przedmioty 
jako symbole, tworzące je, kojarzące, 
posługujące się nimi dla wyrażenia 
innych przedmiotów lub czynności..." 
(Wstęp, str. 243). Systematyzacja Zna
nieckiego nie przyjęła się — o ile mo
głem stwierdzić — w socjologii amery
kańskiej, w której występują wyraźne 
tendencje do nieodróżniania pośrednich 
od bezpośrednich przedmiotów czynno
ści, w efekcie czego, przy założeniu, że 
wszystko w społeczeństwie oddziałuje 
w jakiś sposób na wszystko, przedmiot 
badań masowej komunikacji roztapia 
się w ogromnej klasie przedmiotów 
t. zw. „nauki o zachowaniu". Z tak 
wszech — niemal — ogarniającym ko
losem trudno potem — jak ostrzegał 
Znaniecki —< dojść do systematyki 
i ścisłości naukowej. Autor omawianej 
rozprawy zdaje sobie z tego dobrze 
sprawę, kiedy postuluje w pierwszym 
rzędzie ścisłe określenie znaczeń 
i przedmiotów terminów „journalism" 
(prasoznawstwo) i „mass communica
tion research" (badania masowej ko
munikacji). (U nas w Polsce również 
pierwszoplanowym zadaniem teoretycz
nym jest chyba oddzielenie zadań 
i przedmiotów prasoznawstwa i socjo
logii prasy, gdyż wydaje się tu powsta
wać wiele nieporozumień). 

W. P. Ehling, jak i większość jego 
amerykańskich kolegów nastrojonych 
jeszcze bardziej praktycystycznie niż 
on, pomija fakt, że gdyby dokładnie 
odróżnić czynności komunikowania od 
wytworów owych czynności, jak też 
od ich materiału i narzędzi, okazałoby 
się prawdopodobnie, że nie może być 
mowy o istnieniu tutaj jednej i samo
dzielnej, to jest posiadającej jednolity, 
odrębny przedmiot i swoistą metodę, 
dyscypliny naukowej — że to co oni 
uprawiają to różnorodne badania po
szczególnych aspektów, zjawiska komu
nikacji, prowadzone z punktu widzenia 
różnych dyscyplin. 

Nauka amerykańska, jak i w pew
nej mierze niektóre kierunki nauk 
społecznych w Europie cierpią jednak 
na swoisty, a chroniczny „wszystko
izm" i praktycyzm. Zapomina się przy 
tym, że usiłując badać „wszystko" ja
ko całość, rozstrzyga się niewiele, albo 
i nic, lub że to co może być po
trzebne, czy skuteczne, z punktu wi
dzenia jakiejś nieokreślonej praktyki, 
może mieć faktycznie bardzo małą 
wartość poznawczą, teoretyczną, a pod
noszone sztucznie do godności tej 
ostatniej wiedzie nieraz i praktykę 
w ślepy zaułek. 

Drugi krok postulowany przez 
autora, to dokładne zdefiniowanie ter
minu „masowy" i „masa", jak też 
określenie zakresu pojęcia „środek ko
munikacji", co do których — twier
dzi — nie ma także powszechnej 
zgodności. Sugerując możliwości pew
nych rozstrzygnięć autor idzie tutaj 
w zupełnie — według mnie — fałszy
wym kierunku, jeśli mowa пр. о po
jęciu masowości. Traktuje on przed
miot tego pojęcia rzeczowo i jakościo
wo. Wydaje mu się, że desygnatem 
tego pojęcia byłaby klasa jakichś 
przedmiotów realnych, np. „...zbioro
wości jednostek ludzkich społecznie 
niezorganizowanych, nie objętych 
wspólnymi obyczajami i tradycją, czy 
też ustalonym systemem norm i obrzę
dów". Tymczasem — sądzę — idzie tu 
po prostu o jakąś wielość, o charakte
rystykę ilościową zbiorowości. Wła
ściwszym może w tym wypadku po
stawieniem problemu „na czym polega 
masowość komunikacji" będzie nie 
szukanie dla niej jakiejś mitycznej 
„masy", tylko zapytanie się o to, ja
ka — liczbowo — jest zbiorowość, któ
rej się komunikuje, jaka jest liczbowa 
granica masowości i niemasowości. 
Zresztą środków masowej informacji 
nie klasyfikowałbym w pierwszym 
rzędzie według liczebności ich kręgów 
odbiorczych, jeśli mowa o klasyfikacji 
teoretycznej, ale według bardziej istot
nych kryteriów, jak np. forma przeka
zywanych treści znaczeniowych. 

Mimo zastrzeżeń co do ujęcia i nie
których sugerowanych rozstrzygnięć 
merytorycznych należy stwierdzić: 
ogólnie biorąc postulaty metodologiczne 
wysuwane tutaj przez autora, są bar
dzo słuszne, również — a może i tym 
bardziej — jeśli się odniesie je i do 
polskiego prasoznawstwa. 

(s) 

9* 
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KSIĄŻKA—PAPIER 

Lucien F e b v г e, Henri-Jean 
M a r t i n : L'APPARITION DU 
LIVRE, Éditions Albin Michel, Pa 
ris 1958. (Bibliothèque de Synthèse 
Historique — L'Évolution, de L'Hu
manité), stron 557. 

Autorzy wybrali z wielu zagadnień 
dotyczących książki zaledwie osiem, 
ale potrzebowali jednak na ich omó
wienie przeszło 500 stron. Każde za
gadnienie rzucają bowiem na szerokie 
tło historyczne. Gdy np. omawiają 
koszty druku, zestawiają dane z róż
nych epok. Takiemu zadaniu mogli 
podołać, opierając się na obszernej 
bibliografii sięgającej prawie 600 po
zycji. Osobna pochwała należy się uję
ciu bibliografii. Jej podział tylko czę
ściowo pokrywa się z poszczególnymi 
rozdziałami. Usystematyzowana jest 
według odrębnego klucza, mającego 
duże znaczenie dla szybkiego odszu
kania danej pozycji. Mamy więc bi
bliografię dotyczącą papieru, ksylo
grafii, grawerowania na metalu, han
dlu książką, prawa autorskiego itp. 

Przytoczona na końcu książki bi
bliografia na 30 stronach jest jak 
najżywiej związana z treścią książki. 
Autorzy w 350 przypadkach powołują 
się w odsyłaczach na poszczególne po
zycje bibliograficzne. Dowodzi to ogro
mnej erudycji obu autorów, opanowa
nia olbrzymiego materiału, którym 
operują swobodnie. 

Jak zaznaczyliśmy, autorzy wy
brali pewną liczbę tematów, starając 
się każdy z nich oświetlić jak naj 
bardziej wszechstronnie. Dzięki temu 
nawet czytelnik obeznany z jakimś te
matem znajdzie całe mnóstwo nowych 
wiadomości. 

Pierwszy rozdział poświęcono omó
wieniu europejskiej historii papieru, 
którego produkcja tak zaważyła na 
druku masowej książki. Autorów in
teresuje w dużym stopniu strona tech
niczna i ekonomiczna produkcji. Wkra
czają nieraz zdawałoby się w drobiazgi 
nieistotne, często jednak rzucające no
we światło na szersze zagadnienie. 
Wiadomość np. dotycząca ilości wody 
potrzebnej do produkcji papieru i to 
wody czystej (200 tys. litrów na wy
produkowanie 300 kilogramów papieru) 
w zestawieniu z wielu innymi podob

nymi danymi stanowi podbudowę do 
wniosków natury ekonomicznej. 

Niezwykle pouczające są zestawie
nia cen papieru w różnych okresach 
historii. Ceny te miały zasadniczy 
wpływ na koszty produkcji książki 
w ogóle i na jej popyt wśród szerszych 
mas ludności. Dzisiejsza zmechanizo
wana produkcja sprawia, że książkę 
można wydawać w masowych nakła
dach. Sam jednak proces przygotowa
nia do druku, zwłaszcza przy wyda
niach luksusowych jest żmudny. Nie 
zawsze jednak zdajemy sobie sprawę 
w dostatecznym stopniu z tych trud
ności, jakie piętrzyły się przed pierw
szymi wydawcami z czasów Gutenber
ga. Autorzy pokusili się o naświetle
nie tych trudności. Drukarstwo wyma
gało wówczas wysokiego kunsztu rze
mieślniczego i nie byle jakiego 
doświadczenia, które zdobywało się 
kosztem długich lat i niezwykłego 
hartu. 

W jednym z rozdziałów jest omó
wiona książka jako towar. Zestawie
nie różnych danych na przestrzeni 
wieków może zainteresować dzisiejsze
go wydawcę i księgarza. Na koszt 
druku składało się wiele czynników. 
Nakłady były niskie, wykonanie na
tomiast stało na wysokim poziomie. 
Stąd cena musiała być odpowiednio 
wysoka, a tym samym książka była 
dostępna tylko dla nielicznych osób. 
Mimo że w rozdziale tym roi się od 
liczb, czyta się go z dużym zaintere
sowaniem. 

Jednym z najbardziej interesują
cych jest rozdział zatytułowany: „Geo
grafia książki". Dwie mapki ilustrują 
rozmieszczenie oficyn drukarskich 
w XV wieku. Pierwsza pokazuje dru
karnie przed 1471 w liczbie 15 i w la
tach od 1471 do 1480 w liczbie dalszych 
92, w tym również drukarnię w Kra
kowie, jako najdalej na wschód wy
suniętą. Od 1481 do 1500 sieć oficyn 
jest już bardzo gęsta, szczególnie 
w Niemczech, Włoszech. W rozdziale 
tym omówiono pokrótce dzieje dru
karstwa w krajach słowiańskich, 
w tym również w Polsce. Poświęcono 
jednak Krakowowi tylko trzy strony. 
Pozycję Scharfenberga w Krakowie 
porównują autorzy do pozycji Kober -
gera w Niemczech lub Plantina w Ni
derlandach. 

Handel książką to temat innego 
rozdziału. Niezwykle interesujące jest 
zestawienie nakładów w ciągu wieków. 
W r. 1469 np. Jean de Spire drukuje 
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w Wenecji „Epistolae ad familiäres" 
Cicerona zaledwie w 100 egzempla
rzach. W XV wieku wysokość nakła
dów wahała się w granicach od 100 do 
300 egzemplarzy. Zdarzały się jednak 
niezwykle wysokie nakłady sięgające 
1000 egzemplarzy, jak w roku 1471 
w Wenecji, wielkim centrum intelek
tualnym tych czasów. W wyniku tego 
jednak drukarz Wendelin de Spire 
znalazł się nagle w trudnej sytuacji 
finansowej. Każde następne 10 lat 
przynosi zwyżkę nakładów. Autorzy 
zebrali dane dotyczące nakładów na 
przestrzeni wieków z benedyktyńską 
dokładnością. Wysokość nakładu nie 
odzwierciedlała jednak zapotrzebowa

nia na dane dzieło. Zależała bowiem 
od zamożności drukarza i jego zdol
ności handlowo-organizacyjnych. Bo
gaty kupiec-księgarz mógł rozłożyć 
sprzedaż dzieła wydanego na całe lata, 
docierając z nim do coraz dalej poło
żonych krajów. 

Książka jest ilustrowana 24 ilustra
cjami. Niektóre z nich to prawdziwe 
„białe kruki", które można oglądać 
w reprodukcji bardzo rzadko. Mamy 
np. ilustrację do „Eneidy" Vergilego 
z r. 1502 lub okładkę do dzieła Hero-
dota: „Historiarum libri novem" z ro
ku 1494. 

Stanisław Peters 
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Z działalności odczytowej i wydawniczej 
Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych 

(marzec—kwiecień 1960 r.) 

Z dniem 1 kwietnia br. rozpoczęła 
swoją działalność nowa sekcja 
KOBP — pracownia zagadnień praw-
no-prasowych. Na stanowisko kierow
nika tej Pracowni powołany został 
mgr Jerzy P a r z y ń s k i , prawnik 
specjalizujący się w zagadnieniach 
prawa prasowego, a równocześnie pu
blicysta Echa Krakowa. Pracownia 
zagadnień prawno-prasowych KOBP 
nawiązała już liczne kontakty — poza 
dziennikarzami interesującymi się pro
blematyką prawną swojego zawodu — 
ze światem prawniczym Krakowa. 
M. in. swoją współpracę z Pracownią 
zapowiedzieli: zarząd krakowski Zrze
szenia Prawników Polskich i wy
bitni przedstawiciele Wydziału Prawa 
UJ. 

Obok działalności popularyzacyjnej 
Pracownia zagadnień prawno-praso
wych zamierza podjąć badania teore
tyczne tak w zakresie ścisłego ustawo
dawstwa prasowego, jak i społeczno-
ustrojowej roli prasy. 

W okresie sprawozdawczym odbyły 
się w KOBP odczyty i konferencje na
ukowe o następującej tematyce*): 

18 marca: Kraków jako ośrodek in-
formacyjno-prasowy w latach 1905— 
1914. Referent: prof. Stanisław W a r -
ch o l i k . 

25 marca: Rola ogłoszenia w prasie. 
Referent: red. Henryk K u r t a . 

*) W poprzednim numerze informowa
liśmy o referacie J. Pomorskiego na temat 
badań nad potrzebą prasy regionalnej dla 
mieszkańców ziem górskich (4. III.) oraz 
o referacie J. Parzyńskiego o metodach 
i więzi pisma codziennego z czytelnikami 
(1С. III.). 

8 kwietnia: Strategia i taktyka pro
pagandy w świetle badań amerykań
skich. Referent: doc. dr Franciszek 
S t u d n i c k i . Prelegent, przebywając 
ostatnio około roku w USA, miał spo
sobność zapoznać się z najnowszymi 
badaniami prowadzonymi tam nad pro
pagandą. W konferencji i dyskusji licz
nie wzięli udział m.in. pracownicy na
ukowi Wydziału Prawa UJ z prof, dr 
Adamem Vetula'nim na czele. 

22 kwietnia: Walka Naprzodu 
z cenzurą w latach 1892—1914. Refe
rent: doc. dr Józef B u s z k o . 

29 kwietnia: Rola fotografii w pra
sie współczesnej. Referent: dr Stani
sław P e t e r s . 

* 

Kierownictwo Pracowni teorii 
i praktyki prasy zwróciło się do prof. 
Stefanii S k w a r c z y ń s k i e j (Łódź) 
z prośbą o konsultacje i opiekę nad 
pracami z dziedziny teorii gatunków 
dziennikarskich. Prof. S. Skwarczyńska 
wyraziła zgodę na przedstawioną pro
pozycję — tak, że zaplanowane na rok 
przyszły prace, prowadzone już syste
matycznie będą miały stałą naukową 
opiekę. Stanowisko zaś, z którego do
tychczas wychodziła w swych bada
niach Pracownia teorii i praktyki 
prasy jest zgodne ze stanowiskiem 
naukowym prof. Skwarczyńskiej — 
i w poważnej części oparte zresztą 
o Jej dorobek teoretyczny. 

* 
* * 

Pracownia socjologiczna niezależnie 
od realizowanego długofalowego pro
gramu naukowego przeprowadziła 
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wstępne badania nad czytelnictwem 
prasy wśród młodzieży szkolnej. 

Kierownik Pracowni socjologicznej, 
mgr Władysław K o b y l a ń s k i 
przeprowadził we Wrocławiu rozmowy 
z redaktorem naczelnym i zespołem 
Gazety Robotniczej w związku z pla
nowanym rozszerzeniem prac KOBP 
z zakresu socjologii prasy na obszar 
woj. wrocławskiego. 

Duże zainteresowanie okazane dla 
tego rodzaju badań przez Komitet Wo
jewódzki PZPR we Wrocławiu oraz 
wrocławskie środowisko dziennikarskie 
i socjologiczne stwarza możliwość po
wstania w przyszłości oddziału KOBP 
w stolicy Dolnego Śląska. 

Na konferencji wspólnie odbytej 
z przedstawicielami KOBP w dniu 
16 marca w Warszawie, Zarząd Głów
ny RSW „Prasa" wyraził zgodę na 
prowadzenie badań nad językiem 
współczesnej prasy polskiej, których 
wyniki przyczynić się mają do usunię
cia błędów językowych. Będą one 
m. in. stanowić pomoc dla zorganizo
wania konkursów „Dnia bez błędu 
w prasie" itp. W wyniku tej decyzji 
ZG RSW „Prasa" przystąpiono już do 
podjęcia pracy m. in. w dziedzinie 

poradnictwa językowego dla dzien
nikarzy. Kierownictwo i konsultacja 
naukowa badań spoczywa w ręku prof, 
dr Zenona Klemensiewicza. 

W okresie sprawozdawczym KOBP 
kontynuował współpracę i wymianę do
świadczeń z zagranicznymi instytucja
mi prasoznawczymi. 

Redakcja Novinarsky'ego Sbornika 
w Pradze zwróciła się do KOBP z pro
pozycją wymiany materiałów nauko
wych w zakresie badań nad prasą 
współczesną. Materiały KOBP byłyby 
publikowane na łamach Novinarsky'e
go Sbornika, a materiały z Czechosło
wacji na łamach Zeszytów Prasoznaw-
czych. 

W czasie swojego pobytu w Polsce, 
w kwietniu br. gościli przez tydzień 
w Krakowie pracownicy naukowi Wy
działu Dziennikarskiego Uniwersytetu 
im. Karola Marksa w Lipsku: docent 
Uwe В о 1 d t i docent Werner C l a u s . 
W czasie swojego pobytu w Krakowie 
goście z NRD spotkali się z Kolegium 
KOBP i odbyli szereg rozmów z pra-
soznawcami krakowskimi. 

Stali korespondenci — wysłannicy prasy za granicą 
(Dane na dzień 1 kwietnia 1960 r.) 

KORESPONDENCI PAP 

Belgrad 
Berlin (NRD) 
Bonn 

Budapeszt 

Bukareszt 

Kair 

Londyn 
Moskwa 
New Delhi 
New York 
Paryż 
Pekin 

— Roman Gadomski 
— Leonard Kaszycki 
— Henryk Kassyano-

wicz 
— Wojciech Stankie

wicz 
— Stanisław Lewan

dowski 
—i Aniela Krupińska-

Buökova 
— Stanisław Bańkowski 
— Bronisław Majtczak 
— Janusz Gołębiowski 
— Henryk Zwiren 
— Jan Gerhard 
— Zbigniew Sołuba 

Praga 

Rio de Janeiro 
Rzym 
Sztokholm 
Sofia 
Waszyngton 

Maurycy Kamieniec
ki 
Beata Babad 
Bolesław Rayzacher 
Michał Keiles Kraus 
Jakub Schäffer 
Władysław Stefczyk 

KORESPONDENCI 
POLSKIEGO RADIA 
Bonn 
Londyn 
Moskwa 
Waszyngton 

— Adam Stanek 
— Grzegorz Jaszuński 
— Stanisław Kozłowski 
—i Władysław Pawlak 

KORESPONDENCI PISM 
RSW „PRASA" 
Berlin (NRD) — Daniel Lubiński 

(Trybuna Ludu) 
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Bejrut — Ryszard Wojna (Ży
cie Warszawy), 
(Agencja Robotnicza) 

Bonn — Jerzy Kowalewski 
(Trybuna Ludu), 
Adam Stanek (Agen
cja Robotnicza) 

Londyn — Maksymilian Bere
zowski (Trybuna Lu
du), Grzegorz Jaszuń-
ski (Życie Warszawy) 

Moskwa — Michał Łucki (Try
buna Ludu), Euge
niusz Waszczuk (Ży
cie Warszawy), Ma
ria Wołodarska 
(Agencja Robotnicza) 

Organizowane od pięciu lat co
rocznie Międzynarodowe Targi Książ
ki w salach warszawskiego Pałacu 
Kultury i Nauki w dniach 31 maja — 
8 czerwca zyskały nie mniejsze uznanie, 
niż targi księgarskie we Frankfurcie, 
największa tego rodzaju impreza 
w świecie księgarsko-wydawniczym. 

