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RYSZARD RAŹNY

ZAGADNIENIA PRAWNE
W DZIENNIKACH KRAKOWSKICH

Autor jest prezesem V Wydziału Karnego Sądu Powia
towego dla m. Krakowa. Poniższe uwagi na temat analizy
zagadnień prawnych na łamach codziennej prasy
krakow
skiej były tematem odczytu zorganizowanego przez Pra
cownię prawno-prasową
KOBP. Odczyt, a następnie
żywa
i wielostronna
dyskusja, wywołały duże
zainteresowanie
zarówno dziennikarzy,
jak i przedstawicieli
aparatu
wy
miaru
sprawiedliwości.

Na samym wstępie należy nadmienić, że przedmiotem uwag i rozwa
żań będzie przeprowadzanie analizy zagadnień prawnych poruszanych na
łamach krakowskich pism codziennych: Dziennika Polskiego, Gazety Kra
kowskiej i Echa Krakowa, z tym, że dla analizy posłużono się materia
łami z pierwszego kwartału 1960 r.
Wachlarz problemów poruszanych na łamach pism jest stosunkowo sze
roki, nie sposób zatem przedstawić w ramach niniejszego artykułu wszy
stkich zagadnień jakie należałoby omówić.
Dla dokonania prawidłowej analizy wydaje się celowe postawienie py
tań: czy, w jakim stopniu i zakresie pisma codzienne omawiają na swoich
łamach zagadnienia prawne? Jak prawnicy pracujący w wymiarze spra
wiedliwości zapatrują się i oceniają wystąpienia dziennikarzy na łamach
pism codziennych? I wreszcie — celowość poruszenia tych zagadnień.
Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie pierwsze. W prasie poruszane są
zagadnienia * prawa karnego jak i cywilnego, z tym, że tych ostatnich
jest znacznie mniej. Wśród zagadnień prawnych dzienniki krakowskie:
Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Echo Krakowa — poruszają w szcze
gólności zagadnienia dotyczące poważniejszych przestępstw gospodar
czych, przestępczości wśród nieletnich, zabójstw i rabunków, prostytucji
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i, co dość ciekawe i charakterystyczne, głośniejszych procesów lekarzy.
Z problematyki cywilnej poruszane są zagadnienia dotyczące adopcji, ali
mentacji i ustalenia ojcostwa, rozwodów, pozbawienia władzy rodziciel
skiej, ubezpieczeń społecznych itp.
Przyjrzyjmy się bliżej ujęciu tych zagadnień na łamach wspomnianych
pism. Można przyjąć, że zagadnienia prawa karnego ujmowane są w for
mie informacji o przestępstwie, sprawozdań z procesów i ogłoszenia wy
roków, w formie opowiadań względnie felietonów, artykułów problemo
wych i popularyzacyjnych, notatek i rubryk takich jak: ,,z sali sądo
wej", „z wokandy sądowej", „z chuligańskiej łączki", „kronika sądo
wa" itp.
Głośniejsze przestępstwa gospodarcze, zabójstwa i rabunki, procesy le
karzy, ujmowane są w formie informacji o przestępstwie, a dalej spra
wozdań z procesów bądź w reportażach czy felietonach, podczas gdy
cały szereg pozostałych przestępstw, niekiedy równie poważnych, znaj
duje jedynie odbicie i zarejestrowanie w drobnych notatkach i rubry
kach na ostatniej stronie dzienników. Zagadnienia cywilistyczne ujmo
wane są w zasadzie w formie opowiadań, artykułów problemowych i po
pularyzacyjnych z jedynym wyjątkiem niedawnych sprawozdań z pro
cesu Potockich.
Należy zaznaczyć, że przyjęty tego rodzaju podział zagadnień praw
nych nie jest jakimś obowiązującym. Jest to tylko próba dla znalezienia
kryteriów oceny i sposobu ujmowania przez autorów poszczególnych za
gadnień. Informacje o przestępstwach — opracowywane na podstawie da
nych udzielonych przez organa MO, względnie prokuratorów — autorzy
podają zazwyczaj w dwojaki sposób: w formie i n f o r m a c j i z w y 
kłych, bądź informacji w ujęciu własnym autora.
Podział ten przyjęty jest tylko przez autora niniejszego artykułu dla lep
szego zanalizowania poruszanych zagadnień. Przez informacje zwykłe mo
żna rozumieć podanie sprawozdania w granicach i zakresie wiadomości,
uzyskanych od MO lub prokuratora i tylko tyle. Natomiast przez infor
macje w ujęciu własnym autora należy rozumieć nie tylko samo prze
kazanie uzyskanych wiadomości, ale zrelacjonowanie ich w formie pu
blicystycznego streszczenia (np. uzasadnienia aktu oskarżenia).
Jako prawidłową zwykłą informację o przestępstwie można przykła
dowo wymienić notatkę zamieszczoną w Dzienniku Polskim (I960, nr 2)
pt. ,,Za nieprzestrzeganie dyscypliny finansowej odpowiadać będą przed
sądem". Z informacji dowiadujemy się, jaka prokuratura i do jakiego
sądu skierowała sprawę. Autor podaje streszczenie zarzutów aktu oskar
żenia, powołuje się na przepis z którego odpowiadać będą oskarżeni i z ja
kiego zarzuca się oskarżonym popełnienie przestępstwa np. z art. 286 § 1
к. к., przewidującego karę do 5 lat więzienia, za fałszowanie dokumen
tów z art. 187 к. к., również z sankcją zagrożenia do 5 lat więzienia. In
formację należy uważać za poprawnie zredagowaną, bo podaje jaki or
gan i do jakiego sądu skierował akt oskarżenia, wymienia nazwiska osób
oskarżonych i pełnione przez nich funkcje, a następnie streszczenie za
rzutów aktu oskarżenia przy bardzo trafnym użyciu zwrotu ,,jak stwier
dza akt oskarżenia". Nie autor zatem, lecz akt oskarżenia tak stwierdza.
W informacji podano także przepisy ustawy z jednoczesnym określeniem
konkretnego przepisu, jak np. „za fałszowanie z art. 187 к. к." — co jest
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trafniejsze, bo samo podanie numeru przepisu z kodeksu karnego nie
orientuje czytelnika za jakie przestępstwo odpowiadać będzie oskarżony.
Wydaje się celowe przy wskazywaniu sankcji karnej podanie np. „od sze
ściu miesięcy do lat pięciu", a nie tylko górnej granicy — do lat „pię
ciu", co nie zorientowanego czytelnika może wprowadzić w błąd, że usta
wa przewiduje karę tylko lat pięciu.
Dla przykładu drugiego sposobu ujmowania przez dziennikarza infor
macji o przestępstwie można przytoczyć sprawozdanie zamieszczone
w Dzienniku Polskim pt. ,,Sprytny kombinator wyłudził ponad 100.000 zł".
Autor informacji nie przekazuje treści zarzutu aktu oskarżenia w ścisłym
ujęciu, ale w formie publicystycznego streszczenia (uzasadnienia aktu
oskarżenia) podając informację według ujęcia własnego. Taka forma jest
prawdopodobnie ciekawsza dla czytelnika, ale i niebezpieczna, bo wybie
gając poza ramy zarzutu aktu oskarżenia, może podawać okoliczności
i fakty nie ujęte nawet w uzasadnieniu aktu oskarżenia. Za prawidłową
należy uznać informację Reny N a l e p y zamieszczoną w Dzienniku Pol
skim (1960 nr 68) pt. „Biuro pośrednictwa", a dotyczącą sprawy Jana
Przysieckiego i innych, gdzie autorka opowiada, a jednocześnie przytacza
akt oskarżenia i zeznania świadków. Bardzo ciekawym ujęciem jest po
dawanie informacji o przestępstwie w formie zbeletryzowanej (artykuł
Adama T e n e t y pt. ,,W trybie doraźnym" zamieszczony w Dzienniku
Polskim, 1960 nr 5). Autor przedstawia przebieg napadu Kwietnia i Krzeszowiaka na strażników składnicy materiałów inwestycyjnych kopalni
„Klimontów", plastycznie opisując przebieg zajścia, atmosferę bandyc
kich napadów. W końcowym fragmencie artykułu autor, jako przedsta
wiciel opinii społecznej, pisze: „mamy nadzieję, że będzie to wyrok spra
wiedliwy, a zarazem surowy".
Sprawozdania z procesów są trudniejszym sposobem informowania czy
telników o przestępstwach i ich epilogu w sądzie od informacji, które je
dynie je sygnalizują. Są one trudniejsze o tyle, że sprawozdawca sądowy
biorąc udział w rozprawie nie opiera się na przygotowanych i podanych
mu informacjach, ale musi sam, śledząc przebieg procesu wiernie go
przedstawić i uwypuklić jego najważniejsze momenty. Oczywiście nie
jest to łatwe zadanie, wymaga dużej znajomości podstawowych zasad pro
cesu karnego, psychologii zeznań świadków i zdolności ujmowania istoty
rzeczy.
Dla przykładu prawidłowego — jak się wydaje — sprawozdania z pro
cesu należy wymienić sprawozdanie zamieszczone w Dzienniku Polskim
(1960, nr 5) pt. „Pierwszy dzień procesu rewizyjnego Kazimierza Tarwida". Sprawozdanie zawiera dane następujące: kiedy i przed jakim są
dem toczyła się rozprawa rewizyjna, skład sądzący, nazwiska obrońców
i prokuratorów, krótkie streszczenie wyroku sądu pierwszej instancji,
treść przemówień prokuratora i obrońców. Jest więc sprawozdaniem wy
czerpującym i prawidłowym, bo ujmującym całokształt przebiegu roz
prawy z uwzględnieniem kolejności czynności sądowych. Charakterysty
czne jest sprawozdanie z procesu lekarza Fiali zamieszczone w Dzienniku
Polskim (1960, nr 231). Sprawozdawca przytacza zeznania świadków z du
żą dozą ostrożności, jak gdyby zdając sobie sprawę, że do momentu roz
strzygnięcia sprawy przez sąd, trudno jest powiedzieć co stanowi w tych
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zeznaniach część najistotniejszą. Za prawidłowe należy uznać sprawo
zdanie z procesu i ogłoszenia wyroku, które oprócz scharakteryzowania
cech przestępstwa i poinformowania o wyroku przytacza okoliczności
i motywy jakimi sąd kierował się przy ferowaniu wyroku oraz wyciąga
szersze wnioski społeczne z procesu. Np. w sprawozdaniu „Sprawca
wypadku budowlanego skazany na karę więzienia", autor formułuje ta
kie wnioski, kierując je pod adresem władz terenowych z powodu ich
zbyt liberalnego podejścia do kwalifikacji osób prowadzących budowy.
Przy omawianiu informacji o przestępstwach i sprawozdań z procesów
wydaje się celowe omówić najczęściej popełniane przez autorów błędy
rzeczowe: używanie niewłaściwej terminologii prawniczej w informa
cjach i sprawozdaniach, określeń i zwrotów przesądzających winę oskar
żonych, zwrotów i wyrażeń zniesławiających podejrzanych czy oskarżo
nych. Dla przykładu: w cytowanej już relacji pt. „ W trybie doraźnym"
autor w pewnym miejscu podaje, że „wyrok w trybie doraźnym będzie
ostateczny, nie podlega rewizji, może go uchylić jedynie minister sprawie
dliwości i generalny prokurator".
To stwierdzenie jest oczywiście błędne, bo wyrok, który zapadł w try
bie doraźnym mógłby być zmieniony jedynie przez Sąd Najwyższy po
rozpatrzeniu rewizji nadzwyczajnej założonej przez ministra sprawie
dliwości lub generalnego prokuratora. W innym sprawozdaniu pt. „Drugi
dzień procesu Tarwida" (Dziennik Polski, I960 nr 7) autor podaje: „Koń
cząc przemówienie adwokat Biejat prosił sąd o uchylenie kary doży
wotniego więzienia i uniewinnienie Tarwida". Sąd Najwyższy rozpatru
jąc sprawę Tarwida w trybie rewizji mógł uchylić wyrok, a nie karę —
i dopiero uniewinnić oskarżonego. W sprawozdaniu z procesu w Sądzie
Najwyższym zamieszczonym w Gazecie Krakowskiej (1960, nr 18), autor
podaje błędnie, że „Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Wojewódzkiego
w Poznaniu i przywrócił wyrok sądu powiatowego, a więc cztery lata wię
zienia". Ustawa nie zna „przywrócenia" wyroku pierwszej instancji. Sąd
rewizyjny, uchylając wyrok pierwszej instancji, może sam, uznając oskar
żonego za winnego popełnienia przestępstwa, wymierzyć mu stosowną
karę. W sprawozdaniu z rozprawy rewizyjnej Tarwida przed Sądem Naj
wyższym zamieszczonym w Echu Krakowa (1960, nr 5), autor dla po
informowania czytelników, że w dniu tym był dalszy ciąg rozprawy
z dnia poprzedniego — błędnie użył terminu „po wznowieniu rozpra
wy". Wznowić bowiem można tylko przewód sądowy, względnie wzno
wić postępowanie sądowe po prawomocnym zakończeniu sprawy w przy
padkach ustawą przewidzianych. Prawidłowe byłoby w tym wypadku
użycie przez sprawozdawcę zwrotu „dalszy ciąg rozprawy przerwanej
z dnia ..." lub „po przerwie w dniu dzisiejszym itp."...
W innym miejscu, w notatce z wyroku w sprawie red. Gertrudy Sitek
na końcu notatki informującej, że Sąd Wojewódzki zatwierdził wyrok
sądu pierwszej instancji podano: „Wyrok Sądu Wojewódzkiego jest osta
teczny". Znowu popełniono błąd, zresztą powtarzający się w innych
dziennikach. Wyrok Sądu Wojewódzkiego w przypadku zatwierdzenia wy
roku sądu pierwszej instancji jest prawomocny i podlega wykonaniu, ale
błędem jest podanie, że wyrok ten jest ostateczny, ponieważ od każdego
prawomocnego wyroku można założyć rewizję nadzwyczajną, a co za tym
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idzie istnieje praktyczna i teoretyczna możliwość zakwestionowania wy
roku Sądu Wojewódzkiego i ewentualna jego zmiana przez Sąd Naj
wyższy.
W sprawozdaniu pt. „Sprawcy nadużyć przy remoncie Starego Teatru
ukarani" zamieszczonym w Dzienniku Polskim (1960, nr 14) podano:
„Skazany na cztery lata więzienia, 5.000 zł grzywny i pozbawienia praw
publicznych na 3 lata". Ustawa wymienia jako karę dodatkową utratę
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych; nie można więc
opuszczać drugiego członu tj. obywatelskich praw honorowych, nie tylko
z uwagi na to, iż przepis kodeksu karnego wyraźnie o tym stanowi, ale
także dlatego, że rozróżnienie tych praw wynika również z Konstytucji.
Nie bez znaczenia dla bezbłędności informacji o przestępstwach i spra
wozdań z procesów byłaby znajomość przez sprawozdawców sądowych
wyrażeń czy zwrotów właściwych językowi prawniczemu i umiejętność
posługiwania się nimi. Niekiedy odnosi się wrażenie, że sprawozdawca
sądowy lub autor innej notatki czy artykułu poruszającego problemy
prawne jak gdyby nie przywiązywał wagi do poprawnego wyrażania,
które jest właściwe językowi prawniczemu. I tak np. w sprawozdaniu
z ogłoszenia wyroku uniewinniającego Tarwida (Dziennik Polski, 1960
nr 10) autor niewłaściwie użył wyraz p r z y p i s a ć : „...Sąd Najwyż
szy stanął na stanowisku, że wszelkie wątpliwości, jakich wiele nasuwał
zebrany materiał dowodowy w tym procesie, zgodnie z obowiązującą
w naszej procedurze karnej zasadą, należy przypisać na korzyść oskar
żonego". Właściwe byłoby użycie określenia — u w z g l ę d n i ć w ą t 
p l i w o ś c i — przypisujemy bowiem oskarżonemu czyn, a nie zasadę.
W sprawozdaniu z wyroku w sprawie przeciwko Stefanowi Dylągowi
(Echo Krakowa 1960, nr 3) sprawozdawca użył wyrażenia „...sąd zasą
dził go (tzn. oskarżonego) na jeden rok i 6 miesięcy aresztu". Wyraże
nie z a s ą d z i ł łączy się zawsze z procesem cywilnym, mówimy bo
wiem zasądzone powództwo cywilne, zasądzone koszty itd... W sprawach
karnych używa się zgodnie z brzmieniem ustawy zwrotu s k a z u j e .
Wprawdzie w potocznej mowie niekiedy i prawnicy używają wyrażenia
„sąd zasądził go na 6 lat więzienia", mając oczywiście na myśli skazanie,
ale tego rodzaju zwrot nie jest poprawny według terminologii przyjętej
przez kodeks karny.
Odrębnym zagadnieniem, wymagającym zwrócenia szczególnej uwagi
i uczulenia sprawozdawców sądowych jest sprawa używania przez dzien
nikarzy określeń i zwrotów przesądzających winę oskarżonych. Zdarza
się to najczęściej w tytułach czy podtytułach sprawozdań sądowych,
w informacji o przestępstwach, a nie rzadko w określeniach i zwrotach
zawartych w samej treści informacji czy sprawozdania z procesu.
I tak np. w informacji o przestępstwie zamieszczonej w Dzienniku Pol
skim (1960, nr 41) po tytule: „Śledztwo wyjaśni tajemnicę podpalenia
Sądu Wojewódzkiego" podano dosłownie: „Prowadzone jest przez Ko
mendę miasta MO śledztwo, które być może ustali sprawcę podpalenia
i osoby winne zaniedbań". Nie wdając się w meritum tej sprawy wy
daje się, że użycie zwrotu „ w i n n e z a n i e d b a ń " wprowadza suge
stię co do odpowiedzialności pewnych określonych osób. W innym miej
scu zatytułowano notatkę: „Wyrodna matka zamierzała sprzedać dziecko",
podczas gdy z treści notatki wynika, że osobę tę skierowano do szpitala
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psychiatrycznego do przebadania. Nasuwa się więc pytanie, czy aby nie
za daleko posunął się autor notatki, właściwie przesądzając winę matki.
W wyniku badania lekarskiego może ona przecież zostać uznana za osobę
niepoczytalną. W informacji o przestępstwie, zamieszczonej w Echu Kra
kowa (I960, nr 5) w sprawie oskarżonego Augustyna Siemki, czytamy na
wstępie: „Do galerii różnych kombinatorów i aferzystów wykorzystują
cych każdą okazję szybkiego wzbogacenia się doszedł ostatnio Augu
styn Siemka". Autor przytacza dalej treść zarzutu oskarżenia. Nasuwa
się uwaga czy nie wystarczyłoby przytoczenie zarzutu, który i tak w wy
starczający sposób stawia w ujemnym świetle osobę oskarżonego, ale
zgodnie z zarzutem aktu oskarżenia. Czy konieczne było użycie przez
autora własnych sformułowań, które z samego ich brzmienia przesą
dzają opinię o oskarżonym? W informacji o przestępstwie pt. „Szanta
żysta grozi podpaleniem zabudowań" (Echo Krakowa 1960, nr 26) autor
pisze: „W trakcie śledztwa posłużono się naukową metodą badania pisma
(ekspertyza pisma została przeprowadzona przez Komendę Główną MO
w Warszawie). W świetle tego dowodu wina aresztowanych jest bez
sporna". Nasuwa się pytanie: po co wobec tego sąd ma rozpoznawać
sprawę i oceniać czy oskarżeni są winni, skoro dla autora informacji,
a zatem i czytelników, wina oskarżonych jest bezsporna?
Ściśle z poruszonym zagadnieniem wiąże się sprawa użycia zwrotów
i wyrazów zniesławiających podejrzanych czy oskarżonych. Dla przy
kładu zacytuję informację o przestępstwie (Dziennik Polski, 1960 nr 6):
„Na niecodzienny pomysł okradania ludzi wpadł kierownik placówki...
(a dalej) ... sprytny kombinator". Nie wdając się w rozważania czy infor
macja o przestępstwie była zgodna z treścią informacji uzyskanych od
organów MO i prokuratora, względnie zgodna z zarzutem aktu oskarże
nia, niewłaściwe jest użycie tego rodzaju zwrotów i wyrażeń o c e n i a 
j ą c y c h , a zatem mówiących coś więcej o osobie podejrzanego niż
sama informacja, która rzeczowo podaje na czym polega przestępcza
działalność oskarżonych czy podejrzanych. Czy autor informacji nie wy
kracza za daleko i wchodzi w zakres ocen i decyzji należących do sądu?
Oczywiście należy zastrzec się, że nie chodzi tu bynajmniej o ogranicza
nie publicystyki sprawozdawców sądowych lub innych osób poruszają
cych zagadnienia prawne na łamach pism codziennych. Jasne, że muszą
oni mieć możliwość swobodnego ustosunkowania się do pewnych zagad
nień prawnych, wyciągania wniosków i przeprowadzania analiz, bo czyn
ności te z istoty rzeczy należą do zakresu działania sprawozdawcy czy
publicysty. Chodzi jednak o zwrócenie uwagi na społeczne znaczenie sto
sowanych rozmaitych określeń i zwrotów, które niekiedy nieopatrznie
użyte mogą wyrządzić wielką krzywdę poszczególnym osobom nie mo
gącym się w takich przypadkach bronić.
Z kolei należy omówić odrębną grupę zagadnień prawnych ujmowa
nych na łamach pism codziennych w formie reportaży, felietonów, arty
kułów problemowych i popularyzacyjnych. Autorzy poruszają tu często
zagadnienia nieletnich, opieki rodziców, przysposobienia, alimentacji, roz
wodów i innych.
Siedzimy np. pojawienie się w Dzienniku Polskim felietonów Jana
K u r c z a b a jak np. „Chodź, opowiem ci bajeczkę". Autor porusza pro-
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blem wpływu rozejścia się rodziców, czy rozwodu, na wychowanie i psy
chikę dziecka. Wskazuje, że alimentacja i zgodne porozumienie rodziców
co do np. odwiedzania dziecka przez jednego z małżonków to jeszcze nie
wszystko, że poza uregulowaniem sprawy w ramach przepisów obowią
zujących istnieje życie człowieka, jego świat uczuć, przeżywania i wy
obraźni. Autor dydaktycznie i bardzo sugestywnie przedstawia tezę, że
prawo nie wszystko załatwia, że życie i jego wymogi są często silniej
sze. Jak gdyby przedłużeniem rozważań J. Kurczaba na ten temat jest
artykuł problemowy Reny N a l e p y pt. „Niepotrzebne nie muszą gi
nąć" (Dziennik Polski, I960, nr 64), omawiający zagadnienie porzucania
dzieci przez rodziców, masowości tych przypadków, karalności rodziców
i utraty na zawsze praw do dziecka porzuconego, bierną postawę społe
czeństwa przy ujawnieniu tych przestępstw, trudną pracę organów do
chodzeniowych. Jednocześnie podkreśla konieczność poznania środowi
ska dziecka porzuconego dla zastosowania właściwych środków wycho
wawczych, a nierzadko leczniczych, kończąc humanistycznym apelem:
„Porzucone dzieci są może niepotrzebne rodzicom, ale potrzebne społe
czeństwu".
Z tego typu publicystyki na tematy prawno-społeczne można zanoto
wać więcej pozycji. Np. Izy M a r c i s z — „Bez opieki", J. Kurczaba —
,,Kodyfikacja mistyfikacji" lub Krystyny L i b m a n — „Dłużnicy
z winą i bez winy" (Dziennik Polski 1960, nr 48). W tym ostatnim autorka
interpretuje i analizuje artykuł 19 ustawy o powszechnym zabezpiecze
niu emerytalnym. Autorka zupełnie prawidłowo, jeśli chodzi o inter
pretację prawną, popularyzuje przepisy o zabezpieczeniu emerytalnym
często nieznane szerszemu ogółowi. W artykule pt. „Sprawy nie proste,
które jednak warto znać — czyli kilka słów o zasiłkach rodzinnych" —
J. Parzyński w Echu Krakowa omawia przepisy rozporządzenia Rady Mi
nistrów w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków
rodzinnych. Bardzo jest poprawna w tym artykule interpretacja przepi
sów, jasno i przystępnie przedstawione są zagadnienia prawne interesu
jące ogół społeczeństwa. Oczywiście nie sposób wymienić i omówić wszy
stkie artykuły tego typu, choć wiele jeszcze zasługuje na uwagę, jak
np. Jana A d a m c z e w s k i e g o „Wysoki Sądzie, ja jej pokażę", Wła
dysława Wadasa „Poszło o prawo przejazdu", czy Jana Adamczewskiego
i Anny S t r o ń s k i e j na tematy prostytucji.
Wspomniane artykuły problemowe czy popularyzacyjne w dzienni
kach krakowskich cechuje precyzja, dokładność, prawidłowa i właściwa
interpretacja przepisów, poprawne ich przytaczanie, zgrabne łączenie, lub
przeciwstawianie faktów czerpanych z życia — z obowiązującymi prze
pisami, przystępne i jasne tłumaczenie przepisów, wynikających z nich
praw i obowiązków. Trzeba przyznać i warto podnieść, że notuje się
artykuły odzwierciedlające dyskusje w środowisku prawniczym na te
maty prac kodyfikacyjnych i że dostrzega się duże zaangażowanie auto
rów wyrażające się w publikacji poważnych artykułów problemowych
o tematyce prawno-społecznej. Jeśli idzie o informacje i sprawozdania
z procesów, to mimo wykazanych błędów w nich i braków, daje się
w 1960 r. zauważyć znaczna poprawa w poziomie ich redagowania w sto
sunku do lat ubiegłych.
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Po dokonaniu powyższej próby analizy wydaje się konieczne wyciąg
nąć wnioski i odpowiedzieć na postawione na wstępie pytania. Należałoby
zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie rzetelności i odpowiedzialności
dziennikarza czy publicysty za słowo pisane, mając na myśli informacje
czy sprawozdania. Wydaje się konieczne, by informacje, sprawozdania
z procesu czy artykuły popularyzujące zagadnienia prawne cechowała
rzetelność w informowaniu, a więc, by wiadomości podawane przez
autora były zgodne z wynikami śledztwa, przebiegiem i wynikami pro
cesu względnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Należałoby za
wszelką cenę unikać tworzenia nowych faktów, czy czynów, o które nie
oskarżano, lub których nie ujawniono. Wszelkie bowiem domysły autora
w tym zakresie winny odpaść.
W informacjach, sprawozdaniach lub artykułach winni autorzy zwra
cać uwagę na to, by wokół spraw toczących się przed sądem nie po
wstawała nadmiernie, a więc szkodliwie sensacyjna atmosfera. Zachowa
nie umiaru daje największą gwarancję bezbłędności i poprawności infor
macji. Bezbłędność, rzetelność, takt i umiar niech będą wyrazem kul
tury prawnej i przyczynią się do jej upowszechnienia w społeczeństwie.
Dla szerszego ujęcia informacji o przestępstwach i sprawozdań z proce
sów, ich dokładności i zgodności ze stanem faktycznym konieczne jest
prawidłowe zaznajamianie się z aktami, konsultowanie z przewodniczą
cymi wydziałów sądu względnie z sędziami-referentami sprawy. Wydaje
się również wskazane śledzenie przez prasę procesów do końca, to zna
czy do chwili uprawomocnienia się wyroków. Ma to szczególne znaczenie
w tych przypadkach, gdy wyrok sądu wyższego rzędu zmienia w za
sadniczy sposób wyrok sądu niższego. Jeśli prasa informowała opinię spo
łeczną jedynie w oparciu o wyrok sądu pierwszej instancji powstaje póź
niej rozbieżność pomiędzy opinią społeczną, poinformowaną przez prasę
o pierwszym wyroku, a późniejszym rozstrzygnięciem sądu rewizyjnego.
Podanie przez prasę ostatecznego stanowiska zajętego przez sąd wyższego
rzędu i przytoczenie motywów, które skłoniły go do zajęcia odmiennego
stanowiska niż reprezentował sąd pierwszy, przyczyniłoby się w wielu
przypadkach do zapobiegnięcia rozbieżności czy rozdźwięku pomiędzy
opinią społeczną a stanowiskiem przedstawicieli wymiaru sprawiedli
wości.
Dla uniknięcia błędów rzeczowych, mylenia pojęć prawnych, użycia
niewłaściwej terminologii — wskazane byłoby w większym stopniu szko
lenie sprawozdawców w zakresie zagadnień prawnych, w podstawowych
przepisach procesu karnego, zapoznawanie ich z zasadami prawa kar
nego materialnego, strukturą i organizacją sądu, zwiększanie ich udziału
w procesach nie tylko głośnych i sensacyjnych. Wydaje się, że nie będzie
ograniczeniem twórczej pracy publicystów, jeśli w zakresie tematyki
łączącej się ściśle z zagadnieniami prawnymi, przed oddaniem artykułu
problemowego do druku, publicysta zasięgnąłby rad czy konsultacji (obo
jętnie jak to nazwiemy) prawnika-praktyka.
Konieczne jest, by sprawozdawcy czy publicyści nie tylko poruszali
sprawy konkretne, zawisłe przed sądami, ale sięgali głębiej, szukając źró
deł przestępczości i ich zapobiegania przez wykazywanie braków, nie
dociągnięć i innych przyczyn rodzących przestępstwa i przestępców.
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Można założyć, że wszelkie zagadnienia prawne, mniej czy więcej inte
resujące, jeśli właściwie podniesione zostaną przez dziennikarzy i publi
cystów, spotkają się zawsze z żywym zainteresowaniem czytelników, któ
rzy chcą znać prawa i obowiązki, pragną umacniania praworządności
i sprawiedliwości. Jednocześnie pięknym zadaniem publicysty i dzienni
karza jest współtworzenie zaufania dla socjalistycznego systemu praw
nego i wymiaru sprawiedliwości.