W tegorocznych targach uczestni
czyło 161 wystawców (w tym 40 krajo
wych) z 21 krajów: Albanii, Anglii, 
Australii, Belgii, ChRL, CSR, Danii, 
Francji, Holandii, Izraela, Jugosławii, 
Francji, Holandii, Izraela, Jugosła
wii, NRD, NRF, Norwegii, Polski, 
Wietnamu i ZSRR. Wystawili oni 40 
tysięcy książek, wydanych w ciągu 
ostatnich 2 lat. Dla zobrazowania roz
woju targów warto podać, że w r. 1956 
w targach uczestniczyło 21 wystawców 
zagranicznych z 12 krajów, w 1957 r. — 
39 wystawców z 16 krajów, w 1958 r.— 
100 wystawców z 20 krajów oraz 
w 1959 r. — 110 wystawców z 24 kra
jów. 

Wśród 1500 wydawców, których 
książki oglądaliśmy na V MTK najlicz
niej reprezentowane były wydawnictwa 
niemieckie — 26 wystawców zachodnio-
niemieckich reprezentowało dorobek 
edytorski 241 firm wydawniczych. 
9 wystawców NRD zapoznało nas 
z pracą 98 wydawnictw. W dalszej ko
lejności wymienić należałoby księgar
stwo francuskie (10 wystawców), ame
rykańskie (10), angielskie (9). „Artia" 
(CSR), „Mieżdunarodnaja Kniga" 
(ZSRR) czy jugosłowiańskie przedsię-

Paryż — August Grodzicki 
(Zycie Warszawy), 
Zygmunt Broniarek 
(Trybuna Ludu) 

Pekin — Zygmunt Słomkow-
ski (Trybuna Ludu) 

KORESPONDENCI 
„KURIERA POLSKIEGO" 

Bonn —i Adam Stanek 
Genewa — Jadwiga Makowska 
Londyn —> Kazimierz Smogorzewski 
Moskwa — Danuta Sosnowska Jani

kowska 
(me) 

biorstwo handlu księgarskiego były 
najpotężniejszymi komitentami targo
wymi i reprezentowały cały dorobek 
wydawniczy swoich krajów. 

Transakcje eksportowe podpisane 
przez Ars Polonę z księgarzami zachod
nimi osiągnęły sumę 236 tys. doi., 
z krajami socjalistycznymi 450 tys. ru
bli. Zdaniem organizatorów istnieje 
możliwość podpisania dalszych umów 
wartości 100 tys. dolarów. Natomiast 
transakcje podpisywane między wy
stawcami zagranicznymi sięgają setek 
tysięcy dolarów. V Targi zwiedziło 
60 tys. osób. Złożyli oni 20.250 indy
widualnych zamówień. Ośrodek Roz
powszechniania Wyd. Naukowych PAN 
przyjął 7 tys. zamówień ogólnej warto
ści 1.750.000 zł. 

Wśród książek polskich najwięk
szym powodzeniem cieszyła się litera
tura dziecięca, wydawnictwa albumo
we i dzieła naukowe. Poważny procent 
w naszych transakcjach eksportowych 
stanowią usługi drukarskie. Przykłado
wo wymienię kontrakt z jedną z firm 
francuskich na ponad 60 tys. dola
rów. Dotyczy on druku w naszych 
zakładach poligraficznych książek z za
kresu literatury pięknej w języku fran
cuskim. Z naszych usług będą korzy
stać również m. in. wydawcy zachod-
nioniemieccy (druk katalogów i słow
ników). 

Największymi importerami pol
skich książek są: londyński Pergamon 
Press, potężne wydawnictwo specjali
zujące się w publikacjach typu ściśle 

V Międzynarodowe Targi Książki 
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naukowego oraz wielka paryska firma 
wydawnicza Gauthier-Villars. Oba te 
wydawnictwa podpisały stałą umowę 
o współpracy z Państwowym Wydaw
nictwem Naukowym w dziedzinie wy
dawniczej, poligraficznej i dystrybu
cyjnej. W myśl tej umowy przewiduje 
się przetłumaczenie na język angielski 
i wydrukowanie w Polsce szeregu dzieł 
najwybitniejszych polskich uczonych, 
z przeznaczeniem dla pracowników na
ukowych i bibliotek we wszystkich 
krajach i kontynentach należących do 
strefy języka angielskiego. Pergamon 
Press zakupiła już w Polsce drugie 
dzieło prof1. Langego, prace znakomite
go matematyka prof. Kuratowskiego 
(który jest również redaktorem na
czelnym wydawanego przez Pergamon 
Press International Journal of Topo
logy *), dzieła na temat wyższej mate
matyki i mechaniki Olszaka, Starka, 
Mikusińskiego i innych. Praca prof. 
Kuratowskiego o topologii tłumaczona 
jest również na język francuski dla 
Gauthier-Villars. 

Warto dodać, że w porównaniu 
z poprzednimi latami dużym zaintere
sowaniem cieszyły się również polskie 
dzieła z literatury społecznej i huma
nistycznej, a nie jedynie jak dotąd li
teratura techniczna. 

* 
V MTK były doskonałą okazją do 

poznania światowej produkcji wydaw
niczej, problemów księgarstwa i na j 
wybitniejszych osiągnięć sztuki poligra
ficznej. Wśród wystawionych 40 tys. 
książek przeważała literatura naukowo-
techniczna (medycyna, technika), w 
dalszej kolejności wydawnictwa arty
styczne, pomoce do nauki języków ob
cych. W porównaniu z poprzednimi la
tami dużo było beletrystyki, szczególnie 
w tanich seriach wydawniczych. Poka
zywali ją przede wszystkim Francuzi, 
Anglicy i Niemcy. 

W oczy zwiedzających rzucały się 
przede wszystkim wydawnictwa arty
styczne i reprodukcje. Dość wymienić, 
że na Targach mogliśmy oglądać naj
nowsze pozycje szwajcarskiego Skiry 
czy francuskiego Etablissement Braun. 
Nie jest to tylko moja uwaga: ci dwaj 
wydawcy technikę sporządzania repro
dukcji doprowadzili do perfekcji. Zda-

*) Wydawnictwo to wydaje blisko 60 
naukowych czasopism, kolportowanych 
wśród naukowców całego świata. W skład 
redakcji tych periodyków wchodzą najwy
bitniejsi specjaliści danej gałęzi wiedzy 
z szeregu państw. 

je się, że drukarze już nic więcej nie 
mogą zrobić by jeszcze bardziej upo
dobnić reprodukcję do oryginału. Wy
sokim opanowaniem kunsztu sporzą
dzania reprodukcji zachwycili również 
Niemcy, Czesi, Mieżdunarodnaja Kniga 
oraz Włosi. Nasza rodzima „Auriga" 
potrafiła również zainteresować — my
ślę w tej chwili o dobrym albumie 
pt. „Wieś w malarstwie polskim". Jed
nak efekt pracy tego wydawnictwa 
osłabiają nie najlepsze farby. 

Zwiedzający często zatrzymywali 
się przy niemieckich stoiskach. Księ
garze NRD zainteresowali literaturą 
klasyczną i współczesną, znalazło się 
tu dużo pozycji nagrodzonych w kon
kursie „najpiękniejszej książki roku". 
Odnosi się wrażenie, że tu z jednako
wą troskliwością opracowuje się szatę 
graficzną książki należącej do klasyki 
jak i do literatury współczesnej. Czy
telnika polskiego interesowały liczne 
polonica, literatura naukowa dotycząca 
zagadnień polskich, oraz wydawnictwa 
bibliofilskie (m. in. miniaturowy „Ma
nifest komunistyczny", wielkości pu
dełka od zapałek). 

Wystawcy zachodnioniemieccy za
chwycili różnorodnością tematyczną 
w literaturze technicznej, przy jedno
czesnej ubogiej ekspozycji dzieł z za
kresu humanistyki — szczególnie lite
ratury filozoficznej, w której niegdyś 
celowali. Księgarstwo zachodnionie-
mieckie stara się osiągnąć dawny 
prymat w zakresie literatury medycz
nej. 

O książce francuskiej słyszeliśmy 
wiele. Na tegorocznych targach urze
kało bogactwo serii wydawniczych 
„Plejadę", „L'homme toujours", „NRF", 
„Galimard", „Editeurs Français Réu
nie", „Que sais je" w estetycznej opi'a-
wie graficznej: biała okładka z czer
wonym (albo czarnym) tytułem, jed
nym słowem wielka prostota. Ogląda
jąc książki odnosi się wrażenie, że nie 
potrzebują one reklamy, że tytuł mówi 
wszystko. Książki wydawane poza se
riami raziły bogactwem koloru, wyraź
nie wyczuwało się, że są to wydawni
ctwa II kategorii. 

Mieżdunarodnaja Kniga wystawiła 
2,5 tysiąca książek, w ogromnej więk
szości nie znanych jeszcze polskiemu 
czytelnikowi. Powodzeniem cieszyły się 
książki z zakresu nauk ścisłych, a nade 
wszystko wydawnictwa „Atomizdatu". 
Tegoroczne albumy (m. in. drukowany 
starym rosyjskim alfabetem i bajecznie 
ilustrowany album „Wędrówki za trzy 
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morza" Afanasja Nikitina — oparty 
na starej legendzie ludowej, czy też 
album o Moskwie, albo Ermitażu) 
w niczym nie ustępowały wydawni
ctwom najbardziej renomowanych 
i cieszących się ustaloną wiekową sła
wą wydawców zachodnioeuropejskich. 

Księgarstwo amerykańskie — prze
waga literatury informacyjnej doty
czącej organizacji pracy, studia socjo
logiczne. W literaturze polityczno-
socjologicznej celowali również księga
rze angielscy. 

W ten sam sposób można by cha
rakteryzować poszczególne narodowe 
ekspozycje. Istotniejsze w tym miej
scu, moim zdaniem, będzie stwierdze
nie, że książka polska potrafi intere
sować księgarzy zagranicznych. Dowo
dem tego są chociażby liczne transak
cje eksportowe. Wyrównany został 
brak wydawnictw typu informacyjnego, 
poradnikowego (najczęściej stawiany 
zarzut w poprzednich latach). Szereg 
edycji słownikowych — zarówno jed
no-, dwu-, i wielojęzycznych zdobyło 
uznanie u Niemców, posiadających 
prawie monopol na tego rodzaju wy
dawnictwa. Brak jednak u nas nadal 
popularno-naukowych serii wydawni
czych typu francuskiej „Que sais je?", 
zgrabnych i zwięzłych edycji literatury 
klasycznej („Plejadę"). 

Prasa, literatura periodyczna zo
stała potraktowana na targach księ
garskich drugorzędnie, jako uzupełnie
nie ekspozycji książkowej. Jednak du
że zainteresowanie czasopiśmienni
ctwem zagranicznym w poprzednich 
latach zmusiło w pewnym stopniu wy
dawców zagranicznych do eksponowa
nia i tego rodzaju wydawnictw. Przo
dowali tu oczywiście Niemcy, szczegól
nie w zakresie czasopiśmienictwa tech
nicznego i medycznego. Np. na stoisku 
Kawe-Komissionsbuchhandlung można 
było przejrzeć ok. 200 tytułów czaso
pism naukowych. 

Chińska firma księgarska — Guozi 
Shudian wystawiła szereg periodyków 
wielojęzycznych. China Pictorial jest 
np. wydawana aż w 16 językach (m.in. 
chińskim, mongolskim, tybetańskim, 
koreańskim, rosyjskim, angielskim, 
niemieckim, francuskim, japońskim, 

wietnamskim, indonezyjskim, hindu, 
hiszpańskim, arabskim i in.). 

Również na stoiskach Mieżduna-
rodnoj Knigi reprezentowane były 
w szerokim zakresie czasopisma. Jedno 
z nich stanowiło niemałą atrakcję dla 
zwiedzających. Pismem tym jest So-
wietskij Film, wydawany w sześciu 
językach (rosyjskim, niemieckim, an
gielskim, francuskim, hiszpańskim 
i arabskim) na dobrym papierze i w la
kierowanych okładkach. Tygodnik po
siada już licznych prenumeratorów 
w Indonezji, Nowej Zelandii, ZRA 
i krajach Ameryki Łacińskiej. 

Z czasopiśmiennictwa francuskiego 
obok żurnali wyróżniały się pisma ar
tystyczne oraz społeczno-polityczne. 

Holenderskie wydawnictwo Gra-
phisces Exportzentrum z Amsterdamu 
wystawiło pełny komplet czasopism 
międzynarodowych wydawanych w tym 
kraju. Katalog tego wydawnictwa o-
bejmuje 217 tytułów, nierzadko wyda
wanych w 3—4, a nawet więcej języ
kach. 

Wydawcy polscy (prócz pism RSW 
„Prasa") wystawili prawie wszystkie 
periodyki wydawane w kraju. Cza
sopismami technicznymi NOT (są one 
nabywane przez prenumeratorów 
w 42 krajach w ilości 8 tys. egzem
plarzy miesięcznie, wartości ok. 30 tys. 
dolarów rocznie) interesowały się Veb 
Verlag Technik w Berlinie, Spedron 
z Izraela, Roy Marchant-Prentico-Hall 
International z Londynu oraz Guozi 
Shudian z Pekinu. Ta ostatnia firma 
jest zainteresowana w wydawaniu nie
których polskich czasopism technicz
nych w języku angielskim. Jedna 
z firm szwajcarskich prowadziła roz
mowy na temat obcojęzycznych edycji 
czasopism dziecięcych Naszej Księgar
ni. 

Na zakończenie marginesowa uwa
ga pod adresem Zarządu Gł. RSW 
„Prasa" i PKWZ „Ruch": w przyszło
rocznych targach warto pokusić się 
o stoisko z prasą polską, albo przy
najmniej wystąpić z aktualnym kata
logiem prasy polskiej. Brak stoiska 
z pismami „prasowskimi" a szczególnie 
aktualnego katalogu odczuli ci wszyscy, 
którzy czasopismami się interesowali. 

Sylwester Dziki 
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Uchwała w sprawie krytyki prasowej 

Sekretariat КС PZPR podjął w po
lowie kwietnia „Uchwałę w sprawie 
krytyki prasowej". Uchwała zobowią
zuje instytucje, urzędy i zakłady pra
cy do odpowiedzi w terminie 2 miesię
cy na każdy przesłany przez redakcję 
wydrukowany lub nawet nieopubliko-
wany artykuł czy list. W wypadku, gdy 
załatwienie sprawy wymaga dłuższego 
czasu, zainteresowani mają poinformo
wać o tym redakcję. Uchwała katego
rycznie zakazuje przekazywania do 
rozpatrzenia dokumentów krytycznych 
przez ogniwa zwierzchnie tym, którzy 
są przedmiotem krytyki. 

Uchwała urealniła obowiązujące 
dotychczas zasady, na jakich urzędy 
lub instytucje miały odpowiadać na 
krytykę. Były wprawdzie one zobo
wiązane do odpowiedzi, ale zasłaniały 
się często trudnością w prześledzeniu 
całej prasy i odnalezieniu tego co 
dotyczy zainteresowanej instytucji. 
Obecnie redakcja dzięki wysłaniu ma
teriałów krytycznych wprost do kry
tykowanej instytucji musi otrzymać 
odpowiedź z wyjaśnieniem. 

Winni niewłaściwego stosunku do 
krytyki prasowej będą odpowiadać 
przed instancjami partyjnymi oraz 
przed zwierzchnimi organami władzy 
państwowej, której dana instytucja 
czy zakład pracy podlega, (k) 

Abonenci radia i telewizji 

Według stanu na 31 grudnia 1959 r. 
były zarejestrowane w Polsce 238.444 
aparaty telewizyjne, z czego na miasta 
przypadało 207.320, a na wieś — 30.166. 
Od opłat zwolnionych było 958 telewi
zorów. 

W ciągu ubiegłego roku przybyły 
153.632 telewizory, czyli że ich ilość 

niemal w ciągu tego roku się potroiła. 
(Na koniec 1958 r. było zarejestrowa
nych 84.812 aparatów). A więc mamy 
zjawisko, które z wielu punktów wi
dzenia zachęca do głębszej analizy, 
także np. z punktu widzenia ekono
micznego zważywszy, że w bogatej 
Szwajcarii dopiero w tym roku na 
wiosnę ilość aparatów telewizyjnych 
osiągnęła 100.000 (wprawdzie przy ilości 
mieszkańców przekraczającej tylko 
5 milionów). 

A oto zestawienie, które zorientuje 
nas w rozmieszczeniu telewizorów 
w różnych rejonach Polski. Największą 
ilość telewizorów miały następujące 
miasta wydzielone lub województwa: 

ka towick ie 
W a r s z a w a 
w a r s z a w s k i e 
Łódź 
w r o c ł a w s k i e 
P o z n a ń 
W r o c ł a w 
opolskie 
k r a k o w s k i e 

— 89.016 
— 49.849 
— 16.215 
— 14.931 
— 14.151 
— 9.538 
— 8.141 
— 7.558 
— 7.195 

Miasto Kraków jest na 11 miejscu 
z 4.396 telewizorami. Najmniejszą ilość 
zarejestrowanych telewizorów miało 
woj. koszalińskie: 13, białostockie: 47, 
olsztyńskie: 122 i rzeszowskie: 151. 

Porównując dane za lata 1958 i 1959 
można stwierdzić, że w kilku miastach 
i województwach nastąpił szczególnie 
gwałtowny wzrost ilości telewizorów. 
Tak np. w woj. krakowskim z 1717 do 
7195, w woj. gdańskim z 583 do 4445, 
w woj. opolskim z 1786 do 7558, w woj. 
kieleckim z 484 do 1722 telewizorów. 