IRENA TETELOWSKA

ROZWAŻANIA O SENSACJI PRASOWEJ

Co to jest sensacja, co to jest sensacja prasowa, gdzie,
kiedy i po co przyszła na świat? Czy wytworzyliśmy
jej
własny typ, czy też obracamy się w kręgu obcych wpły
wów? Jaka jest i jaka może być w^artość sensacji, oraz
czy nauka może być sensacyjna? — Na te i inne jeszcze
pytania dotyczące powrotu na łamy prasy polskiej sensacji
próbuje znaleźć odpowiedź autorka
artykułu.

1.
Hipotezy robocze postawione przed przystąpieniem do badań nad prasą
sensacyjną brzmiałyby następująco:
1) „ S e n s a c j a jest to silne wrażenie, jakie wywiera jakieś zdarze
nie lub wiadomość na pewnej grupie osób; zdarzenie wywołujące wrze
nie opinii, podniecenie, szerokie zainteresowanie." (Słownik wyrazów ob
cych, PIW, MCMLIV)
„S e n s а с j o n a 1 i z m jest to wykorzystanie albo skutek oddziały
wania tematyki, lub sposobu jej podania, obliczone na wzbudzenie sil
nego zainteresowania i reakcji emocjonalnej:" (Webster's New Interna
tional Dictionary, Springfield, Mass. USA, i949)
2) Istnieje sensacja s t o s o w a n a i n a t u r a l n a . (Podział formalny)
3) Istnieje sensacja s e x u i z b r o d n i , sensacja p o l i t y c z n a ,
i sensacja n a u k o w a . (Podział rzeczowy.)
4) Współcześni twórcy pism sensacyjnych polskich, podobnie jak ich
koledzy na całym świecie, nie interesują się na ogół skutkami oddziaływa
nia swego wytworu 1.
1
Badania tego typu nie były dotąd podejmowane w Polsce, lecz ważkość pro
blemu powoduje jego cykliczne powroty w dyskusjach i publicystyce. Artykuł ten
również nie przynosi wyników badań, mimo iż tu i ówdzie odwołuje się do mate-
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Jeden ze znanych współczesnych socjologów — długoletni współpra
cownik Floriana Znanieckiego, W. I. Thomas, przedstawiciel szkoły psy
chologicznej, wśród czterech podstawowych życzeń ludzkich i to na
pierwszym miejscu wymienia życzenie: „nowych doświadczeń". Niezależ
nie od tego czy miał rację i niezależnie od tego, że twierdzenie jego miało
aspekt ogólny, tradycyjnym zadaniem jest zaspakajanie tego wła
śnie ludzkiego pragnienia, ludzkiej ciekawości — poprzez dostarczanie
nowin. Prócz właściwości swej natury obywatel współczesnego państwa
ma prawo „wiedzieć" i „znać" to wszystko, co — jak ktoś kiedyś okre
ślił — jest ,,potrzebne do życia i do poszukiwania szczęścia". Zakres
spraw i rzeczy warunkujących życie i szczęście może mieć co prawda tyle
odmian, ile jest żyjących i poszukujących szczęścia jednostek, ale za to
doskonale unaocznia wielość pragnień i potrzeb. Pominąwszy niuanse
i kompromisowy środek można ową wielość sprowadzić do dwóch prze
ciwstawnych postaw. Pierwsza wyraża dążenie lub prawo do poznania
minimum; druga dążenie lub prawo do poznania wszystkich szczegółów.
Zwolennicy postawy pierwszej zadawalają się informacją, że np. mło
dzi przestępcy stanowią x°/o całej grupy; zwolennicy drugiej żądają szcze
gółów: kim są owi przestępcy, co i komu ukradli; jaka jest przeszłość
ludzi, na których głosują; jaka jest szkoła, do której posyłają swe dzieci;
czy lekarstwo które kupują jest pewne, a doktór dobrze wyszkolony;
czy samochód, którym jeżdżą, jest bezpieczny; policja uczciwa, a sę
dziowie nieprzekupni...
Ciekawość domaga się więc nowych wiadomości, ale prócz nich także
i nowych wrażeń. Ich źródłem zaś mogą być fakty nowe i stare, ogólne
i szczegółowe, byle tylko podane w sposób szczególny. Tak dochodzimy
do ujawnienia nowej wartości, istniejącej co prawda nie tylko dla prasy,
ale stanowiącej dla niej wartość najwyższą. Ludzie amerykańskiego dzien
nikarstwa ukuli nawet nowy termin dla wyróżnienia tej odrębnej kate
gorii „dóbr". Jest to „news-value", czyli wartość nowości. Charaktery
zuje ją zaś nowość wydarzenia i nowość aspektów faktów znanych. Pierw
sza wymaga w zasadzie tylko operatywności dziennikarskiej, druga in
wencji twórczej. W pierwszej wiadomości ,,robią się same", w drugiej
„trzeba je robić". Obok pracowników cmentarzy przechodzimy tyle razy,
ile tradycja lub przerwanie cudzego życia zetknie nas z nimi — i nie wi
dzimy nic ciekawego dotąd, dokąd dobre pióro nie obdaruje nas obrazem
świata oglądanego oczami babki cmentarnej. Owa nowość leży u podstaw
rozważań o sensacji, ale nie zawsze u podstaw jej samej. Za to nie każde
nowe wydarzenie zdolne jest do wywołania „silnego wrażenia... wrzenia
opinii, podniecenia". Sensacyjna wiadomość angażuje nie tylko prostą
ciekawość czytelnika, lecz — i to może przede wszystkim — najróżnorodniejsze emocje: lęku, gniewu, ambicji, niepokoju istnienia, niezaspo
kojonych dążeń, popędu płciowego, elementów sadyzmu, itp.
Możemy teraz powoli zacieśniać nasze rozważania. Istnieją chyba za
tem dwa rodzaje sensacji: sensacja naturalna i sensacja, którą nazwaliriału źródłowego, lub fragmentów pokrewnych badań, pozwalających na pewne
uogólnienia. Ma on inną rolę — jest teoretycznym, hipotetycznym założeniem,
próbą uporządkowania pewnych pojęć i zjawisk, która jest konieczna przed przy
stąpieniem do badań.
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byśmy robioną, stosowaną, bazująca nie na ogólnym minimum, lecz na
szczególe. Pierwszą zamieści każda gazeta, a jej obiektywna sensacyjność leży w zdolności zaangażowania wszystkich odbiorców, niezależnie
od ukazywanego aspektu i naświetlenia. (Wybuch wojny światowej, Re
wolucja Październikowa, wystrzelenie sputnika, a także zaskakujące czy
ny wielkich ludzi.) Druga — podobno tkwi w każdym fakcie. Nie należą do
rzadkości (ja siebie również do nich zaliczam) zwolennicy poglądu głoszą
cego, że pasjonujące tematy dziennikarskie leżą na ulicy, cała zaś sztuka
zawodu polega na tym, by je dojrzeć, a właściwie by dojrzeć i pokazać
ich ciekawą stronę. Skoiro zaś talk — potencjalna sensacyjność (atrak
cyjność?) tkwi w każdym (teraz ograniczę ich zakres) nieomal fakcie, a jej
wydobycie cechuje nasz drugi typ sensacji — sensację stosowaną.
Tyle o sensacyjnej wiadomości. Obecnie należy odróżnić od niej sen
sacyjną prasę, próbując jej cechy istotne wyliczyć na podstawie tego co
zostało już powiedziane. Jeśli funkcję prasy sprowadzi się do dostarcza
nia nowych wiadomości (nowej wiedzy) i nowych bodźców wywołujących
takie czy inne emocje, to domeną prasy sensacyjnej jest to drugie. Jeśli
klasyfikując wiadomości rozróżniamy te, które dotyczą nowych wydarzeń,
i te, które dotyczą nowych aspektów, to znów prasa sensacyjna będzie
tą, która bazuje głównie na aspekcie. Nie tylko dobór tematów, ale i ich
naświetlenie są tutaj bardzo specyficzne. Fakt zamordowania męża pi
jaka przez obarczoną dziećmi żonę — w prasie informacyjnej zostanie
potraktowany jako nowe wydarzenie, w spokojnej prasie opinii jako pro
blem społeczny; w prasie sensacyjnej — będzie sprzedany w odpowiednim
stylu i szacie graficznej jako „smakowity kąsek" dla czytelnika zaintere
sowanego ilością krwi i łez.
Tak zwana prasa sensacyjna zatem specjalizuje się w dostarczaniu
bodźców dla emocji szczególnego rodzaju oraz w sensacji stosowanej.
Sensacja naturalna zaś (oczywiście prasowa) jest tak stara jak sama
prasa. Trudno sobie jedną bez drugiej wyobrazić.
2.

Historii polskich magazynów sensacyjnych dotychczas nie napisano.
Należałoby odtworzyć ją ze wspomnień żyjących jeszcze ludzi prasy
i archiwalnych roczników. Należałoby wydobyć ocenę celów i środków
prasowych koncernów i grup politycznych, a wreszcie ustalić wpływ
francuskiej prasy sensacyjnej — najmocniejszy, jak się wydaje —
w dwudziestoleciu. Pierwszy okres tej historii zamknie prawdopodobnie
rok 1939. Lata od roku 1945 dopuszczały na łamy prasy jedynie sen
sację nazwaną w tym wywodzie „naturalną" (wojna w Korei, próby
z bronią atomową, itp.), do której zresztą dokładano często maksimum tru
du, by odrzeć ją z właściwej sobie sensacyjności. Rok 1955 rozbił za to ba
nię sensacji nad naszymi głowami. Pojawiła się s e n s a c j a p o l i t y 
c z n a . Nadajnik tkwił w tygodniku Po prostu, podejmowały ją zacne
i szacowne pisma stołeczne: Nowa Kultura, Przegląd Kulturalny, Świat...
Tak zwany „teren" robił co mógł. Trochę kopigwał, trochę przeżuwał —
czasem wysuwał się do przodu. Jedynie Przekrój nie zszedł ze swej drogi,
drogi pisma o wyraźnej funkcji dostarczania wypoczynku i rozrywki,
(Przekrój nie jest dla mnie reprezentantem pisma sensacyjnego) i konty-
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nuował zabawy w typie ,,Koci, koci łapci". Założona hipotetycznie defini
cja wytrzymuje pierwszą próbę: prasa dostarczała „silnych wrażeń", wy
woływała „wrzenie opinii, podniecenie". Słowo „zainteresowanie" jest dla
tamtej sytuacji zbyt słabe. A, że pewne zjawiska społeczne następujące po
sobie w sposób prawidłowy, nie mają wyraźnych granic — już teraz, rów
nocześnie prawie, wchodziła na łamy mniej ambitnych pism prawie naga
kobieta i kryminał. Rok 1957 zamyka erę tego typu sensacji. Chcę za
ryzykować hipotezę, że bez jakiejkolwiek decyzji jakichkolwiek władz —
jeśli nie następne półrocze, to rok przyniósłby jej śmierć naturalną. I wcale
nie dlatego, że zabrakłoby tematu. Zmieniona sytuacja polityczna dostar
czyłaby na pewno nowych tematów, można by więc zaczynać od nowa.
Nie ta więc przeszkoda. Po prostu zabrakłoby odbiorców. Na postawienie
tej hipotezy pozwala i znajomość historii światowej prasy sensacyjnej
i to, że już tamte lata dostarczały pierwszych zniecierpliwionych listów.
Późniejsze ankiety czytelnicze przydały podobnych ocen.
Pora na niepolską dygresję. Tak jak już powiedziałam na wstępie,
nie mamy historii polskich magazynów sensacyjnych, a może nawet
gdybyśmy mieli, nie na wiele by się zdała jej analiza. Nazbyt krótkie
było po I wojnie światowej nasze samodzielne życie państwowe —
trudno dojrzeć prawidłowości. Bogatego za to materiału dostarcza szcze
gółowo i starannie opracowana literatura obca 2 — tym więcej, że łatwo
można dopatrzeć się pewnych podobieństw sytuacyjnych, a nie można
zjawisk, o których mowa, odrywać od ich pnia macierzystego i źródła
wpływu, w który wchodzimy z różnym nasileniem, zależnie od wewnętrz
nej sytuacji politycznej. Na przykład amerykańska sensacja prasowa.
Powstała prawie równocześnie z udoskonaleniem druku i pojawieniem
się prasy masowej. Przechodziła wiele różnych faz rozwojowych. Jedną
z nich charakteryzowało pojawienie się (1900—1912) tak zwanych „zgar
niaczy błota" (muckrakers). Imię nadał im sam Roosevelt, czerpiąc
z książki Bunyana pt. „Pilgrim's Progress" — w której jedna z postaci
nie podnosi głowy znad zgarnianego błota nawet wtedy, kiedy obiecują
jej Królestwo Niebieskie. Rozczarowani funkcjonowaniem młodej demo
kracji pasjonowali się ujawnianiem skandali społecznych i politycznych,
niesprawiedliwości, korupcji, i przestępstw wśród administracji państwo
wej. Na marginesie prasy rodziła się demaskatorska powieść. Tak po
wstało między innymi „Grzęzawisko" Sinclaira. W roku 1908, bez insty
tucjonalnych nakazów, nabój wyładował się. Czytelnik, jak i u nas
w roku 1957, zdradzał pierwsze objawy zmęczenia. Pisarz przechodził
do innej tematyki. Masowa sensacja polityczna — zjawisko jak się oka
zało przejściowe — ustąpiła miejsca sensacji sexu.
I u nas również w roku 1957 jak grzyby po deszczu wyrastały bogate
golizną i krwią wszelkiego rodzaju Wieczory i Niedziele, nawet jako do
datki do poważnych pism politycznych. Trzeba było za wszelką cenę
utrzymać uciekającego czytelnika — sensację polityczną zastąpić sensa2
S. M. Bessie — „Jazz Journalism", Nev York 1933; Emery i Smith — „The Press
and America" Nev York 1958; F. Z. Mott — „American Journalism, Nev York 1953;
J. P. Wood — „Magazines in the United States", Nev York 1956.
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cją skandalu erotycznego i zbrodni — przypuszczali prawdopodobnie
niektórzy redaktorzy.
Identycznej interpretacji dwóch sytuacji powstałych w odmiennych
epokach, ustrojach i narodach — przeprowadzić nie można. Jeden tylko
element pozwala na porównanie i pomaga w wyjaśnianiu samego zjawi
ska: niezadowolenie i rozgorączkowanie mas — występujące co prawda
także w innej sytuacji i czasie, lecz dla zrozumienia społecznego charakteru
zjawiska warto pokusić się o porównanie. Natężenie masowej sensacji
politycznej przebiegało podobnie i opadało automatycznie przysparzając
odbiorców kolporterom sypialnianych nowinek. Nie sądzę jednak by
można wykreślić falistą linię prawidłowości przyjmując za pewnik, że
od sensacji politycznej nastąpi przejście do sensacji sexu i znów do
sensacji politycznej. Pewnej prawidłowości doszukiwałabym się gdzie
indziej. Masowa sensacja polityczna jest zjawiskiem przejściowym. Wy
bucha w specyficznych warunkach i nie wymyśla się jej jak morskiego
węża za redakcyjnym biurkiem. Robi za to większe nakłady niż przy
słowiowy wąż. Gdy zaś zmęczony urządzaniem świata czytelnik odcho
dzi, jedyną wędką utrzymującą jest miłość i przygody kasiarzy. Wtedy
wzmaga się sensacja sexu. Ale tylko wzmaga, gdyż w zasadzie nie scho
dzi ona ze szpalt od czasu, w którym weszła na nie po raz pierwszy.
Naturalnie prócz sytuacji, w których zostawała zlikwidowana zarządze
niem. Dążenie do odprężenia po okresach „burzy i naporu" nie jest też
jedynym okresem jej wzlotów. Inne, rodzą zamierzenia polityków i wszel
kiego autoramentu działaczy. Sensacja sexu służy wówczas za „wabik",
a przyciągnięte do pisanego słowa „masy" otrzymują najpierw w pod
tekście, a potem wręcz, zamierzone treści. Ale to już drugi rozdział,
który chcę poświęcić wyłącznie sensacji sexu, a i w nim także warto
wrócić do historii.
3.