Ilość abonentów radiowych wzrosła 
w ciągu 1959 r. z 4.465 tys. do 4.931 
tys., a więc o 466 tys. z czego na wieś 
przypada 206 tys. Wśród radioabonen-
tów 3.414 tys. miało odbiorniki lam
powe. 
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Przeciętne na 1000 mieszkańców 
wahają się od 95 w woj. kieleckim 
(najniższa) do 288 w Warszawie (naj
wyższa przeciętna). Ogólnie dla całej 
Polski na 1000 mieszkańców przypada
ło w 1958 r. 154 abonentów, a w 1959 — 
167. W porównaniu do wielu krajów 
jest to przeciętna dość wysoka. Np. 
w 1957 r. radioabonentów na 1000 
mieszkańców było we Włoszech 139,4, 
w Bułgarii 64, w Hiszpanii 71,5, w Ju
gosławii 49,4. Równocześnie jednak np. 
Czechosłowacja miała 228,7, Austria 
262,7, NRD 293,8, Węgry 180,8. Można 
jednak przypuszczać, że udogodnienia 
w sprzedaży ratalnej radioodbiorników 
wydatnie wpłyną na podniesienie tej 
przeciętnej w naszym kraju. (k) 

Prasa w zagranicznym 
obrocie pocztowym 

Biuletyn Statystyczny 4/1960 poda
je dane szacunkowe przewozu przez 
pocztę gazet i czasopism z Polski oraz 
do Polski w roku 1959. 

Liczby porównawcze z lat 1958 
i 1959 przedstawiają się następująco 
(w tysiącach egzemplarzy): 

1958 1959 
z Polski 18.186,2 20.681,2 
do Polski 20.689,0 21.454,2 
Jeśli chodzi o poszczególne części 

świata przywóz i wywóz gazet oraz 
czasopism przez pocztę przedstawia się 
następująco (również w tysiącach): 

z Polski do Polski 
Europa 18.732,8 20.536,6 
Azja 510,5 94,0 
Afryka 59,4 5,5 
Ameryka Północna 

i Środkowa 1.045,7 791,6 
Ameryka Południowa 166,4 21,7 
Australia i Oceania 166,4 4,8 

A oto Ю państw, do których prze
syłki gazet i czasopism z Polski były 
najliczniejsze (w tysiącach): 

Związek Radziecki 13.410,8 
Czechosłowacja 1.655,2 
Stany Zjednoczone 833,5 
NRD 767,9 
Wielka Brytania 648,9 
Francja 477,1 
NRF 474,0 
Izrael 233,4 
Kanada 195,2 
Rumunia 174,2 
I jeszcze 10 kolejnych państw, k tó

re są na pierwszym miejscu w wysyłce 
gazet i czasopism do Polski (ilości — 
w tysiącach). 

Z S R R 
NRD 
F r a n c j a 
N R F 
Wie lka B r y t a n i a 
S t a n y Zjednoczone 
A u s t r i a 
Czechosłowacja 
Szwajcar ia 
Holand ia 

12.980,0 
2.393,4 
1.582,0 

855,5 
837,9 
683,2 
489,3 
319,6 
287,9 
106,9 

(k) 

Plan rozwoju telewizji 

Do 1965 r. plan rozwoju polskiej 
telewizji przewiduje budowę 14 nowych 
stacji, przeniesienie do nowych obiek
tów stacji w Warszawie, Poznaniu 
i Gdańsku. W Warszawie powstanie 
nowocześnie wyposażone centrum tele
wizyjne (do 1963 r. uruchomione będą 
dwa studia telewizyjne). Sieć linii ra 
diowych umożliwi przeprowadzanie 
transmisji ze wszystkich województw. 
Budowa połączeń już w najbliższych 
miesiącach z Czechosłowacją i w 1961 r. 
z ZSRR i NRD umożliwi wymianę 
programów z zagranicą. 

W 1965 r. telewizja obejmie 80% 
powierzchni kraju, umożliwiając oglą
danie programu 90% naszej ludności. 
W tym czasie nie przewiduje się jed
nak na razie telewizji kolorowej. 

Odpowiednio wzrośnie produkcja 
telewizorów: ze 180 tys. w 1960 r. do 
390 tys. w 1965 r. Przewiduje się, że 
liczbia abonentów będzie 4-krotnie 
większa niż w roku 1960: 1.700 tysięcy, 
czyli około 5 aparatów na 100 miesz
kańców. Wzrosnąć ma także ilość 
punktów naprawczych z 200 (w tym 
roku) do 960 w 1965 r. (r) 

Wymiana telewizyjna Polska—NRD 

W Warszawie na zaproszenie Ko
mitetu do Spraw Radiofonii „Polskie 
Radio" w dniach 19—22 kwietnia prze
bywała delegacja NRD: Gerhard 
Probst — wiceminister poczt i teleko
munikacji, Heinz Adameck — dyrektor 
telewizji, Ronard Grimmer — zast. 
kierownika wydz. propagandy КС SED 
oraz Manfred Carów — kierownik sek
cji radiowej КС SED, celem omówienia 
spraw związanych z bezpośrednią wy
mianą programów między obu telewi
zjami. W trakcie rozmów postanowio
no przystąpić do budowy odpowied
niego połączenia kablowego, umożli
wiającego nadawanie programów już 
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od 1 października br. Dotąd możliwe 
było połączenie tylko przez Czechosło
wację i to w wypadku transmitowania 
przez Czechosłowację programu pol
skiego lub niemieckiego. (sd) 

Przekaźnik telewizyjny w Nowym Sączu 

W Nowym Sączu oddano do użyt
ku przekaźnik telewizyjny, wykonany 
w czynie społecznym. Urządzenie to 
pozwoli na odbiór programu nawet 
z najdalszych miejscowości Beskidu 
Sądeckiego. Po Krakowie, Zakopanem, 
Krynicy i Tarnowie jest to już piąty 
przekaźnik telewizyjny działający 
w woj. krakowskim, (sd) 

Eksport prasy technicznej 

Polskie czasopisma techniczne, 
wydawane przez Wydawnictwo Czaso
pism Technicznych NOT stają się co
raz bardziej popularne za granicą: ok. 
8 tysięcy egzempl. czasopism technicz
nych jest wysyłanych miesięcznie do 
prenumeratorów w 42 krajach. 

Najpoważniejszym ich odbiorcą jest: 
Związek Radziecki (2862 egz.), Czecho
słowacja (1880), NRD (237), Chiny (148), 
Węgry (138), Rumunia (201), NRF (114), 
Anglia (97), Bułgaria (77), Jugosławia 
(25), USA (62) oraz Izrael (54). Inne 
kraje: Albania, Finlandia, Korea, Au
stria, Australia, Belgia, Brazylia, Egipt, 
Francja, Holandia, Japonia, Iran, Ka
nada, Libia, Martynika, Norwegia, 
Rodezja, Szwajcaria, Turcja oraz Wło
chy prenumerują mniej niż 25 egz. 
miesięcznie. (d) 

Komisja do badań emigracji 

W Warszawie odbyło się (21 marca 
br.) pierwsze posiedzenie Komisji Pol
skiej Akademii Nauk do badań emi
gracji polskiej (działającej przy Ko
mitecie Kultury Współczesnej PAN). 
Przewodniczącym Komisji został T. W. 
Cieślak. W planach tej placówki są 
przewidziane badania problemów so
cjologicznych i asymilacji Polaków, 
przebywających w obcych środowi
skach narodowościowych. Jako aktual
ne zadania wysunięto problem liczeb
ności emigracji, nawiązania współpra
cy z polonijnymi placówkami i towa
rzystwami naukowymi. Inny punkt 
planu przewiduje badania nad prasą 
polonijną. 

W trakcie pierwszego posiedzenia 

J. Skrzypek wygłosił referat na temat 
początków prasy polskiej w USA. Jak 
podał referent pierwsza polska gazeta 
w USA ukazała się w 1841 r. pt. Po
land, (d) 

Nagrody dla autorów 
radiowych i telewizyjnych 

Listę fundatorów nagród powięk
szył Zarząd Stowarzyszenia Autorów, 
przyznając szereg nagród, dla autorów 
wyróżniających się audycji radiowych 
i telewizyjnych. 

Wśród radiowców nagrody otrzy
mały m.in. następujące osoby: 

1) za twórczość dla dzieci: 
— Wanda Borudzka za cykl słu

chowisk pt. „Szukam przyjaciół", 
— Hanna Januszewska (tekst) i Ta

deusz Dobrzański (ilustracja muzyczna) 
za audycję „O flisaku i przydróżce", 

— Stefania Szuchowa za cykl au
dycji dla dzieci w wieku przedszkol
nym pt. „O Koziołku Rududu", 

— Władysław Dulęba (tekst) i Au
gustyn Bloch (muzyka) za audycję 
„Czarodziejska muzyka", 

— Feliks Rybicki za skomponowa
nie piosenek dla dzieci: „Wesoła po
dróż", „Miła jest podróż", „Będę kole
jarzem". 

2) za twórczość dla młodzieży: 
— Wacław Gołembowicz za gawę

dę „Decyduje ułamek miligrama", 
— Czesław Aniołkiewicz — za ilu

strację muzyczną słuchowiska pt. „Do
ktor Dolittle i jego zwierzęta". 

3) za twórczość oryginalnych słu
chowisk radiowych: 

— Krystyna Salaburska, Bronisław 
Wiernik — za całokształt twórczości. 

4) za działalność publicystyczną: 
— Bohdan Majchrzak, Ryszard 

Stawicki i dziewczyna anonim (nagro
dzono opowiadanie „Opowiadanie 
dziewczyny") 

— oraz nagrodzono następujących 
autorów: Andrzej Nowicki (za słucho
wisko rozrywkowe „Stary antyczny 
zegar"); Henryk Bardijewski (za gro
teskę satyryczną — „Dwa mikrosłucho-
wiska"); Jan Żabiński (za całokształt 
twórczości popularyzacyjnej w dziedzi
nie przyrody); Wł. Szpilman (za twór
czość piosenkarską); Bronisław Dar-
dziński (za prace reżyserskie i insceni-
zatorskie) oraz Józef Grotowski (za 
adaptację słuchowisk radiowych). 

W dziedzinie telewizji przyznano 
większość nagród za osiągnięcia 
w twórczości teatralnej, reżyserskiej 
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i inscenizatorskiej (w sumie 11 na
gród). M.in. nagrodzono J. Przyborę 
i J. Wasowskiego za stworzenie audy
cji estradowej „Kabaret starszych pa
nów". Przyznano też dwie nagrody 
dziennikarskie —i nagrodzone zostały 
reportaże Tadeusza Kurka (m. in. „Lu
dzie w bieli") i Tadeusza Kolińskiego 
(„Jacy jesteśmy"). (sd) 

Prasa w „Audiencji przez telefon" 

Tematem „Audiencji przez telefon" 
w dn. 9 czerwca — popularnej formy 
łączności Życia Warszawy z czytelni
kami — były sprawy dotyczące prasy 
polskiej, światowej oraz RSW „Prasa". 
Odpowiedzi udzielał prezes ZG RSW 
„Prasa" — Mieczysław Zawadka, naj
częściej pytano o liczbę tytułów 
gazet i czasopism,, wysokość nakładu, 
o rentowność prasy (od ilu tysięcy 
egzemplarzy gazeta przynosi dochód). 
Znaczna ilość uczestników „audiencji" 
domagała się zwiększenia objętości ga
zet oraz poprawienia jej szaty gra
ficznej, poprawy kolportażu. Postulo
wano wydawanie popularnego czasopi
sma naukowego dla młodzieży; jedna 
z czytelniczek domagała się w rubryce 
repertuaru wprowadzenia codziennej 
informacji o nowo ukazujących się 
książkach. (dz) 

Podpisanie porozumienia między 
Prensa Latina a PAP 

W pierwszej połowie maja przeby
wał w Warszawie Jorge Ricardo Ma-
setti, dyrektor Prensy Latiny. W cza
sie pobytu przedstawiciela kubańskiej 
agencji prasowej podpisana została 
umowa między Prensa Latina a Polską 
Agencją Prasową. (sdz) 

Gazeta z czasów „potopu" 

Na Pomorzu zachował się niezwy
kły biały kruk-egzemplarz gazety z cza
sów „potopu", z r. 1656. Przechowywa
ny u dr Łukowicza z Chojnic egzem
plarz opisuje ze wszystkimi szczegó
łami jak wojska króla jegomości Jana 
Kazimierza odebrały Szwedom Kalisz 
i Chojnice. (dz) 

Kromka filmowa dla Polonii 

Z przeznaczeniem dla środowisk 
polonijnych w świecie przygotowywane 
są w Polsce specjalne, kwartalne, 

dźwiękowe kroniki filmowe. Ukazały 
się w pierwszym półroczu 1960 dwie 
takie kroniki. Objęły one szereg tema
tów z życia kulturalnego, społecznego 
i gospodarczego Polski. (k) 

ORGANIZACJE 
MIĘDZYNARODOWE 

Laureaci nagród MOD za 1959 r. 

Zgodnie z uchwałą ГУ kongresu 
Międzynarodowej Organizacji Dzienni
karzy organizacja ta będzie przyzna
wać corocznie Międzynarodowe Nagro
dy Dziennikarskie za: 

1) wybitną działalność dziennikar
ską, która zgodnie z założeniami MOD 
przyczynia się do utrwalenia pokoju 
oraz wzajemnego zrozumienia i współ
pracy narodów; 

2) wybitne prace z dziedziny teorii 
dziennikarstwa; 

3) wybitne przyczynienie się do 
nawiązania szerokiej współpracy dzien
nikarzy. 

Z początkiem marca 1960 r. ogło
szono listę laureatów, pierwszy raz 
przyznanej Międzynarodowej Nagrody 
Dziennikarskiej. 

Laureatami nagród zostali: znany 
dziennikarz algierski i bojownik o wol
ność tego kraju H e n r i A l l e g; 
przewodniczący Związku Dziennikarzy 
Węgierskich, jeden z wybitnych publi
cystów węgierskich starszego pokole
nia, A r p a d S z a k a s i t s oraz 
dyrektor „Ouu Quec" — centralnego 
organu frontu patriotycznego Demo
kratycznej Republiki Wietnamu X u a n 
T h u y. 

Pierwszy z laureatów — Henri 
Alleg, autor wstrząsającej książki opi
sującej tortury stosowane przez spe
cjalne jednostki francuskie wobec 
uwięzionych Algierczyków, znajduje 
się już trzy lata w więzieniu bez pro
cesu i wyroku. (sdz) 

Narada rady redakcyjnej czasopisma 
„Problemy pokoju i socjalizmu" 

W dniach 13—16 kwietnia odbyła 
się w Pradze narada rady redakcyjnej 
czasopisma Problemy pokoju i socja
lizmu. W naradzie wzięli udział przed
stawiciele 36 partii komunistycznych 
i robotniczych. 
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Rada wysłuchała sprawozdania ko
legium redakcyjnego, omówiła zadania 
pisma i drogi ulepszenia pracy. Jedno
myślnie stwierdzono na naradzie, że 
pismo przyczynia się do zacieśniania 
jedności ideologicznej międzynarodo
wego ruchu komunistycznego, odgrywa 
ważną rolę w dziele rozwoju i naświe
tlania teorii marksistowsko-leninow
skiej, w walce przeciw rewizjonizmowi 
i dogmatyzmowi, w wymianie myśli 
i doświadczeń partii komunistycznych 
i robotniczych. (g) 

Posiedzenie IPI w Tokio 

W marcu 1960 r. odbyło się w To
kio dziewiąte posiedzenie Zgromadze
nia Ogólnego Międzynarodowego In
stytutu Prasowego (IPI). Przewodni
czącym zarządu IPI został wybrany 
redaktor naczelny angielskiego pisma 
Economist Donald Tyerman. Było to 
pierwsze posiedzenie Zgromadzenia 
Ogólnego na terenie Azji. Przedmio
tem obrad były sprawy sytuacji prasy 
na tym kontynencie. Szczegółowo omó
wiono problemy wolności prasy w Po
łudniowej Korei, Tajwanie oraz Tur
cji. W obradach głos zabierali również: 
były premier Burmy U Nu oraz przed
stawiciel ONZ Ralph Bunche. Następne 
posiedzenie IPI ma odbyć się w Tel 
Avivie w roku 1961. (jp) 

Konferencja w Bangkoku 

Z inicjatywy UNESCO odbyła się 
tutaj (zakończona 29 stycznia br.) dwu
tygodniowa konferencja w sprawie 
rozwoju środków informacji w Azji 
południowo-wschodniej. Brali w niej 
udział przedstawiciele 22 państw, eks
perci do spraw środków informacji 
z terenu Azji południowo-wschodniej 
oraz obserwatorzy z ramienia organi
zacji międzynarodowych, w tym IPI. 

Konferencja w Bangkoku skupiła 
uwagę na czterech głównych proble
mach informacji: dzienniki i czasopi
sma; agencje prasowe i telekomunika
cja; radio, telewizja i kino; szkolenie 
dziennikarskie oraz badania nad środ
kami informacji. 

Jak wynikało z przedłożonych ra
portów na terenie Azji płd.-wschodniej 
zamieszkuje 970 milionów ludzi. Uka
zuje się tam 1000 dzienników w ogól
nym nakładzie 45 milionów egzempla
rzy (z tego na 97 dzienników japońskich 
przypada 80°/o podanych nakładów glo

balnych) oraz 16.000 czasopism. Teren 
ten jest więc bardzo skąpo obsłużony 
przez prasę codzienną: brak co naj 
mniej 52 milionów egzemplarzy do 
globalnego nakładu dzienników, przyj
mując jako minimum ustalone przez 
UNESCO 10 egzemplarzy dzienników 
na 100 osób. 

W Bangkoku podjęto szereg posta
nowień zmierzających do przyspiesze
nia rozwoju środków informacji w Azji 
płd.-wschodniej. Konferencje w podob
nym celu przewidywane są dla Ame
ryki Łacińskiej na początek 1961 r. 
w Santiago (Chile) i dla Afryki w Ad
dis Abbebie w 1962 r. (k) 

Interpress-foto 1960 
Na pierwszą wystawę fotografii 

prasowej, zorganizowaną przez Mię
dzynarodową Organizację Dziennikarzy, 
zgłoszono 2668 zdjęć, wykonanych 
przez 727 reporterów z 32 krajów. Eks
ponowano zaś na wystawie 433 zdjęcia 
256 fotoreporterów. Klub fotografii 
prasowej SDP zgłosił 31 zdjęć. 

Złoty medal otrzymał Garanin 
(ZSRR „Chruszczow w Pittsburgu"), 
Krüger (Holandia —. „Strajk") oraz ja
pońska seria — „Ofiary Hiroszimy". 
Z Polaków — brązowym medalem za 
zdjęcie pt. „Odwrócone role" odzna
czony został E. Mościcki, fotorepor
ter Trybuny Mazowieckiej. (dz) 

Rocznica śmierci Twaina 

W tym roku wśród rocznic obcho
dzonych na apel Światowej Rady Po
koju jest również 50 rocznica śmierci 
dziennikarza i pisarza — Marka Twaina 
(21.IV.1910). Po wojnie jego książki 
ukazały się w Polsce w łącznym na
kładzie 777 tys. egzemplarzy. Najwięcej 
wydań spośród jego powieści miał 
,,Książę i żebrak". (k) 

V Kongres FIJET 

W dniach od 3—6.HI.1960 r. odbył 
się w Paryżu V Kongres Międzynaro
dowej Federacji Pisarzy i Dziennikarzy 
Turystycznych (FIJET) skupiający pi
sarzy i dziennikarzy, zajmujących się 
zagadnieniami turystyki. Ponadto or
ganizacja ta zajmuje się zbieraniem 
i przechowywaniem różnego rodzaju 
periodyków, publikacji i statystyk wy
dawanych w różnych krajach, a zwią
zanych ściśle z zagadnieniami tury-
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stycznymi. FIJET opracowując własne 
biuletyny i publikacje, ułatwia wy
mianę doświadczeń turystycznych oraz 
wymianę dziennikarzy między poszcze
gólnymi krajami. 

Na V kongresie FIJET'u w Paryżu 
Polskę reprezentowało trzech przed
stawicieli Komisji Turystycznej SDP: 
red. red. Kazimierz Koźniewski, Kazi
mierz Dębnicki i Jan Jaster. (dz) 

ALBANIA 

Radiofonia 

W kraju tym radiofonia rozwinęła 
się w zasadzie dopiero po wojnie. Ilość 
abonentów niedawno przekroczyła 25 
tysięcy (w 1957 r. niecałe 1,5 miliona 
mieszkańców). „Radio Tirana" jest in
stytucją państwową, dysponującą 8 
stacjami nadawczymi, z najsilniejszym 
nadajnikiem 50 kW. 

Do uruchomionej w Tiranie ra
diofonii przewodowej (dar Związku 
Radzieckiego) podłączono 10 tys. punk
tów odbioru. 

Program krajowy radiofonii al
bańskiej obejmuje 22 godz. dziennie 
(60% audycji — muzyka). Są również 
nadawane audycje w językach obcych 
dla zagranicy: w serbsko-chorwackim, 
greckim, arabskim, włoskim, angiel
skim i francuskim. 

(p) 

AUSTRIA 

Dzienniki socjalistyczne 

Socjalistyczna Partia Austrii wy
daje 5 dzienników o łącznym nakła
dzie 237.050 egz., 21 tygodników — 
643.350 egz. oraz 19 miesięczników. 
Najpopularniejszy dziennik socjali
styczny Arbeiter Zeitung założony 
w 1889 osiąga ok. 170 tys. egz. nakła
du. Według danych w „Europa Year 
Book 1959" jest to najwyższy nakład 
wśród dzienników austriackich. Prze
ciętny nakład jednorazowy dzienników 
austriackich waha się w granicach 
50—70 tys. egz. Ponad 100 tys. egzem
plarzy osiągają jedynie Neues Öster
reich (160.000), Der Express (140.000). 

(sd) 

BUŁGARIA 

I Zjazd dziennikarzy bułgarskich 
W dniach 11—12 marca 1960 r. 

obradował w Bułgarii I zjazd dzienni
karzy bułgarskich. Obrady, w których 
uczestniczyli przedstawiciele partii 
i rządu, poświęcone były problemom 
ideologicznym i zawodowym. Zasadni
czy referat wygłosił Sławczo Wasew 
(naczelny redaktor tygodnika Litera
turen Front): „Problemy naszego so
cjalistycznego rozwoju a zadania pra
sy." 

Dyskusja toczyła się wokół spraw 
warsztatowych, aktualnych zadań pra
sy, podniesienia jej poziomu, działal
ności związku zawodowego. Wysunięty 
postulat, by do związku należały „wy
łącznie osoby trudniące się na codzień 
rzemiosłem dziennikarskim", nie zo
stał przyjęty przez zebranych. 

Przewodniczącym związku został 
wybrany Georgi Boków, redaktor na
czelny dziennika, Robotniczesko Dęło. 

Z okazji zjazdu prasa nasza opu
blikowała dane dotyczące Związku Za
wodowego Dziennikarzy Bułgarskich. 
Organizacja ta, powstała w r. 1955, 
liczy obecnie 1700 członków, z czego 
większość (1250) jest zatrudnionych 
w Sofii. Tylko 239 kobiet jest człon
kami związku. Pod względem wy
kształcenia struktura członków związ
ku przedstawia się następująco: wyż
sze wykształcenie posiadają 902 osoby, 
wyższe niepełne — 197, średnie — 507, 
średnie niepełne — 54 osoby. 

Dziennikarze bułgarscy prowadzą 
ożywioną wymianę zagraniczną: w ub. r. 
za granicą przebywało 200 dziennika
rzy. Po otwarciu Międzynarodowego 
Domu Dziennikarza w Złotych Pia
skach przebywało w Bułgarii ponad 
1200 dziennikarzy z zagranicy. 

W Bułgarii ukazuje się 77 dzienni
ków w przeciętnym jednorazowym na
kładzie 3.450 tys. egzemplarzy oraz 
279 gazet zakładowych (w globalnym 
nakładzie 548 tys. egz.). Oprócz pism 
codziennych ukazuje się w Bułgarii 
306 innych periodyków o łącznym na
kładzie 2.400 tys. egz. W przeliczeniu 
na 1000 ludności wypada 410 egz. jed
norazowego nakładu. Warto zaznaczyć, 
że wśród państw europejskich Bułga-
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ria pod względem wysokości jedno
razowego nakładu na 1000 mieszkań
ców ustępuje jedynie Wielkiej Bry
tanii (573), Szwecji (462), Finlandii 
(420). W Polsce na 1000 ludności przy
padają 183 egzemplarze jednorazowego 
nakładu (dane za 1958 г.). (dz) 

Sprawy sądowe 

W drodze praktyki sądowej na
stąpiła zmiana w traktowaniu skargi 
o publiczne zniesławienie w prasie. 
Dotychczas sprawy te były rozpatry
wane przez sąd na skutek wniosków 
oskarżycieli prywatnych. Obecnie 
uznano, że waga tych zagadnień jest 
zbyt wielka i popieranie zarzutów 
przekazano prokuratorowi, natomiast 
występujący przed sądem dziennikarz 
otrzymał charakter „osoby urzędowej". 

Zmiany te są w Bułgarii przed
miotem dyskusji prasowej. Balgarski 
Żurnalist, organ Zawodowego Związku 
Dziennikarzy pisze, że nie ustalono 
jeszcze, komu przysługuje przywilej 
„osoby urzędowej", czy dotyczy to 
tylko członka redakcji, czy też rów
nież i współpracowników pozaredak-
cyjnych. Dyskutowane jest również 
przy tej okazji pojęcie wydawnictwa 
prasowego, którego pracownikowi słu
ży pozycja „osoby urzędowej", (jp) 

„Balgarski Żurnalist" 

W kwietniu br. minęła rocznica od 
ukazania się pierwszego numeru teore
tycznego miesięcznika dziennikarzy 
bułgarskich. 32-stronicowe numery 
(format A5) miesięcznika zawierają 
wiele interesujących artykułów na róż
ne tematy: od aktualnych politycznych 
problemów prasy bułgarskiej, poprzez 
sprawy warsztatu dziennikarskiego, do 
tematyki historycznej. (p) 

CHINY 

Konferencja dziennikarzy chińskich 

W marcu odbyła się w Pekinie 
II konferencja Ogólnochińskiego 
Związku Dziennikarzy. Uczestnicy 
konferencji zapoznali się z działalno
ścią Związku i przedyskutowali sta
tut. Wybrano również nowe władze 
Związku. (g) 

CZECHOSŁOWACJA 

Podnoszenie kwalifikacji dziennikarzy 

W ostatnich latach wiele uwagi 
poświęcono w Czechosłowacji podno
szeniu kwalifikacji pracowników pra
sy. Według danych z 1954 r. na 1716 
dziennikarzy, których wykształcenie 
zostało zweryfikowane, tylko 116 (7%) 
miało ukończone szkoły wyższe, 1103 — 
średnie (65%) i 497 niższe (28%). 
W ubiegłym roku na 1558 dziennika
rzy już 392 (25%) miało wyższe wy
kształcenie, 812 — średnie i 354 — 
niższe. Proporcje te w dalszym ciągu 
ulegają systematycznie zmianom dzię
ki temu, że wielu dziennikarzy stu
diuje zwyczajnie lub zaocznie na wyż
szych uczelniach. (p) 

Nakłady 
Według informacji podanych przez 

J. Siemka (Prasa Polska, nr 4, 1960) 
w Czechosłowacji ukazuje się 1426 
pism periodycznych o łącznym nakła
dzie jednorazowym 15.722.900 egzem
plarzy, z czego na Słowacji — 379 ty
tułów o nakładzie 3.475.400. 16 dzien
ników centralnych (łącznie z popołud
niowymi) wychodzi w nakładzie blisko 
2,5 miliona egz. 

Zakłady pracy wydają ponad 500 
gazet zakładowych, a powiaty 110 wła
snych organów, przeważnie tygodnio
wych. 

Organ КС KPCz Rude Pravo ma 
nakład 850.000 egz. w języku czeskim 
oraz od 1 stycznia br. wydawany w ję
zyku słowackim — a drukowany 
w Bratysławie —• 70.000 egz. 

Nakłady innych dzienników: Mlada 
Fronta (młodzieżowy) — 175.000; Prace 
(Zw. Zaw.) — 251.100; Obrana Lidu 
(organ armii) — 80.000; Vecerni Praha 
(popołudniówka) — 85.000. 

Przeciętne nakłady terenowych ga
zet wojewódzkich — 40 tys. egz., gazet 
zakładowych — 2.000, ale sięgają i do 
13.000, powiatowych — do 3.000 egz. 

(r) 

DANIA 

B. Russell laureatem 
nagrody dziennikarskiej 

Znany filozof angielski Bertrand 
Rüssel otrzymał nagrodę (w wysokości 
100 tys. koron duńskich) im. Sonninga 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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za „wybitne zasługi położone na polu 
wzbogacenia europejskiej cywilizacji". 
Nagrodę tą ufundował duński dzien
nikarz Sonning; jest ona przyznawana 
od ubiegłego roku. Pierwszym laurea
tem został szwajcarski działacz spo
łeczny, lekarz z zawodu Albert Schwei
tzer, (dz) 

GRECJA 

Zatwierdzenie wyroku na Glezosa 

Grecki Sąd Najwyższy po rozpra
wie rewizyjnej (12—26. III) zatwier
dził wyrok na dziennikarza i jednego 
z przywódców EDA Manolisa Glezosa 
oskarżonego o rzekome szpiegostwo. 
Glezos, bohater narodowy z czasów 
wojny, skazany został na 5 lat wię
zienia, 8 lat pozbawienia praw obywa
telskich i 4 lata deportacji na jedną 
z wysp Morza Egejskiego. 

Wyrok zapadł mimo protestów 
i oburzenia całej postępowej opinii 
świata. Protestowała również Między
narodowa Organizacja Dziennikarzy 
w imieniu swych 70 tys. członków 
z 60 krajów świata. Sekretarz MOD, 
Cruici, który przed rozpoczęciem roz
prawy przybył samolotem do Aten 
jako obserwator procesu, nie otrzymał 
zezwolenia na pobyt w Grecji i mu
siał ją opuścić. 

Glezos, który na łamach dziennika 
Avghi, umieścił przed procesem rewi
zyjnym list protestujący przeciwko 
temu bezprawnemu wyrokowi, skazany 
został dodatkowo na 7 mieś. więzienia, 
a redaktor Avghi Leonidas Kirkos na 
5 mieś. więzienia. (k) 

FINLANDIA 

Nowy dyrektor 
agencji prasowej 

Kierownictwo Fińskiej Agencji 
Prasowej (Suomen Tietotoimitso Oy, 
Fińska Notis Byraa) objął dr Kullervo 
Kilinen, docent nauk politycznych na 
uniwersytecie w Helsinkach. Dotych
czasowy szef tej placówki, dr. E. A. 
Berg ustąpił z zajmowanego stanowi
ska na skutek podeszłego wieku. Pełnił 
on tę funkcję od 1927 r. (dz) 

FRANCJA 

X Kongres Krajowej Federacji 
Prasy Francuskiej 

W pierwszej połowie maja obrado
wał w Deauville X Kongres krajowej 
Federacji Prasy Francuskiej. Głównym 
tematem posiedzenia była sprawa obro
ny wolności prasy. Szereg mówców 
(m. in. Albert Bayet, przewodniczący 
federacji), wyrażając niezadowolenie 
z powodu licznych konfiskat czasopism, 
domagało się przeprowadzenia odpo
wiednich zmian w ustawodawstwie by 
tym samym zmniejszyć ingerencję czyn
ników państwowych w sprawy prasy. 

(d) 

Nowy dyrektor AFP 

Rada administracyjna AFP wybra
ła w kwietniu br. zgodnie ze statutem 
(z 1957 r.) na stanowisko dyrektora 
generalnego tej agencji Jean Marina. 
Na kilka dni przed wyborami premier 
i minister informacji V Republiki zło
żyli na ręce kierownictwa AFP pro
jekt nowego statutu przewidującego 
m. in. zniesienie wyboru dyrektora 
generalnego. W wypadku przyjęcia tej 
poprawki do statutu zostałby zwięk
szony wpływ czynników państwowych 
na skład rady administracyjnej AFP. 
Pod wpływem protestu AFP rząd mu
siał zrezygnować ze zmiany statutu. 

Obecna rada administracyjna skła
da się z 16 osób: 8 przedstawicieli 
dzienników, 2 agencji, dyrektora ge
neralnego oraz 5 przedstawicieli rzą
du (1 przedstawiciel MSZ, 1 minister
stwa finansów, 1 ministerstwa infor
macji oraz 2 przedstawicieli radia i 
telewizji). (sdz) 

JAPONIA 

„Asahi Sonorama" 

Pierwszy numer japońskiego pisma 
dźwiękowego — Asahi Sonorama spot
kał się z wielkim zainteresowaniem 
czytelników i został natychmiast roz-
kupiony. Numer zawierał 12 stron „na
granych" (m. in. z pobytu premiera 
Chruszczowa w USA, zaślubiny na
stępcy japońskiego tronu, muzyka lu-
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dowa, okrzyki i nawoływania tłumu 
podczas japońskich rozgrywek base
ballowych, piosenka w wykonaniu 
Toni Sailera), doskonale wyreżysero
wanych pod względem akustycznym 
oraz 24 strony tekstów i ilustracji. 

(sdz) 

JUGOSŁAWIA 

Rozwój telewizji 
Pierwsza w tym kraju transmisja 

telewizyjna nadana została ze studia 
radia w Zagrzebiu 15 maja 1956 r. 
Niedługo później powstały trzy centra 
telewizyjne: w Zagrzebiu, Belgradzie 
i Lubljanie nadające programy ekspe
rymentalne. Obecnie programy nada
wane są 4—5 razy w tygodniu po kilka 
godzin dziennie i mogą być odbierane 
na terytorium zamieszkałym przez 5 
milionów ludzi. Ilość anten telewizyj
nych w Jugosławii w ciągu 1959 r. 
wzrosła z 2—3 tysięcy do 10.000. Te
lewizja jugosławiańska ma połączenie 
zarówno z Eurowizją, jak i prowizo
ryczne, narazie, z telewizją węgierską 
oraz czechosłowacką. W kwietniu br. 
podpisano w Sofii umowę o wymianie 
programowej z Bułgarią zarówno jeśli 
chodzi o audycje radiowe jak i telewi
zyjne, (k) 

Przemysł radiowy 

Jugosławiańskie przedsiębiorstwa 
przemysłu radiowego wyprodukowały 
w ub. roku 280 tys. radioodbiorników 
i 6.100 telewizorów. Tegoroczny plan 
produkcji zakłada: 310 tys. radiood
biorników i 20 tys. telewizorów, (k) 

NORWEGIA 

Telewizja 
W 1956 r. w Norwegii było za

ledwie 300 abonentów telewizyjnych 
i do dziś rozwój telewizji w Norwegii 
postępuje powoli m. in. z przyczyn 
geograficznego ukształtowania tego 
kraju. Ponad 10 lat ma jeszcze trwać 
rozbudowa stacji nadawczych, by 
umożliwić odbiór audycji w całym 
kraju. Obecnie programy nadawane 
są tylko dwa razy w tygodniu. W lecie 

tego roku mają być wprowadzone 
programy codzienne. (k) 

NRD 

Święto „Neues Deutschland" 

W drugiej połowie czerwca Berlin 
uczcił tradycyjne święto gazety NRD — 
Neues Deutschland — organu Cen
tralnego Komitetu SED. Ponad trzy 
tysiące przedstawicieli społeczeństwa 
zebrało się w Pałacu Sportu na uro
czystości swojej gazety. Przybyli też 
delegaci centralnych organów partii 
komunistycznych i robotniczych innych 
krajów. 

W czasie uroczystości naczelny re
daktor Neues Deutschland wręczył 
licznym korespondentom ludowym na
grody za współpracę z pismem. Odbyły 
się też zawody sportowe o nagrodę 
Neues Deutschland. Wzdłuż obydwóch 
stron Alei Stalina urządzono wystawę 
Neues Deutschland, na której znalazły 
się też materiały obrazujące pracę 
Prawdy, Humanité, Trybuny Ludu i in
nych braterskich organów. (g) 

NRF 

Wydawnictwa prasowe nielegalnej KPD 
Biuletyn SPD Pressemitteilungen 

und Informationen (z 26. 3. 1960), przy
taczając fragmenty przemówienia wice
przewodniczącego SPD, Waldemara 
von Knoeringen na zjeździe krajowym 
partii, podaje za mówcą następujące 
dane odnośnie działalności wydaw
niczej zdelegalizowanej KPD: na te
renie Niemiec zachodnich ukazuje się 
90 gazet nielegalnej KPD, 120 gazetek 
zakładowych i 130 gazet i czasopism 
wydawanych przez inne tajne organi
zacje komunistyczne. Ich ogólny mie
sięczny nakład wynosi ponad 2 min 
egzemplarzy. (d) 

Wzrost nakładów pism wojskowych 

W Niemczech zachodnich podnie
siono ostatnio nakład pism wojsko
wych. Zwiększono do 40 tys. egz. 
m. in. nakład Wehrausbildung in West 
und Bild, pisma przeznaczonego dla 
korpusu podoficerskiego. (sdz) 

10* 
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STANY ZJEDNOCZONE 

Nakłady magazynów 

W ciągu drugiego półrocza 1959 
nastąpił wzrost nakładów wielkich 
magazynów ilustrowanych o 5°/o. Ogól
ny nakład 167 wielkich magazynów 
(powyżej 100.000 nakładu) wynosił pod 
koniec ubiegłego roku 166.157.651 
egzemplarzy. Gdy chodzi o wzrost 
sprzedaży tych pism to prenumerata 
podniosła się o 6,8% a sprzedaż kio
skowa o 3,7%. (jp) 

Nagroda im. Duponta 

W 1942 r. została ustanowiona na
groda im. A. I. Duponta przez Jessi 
Bail Dupont dla uczczenia pamięci 
męża. Jest to nagroda przyznawana za 
zasługi położone w dziedzinie radia 
i telewizji. Laureatów wyznacza uni
wersytet w "Waszyngtonie i Lexington 
(Wirginia). 