Kiedy po raz pierwszy rodziła się prasa sensacyjna, zwana wówczas
w Ameryce prasą groszową (1838 — The Sun), właściciele uświadamiali
sobie doskonale adres wydawniczy i cel swego działania. Mimo natych
miastowej wzgardy wykształconego czytelnika nakłady powiększały się
z numeru na numer o tysiące egzemplarzy, nie odbierając klientów żad
nemu z poprzednio ukazujących się tytułów. Zdobywały konsumenta dzie
wiczego.
Robotnik właśnie uzyskał prawo głosu — politycy sięgali po niego.
Ale brak należytego wykształcenia i zdolności samodzielnego rozumowa
nia utrudniał działanie. Wtedy po raz pierwszy bodajże wykorzystano
właściwe naturze ludzkiej zainteresowanie dla cudzego nieszczęścia, cu
dzej sypialni i kobiecego ciała. Zwabionym w orbitę oddziaływania słowa
pisanego ci sami wydawcy i te same pisma zaczęły podsuwać informację
polityczną.
Historia powtórzyła się w czasach Pulitzera (New York World, 1897).
Wrócił do sensacji, zalał prasę miłością i zbrodnią, po to by jak sam
twierdził: „...osiągnąć nakład, a osiągnąwszy go, przywiązać czytelnika
do kolumn publicystycznych, wstępniaków, informacji o sprawach pu
blicznych". Nawrót sensacji wykorzystał co prawda Hearst (San Fran-
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cisco Examiner i The Morning Journal). Robił ją zwalczając osobę i ideały
Pulitzera, bez umiaru i bez celu, naturalnie poza zyskiem. Zapoczątko
wany przez Hearsta prąd utrzymał się już zresztą w prasie amerykań
skiej i nie tylko w amerykańskiej, znajdując nowy wyraz w tabloidach
i komiksach, a gorących przeciwników w kręgach prasy poważnej, prasoznawców i wychowawców.
Kiedy w ostatnich latach sensacja sexu weszła na łamy naszych pism,
nie bardzo uświadamiano sobie jej cel i rolę jaką miałaby spełnić. Była
w pewnym stopniu reakcją na okres pryncypialności. W konsekwen
cji poszła śladami Hearsta — nie Pulitzera. A u nas też przecież doko
nywała się, inna oczywiście w treści rewolucja kulturalna, i w orbitę
działania prasy należało wciągnąć i zaangażować nienawykłego do sy
stematycznego kontaktu z gazetą czytelnika. Śmiem bowiem twierdzić,
że okres „schematyzmu" go nie zdobył. Zdobytemu należałoby podsuwać
początkowo małą dawkę kultury, potem ją systematycznie i konsekwen
tnie zwiększać, ale tak, by tego nie dostrzegał jak człowiek rosnący
z ubraniem nie dostrzegałby swego wzrostu. U nas za to bywało odwrot
nie. Powstające masowo pisma zaczynały raczej ambitnie. Lekka litera
tura, wiedza o jej twórcach, nauka, trochę ładnego, estetycznie pokaza
nego ciała, reportaż społeczny. Nasilenie przyszło potem. Po szesnastu
latach przerwy, bez nawiązania do własnych tradycji (tego też nie za
chwalam, bo nie najlepsze) rozpoczęła się działalność nożyczek. Obo
jętne było źródło: niemieckie, angielskie, amerykańskie, francuskie —
każde, które było pod ręką. Powstawał zmakietowany kosz, z którego
Saint Exupery'ego, Malraux, Malapartego, Witkacego, Lema i innych
przeróżnych, ale określonej rangi i wartości, wyparli nieznani Hope,
i Wodę, opisujący np. stany psychiczne zboczeńca, rytualnie duszącego
poduszką swoje ofiary. Początkowego, oficjalnego cytowania źródeł za
niechano. Współczesny przekładaniec sprawia wrażenie własnego do
póty, dopóki w rękę nie wpadnie Match, Life, Look, Quick... Polityki,
albo tak zwanego celu tych pism, trudno się doszukać. Podstawowy: na
kład — został zrealizowany...
Gdy się przegląda nasze pisma z tych lat uderza pewna cecha uwspół
cześniająca sensację sexu. Historia dostarcza nam przykładów foto
graficznej dokładności w opisie dokonywania zbrodni, autorzy współ
cześni zaś prezentują drobiazgową analizę stanu duszy skazanego na
śmierć. Ale i to są chyba wpływy obce: przypomina się opis śmierci
Chessmana i Barbary Graham. Nie znaczy to, by obok cytowanych
przykładów nie było doskonałych, głębokich reportaży o zbrodnia
rzach, jak np. Kazimierza Brandysa opowieść o Gorzelu. Są podobne
w Świecie, Sztandarze Młodych, WTK — ale w całej prasie, to nie one
chyba przeważają.
Pozostaje zastanowić się nad strukturą wielkiej rzeszy czytelników
współczesnych sensacyjnych pism polskich. Pracownia socjologiczna Kra
kowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych dysponuje wynikami badań
publiczności prasowej Krakowa. Posłużę się więc danymi dotyczącymi
tygodników reprezentatywnych dla tej grupy pism. Nie wymieniam tytu
łów, gdyż artykuł ma charkter ogólny, nie chcę dokonywać jednostko
wych ocen.
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Największe zainteresowanie pismami sensacyjnymi przypada na grupy
wieku od 16 do 25 lat i od 26 do 35, a więc na młodych. Daleko jednak
nie można w tym miejscu posuwać uogólnień, gdyż jest to grupa naj
liczniej uczestnicząca w czytelnictwie prasy w ogóle. Jeśli zaś wziąć pod
uwagę strukturę płci przebadanej próbki (638 osób), to na 16% (102
osoby) czytających owe pisma, równo po 8°/o przypada na obie.
Z analizy struktury zawodowej przebadanej próbki wynika, iż najwię
cej zwolenników sensacji stosowanej rekrutuje się z grup obejmujących
pracowników umysłowych, inteligencję techniczną, robotników wykwali
fikowanych (mężczyzn i kobiet) oraz kobiety niepracujące. W sumie
65 osób, czyli 10,2% przebadanej próbki, czyli 63,7% 102 osób czytają
cych omawiane pisma.
Z analizy struktury wykształcenia dowiadujemy się, że na 102 osoby
zainteresowane sensacją 70 (10,8% całej próbki, czyli 68,6% ze 102)
posiada wykształcenie średnie pełne, albo niepełne. Jak więc widać te
dwie grupy są liczbowo bardzo zbliżone.
Lektura wypowiedzi wolnych przynosząca wartościowanie pism doko
nane wprost jest również ciekawa, lecz nie pozwala na szerokie uogól
nienia. Celem rozesłanego kwestionariusza bowiem nie były oceny, a uzy
skanie ich uzależniano od dobrej woli respondenta. Cytuję kilka ciekaw
szych wypowiedzi:
Mężczyzna, wykształcenie średnie pełne, 21—25 lat: „Kulisy" i „Zdarze
nia" posiadają ten sam charakter i poruszają problemy podobne... są inte
resujące.
Mężczyzna, wykształcenie średnie niepełne 56—65 lat: Z tygodników
czytam stale „Zdarzenia" ponieważ jest w nich dużo ciekawych wiado
mości, opowiadań... tygodnik ten polecam wszystkim moim znajomym.
Mężczyzna, wykształcenie podst. niepełne, 26—35 lat: „Zdarzenia"
były z początku lepsze. Odczuwa się wrażenie jakby cierpiały na brak
tematów...
Mężczyzna, wykształcenie średnie niepełne, 21—25 lat: Za dużo opo
wiadań kryminalnych. Jest to bardzo tania popularność. Za mało arty
kułów o treści społecznej.
Czy można w oparciu o te materiały przeprowadzać uogólnienia dla
całej prasy tego rodzaju? Czy można wyciągać wnioski? Sądzę że nie.
Wykształcenie nie zawsze wyraża poziom umysłowy, nie zawsze wyrobiło
smak i zdolność selekcji. Jedno jest pewne: odbiorcy polskiej prasy
sensacyjnej nie należą powszechnie do ludzi z wyższym wykształceniem,
a jeżeli ci ostatni mają jeszcze wiele do nauczenia się, tamci na pewno
więcej. Przyciągnięto ich do pism, ale nie uczyniono kroku następnego,
tego który stawiał kiedyś Pulitzer. Zrezygnowano z funkcji oddziały
wania przez dostarczanie pozytywnych wartości.
Aprobata dla pisma, wyrażająca się w nakładzie nie zawsze jest wy
znacznikiem wartości. Wiemy ze smutnych przykładów komercjalizacji
burżuazyjnej prasy „bulwarowej", że świadczy często o rezygnacji z przy
jętej odpowiedzialności, większej tutaj, jak w jakichkolwiek innych pi
smach. Większej właśnie ze względu na rodzaj czytelnika.
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Jest to zresztą problem w naszej prasie zupełnie kapitalny jak dotąd
nieomówiony i przez twórców prasy chyba niezupełnie sobie uświado*miony. Owo „rośniecie intelektualne" pisma i odpowiedzialność zespołu
redakcyjnego za rozwój czytelnika należącego do niewykształconych lub
awansujących warstw społecznych wydaje się być (teoretycznie) warun
kiem spełniania podstawowej funkcji społecznej tej prasy. Obecnie je
dnak zaryzykuję uogólnienie: pisma typu sensacyjnego przyciągnęły czy
telnika i nie postawiły sobie następnego pytania: ,,co dalej?". Pisma bar
dzo popularne np. typu Przyjaciółki od lat nie chcą swemu czytelnikowi
wystawić cenzurki przejścia do wyższej klasy: lekturą obowiązującą jest
nadal Orzeszkowa.
4.

Trzeciego typu naprawdę zdrowej i pożytecznej sensacji dostarcza nie
wątpliwie nauka. Bezpośredni bodziec wywołujący emocje bywa tutaj
różny — ale hasło wywoławcze jest to samo: wynalazek. Już człowiek
pierwotny mozolnie tworzący narzędzia łowiectwa i pracy cieszył się swo
imi udoskonaleniami. Za to w czasie pierwszej podróży pierwszej lokomo
tywy zdumienie i przestrach, słowem sensację, budził nie tylko wytwór
ludzkiego rozumu, lecz także człowiecza spółka z diabłem. Kiedy uwie
rzono, że to nie diabeł, a raczej kiedy przestano weń wierzyć zdumienie
nad możliwościami umysłu człowieka zmalało. Dzisiaj nie wywołuje pod
niecenia jakikolwiek nowy wynalazek. Dzisiaj trzeba osiągnięć ogrom
nych: bomby atomowej, sputnika, przeszczepienia szpiku dla uratowania
życia w wypadku porażenia radioaktywnego.
W tym miejscu jednak zaczynają się moje wątpliwości. Jeśli zainte
resowania taniutką sensacją sexu i zbrodni dopatruję się w masowym
awansie grup i warstw, które kultury i cywilizacji dopiero się uczą i nie
sięgają jeszcze po prasę poważną, to jakżeż ta nowa sensacja, nowy typ
zaciekawienia, tym razem dla ludzkiego działania naukowego, mogą być
powszechne? Wśród najszerszego ogółu odkrycie naukowe stale jeszcze
budzi sensację dopiero wtedy, gdy jego działanie zagraża, albo obiecuje
zysk — słowem — jeśli jest odniesione bardzo konkretnie do człowieka.
Istotą odkrycia emocjonują się jak dotąd jedynie naukowcy — a po
wszechność tego typu sensacji należy chyba dopiero do przyszłości. Nie
jest do niej jeszcze przygotowany u nas ani czytelnik, ani prasa.
A jest przecież jedna, niezmiernie istotna przyczyna, dzięki której tem
peraturę zainteresowania nauką można podnieść a nawet doprowadzić
do powszechnego „rozsensacjonowania". O przyczynie tej pisałam już
we wstępie w szerszym nieco aspekcie. Tak bowiem jak wiadomość o ku
lisach zbrodni angażuje nie tylko c i e k a w o ś ć , lecz także najprzeróż
niejsze emocje — lęku, sadyzmu, gniewu, itp., wiadomość o nowych osiąg
nięciach ludzkiego mózgu angażuje nie tylko dążenie d o w i e d z y , lecz
także, a może przede wszystkim, marzenia człowieka, które po większej
części w życiu realizują się tylko intencjonalnie.
Na wstępie wspomniałam o sensacji naturalnej i stosowanej. Używa
jąc obecnie tej samej terminologii stwierdzę, że sputnik w naszej prasie
stanowił prawie zawsze tylko sensację naturalną. Stosowana nie uda-
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wała się, choć to za jego sprawą podglądnęliśmy drugą stronę księżyco
wego życia. Z sypialnią — jak na razie — radzimy sobie znacznie lepiej.
Próby wprowadzenia zainteresowania nauką na łamy niektórych nie
dzielnych dodatków dzienników terenowych są czasem żenujące. Zamiast
wiadomości o telewizyjnej stacji przekaźnikowej na sztucznym sateli
cie Ziemi — encyklopedyczne wiadomości... o maszynie parowej, skon
struowaniu pierwszego wodociągu... I tak dalej hasła następują w po
rządku alfabetycznym od „A" do ,,Z". Przypomina się tragikomiczna
anegdota z „La Nausée" Sartre'a: do czytelni publicznej wszedł któregoś
dnia z wielką pompą samouk, ogarnięty żądzą zgłębienia całej zgroma
dzonej tam ludzkiej wiedzy. A że był człowiekiem metodycznym, po
siedmiu latach był już przy literze „L".
5.
Założeniem prasy w ustroju socjalistycznym jest przekazywanie do
wiadomości publicznej tego co społecznie w a ż n e . Reguła ta mieści się
całkowicie w sprecyzowanej na wstępie ogólnej funkcji prasy, z jednym
uzupełnieniem: to co ważne musi być zarazem ciekawe, lub przynajmniej
ciekawie podane. A zatem i w konkluzji tego co powiedziałam dotąd, w pra
sie socjalistycznej jest — więcej — musi być miejsce na zdrową sensację,
chociażby dlatego, że życie bywa sensacyjne. Jeśli jednak idzie o sensację
stosowaną, nie można pomijać odpowiedzi na pytanie: które emocje warto
rozpalać? Bo są takie, których lepiej nie budzić.
Tyle o wartości sensacji. Ale trzeba jeszcze szukać wartości w sensa
cji. Może i powinna być różnoraka: estetyczna, etyczna, dydaktyczna, po
znawcza, społeczna, hedonistyczna... Źródło jej jest najzupełniej obojętne.
A więc także Broadway, gangsterzy, Hollywood, ale oczami O. Henry'ego,
Runyona, Chandlera — autorów, których książki mają określoną wartość,
ludzi, o których można by powiedzieć jak Baudelaire o Puget'cie — umieli
,,...ramasser la beauté des goujats...". 3
A więc w takim sensie opowiadam się za sensacją. Przecież jest stara
jak prasa i jedną bez drugiej wyobrazić sobie trudno.
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BADANIA NAD PRASĄ
JAKO WYTWOREM SPOŁECZNYM

Autor kilkakrotnie już w naszych periodykach prasoznawczych podejmował tematykę z zakresu socjologii prasy.
I tym razem również jego rozważania dotyczą socjologicz
nego aspektu prasy: omawia prasę jako wytwór społeczny,
jako „dokument socjologiczny".