Ostatnio nagrodę tę przyznano 
Davidovi Schoenbrun, amerykańskiemu 
korespondentowi i komentatorowi ra 
diowemu i telewizyjnemu z Paryża 
oraz stacjom telewizyjnym w Newark 
(N. Jersey) i stacji Koln w Lincoln 
(Nebrasca). Nagroda ta nie przynosi 
wprawdzie wysokich korzyści mate
rialnych, ale w świecie radiowym USA 
uznawana jest za wysokie wyróżnienie. 

(b) 

Mechaniczny redaktor 

Naukowcy z Cleveland skonstruo
wali elektronowy mózg, mający prak
tyczne zastosowanie w pracy redak
cji. Urządzenie to, nazwane „robot-
redaktor", może przeczytać, zapisać 
tytuły i posegregować 3 tys. artykułów 
w ciągu 12 minut. (sdz) 

Katedra dziennikarstwa w Princetown 
W Princetown w USA utworzona 

została przy Szkole Zagadnień Pu
blicznych i Międzynarodowych im. 
Woodrow Wilsona katedra dzienni
karstwa i służby informacyjnej. Ka
tedrę ustanowił Uniwersytet. 

Do czasu mianowania stałego pro
fesora seminaria prowadzić będą wy
bitni dzienikarze. (g) 

3 miliony „Time'u" 
Amerykański tygodnik Time osiąg

nął w marcu br. — w 37 rocznicę 
swego istnienia — nakład sięgający 
powyżej 3 milionów egzemplarzy. Ilość 
czytelników tego tygodnika oceniana 
jest na 12.500.000 osób w 121 krajach. 

Nakłady poszczególnych wydań 
przedstawiają się następująco: 

Wydanie USA 2.480.000 
Time Ameryka Łacińska 69.000 
Time Pacyfik 100.000 
Time Atlantyk 160.000 
Time Kanada 215.000 
Wydania międzynarodowe Time 

drukowane są w Tokio, Melbourne, Ha
wanie, Paryżu i Chicago wyłącznie 
w języku angielskim. Time zapocząt
kował wydania międzynarodowe 
w okresie II wojny światowej, kiedy 
wojska amerykańskie znalazły się 
w różnych stronach świata. Np. 
w 1941 r. powstał Time Air Express, 
który następnie przekształcił się w wy
danie Time Latin America, a w 1943 r. 
założone zostało wydanie Time Canada. 

Dzięki wydaniom drukowanym 
poza granicami USA i wskutek roz
woju komunikacji lotniczej, można 
obecnie nabyć Time w stolicach róż
nych krajów niejednokrotnie wcześniej 
niż w kioskach niektórych miast ame
rykańskich. Do Polski przychodzi do 
sprzedaży 500 egzemplarzy tygodnika 
Time. (g) 

SZWAJCARIA 

100.000 teleabonentów 

Dopiero w kwietniu tego roku za
rejestrowano 100-tysięcznego abonenta 
w bogatej Szwajcarii. Wprawdzie 
Szwajcaria liczy niewiele ponad 5 mi
lionów mieszkańców, ale i tak owe 
100 tys. jest ilością zadziwiająco małą 
(w Polsce — 31 grudnia 1959 r. było 
238.444 teleabonentów). (p) 

SZWECJA 

Radio i telewizja 
Półmilionowym deficytem (w ko

ronach) zamknęła radiofonia szwedzka 
ubiegły rok. Mają temu zaradzić ostre 
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cięcia etatowe. Równocześnie telewizja 
rozwinęła się w tym kraju w ciągu 
czterech lat do rozmiarów przekra
czających nawet Włochy czy Wielką 
Brytanię. Szwecja ma jedną z najgę-
ściejszych sieci telewizyjnych w Eu
ropie, (p) 

WIELKA BRYTANIA 

Nowy dziennik angielski 

25 kwietnia ukazał się w Wielkiej 
Brytanii nowy dziennik New Daily. 
Redaktorem naczelnym został mia
nowany Edward Mortell przywód
ca „Ludowej Ligi Działającej na 
Rzecz Obrony Wolności", zrzeszającej 
60 tysięcy członków. Redakcja zazna
cza, że pismo adresowane jest do „lu
dzi, którzy potrafią samodzielnie my
śleć". Warto dodać, że jest to pierwszy 
całkowicie nowy dziennik, jaki powstał 
w Anglii od 30 lat. 

Rok bieżący można nazwać rokiem 
jubileuszowym prasy angielskiej: 18 
pism obchodzi w tym roku stulecie 
swego istnienia. Tę granicę ukazywa
nia się utrzymały m. in. Universe, 
Bronsgrove, Droitwitch and Redditch 
Weekly Messenger, Driffield Times, 
Knutsford Guardian i nne. 

Bardziej popularne dzienniki an
gielskie wśród czytelników polskich 
już dawno obchodziły swe jubileusze 
100-lecia. M. in. początki The Daily 
Telegraph and Morning Post sięgają 
1772 г., Evening Standard — 1827, Ti
mes — 1785. (dz) 

„Definition" 

W Londynie ukazał się pierwszy 
numer nowego czasopisma filmowego 
pt. Definition. Pismo redagowane jest 
przez grupę młodych krytyków filmo
wych „zbuntowanych przeciwko kon
formizmowi i niesamodzielności ofi
cjalnej krytyki filmowej". (sd) 

WŁOCHY 

Telewizja 
W ciągu 1959 r. wybudowano we 

Włoszech 125 nowych stacji telewizyj

nych. Łącznie na koniec roku działały 
w tym kraju 272 stacje. (p) 

Zmiana redaktora 
„Osservatore Romano" 

Z dniem 1 kwietnia obowiązki re
daktora naczelnego organu watykań
skiego Osservatore Romano przejął 
Rajmund Mazini, dotychczasowy re
daktor naczelny katolickiego dziennika 
L'Avenire d'Italia, ukazującego się 
w Bolonii. Stanowisko zastępców re
daktora naczelnego objęli Lolli i Ales-
sandrini. Poprzedni redaktor G. Tore 
kierujący od 40 lat został mianowany 
„honorowym redaktorem pisma", (dz) 

ZR A 

Nacjonalizacja prasy 
Prasa ZRA została dekretem rzą

dowym z maja br. podporządkowana 
Unii Narodowej .organizacji zastępują
cej rozwiązane partie polityczne. Po
wodem tej decyzji było m. in. (wg. o-
świadczenia Nassera): przyjmowanie 
płatnych ogłoszeń politycznych od am
basadorów obcych, występowanie prze
ciwko państwowym instytucjom gospo
darczym, publikowanie nieścisłych de
klaracji oficjalnych, wprowadzających 
tym samym w błąd czytelników, pogoń 
za sensacją i unikaniem tematyki 
z życia mas ludowych. 

Przed wydaniem dekretu rząd dy
sponował w Kairze dwoma dziennikami 
w języku arabskim: Al Gumhuria, Al 
Masa; obecnie zaś uzyskał wpływy nad 
dwoma najbardziej poczytnymi tytu
łami: Al Achbar i Al Ahram. Przejęte 
zostały również koncerny „Achbar el 
Jom", „Dar el Hilai" i „Rose el Ju-
sefi", wydające dotąd prawie wszystkie 
tygodniki i miesięczniki arabskie. 

Warto dodać, że Mustafy Amin, 
jeden z właścicieli Al Achbar, został 
mianowany wiceprzewodniczącym rady 
tego wydawnictwa. Resortem prasy 
Unii Narodowej kieruje pułkownik 
Hatema, przedstawiciel prawicowego 
skrzydła oficerów nasserowskich. 

Na mocy decyzji dekretu właści
ciele wydawnictw mają w ciągu 20 lat 
otrzymać równowartość swoich mająt
ków, zaś dziennikarze mogą otrzymać 
w przeciągu 40 dni zezwolenie na kon
tynuowanie pracy zawodowej. (sd) 
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ZSRR 

Dzień prasy ZSRR 
Dzień 5 maja, dzień w którym 

ukazał się 1 numer Prawdy — central
nego organu Rosyjskiej Socjaldemokra
tycznej Partii Robotniczej (1912) jest 
obchodzony w ZSRR jako dzień prasy. 

Okolicznościowy numer Prawdy 
zawierał m.in. artykuł Lenina zatytu
łowany „Rocznica Prawdy" („Robocze 
poparcie robotniczej gazety"). Artykuł 
ten opublikowany był 6 maja 1913 r. 
w Prawdzie bez podpisu. Obecnie — 
jak podaje Instytut Marksizmu-Leni-
nizmu — stwierdzono, że artykuł ten 
napisał Lenin. 

Izwiestia podały szereg danych 
o wydawnictwach Związku Radzieckie
go. W roku 1959 wychodziły tu 10.603 
gazety w 63 językach o rocznym nakła
dzie 13,5 mld egz. i 908 czasopism 
w nakładzie 515 min egzemplarzy. 
Wydano również 69.072 książki o łącz
nym nakładzie 1.189 min egzemplarzy. 
W 1913 na 100 mieszkańców Rosji wy
padały 2 gazety; obecnie — na taką 
samą ilość mieszkańców wypada 30 
egzemplarzy. (sd) 

Wkrótce pełna radiofonizacja 

Nie ma już prawie domu w ZSRR, 
w którym nie słuchano by radia. Ilość 
zainstalowanych głośników radiowych 
osiągnęła liczbę 28 milionów. W okre
sie powojennym zakupiono 25 milio
nów radioodbiorników. Związek Ra
dziecki znajduje się obecnie u progu 
całkowitej radiofonizacji. W związku 
z tym coraz większej wagi nabiera 
sprawa jakości audycji radiowych 
i kwalifikacji dziennikarzy radiowych. 

(9) 
Prasa USRR 

Na terenie Ukraińskiej Socjali
stycznej Republiki Rad ukazuje się 
3219 gazet o nakładzie ponad 10 mi
lionów egz. i 89 czasopism o nakładzie 
1.350 tys. Na 1000 mieszkańców Repu
bliki przypada przeciętnie 420 egz. ga
zet i czasopism. (k) 

Film o dziennikarzach 
Centralne Studio Filmów Doku

mentalnych Związku Radzieckiego na
kręciło film dokumentalny pt. „Na 
pieriedniem kraje żizni" (Na czołowym 
brzegu życia) poświęcony trudnej i od
powiedzialnej pracy dziennikarzy. Sce

nariusz i tekst filmu —•. W. Osminina, 
reżyser — N. Sołowiewa. Po raz pierw
szy wyświetlono film na "ekranach 
ZSRR w dniu prasy radzieckiej — 5 ma
ja, (g) 

„Kinożurnalisty" 

— tak nazywają się w Związku Ra
dzieckim twórcy kroniki filmowej 
i krótkometrażowych dokumentalnych 
filmów-reportaży. 

Duże osiągnięcia ma w tej dzie
dzinie studio w Rostowie nad Donem. 
Wypuszcza ono rocznie 96 kronik fil
mowych „Nad Donem i w Kubaniu", 
„Nowości tygodnia" oraz dziesiątki 
filmów krótkometrażowych o tema
tyce gospodarczej, kulturalnej, tury
stycznej. Rostowskie studio kroniki 
filmowej posiada korespondentów na 
ogromnym obszarze od Moskwy aż do 
Kaukazu. (g) 

Zmarł wybitny publicysta G. Rassadin 

W kwietniu zmarł nagle członek 
kolegium redakcji Sowietskaja Rossija, 
redaktor działu międzynarodowego 
G. I. Rassadin. Był on jednym z czo
łowych radzieckich publicystów mię
dzynarodowych. W latach 1949—1958 
korespondent Prawdy w Stanach Zjed
noczonych i Francji. Przez wiele lat 
pracował na odpowiedzialnych stano
wiskach w dyplomacji. (g) 

Książka o Fucziku 
Nakładem wydawnictwa „Sowiet-

skij Pisatiel" ukazała się w Związku 
Radzieckim książka pt. „Juliusz Fu-
czik. Życie i Twórczość" („Juliusz Fu-
czik, Oczerk żizni i tworczestwa") 
pióra T. Wanowskiej. (g) 

Dziennikarze chińscy w ZSRR 
Przez dwa tygodnie bawiła w ma

ju w ZSRR delegacja Ogólnochińskie-
go Związku Dziennikarzy przybyła na 
zaproszenie Związku Dziennikarzy Ra
dzieckich. W skład delegacji wchodzili 
odpowiedzialni pracownicy prasy cen
tralnej i terenowej. Przewodniczył de
legacji zastępca dyrektora Agencji 
Sinhua. (g) 

Kolorowa telewizja 
W maju rozpoczął w Leningradzie 

pracę doświadczalny ośrodek telewizji 
kolorowej, który powstał przy współ
pracy szeregu leningradzkich zakładów 
radiotechnicznych i naukowców z Elek-
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trotechnicznego Instytutu Łączności 
im. prof. M. A. Boncz-Brujewicza. 

Dwanaście telewizorów dostoso
wanych do telewizji kolorowej rozpo
częło systematyczny odbiór audycji. 
W pierwszym rzędzie w telewizory 
„kolorowe" zaopatrzone zostaną domy 
kultury i kluby. (g) 

Dyplomy Światowej Rady Pokoju 

Światowa Rada Pokoju i Radziecki 
Komitet Obrony Pokoju przyznały licz
nej grupie dziennikarzy radzieckich 
dyplomy honorowe za aktywną działal
ność w dziedzinie obrony pokoju. 

Dyplomy Światowej Rady Pokoju 
otrzymali: naczelny redaktor czasopi
sma Sowietskaja Żenszczina M. D. 
Owsiannikowa, dyrektor generalny 
agencji TASS N. G. Palgunow, naczel
ny redaktor Sowietskoj Rossiji I. S. Pu-
stowałow, redaktor gazety Moskowska-
ja Prawda A. M. Subbotin. 

Wśród nagrodzonych dyplomami 
Radzieckiego Komitetu Obrony Pokoju 
są: redaktor naczelny gazety Lenin-
gradzkoje Znamia W. N. Gołubiew, se
kretarz zarządu Związku Dziennikarzy 
Radzieckich P. P. Jerofiejew, redaktor 
działu krajów socjalistycznych Praw
dy P. A. Naumow, naczelny redaktor 
Krokodyla M. G. Semionow. 

Dyplomy wręczył odznaczonym 
sekretarz Światowej Rady Pokoju W. 
M. Czchikwadze. (g) 

Zmiany na rynku prasowym 
Promy szlenno-Ekonomiczeskaja Ga-

zieta — organ państwowego komitetu 
naukowo-technicznego przy Radzie Mi
nistrów ZSRR uległa reorganizacji i od 
maja 1960 wychodzi jako organ КС 
KPZR pod nazwą Ekonomiczeskaja Ga-
zieta. Redaktorem został mianowany 
Aleksander Baulin. 

Zmieniły się też — wraz z reorga
nizacją —i zadania gazety. Stała się 
ona pismem masowym, wychodzącym 
sześć razy w tygodniu i naświetlającym 
szeroko życie ekonomiczne kraju, pro
blemy stworzenia materialno-technicz
nej bazy komunizmu, racjonalnego 
rozmieszczenia sił produkcyjnych, za
gadnienia naukowe, postęp techniczny, 
działalność zakładów przemysłowych 
i przedsiębiorstw, a także sprawy 
związane ze współzawodnictwem pra
cy. Jednym z ważnych zadań pisma 
jest również szerokie propagowanie 
doświadczeń nowatorów produkcji. 

* 
W kwietniu ukazał się pierwszy 

numer Sielskoj Zizni — organu КС 
KPZR. Pismo wychodzi sześć razy 
w tygodniu i w niedziele zawiera 
specjalny dodatek. Objętość pisma wy
nosi 12 stron połowy formatu Prawdy. 

Sielska ja Zizń wychodzi w miejsce 
gazety Sielskoje Choziajstwo (Gospo
darka Rolna), która była organem Mi
nisterstwa Rolnictwa i КС Związku 
Zawodowego Robotników i Pracowni
ków Rolnictwa. 

Czasopismo ma za zadanie m. in. 
szeroko naświetlać życie gospodarcze, 
społeczne i kulturalne wsi radzieckiej, 
działalność wiejskich organizacji par
tyjnych, propagować osiągnięcia przo
dujących kołchozów, a także osiągnię
cia gospodarki rolnej krajów demo
kracji ludowej i omawiać problemy 
rolnictwa państw kapitalistycznych. 

Część gazety jest mutowana, tak 
aby objąć problematykę rolną całego 
kraju. (g) 

* 
Izwiestia, organ radzieckich związ

ków zawodowych ukazuje się z dniem 
1 czerwca br. jako dziennik wieczorny. 
Redaktorem pozostał nadal znany 
dziennikarz radziecki Adżubej. Nakład 
1,5 mld egzemplarzy. (sdz) 

Za rubieżom to tytuł nowego ra
dzieckiego tygodnika, którego pierwszy 
numer pojawił się w kioskach w dniu 
18 czerwca br. Za rubieżom jest wy
dawnictwem Związku Dziennikarzy 
ZSRR i stanowi cotygodniowy przegląd 
prasy zagranicznej. Objętość pisma 
wynosi 32 strony dużego formatu. 

Redakcja tygodnika zwracając się 
w pierwszym numerze pisma do czy
telników pisze m. in., że będzie ono 
szeroko zaznajamiać społeczeństwo ra
dzieckie z politycznymi, ekonomiczny
mi i kulturalnymi procesami zachodzą
cymi za granicą, z zewnętrzną i we
wnętrzną polityką państw kapitali
stycznych, z rozwijającą się w świecie 
walką klasową i ideologiczną. 

Nowy tygodnik postawił sobie rów
nież jako cel pokazanie jak odnosi się 
zagranica do polityki Związku Radzie
ckiego i innych krajów socjalistycznych 
oraz naświetlenie rozdźwięków w świe
cie kapitalistycznym. Wiele uwagi po
święca tygodnik walce narodowo-wy
zwoleńczej narodów Azji, Afryki 
i Ameryki Łacińskiej. (g) 



KRONIKA PRASY I RADIA 
(Marzec — kwiecień 1960 *) 

JUBILEUSZE 

— 5000 numer Głosu Wielkopol
skiego w Poznaniu (2.III) 

— 15-lecie dziennika lubelskiego 
Sztandar Ludu. Pierwsza wojewódzka 
gazeta partyjna wydawana po wyzwo
leniu. Redakcja otrzymała życzenia od 
I Sekretarza КС PZPR Władysława 
Gomułki (13.Ш) 

— 100 numer studenckiego tygod
nika Politechnik w Warszawie i 25-
lecie istnienia pisma (14.111) 

— 500 numer pisma Milicji Oby
watelskiej W służbie narodu, a zara
zem 15-lecie istnienia pisma, kolporto
wanego wewnętrznie (nr jubileuszowy 
w nakładzie 40 tys. egz.). Z tej okazji 
rozkaz specjalny Komendanta Gł. MO 
gen. E. Dobieszaka oraz list gratula
cyjny ministra spraw wewnętrznych 
W. Wichy. (15.111) 

— 30-lecie pracy Zbigniewa Ś w i ę -
t o c h o w s k i e g o , jednego z najstar
szych warszawskich spikerów Polskie
go Radia (22.111) 

— 15-lecie Tygodnika Powszechne
go w Krakowie (24.111, nr jubileuszowy 
z 27.111) 

— 10-lecie Nowej Kultury. Pismo 
powstało z połączenia poprzednio uka
zujących się tygodników Kuźnica 
i Odrodzenie (2.IV) 

— 10-lecie Klubu MPiK w Krako
wie (10.IV) 

— 200 numer Gazety Częstochow
skiej, a zarazem piąty rok istnienia te-

*) Kroniką za styczeń i luty 1960 po
daliśmy w numerze 1 „Zeszytów". 

go tygodnika regionalnego, posiadają
cego cztery mutacje (13.IV) 

—• 15-lecie tygodnika Przekrój, k tó
rego 1 numer ukazał się w Krakowie 15 
kwietnia 1945 r. Pierwszy po wojnie 
polski magazyn ilustrowany. Zarazem — 
15-lecie kierownictwa redakcją przez 
Mariana E i 1 e g o. 

— 1000 numer Dziennika Ludo
wego codziennego organu NK ZSL za
łożonego w 1945 r. i wznowionego 
w 1957 r. po kilkuletniej przerwie. 
Spotkanie zespołu Dziennika z kierow
nictwem NK ZSL. (14.IV) Redakcja 
otrzymała również list gratulacyjny od 
prezesa NK ZSL Stefana Ignara (15.IV) 

—' 15-lecie powojennego tygodnika 
lotniczego Skrzydlata Polska, a zara
zem 30-lecie istnienia pisma założonego 
w 1930 r. 

— 150 numer miesięcznika poświę
conego kulturze antycznej Meander (IV) 

—i 15-lecie Drukarni Wojskowej 
w Łodzi. 

— 10-lecie miesięcznika Radar — 
Młodzież Świata (IV) 

— 10-lecie polskiego wydania No
wych Czasów, radzieckiego tygodnika 
poświęconego polityce międzynarodo
wej. 

— 50 numer czasopisma Polski 
Handel Zagraniczny i 10-lecie tego pe
riodyku wydawanego w 4 wersjach 
językowych: angielskiej francuskiej, 
niemieckiej i hiszpańskiej. 

— Jubileusz drukarzy z Gnieźnień
skich Zakładów Graficznych: 50-lecie 
pracy M. P i e k a r s k i e g o i L . M a -
j e r o w i c z a ; 35-lecie pracy J. 
K a c z m a r k a , L. M a ł e c k i e g o 
i L. P r i b e g o ; 25-lecie pracy 
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H. P ó ź n e g o , J. B o g o n i e w -
s k i e g o , F. U s z a k i e w i c z a , W. 
H y ż a k a , E. L e w a n d o w« k i e 
g o i E. Ł a b e n c k i e g o . 

NAGRODY — KONKURSY 

— Zarząd Oddziału katowickiego 
SDP ufundował z okazji 15-lecia wy
zwolenia Śląska i Zagłębia Dąbrow
skiego nagrody, które otrzymali: I. 
B e d n a r e k - S o k o ł o w s k a (Tele
wizja), W. D o b r o w o l s k i (radio 
Katowice), Z. G r o s s e r (Wieczór), 
B. K o n e c k i (Trybuna Robotnicza), 
J. L i t w i n (Trybuna Robotnicza), 
H. M a r k i e w i c z o w a (Dziennik 
Zachodni), E. P i e s t r z y ń s k i 
(Trybuna Robotnicza), J. R a k o c z y 
(Dziennik Zachodni), B. S u r ó w k a 
(Dziennik Zachodni). 

— MRN Grudziądza przyznała po 
raz pierwszy w tym roku z okazji 
wyzwolenia nagrody artystyczne. Wśród 
laureatów — Władysław D u n a r o w -
s к i (za pracę pisarską i publicystycz
ną). 

— Nagrody 15-lecia przyznane 
przez Prezydium WRN we Wrocławiu 
otrzymali m.in. Władysław В i e ł o-
w i с z redaktor nacz. Gazety Robot
niczej i Tadeusz L u t o g n i e w s k i 
redaktor nacz. tygodnika Odra. 

—i Nagrodę publicystyczną Prezy
dium RN Wrocławia otrzymał Ryszard 
S k a ł a ze Słowa Polskiego. 

— Wręczenie nagród Klubu Kry
tyki Filmowej SDP za najlepsze filmy 
1959 r. (4.III) 

— Nagrodę Dziennika Polskiego 
za osiągnięcia artystyczne w 1959 r. 
otrzymał Bolesław K s i ą ż e k , wy
bitny ceramik z Łysej Góry. Wręcze
nie — w czasie otwarcia wystawy jego 
prac w Tarnowie (30.111) 

— Życie Warszawy ufundowało 
nagrodę dla Mistrza Techniki w prze
myśle warszawskim za najlepsze 
osiągnięcia lub usprawnienie technicz
ne w roku 1959. 

— Edward M o ś c i c k i , fotore
porter Trybuny Mazowieckiej otrzymał 
jeden z brązowych medali (jedyny Po
lak) na Interpress Foto 1960 w Berlinie 
(NRD), to jest na międzynarodowej 
wystawie fotografii prasowej (IV) 

— Aleksander J a c k i e w i c z i 
Zygmunt K a ł u ż y ń s k i laureatami 
dorocznej nagrody im. Karola Irzy
kowskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
krytyki filmowej. 

— Nagrodę Prezydium MRN w 
Szczecinie za działalność publicystycz
ną otrzymał redaktor rozgłośni szcze
cińskiej Polskiego Radia Władysław 
D a n i s z e w s k i . 

— Marian P o d g ó r e c z n y z 
Dziennika Bałtyckiego otrzymał wy
różnienie w konkursie literackim KG 
MO i Wyd. MON ogłoszonym w 15-
lecie MO. 

— Wręczenie Nagrody Krytyki Te
atralnej im. Boya za 1959 r. Erwinowi 
A x e r o w i (24.IV) 

—• Wyniki konkursu o „Złote pió
ro" (nagroda Klubu Dziennikarzy 
Sportowych) ogłoszone w czasie wal
nego zebrania Klubu (23.IV). Główna 
nagroda — „Złote pióro": Edward 
T r o j a n o w s k i (Trybuna Ludu), 
nagroda młodych: Ł. J e d l e w s k i 
(Sportowiec), wyróżnienie dwu mło
dych dziennikarzy: A. J u с e w i с z 
(Express Wieczorny) i R. M a l i 
n o w s k i (Gazeta Krakowska). Na
groda specjalistyczna: S. S i en i a r -
s k i (Sport). 

— Nagrodę artystyczną wrocław
skiej prasy na I960 przyznano Józefowi 
P i e r a c k i e m u za całokształt pracy 
aktorskiej w teatrze i radiu (25.IV) 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

— Udział delegacji polskiej (red. 
red. K. K o ź n i e w s k i , K. D ę b 
n i c k i i J. J a s t e r ) w V Kongresie 
Międzynarodowej Federacji Pisarzy 
i Dziennikarzy Turystycznych (FIJET) 
w Paryżu (3—6.III) 

— Jako gość SDP przebywał 
w Polsce kierownik wydziału zagra
nicznego Związku Dziennikarzy Wę
gierskich Sandor H e m b e r g e r 
(4—19.111) 

— Na zaproszenie Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Chińskich udała się z re 
wizytą do Chin delegacja SDP na czele 
z przewodniczącym Zarządu Gł. SDP 
M. F. R a k o w s k i m (wyjazd z War
szawy 8.III) 

— 3-osobowa delegacja SDP na 
zaproszenie Związku Dziennikarzy Wę-
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gierskich odwiedziła Wągry i brała 
udział w uroczystościach związanych 
z 15-leciem wyzwolenia Węgier. 

— Z ramienia SDP brał udział 
w zjeździe dziennikarzy irackich Ry
szard W o j n a (7—8.IV) 

— Delegacja SDP na zaproszenie 
Związku Dziennikarzy NRD brała 
udział w Międzynarodowej Konferencji 
Fotoreporterów (pod patronatem MOD) 
w Berlinie. 

— W Neapolu odbył się Kongres 
Międzynarodowego Związku Dzienni
karzy Sportowych z udziałem przed
stawicieli 20 państw. Z Polski uczestni
czyli red. red. Z m a r z l i k i M a 
l i s z e w s k i . 

•—< Wizyta w Polsce delegacji NRD 
celem omówienia bezpośredniej wymia
ny programów telewizyjnych z Polską 
(19—22.IV) 

RSW „PRASA" 

—• Prasowo-wydawnicza narada 
w Białymstoku z udziałem wiceprezesa 
Dobrosława K o b i e l s k i e g o , dyr. 
Ernesta F a l k a i red. Piotra Z i e 
l i ń s k i e g o , jako przedstawicieli Za
rządu Głównego oraz redaktorów nacz. 
Gazety Białostockiej, Sztandaru Ludu, 
Głosu Olsztyńskiego i tyg. Niwa. 
(15.111) 

— Utworzenie jednego Szczeciń
skiego Wydawnictwa Prasowego RSW 
„Prasa" w miejsce dwóch odrębnych 
wydawnictw Głosu Szczecińskiego 
i Kuriera Szczecińskiego. (1JV) 

— W Krakowie odbyła się narada 
prasowo-wydawnicza z udziałem pre
zesa Zarządu Głównego Mieczysława 
Z a w a d k i , wiceprezesów Dobrosława 
K o b i e l s k i e g o i Mariusza K w i a t 
k o w s k i e g o , zastępcy kierownika 
Biura Prasy КС PZPR Józefa S i e m-
k a oraz naczelnych redaktorów pism 
krakowskich. Referat otwierający na
radę wygłosił dyr. Krakowskiego Wy
dawnictwa Prasowego Edmund K r ó l . 
W naradzie brali także udział przed
stawiciele KOBP. (1.IV) 

PERSONALNE 

— W związku z odwołaniem Fe
liksa Starca, red. nacz. tyg. Zarzewie, 

stanowisko to objął Zygmunt M a r 
k o w i c z . (15.11) 

* 
— Władysław В i e ł o w i с z re

daktorem nacz. Gazety Robotniczej we 
Wrocławiu. Dotychczasowy red. nacz. 
Roman Werfel został powołany na 
stanowisko sekr. KW PZPR we Wro
cławiu. (1.Ш) 

— Zdzisław P i ś mianowany 
p. o. red. nacz. Głosu Koszalińskiego 
w związku z odwołaniem red. nacz. 
Wojciecha Pomykały i jego zastępcy 
Andrzeja Czechowicza. (1.IV) 

— Stanisław G o l e ń redaktorem 
nacz. Nowin Rzeszowskich w związku 
z odwołaniem z tego stanowiska Ed
munda Głombikowskiego (1.IV) 

— Kierownictwo redakcji Dzien
nika Ludowego, organu ZSL objął 
Stanisław C i e ś l a k . Poprzedni re
daktor, Marian Kubicki, odszedł na 
stanowisko sekretarza Klubu Posel
skiego ZSL. (23.111) 

PROCESY PRASOWE 

— Sąd Powiatowy w Koszalinie 
umorzył sprawę karną przeciw red. 
Tadeuszowi K u b i k o w i z Głosu 
Koszalińskiego, wniesioną przez jed
nego z komorników koszalińskich. (IV) 

ROŻNE 

— Narada prasowa zorganizowana 
przez redakcję Biuletynu „Wiedza 
i Technika" AR. Przewodniczył red. 
nacz. AR J. G r u s z k i e w i c z . Na 
naradzie przemawiał m.in. kierownik 
Biura Prasy КС PZPR Artur S t a-
r e w i с z. (III) 

— Pierwsza bezpośrednia transmi
sja telewizji warszawskiej z Paryża 
(konferencja prasowa N. S. Chruszczo-
wa). Audycja nadawana została poprzez 
kabel telewizji NRF, NRD, Czechosło
wacji (2.IV) 

— Otwarcie I Okręgowej Wystawy 
Fotografi Prasowej w Katowicach 
(Klub Pracy Twórczej). 238 prac 17 fo
toreporterów (2.IV) 

— W Polskim Radiu w Warszawie 
odbyła się narada poświęcona roli ra 
dia i telewizji w obchodach 1000-lecia 
z udziałem przedstawicieli nauki. Re-
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ferat wstępny B. L e ś n o d o r s k i e -
g o (6.IV) 

— Trzydniowy rajd kilkunastu 
dziennikarzy z całego kraju po Dolnym 
Śląsku. Organizator — żarz. wojew. 
TRZZ (7—9.IV) 

— Narada w Biurze Prasy КС 
PZPR poświęcona poziomowi technicz
nemu zdjęć zamieszczanych w prasie, 
z udziałem sekretarzy redakcji, dyrek
torów wydawnictw prasowych z War
szawy, dyrektorów drukarń i kierow
ników chemigrafii, a także przedstawi
cieli Zarządu Gł. RSW „Prasa", Zjedn. 
Przem. Poligraficznego, GUKP, SDP 
i CAF (8.IV) 

— Klub Publicystów Lotniczych 
oraz redakcja tygodnika Skrzydlata 
Polska zorganizowały I festiwal fil
mów lotniczych (10—15.IV) 

— Sekretariat КС PZPR podjął 
uchwałę w sprawie krytyki prasowej 
(zob. także w dziale „Informacje z kra
ju i świata") (IV) 

— Ogólnopolska sesja dziennika
rzy w Poznaniu poświęcona problemom 
kulturalnym Poznania i Wielkopolski 
(23—24.IV) 

— Walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Klubu Dziennikarzy Sporto
wych w Warszawie. Wybór nowego 
zarządu z prezesem Z. M i k o ł a j c z a 
k i e m (Sztandar Młodych) (23.IV) 

— Walne zebranie Klubu Foto
grafii Prasowej. Wybór nowego zarzą
du z przewodniczącym J. S m o g o 
r z e w s k i m . 

— W Szczecinie rozpoczęła próbne 
nadawanie programu siódma (nie licząc 
przekaźnikowych) w kraju stacja na
dawcza telewizji. (IV) 



AKTUALNOŚCI WYDAWNICZE 
(Opracowuje Maria Czajkowska) 

CZASOPISMA, KTÓRE PRZESTAŁY 
SIĘ UKAZYWAĆ 

ENCYKLOPEDIA WSPÓŁCZES
NA — od 1 stycznia 1960 r. (miesięcznik 
r. 1. 1957 r.) 

Wydawnictwo: Państwowe Wyd. 
Naukowe Warszawa, Krakowskie Przed
mieście 79. 

KWARTALNIK PRASOZNAW-
CZY — ostatni nr 1/59, wersja obcoję
zyczna przestała ukazywać się w 1959 r. 

Wydawnictwo: Zakład Badań Pra-
soznawczych RSW „Prasa", Warszawa. 

PROBLEMY I DYSKUSJE PAP — 
miesięcznik. Ukazywało się w 3 muta
cjach: franc, ang. i ros. Nie ukazuje 
się od 1.1.1960 r. Problematykę przeję
ły: 1) Materiały i dokumenty oraz 2) 
Przegląd Tygodniowy. 

Wydawnictwo: PAP, Warszawa, Al. 
Jerozolimskie 7. 

PRZYJACIEL ŻOŁNIERZA — 
przestał ukazywać się 1.1.1960 r. Tema
tykę czasopisma przejął tygodnik Żoł
nierz Polski. 

Wydawnictwo: Czasopisma Woj
skowe, Warszawa, Grzybowska 77. 

RUCH PRAWNICZY I EKONO
MICZNY. R. l.:1921, od 1925, pt. Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz
ny, ostatni r. 19: 1939 z. 3. Od r. 20: 
1958 z. 1 (marzec) pt. RUCH PRAWNI
CZY I EKONOMICZNY. 

Organ Wydziału Prawa Uniwersy
tetu im. A. Mickiewicza i Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Re
dakcja — Poznań, Armii Czerwonej 64. 
Przestał ukazywać się 1.IV.1960 r. 

SPORTOWIEC BAŁTYCKI. R. 1 : 
1957, tygodnik. Przestaje ukazywać się 
1.V.1960 r. 

Wydawnictwo: Zespół Dziennika 
Bałtyckiego, Red. Gdańsk, Targ Drzew
ny 3/7. 

SPÓŁDZIELCZOŚĆ PRACY R. 1.: 
1955, ostatni r. 5.: 1959: nr 2/64. 

Organ Centralnego Związku Spół
dzielczości Pracy. 

WIADOMOŚCI ARCHEOLOGICZ
NE — kwartalnik nie ukazuje się od 
1.1.1960 r. 

Wydawnictwo: Państwowe Muzeum 
Archeologiczne. Wydawca Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe. 

ZARANIE ŚLĄSKIE. Kwartalnik 
regionalny. Czasopismo założone w r. 
1907. Wznowione po wojnie. R. 16: 1945, 
ostatni r. 19: 1948 z. 2. Drugie wzno
wienie r. 20: 1957 z. 1/2. Przestał uka
zywać się od 1.IV.1960 r. 

Wydawnictwo: Śląski Instytut Na
ukowy, Katowice. 

ZMIANA CEN CZASOPISM 

NOWA KULTURA — od 1 lutego 
1960 r. ustalono cenę na zł 2.70 ze 
względu na zwiększoną objętość. 

7 DNI W POLSCE — od 1 stycznia 
1960 r. cena obniżona. Obecnie wynosi 
zł 1.50 za egz. 

CARITAS — od 1 stycznia I960 r. 
cena mieś. podwyższona. Aktualna ce
na zł 6.— za egz. 

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI 

NUKLEONIKA — od 1 stycznia 
1960 r. ukazuje się jako miesięcznik, 
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w poprzednim okresie czasopismo uka
zywało się jako dwumiesięcznik. 

RUSSKIJ GOŁOS — Od 1 stycznia 
1950 r. pismo ukazuje się jako dwu
tygodnik. 

WIADOMOŚCI ROŻNE 

BIETER FAR GESZYCHTE. Kwar
talnik. Wydawnictwo Żydowskiego In
stytutu Historycznego. R. 1.: 1948. Od 
1.1.1959 r. ukazuje się jako wydawni
ctwo książkowe. Redakcja: Warszawa, 
ul. Świerczewskiego 79. 

WIADOMOŚCI INSTYTUTU ME
LIORACJI I UŻYTKÓW ZIELO
NYCH — wyd. nieregularne. R. 1 :1958. 
Od II kwart. 1959 r. ukazuje się jako 
wydawnictwo książkowe. 