Problematyka prasy jako narzędzia masowego przekazu idei jest dziś
często wysuwana. Nic dziwnego — jeśli teoria ma być podstawą działal
ności praktycznej, to dla dziennikarzy i polityków posługujących się
prasą zagadnienie j a k d z i a ł a prasa jest pierwszorzędnym i zasadni
czym zagadnieniem. Problemy: jak powstała prasa-narzędzie działania
i jak się rozwijała w ciągu dziejów, są stosunkowo mniejszej wagi, niż
zagadnienia jak zbudowane jest to narzędzie i jak funkcjonuje. Dokła
dna wiedza o tym często wystarcza już do tego, by skutecznie operować
prasą-narzędziem.
Niemniej sprawa prasy, jako wytworu społecznego, jest drugim zasad
niczym problemem prasoznawstwa. Niektórzy mówią tu o „czynnej"
i „biernej" roli prasy i bierną rolę prasy widzą w odtwarzaniu przez nią
opinii publicznej. Jednakże pogląd ostatni nie wydaje się zbyt słuszny 1.
Natomiast jest inna dziedzina, gdzie bierna, receptywna rola prasy wy
stępuje w całej wyrazistości i niewątpliwie. Prasa jest produktem i re
fleksem stosunków społecznych i zmian w nich zachodzących. Stawiać
więc można i trzeba nie tylko pytanie, jak działa prasa, lecz jak po1
Omówieniu tej sprawy poświęcony jest m. in. i artykuł mój w nr 4/1957 Kwar
talnika Prasoznawczego pt. „Pojęcia i problemy podstawowe związane z socjo
logią prasy".
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wstała, jak się rozwijała i jakie ślady tego nosi. Problem z dziedziny teorii
działania ludzkiego przechodzi tym samym do dziedziny teorii kształto
wania się i rozwoju pewnego wytworu społecznego. To pociąga za sobą
pewne konsekwencje. Nie tylko przedmiot badań, ale i metoda badań
musi ulec tu zmianie. Zjawisko historyczne traci wszelki sens, jeśli się
je rozpatruje poza towarzyszącymi mu warunkami czasu i miejsca,
w oderwaniu od nich. Zjawiska trzeba tu brać z całą ich przeszłością
historyczną i całym ich kolorytem lokalnym.
Prasa taka, jaką w życiu, w doświadczeniu codziennym spotykamy,
jest wytworem zarówno czynników materialnych (tj. niezależnych od
świadomości), jak i czynników psychicznych (ducha ludzkiego). Prasę
kształtują nie tylko surowce, maszyny i ręce ludzkie, ale — jakże wy
raziście i silnie — ludzkie poglądy, uczucia, pragnienia, wola ludzka.
Można by też mówić o obliczu z e w n ę t r z n y m prasy (format wydaw
nictwa, krój czcionek, układ materiału, jedno- czy wielobarwność, obec
ność lub brak ilustracji itd.) i o obliczu w e w n ę t r z n y m dziennika
czy periodyku, o tym jakie wyraża i szerzy poglądy i postawy emocjonalnó-wolicjonalne, czyją i jaką odzwierciedla opinię. Zapoznanie tego
dwojakiego oblicza janusowego każdego wydawnictwa prasowego byłoby
ciężkim grzechem wobec faktów rzeczywistości. Tak samo grubym błę
dem, jak sądzę, byłoby wiązanie zjawiska tak bardzo ,,uduchowionego",
tak organicznie i ściśle związanego z życiem psychicznym, jak prasa, bez
pośrednio z faktami materialnymi, z bazą materialną. Związek tu jest
nie tylko pośredni, ale i często daleki.
Z problemem warunków historycznych kształtujących prasę wiąże się
nierozerwalnie problem prasy jako d o k u m e n t u . Wpływ warunków
na prasę możemy badać jedynie dlatego, że wyciskają one na niej trwałe
ślady. Prasa jest materialnie utrwalonym śladem oddziaływania na nią
warunków społecznych. Toteż zanim się przejdzie do historyczno-porównawczych badań nad prasą, trzeba wprzód wyświetlić zagadnienie prasy,
jako „dokumentu".
„Dokumentem" w najszerszym znaczeniu nazywamy wszystko, co
o czymś świadczy, co mieści w sobie utrwalone w jakiś sposób ślady pew
nego zdarzenia. W ściślejszym znaczeniu dokumentem nazywamy do
wody pisemne, tzn. utrwalone na piśmie ślady wydarzeń. Jeśli doku
ment taki jest wiarygodny, jeśli odtwarza wiernie wydarzenia z prze
szłości, nazywamy go „dokumentem historycznym".
Czy prasa, czy czasopismo może uchodzić za „dokument historyczny"?
Wysuwane tu bywają różne obiekcje. Groth 2 przestrzega, że trzeba
z wielką ostrożnością traktować to, co podaje prasa, trzeba badać kto pi
sze w prasie (czy jednostka wiarygodna), w jakim celu, pod czyim wpły
wem, z jakich źródeł czerpie informacje, ile mogło zaważyć na treści
pisanego liczenie się z reakcją czytelników pisma itd. Walter Lippmann 3
twierdzi, że to, co jest „obiektywnego" w prasie, to samo podanie „go
łego" faktu (i to nie zawsze), reszta, tzn. każda interpretacja faktu, nie
może nie być subiektywna. Löbl 4 wręcz oświadcza: „Zadaniem prasy nie
2
8
4

O. Groth, Die Zeitung, В. I, str. 166.
W. Lippmann, Public Opinion, str. 358—361.
E. Löbl, Kultura i prasa, str. 126—8.
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jest badanie obiektywnej prawdy zdarzeń i powikłań ducha — ma ona
wpływać na wolę czytelników. Nawet w swej części sprawozdawczej jest
ona w małym tylko stopniu dziejopisarką swej epoki... Nawet oczywiste
w swym sensie fakty z życia narodów i państw, uwzględnia prasa, zgo
dnie ze swym charakterem, jedynie jednostronnie".
Już powierzchowny rzut oka na prasę — weźmy dla przykładu prasę
burżuazyjną — nasuwa myśl, że prasa nie jest i nie może być wystar
czającym i historycznie wiernym zwierciadłem życia. W rzeczy samej:
1) nie wszystko, co jest w życiu odbija się w myśli, 2) nie wszystko, co
jest w myśli odbija się w prasie, 3) nie wszystko, co jest w prasie, jest
wiernym odbiciem myśli i życia. Takie przypuszczenia nabierają jeszcze
większej pewności, jeśli się uwzględni, że:
a) prasa nie odzwierciedla wszystkich, choćby najważniejszych wy
darzeń;
b) prasa nie zawsze bada wiarygodności faktów podawanych, nie do
ciera do ich źródeł;
c) prasa często zniekształca fakty, podając je fragmentarycznie i jedno
stronnie;
d) jeśli prasa nawet obiektywnie oświetla fakty, to oświetlenia te mogą
być mimo to powierzchowne, lub mgliste i bałamutne.
Zarzuty czynione wartości dokumentarnej prasy burżuazyjnej są więc
w wielu wypadkach usprawiedliwione. Można powiedzieć nawet, że uchy
bienia w dokładności i obiektywności treści są nieraz nawet m e t o d y 
c z n e . Ale mimo tych wszystkich niewątpliwych faktów, nie można też
tej prasie c a ł k o w i c i e odmówić zgodności jej treści z rzeczywistością,
a nawet prawa do występowania w pewnym sensie i w pewnym zakresie
jako źródło historyczne. W tych dziedzinach i w tych ,,materiach", gdzie
nie wchodzi w grę ,,nastawienie" i „kierunek" pisma, gdzie pismo burżuazyjne spełnia wyłącznie swą funkcję informacyjną, treść czasopisma
może być w pełni obiektywna i wiarygodna, a nawet, niczym nie zastą
pionym źródłem historycznym.
Lucy M. Salmon, w artykule „The Newspaper and the Historian" 5
wylicza szczegółowo te wiadomości znajdujące się w prasie, które nie
wątpliwie są wierne i obiektywne, i które tym samym, jak powiada,
„mają dużą wartość przy rekonstrukcji przeszłości".
U nas z respektem do prasy, nawet do reportażu, odnosił się J. Wasowski. W jednym z rozdziałów swej pracy „Pisarz i czytelnik" Wasowski
w ten sposób ocenia reportaż: „Reportaż jest tym d o k u m e n t e m
c h w i l i (podkr. moje), który niesie relację naocznego świadka, roz
mowę osobistą, wrażenia bezpośrednie". 6 Nie ulega wątpliwości, że re
portaże mogą być nieraz bezstronne, prawdziwe, pokrywające się w pełni
z faktami, a to że są chwytane wprost „na gorąco", w obliczu tworzącej
się rzeczywistości, zwiększa jeszcze ich wartość. Charakterystyczne jest
stanowisko, które zajął Otto Groth wobec intuicyjnego, emocjonalnego
podejścia dziennikarzy do niektórych wydarzeń. Pisze on: „Jakże czę
sto głębokie i powszechne wzruszenie, które wywołało pewne słowo, pe
wien czyn, pewne zdarzenie jest dla nas nierozwiązalną zagadką! To, co
niegdyś wstrząsało, rozpłomieniało nas, wydaje się nam po latach —
5
e

W Oxford University Press, str. 75—80 i 83—84.
J. Wasowski, Pisarz i czytelnik, str. 23—28.
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może nawet już po miesiącach — jako blade, puste, bezbarwne. A prze
cież potrafiło ono kiedyś te dziwne skutki wywoływać! Stworzył je zbieg
chwilowych okoliczności, pewne nastroje, ustosunkowania, pewne rów
nocześnie z tym zaszłe inne zjawiska — i prasa, w łonie której wszystko
to się gromadzi i odzwierciedla, nie kłamie, a przeciwnie, jest tego wier
nym, prawdziwym odbiciem. Jest nim nawet wtedy, gdy dany obraz
i ocena wydadzą się nam po pewnym, dłuższym lub krótszym czasie,
błędne i fałszywe" 7.
Trzeba też wziąć pod uwagę, że prasa jest nieraz może nieco wątpli
wym, lecz za to j e d y n y m , niezastąpionym źródłem wiedzy o pew
nych faktach. O wielu publicystach mniejszej miary, i o wielu, bardzo
wielu skromnych, „szarych" ludziach, nie wiedzielibyśmy nic literalnie,
gdyby nie owe grube, pożółkłe foliały dzienników, które przekazały nam
w spadku minione wieki. Ilościowo bije pod tym względem prasa wszel
kie pamiętniki, autobiografie i biografie, jakościowo zaś (obszerność da
nych) przewyższa akty metrykalne i hipoteczne, a ustępuje tylko aktom
sądowym.
Cenne fakty autentyczne mieszczą też ogłoszenia prasowe tzw. „dro
bne". Są one prawdziwą kopalnią wiadomości historycznych, tym cen
niejszych, że nie spotykanych gdzie indziej. Informują nas o zwyczajach
i obyczajach, o gustach i zainteresowaniach, o potrzebach ludzkich i środ
kach ich zaspokojenia, o stanie techniki i gospodarstwa, a nawet o ka
prysach i światopoglądach ludzi pewnej epoki.
Statystyczne badania nad rodzajem, liczbą i treścią różnych ogłoszeń
w prasie, mogłyby dać wierne i cenne odzwierciedlenie każdorazowego
stanu w różnych dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodar
czego. Zestawienia zaś porównawcze między różnymi latami, a nawet
między różnymi sezonami poszczególnego roku, mogłyby ujawnić cie
kawe fluktuacje i współzależności.
Z kolei chcę wyjaśnić s o c j o l o g i c z n ą wartość prasy jako doku
mentu. W badaniach swych historycy odrzucają jako dokument history
czny prasę, bo tchnie ona subiektywizmem i stronniczością, zdradza ukryte
lub wręcz jawne tendencje do tworzenia skażonych, fałszywych sądów
u czytelników. Lecz to właśnie, co odrzuca historyk, przyjąć może z naj
większą wdzięcznością socjolog. Dla niego są to również fakty „histo
ryczne", ale nie z dziejów opisywanych przez prasę, ale tworzonych przez
samą prasę. Dobrze to rozumie Groth, gdy pisze: „Dziennikarz nie jest
dziejopisem dnia. Prasa t w o r z y historię i s t a j e s i ę historią, jest
ona wycinkiem z dążeń i walk doczesnych".8 A inny autor (Theodor
Heuss) formułuje to jeszcze wyraźniej: „Dziennikarz nie ma zamiaru
opisywać dziejów, on chce tworzyć dzieje". Te niedyskrecje czy cyniczne
nawet wynurzenia ludzi prasy, które spotykamy w czasopismach, mogą
zapewne odstręczać od prasy historyków, poszukujących „obiektywnej"
prawdy, ale są gorliwie poszukiwanym materiałem przez socjologów prasy.
Należy tylko podchodzić do nich z innym nastawieniem. Faktami poszu
kiwanymi przez badacza, i materiałem do jego wniosków, są w tym wy
padku nie fakty opisywane same w sobie, ale to w j a k i s p o s ó b
7
8

O. Groth, 1. cit. В. I, str. 181.
О. Groth, 1. с. В. I, str. 180.
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są opisywane przez dziennikarzy. Ich tendencje, postawy, rola dzienni
karzy jako wyrazicieli różnych prądów społecznych, jako sympatyków
i uczestników różnych grup społecznych — oto czego poszukuje socjolog
prasy. Uczucia sympatii i antypatii, uwielbienia i pogardy, solidarności
i antagonizmu, przejawy obłudy i kłamstwa — słowem to wszystko, od
czego roją się czasopisma, zwłaszcza polityczne — to bezcenne fakty
z historii społecznej. Stanowią one rzeczywiste, autentyczne „dokumenty
socjologiczne", świadczące o istniejących w danym czasie i społeczeń
stwie postawach społecznych, stosunkach społecznych, grupach społecz
nych i typach członków tych społeczności. Mają walor równorzędny
autobiografiom i pamiętnikom. Nie możemy w nich szukać oświetlenia
obiektywnej rzeczywistości, ale znajdujemy wierne oświetlenie sił spo
łecznych, działających przez prasę i stanowiących najistotniejszą część
wszystkich wielkich procesów społecznych, skomplikowane przejawy
walki klas w rozmaitych jej stadiach rozwoju, o czym za chwilę.
Jeśli za dokument socjologiczny może być uznany poszczególny arty
kuł dziennikarski i poszczególny numer czasopisma, to jest nim a f o r 
t i o r i prasa pewnej epoki i pewnego kraju, jako całość. Jest ona wy
tworem społecznym, powstaje w określonych warunkach czasu i miej
sca, jest wreszcie odzwierciedleniem sytuacji klasowej, stosunków gospo
darczych, politycznych, społecznych i kulturowych, istniejących w pew
nym społeczeństwie i wyciskających na niej swe piętno. Toteż badania
w tym kierunku nad prasą stanowią jedno z podstawowych zadań socjo
logii prasy.
Osobne zagadnienie, związane jednak również z prasą, jako wytworem
społecznym, stanowi sprawa g e n e z y prasy. Co powołało ją do życia,
dlaczego tyle wieków średniowiecza europejskiego (Chiny, jak wiadomo,
miały już prasę w średniowieczu) obywało się bez niej — czy zawinił tu
jedynie techniczny niedorozwój, tzn. przede wszystkim brak narzędzi
drukarskich i taniego papieru, czy też były i inne bardziej zasadnicze,
socjalne przyczyny? Oczywiście, gazeta nie mogła się zadowolić surow
cem użytkowanym dla rękopisów — był on za drogi i było go za mało,
niewystarczające też dla wielkich nakładów było pismo ręczne, ale mimo
to, gdyby potrzeby społeczne ówczesnego społeczeństwa w zakresie prasy
były dość intensywne, mogłyby i musiały być zaspokojone. Najlepszym
dowodem na to są powstałe w Rzymie starodawnym, jeszcze przed naszą
erą, surogaty gazet, tzw. acta senatus i acta diurna populi Romani.
Świadczy zresztą o tym i samo średniowiecze europejskie, co ku jego
końcowi, w wieku XV, stworzyło tzw. gazety pisane. Społeczeństwo śre
dniowieczne, takie jakie mamy w wiekach VI—XIV, nie odczuwało po
trzeby częstszej i szerszej wymiany myśli, jak nie potrzebowało szerszej
wymiany gospodarczej. Społeczeństwo średniowieczne żyło życiem zloka
lizowanym, zaściankowym, samowystarczalnym. Zamek feudała, kościół,
klasztor, wieś i miasteczko, jeszcze jakieś miejsce sezonowych większych
targów, odpustów i zgromadzeń — oto były ośrodki życia społecznego,
zupełnie wystarczające ogromnej większości ludzi ówczesnych. Potrzeby
wyższej kultury u pozostałych zaspokajały podróże do obcych krajów,
względnie na dwór miejscowego księcia, a pragnienie nowości — listy,
książki, opowiadania podróżników i podróże własne. Co prawda, bezdroża

28

STANISŁAW ORSINI-ROSENBERG

i złe drogi, i w ogóle niski stan środków komunikacyjnych, utrudniały
i te skromne możliwości. Trudno, zresztą, powiedzieć, czy w tym stanie
rzeczy niechęć do komunikowania się wywołało zaniedbanie środków ko
munikacyjnych, czy też zły stan środków komunikacyjnych był przy
czyną niechęci do komunikowania się. Zjawiska społeczne warunkują się
najczęściej wzajemnie. Bywa też, że zacofanie w jednej dziedzinie, po
głębia zacofanie w innej. Tak czy inaczej, oba zjawiska należały do roz
powszechnionych i trwałych. Musiało nastąpić jakieś większe przeobra
żenie, w jednym czy drugim zespole zjawisk, aby cały ten stan izolacjonizmu i inercji uległ gruntownemu przekształceniu
Przełom taki wystąpił istotnie w wieku XVI, i to od razu w trzech dzie
dzinach: gospodarczej, społecznej i politycznej. Gospodarczym potężnym
impulsem było odkrycie dróg morskich do Indii i do Ameryki oraz roz
wój w związku z tym handlu i produkcji. Towarzyszył temu rozwój wy
nalazczości i techniki (kompas, busola, sektans, mapy, turbina wodna,
tani i wytrzymały papier, czcionki i prasy drukarskie itd.). Społeczny
przewrót wywołało wciągnięcie w krąg aktywnych, interesujących się
życiem publicznym i kulturą nowych ludzi, nowej, licznej klasy społe
cznej — mieszczaństwa. Wreszcie, w dziedzinie politycznej nastąpił rów
nież fakt decydującego znaczenia — powstanie wielkich państw absolutystycznych (Anglia, Francja, Hiszpania itd.). Zjawiła się więc potrzeba
częstszego, szybszego i obejmującego większe obszary środka porozumie
wania się i informacji, niż mogły to dostarczyć podróże i listy. Rozbu
dowana produkcja i handel nie mogły się obejść bez szybkich i łatwych
do uzyskania informacji o rozwoju i stanie produkcji, o stanie komuni
kacji, o podaży i popycie na towary, o cenach, o stosunkach politycznych,
warunkujących koniunktury gospodarcze itd. Rozszerzenie ram życia pu
blicznego i kulturalnego przez włączenie doń mieszczaństwa, a także roz
wój nauk i sztuk, wywołany renesansem oraz rozbudzenie życia religij
nego, wywoływane reformacją, wymagały kontaktów, porozumień, infor
macji. Zcentralizowane wielkie państwo absolutystyczne i odpowiadające
mu społeczeństwo nowożytne, nie mogły się utrzymać bez stałych kon
taktów i wymiany wiadomości między stolicą a prowincją, i między po
szczególnymi państwami. Społeczna potrzeba prasy więc powstała, a mo
gła być zaspokojona, bo rozwój wynalazczości i techniki dawał niezbędne
ku temu środki.
Geneza prasy nie tłumaczy nam jednak wielu innych problemów, zwią
zanych z charakterem prasy jako wytworu społecznego. Dlaczego rozwój
dalszy prasy europejskiej przyjął taką a nie inną postać, co wyznaczyło
tej prasie jej formy organizacyjne, jej cechy zewnętrzne i treść, w czyim
ręku i dlaczego legły jej losy, jaki związek, wreszcie, zaistniał i trwał,
ulegając różnym przeobrażeniom, między nią a życiem gospodarczym,
politycznym i kulturalnym? Jeżeli prasa jest „wytworem społecznym",
to jak, i o ile różne sytuacje klasowe, warunki i stosunki społeczne wpły
wały na nią, wyciskając na niej takie lub inne „oblicze"?
„Oblicze" prasy — to całokształt tego, co reprezentuje prasa pewnego
kraju, że zaś chodzi tu zazwyczaj o setki, a nawet o tysiące najróżnorodniejszych wydawnictw, analiza ograniczyć się musi do danych uzyska
nych z zestawienia i porównania najbardziej rozpowszechnionych w da-
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nym czasie czasopism, względnie nawet do analizy „typowych" dla da
nego czasu i kraju czasopism. Oblicze prasy implikuje, jak już wspomi
nałem o tym na wstępie, dwa aspekty: zewnętrzny i wewnętrzny. Ze
wnętrznie charakteryzuje czasopismo: format, objętość, gatunek użytego
papieru i czcionek, barwa druku, obecność lub nieobecność ornamentów
i ilustracji, sposób operowania nagłówkami, regałami i „światłem",
i w ogóle rozmieszczeniem materiału, wreszcie częstość ukazywania się,
nakład, zasięg terytorialny i cena. Wewnętrzny aspekt czasopisma określa
jego treść, tj. w imieniu jakiej klasy (grupy) społecznej o czym pisze
i jak pisze. Analiza treści czasopisma obejmuje analizę struktury treści,
analizę układu funkcjonalnego (informowanie, kształcenie czy „urabianie"
czytelnika), wreszcie szczegółową analizę tekstu polityczno-ideologicznego
ze względu na jego treść (sugestie) i metody tu stosowane.
Zewnętrzne oblicze prasy zdeterminowane jest bezpośrednio przez or
ganizację wewnętrzną wydawnictwa, a pośrednio — przez stosunki pro
dukcji, a także bazę techniczną, panujące w danym kraju i okresie. Zależ
ność ostatnia wynika z powiązania między organizacją wewnętrzną prasy
a stosunkami techniczno-gospodarczymi w kraju. Charakter wytworu tech
nicznego, jaki posiada (poza innymi kwalifikacjami) czasopismo, wiąże je
ściśle z technicznymi zasobami i technicznymi metodami, jakimi dyspo
nuje na pewnym poziomie techniczno-gospodarczym przedsiębiorstwo
prasowe. W „szacie zewnętrznej" czasopisma mogą występować różne od
miany i odchylenia, wywołane różnymi czynnikami, ale tak czy inaczej
granice tych fluktuacji wyznaczone są techniczno-gospodarczą organiza
cją czasopisma: wyposażeniem w maszyny, zasobnością w kapitały, dobo
rem pracowników technicznych i administracyjnych, rozporządzanym
surowcem, możliwościami zbytu itd. Stąd taka rozpiętość między czaso
pismami, jak ubogie, czterostronicowe, pozbawione ilustracji czasopisma
z XVII wieku, a przebogate tabloidy i magazyny XX wieku, olśniewające
czytelnika doskonałością swej szaty graficznej i objętością.
Znacznie trudniejsze jest ustalenie wpływu tych wszystkich czynni
ków, które kształtują wewnętrzne oblicze prasy — jej treść. Mamy tu
skomplikowaną interferencję różnych wpływów, których rzeczywista rola
i znaczenie da się tylko w przybliżeniu oznaczyć. Uwzględnijmy też, że
na oblicze wewnętrzne prasy składa się nie tylko to, co w niej jest umiesz
czone, ale i to, co z niej jest świadomie wyeliminowane.
K t o tworzy oblicze wewnętrzne prasy? Oczywiście, nie rzeczy, nie
pojęcia, nie narzędzia, ani nawet same stosunki społeczne — ale sami
żywi ludzie. Spośród nich jednakże w znacznie mniejszej mierze czynią to
jednostki, choćby najwybitniejsze, niż g r u p y s p o ł e c z n e . Jednostki
w olbrzymiej ilości wypadków są tylko wyrazicielami i naśladowcami
opinii i dążeń społecznych.
W dziedzinie twórczości społecznej — tworzenie, przekształcanie i nisz
czenie społecznych dążności, stosunków, grup i typów osobowych spo
łecznych — jednostka jest niewątpliwie twórcza, bardzo twórcza, ale czyż
nie działa ona wtedy najczęściej jako przedstawiciel grupy społecznej,
jako jej członek? Nawet gdy jednostka tworzy przy pomocy prasy
nową grupę społeczną, organizując ją, mobilizując, nie sposób uważać to
za jej wyłączną zasługę, a dane czasopismo, przez które działa — za jej
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twór. Współdziała z nią wtedy bowiem cały szereg współtwórców: redak
tor, wydawca czasopisma, grupa społeczna wspierająca czasopismo, wresz
cie czytelnicy, co współczując jej ideom i podtrzymując pismo przez ku
powanie, umożliwiają rzeczywistą realizację jej dążeń twórczych, wyraża
jących takie lub inne interesy klasowe.
Tak więc, uogólniając, nie jednostki a grupy społeczne, są twórcami
prasy. Ale które? Wiemy, że grup społecznych jest wiele, ale potężny
i długotrwały wpływ udało się dotąd na przebiegu całej historii ludz
kości uzyskać tylko kilku z nich: rządom, partiom, grupom wyznanio
wym, wielkim organizacjom gospodarczym, wreszcie niektórym większym
organizacjom zawodowym i ideologicznym. ,,Prasa" narodowa, jakkolwiek
terminem tym nie operuje się dość często, nie odpowiada w gruncie rzeczy
niczemu realnemu i konkretnemu. Jest z tym bowiem inaczej, niż z ta
kimi pojęciami, jak „literatura narodowa", „sztuka narodowa" itp. Jakkol
wiek, ściśle biorąc, nie są to również formy działalności „zinstytucjonalizo
wane", gdyż nie ma jednostek czy grup jednostek uznanych za przedstawi
cieli i funkcjonariuszy narodu, jako takiego, to jednak związanie z „naro
dem" tej czy innej twórczości, tych czy innych pisarzy i artystów, jest bar
dziej uchwytne i wolne od nieporozumień. Wielu z dziennikarzy, dążąc do
sublimacji swej roli i podniesienia swego autorytetu, pretenduje do miana
przedstawicieli narodu, ale w gruncie rzeczy okazuje się często adheren
tami pewnego stronnictwa nacjonalistycznego czy szowinistycznego, co
bynajmniej nie jest tym samym. Czasem zaś wręcz chodzi o zręczny ka
muflaż, kryjący interesy grupy obcej narodowi lub nawet mu wrogiej.
Jest inna płaszczyzna, na której nieporównalnie łatwiej i racjonalniej
można skrystalizować i powiązać z sobą trwałymi więzami nawet te naj
większe grupy, które przed chwilą wymieniłem. I rzecz znamienna —
grupa ta o olbrzymim znaczeniu w historii, krzyżująca wszystkie inne
grupy i z wszystkimi nimi prawie powiązana, grupa stanowiąca dotąd
najtrwalsze zjawisko w historii ludzkości, jeśli nie liczyć najwcześniej
szych dziejów — grupa ta s a m a w s o b i e jest pozbawiona instytucji,
sankcji, ośrodków centralizacji, nawet „widzialności społecznej". Grupa
ta — to k l a s a s p o ł e c z n a , tj. zespół osób o identycznym stosunku
do środków produkcji. Co to jest klasa społeczna? Zazwyczaj ma się
tu na myśli grupę społeczną, wyodrębnioną na podstawie specyfi
cznych cech jej członków, mianowicie posiadania lub nie posiadania przez
nich środków produkcji, czerpania dochodów z pracy własnej lub z wy
zysku innych ludzi itp. Jest to niewątpliwie słuszne i zasadnicze kryterium,
jednak nie wystarcza ono jeszcze w pełni, wymaga uzupełnień. Nie moż
na determinować grupy społecznej na podstawie tylko materialnych
cech, bez uwzględnienia więc świadomości i jej specyficznych stanów
błądzilibyśmy po powierzchni zjawisk. Nie można rozróżniać grup ludz
kich tak, jak się rozróżnia grupy roślin czy zwierząt, tj. na podstawie
cech materialnych. Świadomość może być odzwierciedleniem zjawisk
materialnych zachodzących w mózgu — lecz to sprawa jej genezy,
interesująca biologa i filozofa. Dla socjologa istotne jest to, że świado
mość istnieje realnie i wywiera skutki realne. Otóż za drugi zasadniczy
komponent pojęcia klasy społecznej można by uznać świadomość two
rzenia przez członków danej klasy jednej grupy i wyodrębniania się,
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a nawet przeciwstawiania się innym grupom oraz świadomość repre
zentowania pewnego wzoru osobowego, odmiennego od wzorów osobo
wych innych grup.
Klasa społeczna j a k o t a k a , to grupa niezorganizowana, luźna, grupa
podobnie myślących i podobnie czujących, choć nie na takim poziomie
skrystalizowania swych pojęć i dążeń, co grupa ,,ideologiczna". Łączy ich
po prostu w jedno świadomość swej pozycji społecznej i gospodarczej
oraz określone sympatie społeczne. Dopiero, gdy wystąpią w życiu pu
blicznym wypadki silnie dotykające daną grupę jako całość, wypadki
otwierające nowe perspektywy bytu dla klasy, już to pomyślne (szanse
dojścia do władzy), już to niepomyślne (zagrożenie bytu), klasy przechodzą
do zorganizowanego działania, wyłaniają z siebie swe o r g a n y — swój
rząd, swoją partię, swoją armię, swoich przywódców. Wtedy też ujawnia
się w pełni ich dominujący, syntetyzujący charakter w życiu społecznym.
Do klasy zwycięskiej lub walczącej muszą się ustosunkować tak lub ina
czej wszystkie lub prawie wszystkie inne grupy społeczne, nie pomijając
najpotężniejszych. K l a s o w o zabarwiona zostaje polityka rządu, innych
partii politycznych, wyznań, organizacji gospodarczych, zawodowych,
ideologicznych. Raz zorganizowana, choćby nawet zwyciężona, klasa nie
przestaje działać, oscylując w rozpiętości i doniosłości tej działalności od
dyktatury do opozycji i podziemnych knowań. Stąd tak pełno w histo
rii — począwszy od państw starożytnych aż po dzień dzisiejszy — walk
i dyktatur klasowych, wyciskających swe piętno na całym życiu gospo
darczym, politycznym i społecznym ludzkości. Stąd też słuszny podział
historii ludzkości na okresy panowania różnych klas: właścicieli niewolni
ków, feudałów, burżuazji i proletariatu.
Traktując o prasie jako o wytworze społecznym trzeba więc mieć na
względzie przede wszystkim wpływ, jaki na ukształtowanie „oblicza wew
nętrznego" tj. treści prasy wywarły w dziejach ludzkości walki klasowe
i panowanie klas. Rzecz prosta, nie kształtowały one wyłącznie charak
teru prasy, niemniej klasy społeczne miały tu wpływ tak wielki, że mo
żemy dostosować do nich podział nie tylko okresów historycznych, ale
i typów rozwojowych prasy.
Wreszcie, jeszcze jedna sprawa, która przy badaniu prasy jako wytwo
ru społecznego ma podstawowe znaczenie. Fakty wchodzące tu w grę
nie należy rozpatrywać jako luźne, niczym z sobą nie związane lub zwią
zane tylko chronologicznie i występowaniem w pewnym kraju. Byłoby
to studium historyczne, a nie socjologiczne. Wychodząc z założenia, że
dominacja pewnej klasy społecznej determinuje charakter prasy w każ
dym społeczeństwie klasowym, można i trzeba rozpatrywać prasę, jako
f u n k c j ę pewnej formacji społeczno-gospodarczej, jako więc powiązaną
nie tylko z pewnymi lokalnymi warunkami czasu i miejsca, ale również,
i to przede wszystkim, z pewną typową bazą gospodarczo-polityczną. Waż
ne jest więc wykrycie i ustalenie, jakie cechy są z a s a d n i c z e dla
prasy feudalnej, burżuazyjnej, socjalistycznej, a jakie tylko a k c e s o r у с z n e, wywołane specjalnymi warunkami lokalnymi. W ten sposób
otrzymujemy pewne kategorie logiczno-empiryczne, pewne t y p y zja
wisk, czyniące zadość wymaganiom socjologicznym odnośnie do klasyfi
kacji i wyjaśnienia zjawisk społecznych.
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O CZYM WINNA PISAĆ PRASA REGIONALNA
(Sprawozdanie z badań)