Wydawnictwo: Instytut Melioracji 
i Użytków Zielonych. Wydawca PWRiL 
Warszawa, Nowogrodzka 50. 
ZMIANY TYTUŁÓW 

POSTĘP KRAWIECKI, miesięcz
nik. Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego 
i Spożywczego, Redakcja — Poznań, 
ul. Kościuszki 57. Od 1.III.1960 r. uka
zuje się pt. MODNE KRAWIECTWO. 



NEKROLOGIA 
ZYGMUNT LICZBIŃSKI 

Zmarł w Milanówku 11 lutego 
1960 r. 

Urodził się w Częstochowie 27 ma
ja 1896 r. Po ukończeniu gimnazjum 
im. Staszyca w Warszawie, w 1914 r. 
wstąpił na Wydział Prawa Uniwersy
tetu Warszawskiego, a po otrzymaniu 
dyplomu magistra praw w r. 1919 
wstąpił do Szkoły Nauk Politycznych 
na Wydział Polityczny (dyplomatycz
no-konsularny), zaś po jego ukończe
niu rozpoczął nowe studia na Politech
nice Warszawskiej. Wkrótce jednak 
przeniósł się do Paryża i tam uczęsz
czał do École des Sciences Politiques. 

W roku 1925 rozpoczął pracę 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
Od r. 1926 w służbie dyplomatycznej 
pełnił kolejno funkcje wicekonsula na 
Łotwie, w Niemczech, Francji, wresz
cie w latach 1934/35 był konsulem 
w Niemczech. 

Po powrocie do kraju, od r. 1935 
do 1937 pracował jako tłumacz w Ga
binecie Ministra Komunikacji, będąc 
jednocześnie, aż do r. 1939, współpra
cownikiem wydawnictw Polskiego 
Związku Zachodniego. W wydawnic
twach tych pisywał artykuły pod 
pseudonimem Zyglicz. 

Okupację spędził w kraju i biorąc 
czynny udział w pracy podziemnej 
(nasłuchy z radia) wielokrotnie zmie
niał nazwiska. 

Po wyzwoleniu, w ciągu 4-ch lat 
od r. 1947 do 1951 był redaktorem 
Biuletynu Informacyjnego Polskiej 
Agencji Oświatowej PAO (wydawnic
twa Spółdzielni Nauczycielstwa Pol
skiego), gdzie redagował serwis za
graniczny. W tymże okresie był współ
pracownikiem Wydziału Wymiany 
z Zagranicą i Biura Studiów Polskiego 
Radia. 

Wobec stale pogarszającego się 

stanu zdrowia, od r. 1955 pracował 
tylko dorywczo w Zakładzie Historii 
Architektury i Urbanistyki PAN. 
W latach 1957/58 pracował w Przeglą
dzie Zagranicznym Prasy Pedagogicz
nej, wydawanym przez Wydział Wy
dawniczy Spółdzielni Nauczycielskiej 
„Wspólna Sprawa". 

W styczniu 1959 r. rozpoczął pracę 
w Polskiej Federacji Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych w Warszawie na 
stanowisku samodzielnego pracownika 
sekretariatu regionalnego dla państw 
słowiańskich. Tu redagował wydawany 
przez Federację miesięcznik w języku 
polskim oraz w języku rosyjskim 
kwartalnik pt. Biuletyn Sekretariatu 
Generalnego dla państw słowiańskich. 
Pisywał tu artykuły i korespondencje 
na tematy filmowe. (mc) 

BRONISŁAW TAUB 

Zmarł w Warszawie 21 lutego 
1960 r. 

Pochodził z Kielc (ur. 1 maja 1907), 
gdzie ukończył gimnazjum w r. 1929. 
Dalej kształcił się w Krakowie na 
Wyższych Kursach Nauczycielskich, 
które ukończył w r. 1933. 

Od młodych lat należał do orga
nizacji politycznych: w r. 1926/27 do 
ZMS, w r. 1927/29 do ZMK i wreszcie 
od r. 1929 był członkiem KPP. W la
tach 1927/28 zdobywał doświadczenie 
zawodowe jako sekretarz nielegalnego 
wydawnictwa w Łodzi, gdzie również 
redagował odezwy. 

Zaangażowany w pracy politycznej 
aż do wybuchu wojny, utrzymywał się 
z dorywczej pracy jako nauczyciel 
w szkołach prywatnych i jako kore
petytor. Był czynnym członkiem Zw. 
Zawodowego Nauczycieli Żydowskich. 

W r. 1939 przedostał się do Lwowa, 
a od r. 1940 przebywał w Związku 
Radzieckim. We wrześniu 1941, po 
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ewakuacji do Uzbekistanu, pracował 
w domu dziecka, początkowo w Ka-
gazie, a następnie w Kerminie jako 
nauczyciel i wychowawca. 

W roku 1944, z ramienia Zw. Pa
triotów Polskich w Moskwie, zorgani
zował w Kerminie oddział Związku, 
którego był przewodniczącym. Zorga
nizował tam również polską szkołę 
i był jej dyrektorem do końca 1946 r. 

Po powrocie do kraju, w r. 1946 
osiedlił się w Dzierżoniowie, wstępu
jąc w szeregi PPR. Przez krótki okres 
czasu pracował jako instruktor par
tyjny w Komendzie Wojewódzkiej MO 
we Wrocławiu, a następnie jako dy
rektor „Pałacu Dziecka" i półinter
natu szkolnego im. Janusza Korczaka 
w Dzierżoniowie. 

Od r. 1948 pracował w Zjednocze
niu Przemysłu Radiotechnicznego 
a później w Dolnośląskich Zakładach 
Wytwórczych Urządzeń Radiotechnicz
nych na stanowisku szefa personalne
go. Przez cały okres swej pracy na 
Dolnym Śląsku był członkiem egze
kutywy Komitetu Miejskiego PPR 
i PZPR. 

W kwietniu 1949 r. przeniósł się 
do Warszawy i pracował początkowo 
w Dosa Naje Łebn jako publicysta 
oraz etatowy pracownik Zw. Zawo
dowego Dziennikarzy RP. Tu dał się 
poznać jako aktywny członek krajo
wej komisji do spraw gazetek ścien
nych. 

Pod koniec 1949 r. rozpoczął pracę 
w Związkowcu, gdzie prowadził dział 
zagraniczny. Brał też czynny udział 
w organizowaniu obsługi korespon
dentów terenowych i fabrycznych. 

W Związkowcu pisywał artykuły 
publicystyczne pod pseudonimem BeTa 
i Bronecki lub podpisywał je BT lub 
T. W tym samym okresie był pracow
nikiem Wydziału Prasowego КС ZZ, peł
niąc jednocześnie społeczne funkcje 
I sekretarza POP i członka Komitetu 
Partyjnego PZPR przy Centralnej Ra
dzie Zw. Zawodowych. 

W styczniu 1951 został przeniesio
ny do redakcji Głosu Pracy, gdzie na 
stanowisku kierownika działu praco
wał do zgonu. 

Zmarły był odznaczony w r. 1955 
złotym Krzyżem Zasługi. (mc) 

ALEKSANDER LISOWSKI 
Zmarł 16 marca 1960 r. w Pozna

niu. 

Urodzony (16. IV. 1900) w Belinie, 
woj. kieleckie. Z wykształcenia inży-
nier-leśnik, jednak w swym zawodzie 
pracował niespełna 3 lata. 

Od 1930 r. związał się z Dzienni
kiem Poznańskim, kierowanym przez 
J. Winiewicza, pełniąc początkowo 
w tym piśmie obowiązki szefa propa
gandy. W latach 1932—1939, jako czło
nek redakcji, kierował działem ekono
micznym oraz redagował założony 
przez siebie dodatek „Rzemieślnik". 
Nie był to jednak debiut dziennikar
ski — jeszcze w czasie studiów reda
gował harcerskie pismo satyryczne — 
Gęś. 

Lata okupacji spędza w Warszawie 
współredagując tajny periodyk, Ziemie 
Zachodnie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Bierze czynny udział w Powstaniu 
Warszawskim. 

Po wyzwoleniu pełnił funkcję kie
rownika obozu wysiedleńców cywil
nych we Freisingu. 

Do pracy zawodowej w dzienni
karstwie wraca w r. 1947 obejmując 
stanowisko kierownika Biuletynu In
formacyjnego poznańskiej Zachodniej 
Agencji Prasowej. W roku 1949 prze
chodzi do redakcji Gazety Poznańskiej, 
kierując kolejno sekretariatem, dzia
łem międzynarodowym, terenowym, 
depesz. W momencie reaktywowania 
Zachodniej Agencji Prasowej (1957) 
obejmuje w tej placówce stanowisko 
kierownika działu ekonomicznego re
dakcji krajowej. 

Był również członkiem Rady Na
dzorczej ZAP. Jako publicysta intere
sował się przede wszystkim zagadnie
niami Ziem Zachodnich i Niemiec 
współczesnych. 

Odznaczony Medalem X-lecia. 
(sdz) 

EMIL WOJNAROWSKI 

Zmarł 25 marca 1960 r. w Warszawie. 
Działacz społeczny, wiceprzewodniczą
cy Stowarzyszenia Ateistów i Wolno
myślicieli. 

Ur. 18. VIII. 1886 w Warszawie, 
już w okresie młodocianym wiąże się 
z ruchem rewolucyjnym. W 1902 wstę
puje do Związku Młodzieży Socjali
stycznej. Z ramienia tej organizacji 
wydawał nielegalną gazetkę szkolną 
Postęp. Bierze udział w przygotowaniu 
strajku szkolnego. 

W roku 1905 wstąpił do SDKPiL, 
w 1907 aresztowany, został skazany na 
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bezterminową banicję. Przybył do Ga
licji, gdzie rozpoczął ożywioną dzia
łalność społeczną, kulturalną i publi
cystyczną. 

Po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej rozpoczyna pracę w Mini
sterstwie Opieki Społecznej, kierując 
wydziałem bezrobotnych. W r. 1921 
wspólnie z A. Sokolicz, J. Hemplem 
i in. zakłada Stowarzyszenie Wolno
myślicieli Polskich; w organizacji tej 
reprezentuje nurt postępowy, związa
ny z ruchem robotniczym. Po opano
waniu SWP w latach 30-tych, przez 
nurt mieszczańsko-liberalny odsuwa 
się od tej organizacji. Rozpoczyna pra
cę w dziennikarstwie. 

W momencie wybuchu wojny prze
bywa we Francji; jako przedstawiciel 
rządu Sikorskiego obejmuje opiekę 
nad wychodźstwem polskim w Rumu
nii, Węgrzech i Francji. Od 1940 r. 
pracuje w londyńskim Daily Express, 
współpracując równocześnie z lewicą 
polskich emigrantów (w 1944 — wice-
przewodn. Stowarzyszenia Polaków-
Demokratów w Anglii). W tym okresie 
wstępuje do PPR. W lutym 1945 r. 
zostaje mianowany sekretarzem am
basady, a następnie konsulem w Lon
dynie i Glasgow. 

Po powrocie do kraju (1947) Woj
narowski przez pewien czas pełni 
obowiązki przewodniczącego Prez. PRN 
w Lęborku a następnie jest członkiem 
zespołu redakcyjnego tygodnika Przy
jaźń. Od 1952 pracuje w Instytucie 
Nauk Społecznych przy КС PZPR. 

Angażuje się również w działal
ność w Stowarzyszeniu Ateistów 
i Wolnomyślicieli Polskich. W historii 
dziennikarstwa polskiego zdobył na
leżne mu miejsce nie tylko jako pu
blicysta, ale również wyróżniał się 
w pracach organizacyjnych redakcji. 
Zdolności te wykazywał przy or
ganizowaniu i kierowaniu tygodni
kiem społeczno-kulturalnym Argumen
ty, organu SAiWP. 

Zmarły był odznaczony Orderem 
Sztandaru Pracy II klasy. 

(dz) 

JÓZEF SIERADZKI 
Zmarł 25 marca I960 r. w Warsza

wie. Historyk i publicysta. Działacz 
PZPR. 

Urodzony 2 kwietnia 1900 w Tar
nopolu. Studia na wydziale filozoficz
nym odbył we Lwowie, tu też rozpo
czął karierę naukową. W roku 1927 

objął stanowisko dyrektora jednego 
z prywatnych gimnazjów wileńskich. 
W czasie wojny uczestniczy w ruchu 
oporu (oficer AK). Po wojnie wraca 
do pracy pedagogicznej (liceum im. 
B. Nowodworskiego w Krakowie), 
w latach 1946/49 był dziekanem wy
działu dziennikarskiego krakowskiej 
WSNS, od 1948 — kierownik Między
uczelnianego Studium Nauki o Polsce 
i Świecie Współczesnym przy UJ. 
W roku 1951 otrzymał stanowisko 
nadzwyczajnego profesora UJ, następ
nie przenosi się do Łodzi i Warszawy 
(wykłada historię ruchów społecznych 
na wydziale humanistycznym UW.). 

Jako historyk (uczeń prof. Bujaka) 
zajmował się przede wszystkim epoką 
feudalną, nie obce mu jednak były 
zainteresowania historią najnowszą. 
Najważniejsze jego prace: „Rok 1846 
w Galicji", „Polska XIV wieku",, „Bia
łowieża i Mukuszewice". 

Był również publicystą — druko
wał swe artykuły m. in. w Odrodze
niu, Kuźnicy, Twórczości, Przeglądzie 
Kulturalnym, Polityce, Dzienniku Pol
skim, Trybunie Robotniczej. Często za
bierał również głos w sprawach do
tyczących polskiej prasy (uwagi o wol
ności prasy z 1947 г., o prasoznaw-
stwie z 1958 г.). Szereg jego rozpraw 
publicystycznych jest zawartych 
w „Światłach po burzy" oraz „Szki
cach i materiałach z XIX i XX w." 

(sdz) 

TADEUSZ POWIDZKI 

Zmarł 23 kwietnia 1960 r. w Poz
naniu. Senior dziennikarzy poznań
skich, działacz społeczny. 

Urodzony w 1880 r. w pow. śrem-
skim. 

W pracy społeczno-politycznej za
debiutował jeszcze w okresie konty
nuowania nauki w gimnazjum gnieź
nieńskim, kierując pracą tajnego To
warzystwa im. Zana, organizacji o cha
rakterze patriotycznym stawiającej so
bie za cel walkę o polskość. Za udział 
w pracy tej organizacji skazany został 
w 1902 r. na sześć miesięcy więzienia. 

Studia politechniczne rozpoczął 
w Darmstacie (Dania) lecz przerwał 
je po 2 latach dla wymarzonego za
wodu — dziennikarstwa. Zadebiutował 
w Lechu, czasopiśmie ukazującym się 
w Gnieźnie. W roku 1908 objął re
dakcję poznańskiego Orędownika któ
rą kierował aż do 1939 r. 

Okres okupacji spędził w Ostrów-
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eu Świętokrzyskim, pracując w ta j 
nym szkolnictwie. Po wyzwoleniu wra
ca do Poznania i uczestniczy w orga
nizowaniu Kuriera Wielkopolskiego, 
wydawanego przez WK SD. W piśmie 
tym przez szereg lat pełni funkcję 
sekretarza redakcji. Publikuje tu rów
nież artykuły wstępne. 

Pod koniec swego życia — będąc 
już na emeryturze — zajął się tłuma
czeniami, głównie z literatury duńskiej 
(m. in. H. Hauch — Rodzina polska, 
Wydawnictwo Poznańskie — 1959). 

Zmarły posiadał szereg wyróżnień 
i odznaczeń za swą działalność, m. in. 
Krzyż Oficerski Polonia Restituta. 

(sdz) 

MARIAN WRÓBEL 

Zmarł 24 kwietnia 1960 r. w War
szawie. 

Urodził się w 1907 r. Szkołę średnią 
ukończył we Lwowie, a uniwersytet 
w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom 
magistra filozofii w r. 1932. Od wcze
snej młodości wykazuje wielki talent 
i zamiłowanie do szachów. Krzewieniu 
teorii gry w szachy a szczególnie pro-
blemistyki, poświęca swoje zdolności 
publicystyczne. Poczynając od r. 1926 
redaguje dział szachowy w Wieku No
wym (Lwów). W latach 1928—1933 
kieruje działem problemów w Świecie 
Szachowym. W czasie okupacji Wró
bel współpracuje z nielegalnym pi
smem Zadaniowiec wydawanym we 
Lwowie przez S. Limbacha. 

W latach 1946—47 jest redaktorem 
Szachisty Polskiego (Kraków), a poczy
nając od 1947 r. kierownikiem działu 
problemowego miesięcznika Szachy. 
Równocześnie Wróbel współpracuje 
z wieloma innymi pismami krajowy
mi i zagranicznymi w dziedzinie pro-
blemistyki szachowej. 

Wróbel należał do czołowych pol
skich szachistów (dwukrotnie zdobył 
nieoficjalne mistrzostwo świata w pro-
blemistyce szachowej). Opublikował 
niemal 1.000 zadań. Na konkursach 
uzyskał ponad 350 wyróżnień, z czego 
161 nagród, w tym 71 pierwszych na
gród. Jako aktywny działacz szachowy 
ogółem był 64 razy sędzią w meczach 
krajowych i zagranicznych, w tym 
także olimpiadach. Wróbel jest auto
rem licznych dzieł z zakresu teorii 
i problemistyki szachowej, z których 
przede wszystkim wymienić należy 
obszerną monografię pt. „Tajemnice 

dwuchodówki" (PIW, 1950 r.) o pio
nierskim znaczeniu. 

Odznaczony był w 1947 r. Złotym 
Krzyżem Zasługi. 

WŁODZIMIERZ GODEK 
Zmarł w Warszawie, 24 kwietnia 

1960 r. 
Urodził się w Makowie Podhalań

skim (23 października 1929 г.). Po 
ukończeniu szkoły średniej w Nowym 
Sączu, w r. 1949 wstąpił na Wydział 
Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu, 
a po otrzymaniu dyplomu, w r. 1952 
rozpoczął dalsze studia na Uniwersy
tecie Warszawskim i w r. 1954 uzyskał 
dyplom magistra filozofii. 

Pracę dziennikarską rozpoczął 
w r. 1952, zamieszczając pełne pasji 
artykuły w prasie młodzieżowej. Od 
r. 1953 do 1957 pracował w redakcji 
czasopisma Po prostu poruszając 
w swych artykułach centralne zagad
nienia z życia młodzieży oraz poszu
kując rozwiązań gospodarczych. Pra
cował następnie w Agencji Robotni
czej na stanowisku kierownika działu, 
a od lutego do maja 1959 w czasopi
śmie Kraj. 

Poza pracą w redakcjach macie
rzystych, umieszczał swe artykuły 
w Trybunie Ludu, Przeglądzie Kultu
ralnym, Odnowie, Życiu Warszawy, 
Polityce. W styczniu 1959 r. przeniósł 
się do redakcji Zarzewie, gdzie do 
dnia swojej tragicznej śmierci pełnił 
funkcję kierownika działu kulturalno-
oświatowego. 