W okresie od września do grudnia 1959 roku
Krakowski
Ośrodek Badań Prasoznawczych
prowadził badania nad
społeczną potrzebą prasy regionalnej u mieszkańców
ziem
górskich Polski południowej.
Ankietę,
która
dostarczyła
podstawowych
materiałów źródłowych w tych
badaniach,
rozesłano na teren pięciu powiatów województwa
krakow
skiego (limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski i ży
wiecki). W numerze 1 „Zeszytów Prasoznawczych"
omó
wiliśmy cele, metodę, organizację oraz niektóre
wyniki
tych badań. Rezultaty wskazywały, że u mieszkańców
ziem
górskich istnieje pewne zapotrzebowanie
na tematykę
re
gionalną w prasie. W artykule niniejszym pragniemy przed
stawić analizę postulatów,
wysuwanych
przez
badanych
pod adresem pisma regionalnego.

Materiałem źródłowym dla niniejszego artykułu będą odpowiedzi na ostatnie,
otwarte, pytanie ankiety KOBP, które brzmiało:
„Co chciałbyś czytać w nowej gazecie? Jakie sprawy interesują Cią najbardziej?
Co myślisz o wydawaniu takiej gazety?"
Na pytanie to odpowiedziało 4488 uczestników ankiety, co stanowi 69,60/0 ich
ogółu. Wypowiedzi dotyczyły zawartości i wyglądu przyszłego pisma, jego przyszłej
roli, tradycji prasy regionalnej i stanu czytelnictwa. Badani opisują nadto w wy
powiedziach swoje kłopoty i bolączki, którymi chcieliby zainteresować dziennika
rza; zdarzają się prośby o radę czy interwencję. Badani dość często podają swoje
adresy celem nawiązania kontaktu z redakcją, proponują współpracę, zgłaszają
gotowość nadsyłania korespondencji. Większość, bo 4243 odpowiedzi, dotyczyła
treści przyszłego pisma regionalnego.
Co c h c i e l i b y

czytać

w prasie

mieszkańcy

ziem

górskich?

Odpowiedzi na to pytanie podzieliliśmy na 12 grup tematycznych. Ich stosunek
ilościowy ilustruje tabela:
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Temat wypowiedzi

Liczba odpow.

/0

Ogółem o treści pisma
Wiadomości z terenu (społeczno-polityczne)
Wiadomości gospodarcze
Wiadomości kulturalne
Wiadomości ogólne (społeczno-polityczne)
Ze świata nauki
Wiadomości sportowe
Porady
Powieści i nowele
Turystyka
Humor
Moda i krawiectwo
Rozrywki umysłowe

4.243
1.648
1.171
1.123
1.002
813
624
497
355
292
261
178
129

100,0
38,8
28,0
26,9
24,0
19,1
14,6
11,7
8,3
6,9
6,1
4,2
3,0

Mniej niż 3,00/o wypowiedzi dotyczyło takiej tematyki jak: sprawy religijne,
miłość, teksty piosenek i sprawy Polonii zagranicznej.
Przez w i a d o m o ś c i z t e r e n u rozumiemy tutaj relacje o wydarzeniach na
terenie górskim, dotyczące życia codziennego oraz problemów społecznych i poli
tycznych tamtejszej ludności. Nie uwzględniliśmy tutaj wypowiedzi dotyczących
zagadnień gospodarczych i kulturalnych tego terenu, stanowią one dużą część tema
tyki wypowiedzi ujętych w grupy: wiadomości gospodarczych i kulturalnych.
W rzeczywistości istnieje więc większe społeczne zapotrzebowanie na tematykę
związaną z terenem, niż wskazywałaby na to pozycja w tablicy. Badani podkreślają
w wypowiedziach niedostateczną informację prasową o ich terenie. Chcieliby w no
wym piśmie znaleźć kronikę najważniejszych wydarzeń, informacje o warunkach
życia na ziemiach górskich, chcieliby, aby poświęcono sporo miejsca zagadnie
niom społecznym, szczególnie interesuje ich omawianie na łamach prasy plag spo
łecznych; domagają się piętnowania pijaństwa, chuligaństwa i nieuczciwości. Pi
smo, zdaniem badanych, winno przyczynić się do lepszej znajomości terenu przez
jego mieszkańców, oraz propagować jego właściwości w kraju i za granicą.
Badani zwracają uwagę na zainteresowania, jakie dla wiadomości z ziem gór
skich wykazuje emigracja polska. Góralskie grupy polonijne w Stanach Zjednoczo
nych chciałyby otrzymywać pismo informujące o wydarzeniach na ich ziemiach
ojczystych. (Na marginesie warto przypomnieć, że w Chicago ukazuje się obecnie
jedyne chyba w świecie pismo górali polskich Orzeł Tatrzański).
Wiadomym jest, że nakład różnych wydawanych czasopism w Polsce jest dość
duży. Ale jeżeli chce się poczytać, oglądnąć coś ciekawego z własnego terenu, in
teresującego mnie i moich współmieszkańców,
to jakoś tego nie ma... Moim zda
niem potrzebna jest nam gazeta z dużą ilością ilustracji i to kolorowych z życia
Podhala, (rolnik, lat 26—35, wieś Podczerwone, powiat Nowy Targ).
Chciałbym czytać w gazecie o tutejszej okolicy, górach, życiu górali, o ich za
letach a także i wadach, jak lenistwo, pijaństwo, chuligaństwo itp. (mężczyzna, lat
26—35, wieś Miętustwo, powiat Nowy Targi).
3 — Zeszyty Prasoznawcze
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Chciałabym czytać o zajściach na terenie Pogórza, o samej krainie,
artykuły,
które by pogłębiały wiadomości o ziemi Pogórza, jej obyczajach, zwyczajach
itd.
(pracownica fizyczna, lat 46—55, Nowy Sącz).
O życiu ludzi mieszkających na tych terenach, o miejscowościach
posiadających
właściwości lecznicze, ośrodki turystyczne, o rozwoju i rozbudowie tych miejscowoś
ci, o sporcie uprawianym na tych terenach. Informacje z życia codziennego oraz
o sprawach ogólnych, dotyczących tych terenów i miejscowości. Gazeta taka po
zwoli dokładniej poznać środowisko, w którym się mieszka, okolice oraz usunąć
istniejące niedociągnięcia.
Natomiast u ludzi nie znająjcych tych terenów
czy
miejscowości większą chęć poznania i(gospodyni domowa, Krynica, powiat Nowy
Sącz).
Grupa wypowiedzi na t e m a t w i a d o m o ś c i g o s p o d a r c z y c h
zawiera
postulaty umieszczania w prasie materiałów, dotyczących rolnictwa, hodowli, sa
downictwa i ogrodnictwa, przemysłu, budownictwa, rzemiosła, handlu oraz ogólnej
problematyki gospodarczej.
Szczególnie dużo wypowiedzi zawiera życzenia uwzględniania przez prasę tema
tyki rolniczo-hodowlanej. Zagadnienia te interesują 55,1% badanych, postulujących
umieszczenie w prasie materiałów o problematyce gospodarczej. Często podnoszo
ne jest żądanie podawania informacji na temat warunków gospodarczych na
ziemiach górskich, omawiania najlepszych metod gospodarowania na trudnych
glebach górskich. Budowa i utrzymanie dróg, regulacja rzek, hodowla bydła,
owiec i zwierząt futerkowych — to najczęściej poruszane tematy ekonomiczne te
renu. Pewna ilość badanych postuluje omawianie na łamach prasy problemów
kółek rolniczych. Szczególnie mieszkańców Nowosądeckiego interesuje przebieg
„eksperymentu sądeckiego", mieszkańców Żywieckiego — problem dojazdów do
pracy i należytego zaopatrzenia w towary sklepów tego powiatu.
W nowej gazecie chciałabym czytać o naszych górskich terenach, o uprawie roli
i stosowaniu nawozów sztucznych, o tym co najlepiej udaje się na naszych gle
bach (rolniczka, lat 36—45, Maków Podhalański, powiat Sucha).
Najbardziej interesują mnie sprawy rozwoju rolnictwa, hodowli i
przemysłu,
tu jesteśmy najbardziej zacofani. Bardzo interesują mnie sprawy ekonomiczne na
szego terenu (pracownik fizyczny, lat 26—35, Maków Podhalański, powiat Sucha).
Gazeta taka winna na bieżąco informować czytelników o aktualnych
sprawach
dotyczących miasta Nowego Sącza i Sądeczyzny. Konkretnie chodzi mi o zaga
dnienia realizacji eksperymentu
nowosądeckiego,
którego pełna realizacja miała
na celu podniesienie gospodarcze naszego powiatu (pracownik umysłowy, lat 36—45,
Nowy Sącz).
Interesuje mnie leśnictwo. Paląca sprawa to przymusowe
zalesienie
nieużyt
ków — zboczy, skarp — co specjalnie ważne jest w terenach górskich, z uwagi
na powodzie — spłukiwanie gleby itp. Regulacja potoków górskich 'z wvagi 'na
wielkie straty gospodarcze (inżynier leśnik, lat 70, wieś Grywałd, powiat Nowy
Targ).
O sprawach rolniczych: uprawy roślin najbardziej
użytecznych
dla hodowli
bydła i owiec oraz o rozwoju hodowli w kraju bydła czerwono-polskiego
o jego
rozwoju i korzyści z niego oraz o praktycznym
wyżywieniu
(rolnik, lat 36—45,
wieś Bańska Górna, powiat Nowy Targ).
Powinno

być umieszczone

coś o gospodarstwie

domowym,

o gotowaniu,

szyciu,
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nasionach, królikach, kurach, krowach i świniach, jak uprawiać
(krawcowa, lat 16—20, wieś Lachowice, powiat Sucha).