Jako dziennikarza i publicystę ce
chowała go odwaga, samodzielność 
myśli i wnikliwość sądów o trudnych 
problemach nurtujących społeczeństwo. 
Jego artykuły odznaczały się zawsze 
dużymi walorami dziennikarskimi 
i wysokim poziomem ideowym. 

Był także wybitnym działaczem 
społecznym, zaangażowanym w walce 
o postęp społeczny. Od r. 1948 należał 
do ZMP. Czuł się zawsze uczuciowo 
związany ze środowiskiem, z którego 
wyszedł i był szczególnie wrażliwy na 
troski oraz codzienne kłopoty ludzi 
prowincji. Wśród wielu akcji społecz
nych inicjował i popularyzował dzia
łalność zmierzającą do gospodarczego 
i kulturalnego rozwoju regionu nowo
sądeckiego. 

W r. 1956 za swą pracę społeczną 
został odznaczony srebrnym krzyżem 
zasługi, a za działalność publicystycz
ną nagrodą im. J. Bruna. 

(mc) 

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Доброслав К о б е л ь с к и , Мечислав З а в а д к а , Петр З е л и н ь с к и : Ре

дактирование ежедневной газеты и периодической печати (стр. 5). Авторы ста
тьи — члены правления важнейшего издательства польской прессы, т. е. Рабо
чего Издательского Кооператива — Р. С. В. „Праса". М. Завадка — председатель 
центрального Бюро, а М. Кобельски — заместитель председателя. Статья обсуж
дает во вступлении основные задачи и социальные функции социалистической 
прессы, затем авторы излагают с этой точки зрения органические основы совре
менной польской печати, чтобы в дальнейшем начертать схематический принцип 
организации труда в нескольких десятках ежедневных газет и политических 
еженедельников, издаваемых Р. С. В. „Прасой". Статья является частью труда 
п. з. „Редакция — Издание — Печать", который появится в печати в качестве 
IV тома Библиотеки Наук о Информации, Краковский Центр Исследований 
о Информации. 

Влодзимеж Ш е в ч у к : Исследования среду читателей о понимании ежед
невной прессы (стр. 62). Автор — профессор Яге л донского Университета, декан 
факультета Экспериментальной Психологии. Осенью 1959, в рамах научной про
граммы социологическо отделения краковского Центра, он руководил исследо
ваниями насчёт приема читателями содержания следующих польских ежеднев
ных газет: „Газета Краковска", „Эхо Кракова" и „Дзенник Польски" (Краков), 
„Новины Жешовске" (Жешув), „Трыбуна Роботнича", „Дзенник Заходни" и „Ве
чу р " (Катовице). Эти исследования проводились посредством специально 
составленной анкеты, приложенной к экземплярам вышеуказанных газет, и по
средством интервью с группами узбранных читателей. Статья представляет собой 
первый, частичный отчёт о результатах этой анкеты и стремится главным обра
зом к тому, чтобы показать степень популярности различных сюжетов, сгру-
пированных по 11; самыми популярными из них являются — в следующем 
поредке — наука и техника, социальные, политические и сенсационные инфор
мации; средней популярностью пользуются: преподавание, культура, экономия 
и спорт; еще меньшим успехом — реклама, синдикализм и пр. 

Мария К н я г и н и н: О некоторых грамматических ошибках встре
чающихся в печати (стр. 86). Огдел теории и практики современной прессы при 
Краковском Центре ведет с 1959 исследования о языке польской печати. Эти 
исследования отличаются нормативным характером, из целью является систе
матическое устранение недостатков и ошибок в языке и стиле печати. Научное 
руководство этими исследованиями принял др Зенон Клеменсевич, профессор 
Ягеллонского Университета, действительный член и заместитель председателя 
краковского отделения Польской Академии Наук, знаменитый филолог. Автор 
статьи — член комитета по исследованиям — подрабно обсуждает тенденцию 
к создаванию новых слов и к заимствованию, а кроме того обсуждает синтаксис 
современной польской печати. Конечный вывод его исследований таков: надле
жащим образом проникнуть к источникам языковых ошибок, а затем принять 
в редакциях предупредутельные меры. Именно этому служит созданный в этом 
году при Краковском Центре Лингвистический Совет для журналистов. 

ПЕРЕД ТРЁХСОТЛЕТИЕМ ПОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ 
Числа у факты из истории польской печати (стр. 93). 
Станислав Г а ж т е ц к и : Польское шрифты Адама Пултавкого (стр. 97). 

Краков — колыбель польского книгопечатания. Здесь возникла в 1503 г. первая 
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постоянная типография в Польше. Автор вкратце излагает историю печатного 
дела в Польше, а затем обсуждает вклад Адама Пултавского, (1882—1952), изо
бретателя современной польской кассы („антиква"), бывшего долгое время пре
подавателем техники графических искусств в Высшей Школе Журналистики 
в Варшаве (1922—1939). Автор статьи приводит последний, неизданный вклад 
Пултавского: его новый шрифт — „польский медиевальный", обреботку которого 
он закончил шесть месяцев перед смертью. Статья является первой публика
цией, этого нового, изумительного шрифта. 

Сыльвестер Д з и к и : Исследования историков и полонистов о области 
истории печати (стр. 109). 

ПРОБЛЕММЫ И ДИСКУССИИ 

Ежи П а ж и н ь с к и : Письма в редакцию — и право (стр. 112). Автор — на
чальник отделения юридических вопросов в пецати при Краковском Центре — 
обсуждает юридические проблемы отражающиеся в письмах к редакции поль
ских современных ежедневных газет. Постоянно увеличи вающееся количество 
этих писем и их улучшающееся качесто свидетельствуют о росте социального 
авторитета полской печати и о развитии „законодательной демократии". 

МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ 

Рышард Д з е н ц и о л к е в и ч : Перемены в советской печати (стр. 118). 
Общий взляд на перемены происшедшие в советское печати после первого пле
нарного заседания советских журналистов. 

РЕЗЮМЕ И РЕЦЕНЗИИ (стр. 123—133). 
ОТЧЁТЫ И СООБЩЕНИЯ (стр. 134—136). С издательской деятельности Кра

ковского Центра Печатоведения (стр. 134). 
ХРОМИКА ПЕЧАТИ И РАДИО (стр. 152. 
ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬШЕ И О МИРЕ (стр. 139). 
НОВЕЙШИЕ ИЗДАНИЯ (стр. 156). 
НЕКРОЛОГИЯ (стр. 158). 



SUMMARY 

ARTICLES 

Dobroslaw K o b i e l s k i , Mieczysław Z a w a d k a , Piotr Z i e l i ń s k i : 
The Organizational Structure of the Newspaper (p. 5). The authors are members 
of the direction of the largest Polish press editorial cooperative: the Worker's 
Editorial Cooperative „Prasa" (RSW „Prasa"). Mr. Zawadka is the President, and 
Mr. Kobielski the Vice-President of the Central Bureau of the RSW „Prasa". 
The article is opening with an analyse of the principal tasks and social functions 
of the socialist press. From this point of view are the authors dealing with the 
organizational principles of the Polish press of today. The article summarizes the 
concrete organizational structure of a number of Polish newspapers and weeklies 
edited by the RSW „Prasa" board. The article presents an essential part of 
a book which will be published in the nearest future under the title: „The News
paper — The Editorial and Printing Office" as volume rV-th of the Press Research 
Library edited by the Cracow' Press Research Centre. 

Włodzimierz S z e w c z u k : The Results of the Press Reception Research 
(p. 62). The author is Professor of the Cracow' Jagellon University, director of the 
Experimental Psychology Division. In the frame of the scientifical programm of 
Sociological Section of the Cracow' Press Research Centre he realized in the period 
of 1959 an experimental study of the press content reception in today Poland. The 
newspapers connected with that study were: The Cracow' Daily (Gazeta Krakow
ska), The Echo of Cracow (Echo Krakowa), The Polish Daily (Dziennik Polski) — 
Cracow, The Rzeszów' News (Nowiny Rzeszowskie), The Workers' Tribune (Trybuna 
Robotnicza), The West Daily (Dziennik Zachodni), The Evening (Wieczór) — Kato
wice. The research operations were realized with the aid of a special questionnaire 
included to the selected numbers of newspapers and through individual interviews 
and tests with selected group of readers. The article presents the first part of the 
general results of this investigation. It is concerned especially with the degree of 
popularity of 11 thematical categories selected for this purpose. The investigation 
proofs that the themes most popular and entertaining for the readers of the Polish 
press are as follow: scientifical and technical, social, political, sensational 
items. Not so entertaining are: education, culture, economics and sports items. 
Not entertaining for the readers are: advertising professional and other items. 

Maria К n i a g i n in : Some Grammatical Errors in the Press (p. 86). In 1959 
the Section of Theory and Practice of Cracow' Press Research Centre was beginning 
to study the Polish press language. The investigation has a normativ character 
It's purpose is to cure the Polish press style and to eliminate the press language 
defects and errors. The scientifical direction of this research is realized by Dr Ze
non Klemensiewicz,, Professor of the Cracow' Jagellon University, real member and 
Vice-President of the Polish Academy of Science, an emminent Polish linguist. The 
author who takes part in this investigation analyzes in details the fondamental 
trends of the Polish press style and language. It is necessary to find origins of the 
language style and grammatical errors; afterwards some prophilactic measures 
should be taken by the newspapers staffs — Mrs. Kniaginin finally comments. 
For this reason the Cracow' Press Research Centre created in I960 a section which 
principal task is to help the newspapermen in the performance of a correct press 
style. 
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BEFORE THE 300-TH YEAR ANNIVERSARY OF POLISH PRESS 
Dates and facts about the Polish press history — Czesław Lechicki (p. 96) 
Stanisław G a r z t e c k i : The Polish Printing Characters of Adam Półtawski 

(p. 97). The origins of the Polish Printing system appeared in Cracow. Here was 
founded in 1503 the first Polish printing office. The author presents in his article 
an outline od the history of the Polish printing system. Afterwards he analyzes 
the life's work of Adam Półtawski (b. 1881, d. 1952) who created the modern Polish 
printing characters. He was professor of the Warsów' High School of Journalism 
in the period 1922—1939; his specialization was: theory and practice of printing 
technic and graphic. The author presents the newest character composition, the 
so-called „Polish medieval", found in the Poltawski's posthumous papers. He e l a 
borated that type six months before his death. The article presents for the first 
time this printing character. 

Sylwester D z i k i : The historians' and polonists' research in the field of press 
history (p. 109). 

PROBLEMS AND DISCUSSIONS 
Jerzy P a r z y ń s k i : Letters to the Editor and the Law (p. 112). The author 

is the director of The Press Law' Section of the Cracow' Press Research Centre. He 
analyzes the juridical aspect of the readers letters addressed to the Editors of the 
Polish newspapers. The increasing number and quality of these letters proofs the 
growth of social authority of the Polish press and the spontaneous developement 
of a kind of „legislativ democracy". 

THE PRESS THROUGHOUT THE WORLD 

Ryszard D z i ę c i o ł k i e w i c z : The Changes in the Soviet Press (p. 118). The 
article presents a synthetic reviev of the recent changes in the content of1 Soviet 
press and resumes the discussions about the press and journalism developed after 
the I-st Congress of Soviet Journalists Union. 

REVIEWS AND REPORTS (p. 123) 
REPORTS AND ACTUALITIES (p. 134) 
HOME AND WORLD NEWS (p. 139) 
PRESS, RADIO AND TV CHRONICLE (p. 152) 
NEW PUBLICATIONS (p. 156) 
OBITUARY (p. 158) 
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ETUDES 
Dobrosław K o b i e l s k i , Mieczysław Z a w a d k a , Piotr Z i e l i ń s k i : La ré

daction du quotidien et du périodique (p. 5). Les auteurs sont membres de la di
rection de la plus importante maison d'édition de la presse polonaise, c'est-à-dire 
de la Coopérative Éditrice Ouvrière RSW „Prasa". M. Zawadka est président du 
Bureau central, M. Kobielski en est le vice-président. L'article traite dans son 
introduction des tâches fondamentales et des fonctions sociales de la presse socia
liste. Wus sous cet angle, les auteurs présentent ensuite les fondaments organiques 
de la presse polonaise contemporaine. Plus loin, ils tracent un schéma de base 
de l'organisation du travail dans quelques dizaines de quotidiens et hebdomadaires 
politiques édités par RSW „Prasa". Cette étude constitue une partie du livre pré
paré par les auteurs sous le titre de „Rédaction-Edition-Imprimerie", qui va 
paraitre en temps que tome IV de la Bibliothèque des Sciences de l'Information 
du Centre Cracovien des Recherches sur l'Information. 

Włodzimierz S z e w c z u k : Recherches parmi les lecteurs sur la compréhension 
de la presse quotidienne (p. 62). L'auteur est professeur de l'Université Jagiellonne, 
directeur du Département de Psychologie expérimentale. Il a dirigé en automne 
1959, dans la cadre du programme scientifique de la Section sociologique du Centre 
Cracovien, des recherches sur la réception du contenu des quotidiens polonais sui
vants: Gazeta Krakowska, Echo Krakowa, et Dziennik Polski (Cracovie), Nowiny 
Rzeszowskie (Rzeszów), Trybuna Robotnicza, Dziennik Zachodni et Wieczór (Kato
wice). Ces recherches ont été effectuées à l'aide d'un questionnaire spécialement 
conçu et joint aux exemplaires de ces jornaux, de même qu'à l'aide d'interviews 
avec des groupes de lecteurs sélectionnés. L'article constitue un premier compte-
rendu partiel des résultats de cette enquête. Il se borne avant tout à montrer 
le niveau de popularité de divers genres de sujet, classés par onze, et dont les plus 
en voque sont, dans l'ordre suivant: science et technique, informations sociales, 
politiques, sensationnelles, d'une voque moyenne: l'enseignement, la culture, l'éco
nomie et le sport; ont le moins de succès les réclames, le syndicalisme et d'autres. 

Maria K n i a g i n i n : De quelques fautes grammaticales dans la presse (p. 86). 
La section de théorie et pratique de la presse contemporaine du Centre Cracovien 
a commencée en 1959 des recherches sur la linguistique de la presse polonaise. Ces 
recherches ont un caractère normatif. Elles visent à l'élimination systématique des 
insuffisances et des erreurs dans la langue et dans le style employées par la presse. 
La direction scientifique de ces travaux a été confiée au docteur Zenon Klemen
siewicz, professeur de l'Université Jagiellone, membre effectif et vice-président 
de la section cracovienne de l'Académie des Sciences polonaise, et célèbre philo
logue. L'auteur, qui est membre du comité de recherche, commente en détail dans 
son étude les tendances à la création de mots nouveaux, et à l'emprunt, ainsi que 
la syntaxe polonaise de la presse actuelle. La conclusion finale de ces travaux est 
la suivante: if faut pénétrer juqu'aux sources des erreurs de langage de manière 
appropriée, puis établir des moyens préventifs dans les rédactions. C'est ce but 
que sort entre autres le Conseil linguistique pour journalistes crée auprès le Centre 
Cracovien cette année. 

AVANT LE TRICENTENAIRE DE LA PRESSE POLONAISE 

Dates et faits de l'histoire de la presse polonaise — Czesław Lechicki (p. 93). 
Stanisław G a r z t e c k i : Les caractères polonais d'Adam Półtawski (p. 97). 

Cracovie est le berceau de l'Imprimerie polonaise. C'est là qu'est née an 1503 la 
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première imprimerie permanente. L'auteur dessine une esquisse de l'histoire de 
l'impression en Pologne. Il traite ensuite de l'apport d'Adam Półtawski (1882—1952), 
inventeur de la nouvelle casse moderne polonaise (antique) et longtemps professeur 
de technique des arts graphiques à l'Ecole Supérieure de Journalisme de Varsovie 
(1922—1939). L'auteur cite ici le dernier apport inédit de Półtawski: son nouveau 
caractère „médiéval polonais". In n'en termina l'élaboration que six mois avant sa 
mort. L'article constitue une première publication de son nouveau caractère ré
vélateur. 

Sylwester D z i k i : Recherches d'historiens et de polonistes dans le domaine 
de l'histoire de la presse (p. 109). 

PROBLEMES ET DISCUSSIONS 

Jerzy P a r z y ń s k i : Les lettres à la rédaction et le droit (p. 112). L'auteur, 
chef du Département des questions du droit de la presse du Centre Cracovien, 
traite des problèmes juridiques trouvant leur écho dans les lettres envoyée aux 
rédactions des quotidiens polonais contemporains. L'accroissement continuel de leur 
nombre et de leur qualité témoigne du renforcement de l'autorité sociale de la 
presse polonaise et du développement de la „démocratie législative". 

LA PRESSE DANS LE MONDE 

Ryszard D z i ę c i o l k i e w i c z : Changements dans la presse soviétique (p. 118). 
Coup d'oeil synthétique sur les changements intervenus dans la presse soviétique 
après la première session pléniêre des journalistes soviétiques. 

CRITIQUES ET CITATIONS (p. 123) 
NOTES ET CRITIQUES (p. 134) 
INFORMATIONS DU PAYS ET DU MONDE (p. 139) 
CHRONIQUE DE LA PRESSE ET DE LA RADIO (p. 152) 
EDITIONS — ACTUALITÉS (p. 156) 
NÉCROLOGIE (p. 158) 



U k a z a ł y s i ę w s p r z e d a ż y k s i ę g a r s k i e j 
2 tomy BIBLIOTEKI „WIEDZA O PRASIE": 

Jan Lankau 
PRASA STAROPOLSKA 

NA TLE ROZWOJU PRASY W EUROPIE (1513—1729) 
Pierwsza naukowa próba monograficznego opracowania dziejów 
prasy staropolskiej. Książka jest wynikiem długoletnich badań 

archiwalnych. 
265 stron, 32 ilustracje. Cena 30 zł. 

* • 

Stanisław Peters 
ILUSTRACJA PRASOWA 

Praca omawia redagowanie ilustracji w dzienniku i czasopiśmie 
oraz rolę fotografii w prasie. 

268 stron, 74 ilustracje. Cena 50 zł. 

W DRUKU, jako III tom Biblioteki: 
MERKURIUSZ POLSKI 

Reedycja 
„Merkuriusz Polski", który otwiera dzieje polskiej prasy, należy 
już do bibliotecznych unikatów. Jego reedycja krytyczna, przygo
towana przez doc. dr Adama Przybosia, ukaże się w związku 

z 300-leciem prasy polskiej. 

BIBLIOTEKA „WIEDZA O PRASIE" powstała z inicjatywy Kra
kowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW „Prasa". Jest ona 
serią książkowych studiów monograficznych z różnych dziedzin 
wiedzy o prasie. Przewiduje się wydanie tomów na tematy z zakresu 
teorii i praktyki prasy współczesnej, socjologii prasy, techniki wy
dawniczej itp. Dwa z wymienionych wyżej tytułów ukazują się 
w związku z 300-leciem prasy w Polsce. Biblioteka „Wiedza o Pra
sie" wydawana jest na zlecenie KOBP przez krakowski oddział 

Państwowego Wydawnictwa Naukowego. 