ziemię w górach

Chciałabym, żeby było trochę nauki o gospodarstwie, o założeniu weków i goto
waniu na wsi, bo czasem kobiety wiejskiei — góralki mają z czego zrobić, a nie
umieją konserwować w słojach, ani ugotować i upiec ciasta dobrego (kobieta, lat
46—55, wieś Jachówka, powiat Sucha).
Głównymi
tematami
winny być następujące
zagadnienia z naszego
terenu:
...inwestycje, budowa dróg, mostów, bloków mieszkalnych, regulacja rzek... (księ
gowa, lat 36—45, Nowy Sącz).
Zainteresowanie
sprawami
kulturalnymi
dotyczy w pierw
szym rzędzie zagadnień kultury regionalnej. Mamy więc postulaty omawiania
w prasie faktów związanych z tradycją kulturalną regionu: strojów, mowy, zwy
czajów i obyczajów, twórczości artystycznej i zabytków sztuki na tym terenie.
Interesuje badanych praca zespołów regionalnych, poezja, rzeźba i malarstwo.
Również poruszanie kwestii oświatowych ma wielu zwolenników, szczególnie
w związku z akcją budowy szkół.
Pewna część badanych, szczególnie młodzież, chciałaby w nowym piśmie czytać
materiały poświęcone wydarzeniom kulturalnym spoza terenu ziem górskich.
Jeżeli chodzi o mnie, chciałbym czytać w nowej gazecie dużo artykułów na te
maty kulturalne i oświatowe. Także chciałbym znaleźć w nowej gazecie kronikę
życia kulturalnego na Podhalu. Moje zainteresowania — to nauka, życie
kulturalne:
zespoły sceniczne, zespoły muzyczne i śpiewacze... (pracownik umysłowy, lat 36—45,
wieś powiatu Nowy Targ).
Dużo miejsca powinny zająć opisy cennych zabytków
kulturalnych.
Poezja
ludowa tych terenów powinna być szeroko upowszechniona. Można by ułożyć kącik
piosenek ludowych (uczennica, lat 16—20, wieś Zarzecze, powiat Żywiec).
Dla zachowania walorów... artystycznych
propagować konserwowanie
zabytków
przyrody i sztuki, walczyć z systematycznym
szpeceniem naszych osiedli szablo
nową tandetą budowlaną (nauczyciel, lat 46—55, wieś powiatu suskiego).
Bardzo mało słyszy się z radia i prasy gwary góralskiej, jak powstała
kultura
na Podhalu, jak wykryto, że Tatry stanowią piękno kraju (rolnik, lat 26—35, wieś
Podczerwone, powiat Nowy Targ).
Ja bym chciała czytać taką gazetę jak o Janosiku i Sabale i jak chodzili
starzy górale (rolniczka, lat 36—45, wieś Ratułów, powiat Nowy Targ).

ubrani

Na jednej stronie przydałyby się jakieś dobre wiejskie komedie i dramaty dla
tworzących się zespołów świetlicowych (pracownica urzędu pocztowego, lat 26—30,
wieś Krzyżowa, powiat Żywiec).
Chciałbym znaleźć w tej gazecie nuty i pieśni góralskie, gdyż jestem
kantem i muzyka mnie interesuje (rolnik, lat 46—55, wieś powiatu Sucha).

muzy

Ludzi w małym miasteczku podhalańskim interesuje także jakie występy i im
prezy odbywają się w niedzielę w Krakowie (inżynier mechanik, lat 26—35, Sucha).
Dział zatytułowany:
materiałów na tematy
cznych i politycznych.
ogólnych, a szczególnie

w i a d o m o ś c i o g ó l n e , dotyczy umieszczania w prasie
ogólno-krajowych i ogólno-światowych wydarzeń społe
Badani bardzo często podkreślają, że serwis wiadomości
politycznych, nie powinien być zbyt obszerny.
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Oto przykłady wypowiedzi:
Lud interesuje się polityką. Wynikałoby stąd, że czasopismo powinno być czaso
pismem społeczno-politycznym.
Artykuły na tematy polityczne powinny być krót
kie i łatwe, takie jak np. w „Kurierze Polskim" (nauczyciel, lat 26—35, wieś po
wiatu Nowy Targ)).
...krótkie wiadomości z kraju i ze świata, sprawy polityczne,
(rolnik, lat 46—55, wieś Zawoja, powiat Sucha).

tylko nie za wiele

Gazeta dla naszego regionu powinna obfitować w różne fotoreportaże,
którym czytelnik w łatwy, przystępny sposób dowie się o sposobie życia
narodów (rolnik, lat 16—20, wieś Mastki, powiat Nowy Sącz).

dzięki
innych

Winno się więcej zajmować sąsiadami naszymi jak Czechosłowacją,
Węgrami,
Rumunią i bratnimi krajami, które sąsiadują o miedzę od nas, ich osiągnięciami
w przemyśle, rolnictwie, i szkolnictwie (ślusarz, lat 36—45, wieś Cięcina, powiat
Żywiec).
Z a g a d n i e n i a n a u k i , które powinny znaleźć się w piśmie to w pierwszym
rzędzie historia. Największe zainteresowanie wzbudzają dzieje regionu. Inne po
żądane przez badanych problemy naukowe związane są również w znacznym sto
pniu z terenem. Do wymienionych jako interesujące zagadnienia, należą: powstanie
i skład geologiczny gór, ich fauna i flora, egzotyczny świat zwierzęcy i roślinny,
astronautyka, ekonomia, medycyna, ponadto nauka o języku, tu szczególnie etymo
logia nazw miejscowych.
Interesuje mnie historia góralszczyzny w ogóle, poszczególnych regionów w szcze
góle: legenda i prawda historyczna związana z dziejami miasteczek i osad itp.
Jakie miejscowości i kiedy zapisały się chlubnie w historii Polski? Kto z władców
Polski przyczynił się do rozwoju kulturalnego naszych stron. Reasumując — inte
resuje mnie historia, etnografia, i rozwój kultury (kobieta, lat 36, wieś Tymbark,
powiat Limanowa).
W nowej gazecie chciałbym czytać o powstaniu gór i o historii Podgórza
packiego (rolnik, lat 16, wieś Maruszyna Górna, powiat Nowy Targ).

Kar

Początek powstania Ujanowic. Skąd wzięła się ta nazwa? (pracownica umysłowa,
lat 26—35, wieś Ujanowice, pow. Limanowa).
Wiadomości o srebrnym globie i o nowych wystrzeleniach
rakiet
kosmicznych
(rolniczka, lat 46—55, wieś Zawoja, powiat Sucha).
Sprawa języka, powstanie, rozwój oraz dlaczego język
kształca (nauczycielka, lat 20, wieś powiatu Suchal).
Chciałbym żeby taka gazeta zajmowała się sprawami
(rolnik, lat 30, Mszana Górna, powiat Limanowa).

ten częściowo

kodeksu karnego,

się

znie

cywilnego

Z t e m a t y k i s p o r t o w e j interesują najbardziej mieszkańców ziem gór
skich wydarzenia lokalne. Badani najczęściej wymieniają sporty zimowe, a nadto
piłkę nożną i boks.
Turystyka wymieniana jest szczególnie przez mieszkańców Nowotarskiego i Nowo
sądeckiego. Badani chcą czytać zarówno o sukcesach taterników, opisy pięknych
szlaków górskich, jak i o cenach miejsc noclegowych oraz wielkości ruchu tury
stycznego.
Wielu badanych, a szczególnie mieszkańców wsi, chciałoby znaleźć w prasie
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stały p o r a d n i k na różne tematy. Największe zapotrzebowanie zgłoszono na
porady gospodarcze, dalej porady wychowawcze, porady praktyczne, porady dla
kobiet, dla młodzieży, medyczne, weterynaryjne i prawne oraz savoir vivre'u.
W p o w i e ś c i a c h i n o w e l a c h największą popularnością cieszy się tema
tyka górska. Badani wymieniają często nazwiska autorów, a nawet tytuły ksią
żek, które chcieliby czytać w prasie. Do najczęściej wymienianych nazwisk na
leżą: Jalu Kurek, M. Malicki, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan,
Jan Wiktor. Szczególnie mieszkańcy wsi chcą by pismo regionalne prowadziło stały
kącik
humoru.
K o b i e t y dopominają się o umieszczanie w prasie modeli praktycznych ubrań,
a również i wzorów uczesania i sposobów należytego dbania o wygląd zewnętrzny.
S p o ś r ó d r o z r y w e k u m y s ł o w y c h największą popularnością cieszą się
krzyżówki. Badani chcą by pismo umieszczało stałą taką pozycję, proponują n a 
wet nazwę: krzyżówki z góralem.
Jak ma wyglądać nowe pismo regionalne?
Na ten temat wypowiedziało się 335 osób. Głosy te dotyczyły częstotliwości
ukazywania się pisma, jego formatu, papieru na jakim winno być drukowane,
układu tekstu, tytułu.
#
Większość wypowiadających się na ten temat chce by pismo regionalne było
tygodnikiem. W innych postulatach wymieniano najczęściej pismo ukazujące się
dwa razy w tygodniu, dalej dziennik, dwutygodnik, miesięcznik.
Pismo powinno być wydane w małym formacie, jak np. Echo Krakowa czy Wie
czór. Badani wielokrotnie podkreślali by miało ono prosty, przejrzysty układ tekstu,
by poszczególne działy były wyraźnie od siebie oddzielone. Ułatwi to znacznie
orientację niedoświadczonym czytelnikom.
Badani domagają się pisma na dobrym papierze. Większość odpowiadających
chce by było ono ilustrowane nawet w kilku kolorach. Cena nie powinna prze
kraczać 2 złotych za egzemplarz.
Zaproponowano szereg tytułów dla nowego pisma. Oto niektóre z nich: „Lot
Pogórza", .Aktualności Góralszczyzny", „Wiadomości z Prowincji", „Podhale", „Kro
nika Podhala", „Życie Podhala", „Ciekawostki Pogórza".
Jak kształtują się zainteresowania tematyczne w zależności od miejsca zamie
szkania badanych. Porównaniom poddano tu cztery największe grupy tematyczne:
wiadomości z terenu i wiadomości ogólne oraz grupy wiadomości gospodarczych
i wiadomości kulturalnych.
Mieszkańcy miast dali pełniejsze i bardziej obfitujące w treść wypowiedzi niż
mieszkańcy wsi, toteż i oni zgłaszają większe zapotrzebowanie tak na tematykę
ogólną jak i terenową. Porównanie popularności obu tych tematyk u ludności
wiejskiej i miejskiej wskazuje na istnienie mniejszych różnic między tymi grupami
czytelników, gdy chodzi o zainteresowanie problematyką ogólną. Najliczniej żądają
uwzględnienia wpierw problematyki terenowej mieszkańcy powiatów nowosądec
kiego i nowotarskiego. Różnice między nimi, a pozostałymi powiatami są nie
znaczne. Tematyka ogólna występuje najczęściej w postulatach mieszkańców po
wiatów żywieckiego i limanowskiego.
Tematyka gospodarcza zdecydowanie większą popularnością cieszy się u mie
szkańców wsi niż u osób żyjących w miastach. Jak zaznaczyliśmy wyżej, dotyczy
ona w większości wypadków zagadnień rolnictwa i hodowli. Problematyka kultu
ralna występuje częściej w postulatach mieszkańców miasta. Tu też różnica jest
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wyraźna. Największą popularnością cieszy się tematyka gospodarcza u mieszkań
ców powiatów rolniczych: limanowskiego i nowosądeckiego. Różnice między nimi
a innymi powiatami są nieznaczne. Sprawy kultury znajdują największe zapotrze
bowanie u badanych z powiatów nowosądeckiego i nowotarskiego, jak również
u mieszkańców miast z terenu powiatu limanowskiego.
Zainteresowanie tematyką u pewnych grup demograficznych przedstawia się
następująco. Istnieją różnice w zainteresowaniach, będące wynikiem pewnych wła
ściwości płci. I tak mężczyźni bardziej interesują się sportem i turystyką, ko
biety zaś poradami gospodarczymi oraz modą i krawiectwem. Nadto mężczyźni
nieco liczniej niż kobiety postulują umieszczanie w piśmie problematyki gospodar
czej, kobiety zaś kulturalnej.
Również właściwości wieku wpływają na zainteresowania badanych. Porów
nanie dwóch najliczniejszych grup badanych: w wieku 16—20 i 36—45, wskazuje
na pewne różnice w zainteresowaniach. Dla młodszych bardziej zajmujące są
sprawy kultury, a nadto chcą w prasie więcej humoru, rozrywek umysłowych
i nieco więcej niż starsi — sportu (u mężczyzn) oraz mody (u kobiet). Starsi zaj
mują się bardziej zagadnieniami gospodarczymi oraz poradami praktycznymi.
Zainteresowanie tematyką gospodarczą i kulturalna tych dlwu grup wieku ilu
struje poniższa tablica.

Wiek
16—20
36—45

Wiadomości kulturalne

Wiadomości gospodarcze

% zainteresowanych

% zainteresowanych

39
25

42
54

Reasumując: pismo regionalne dla mieszkańców ziem górskich winno zajmować
się w znacznej mierze problematyką lokalną, dużo miejsca poświęcać wiadomo
ściom społeczno-politycznym oraz gospodarczym i kulturalnym terenu. Szczegól
nie tematyka gospodarcza powinna uwzględniać problemy i trudności ekonomi
czne ziem górskich. Odmiennie niż wskazuje na to tradycja prasy regionalnej pi
smo takie ma informować mieszkańców o wydarzeniach w kraju i za granicą.
Mieszkańcom ziem górskich najbardziej odpowiada ilustrowany tygodnik typu ma
gazynowego; nadto drukowany na małym formacie, o wyraźnej czcionce.
Badani nie mają na ogół pełnej wizji nowego pisma. Na ich opinie wpływ mają
niewątpliwie dotychczasowe doświadczenia czytelnicze, treść i forma wypowiedzi
uzależniona jest od tego co czytają. Stąd też pewna problematyka może być przez
badanych pominięta z tego powodu, że nie została ona uwzględniona w innej pra
sie. Mimo tej niekompletności wymienione postulaty odzwierciedlają zasadnicze
zapotrzebowanie czytelnicze i proponowana tematyka powinna być przez prasę
uwzględniona.
O tym czy pismo regionalne będzie się ukazywać zadecydują czynniki wydaw
nicze. Część natomiast tematyki, na którą jest zapotrzebowanie, może być już

O CZYM WINNA PISAĆ PRASA REGIONALNA

39

uwzględniona w innych pismach, rozprowadzanych na tym terenie, szczególnie
w mutacjach prasy wojewódzkiej i centralnej.
Pismo regionalne, zdaniem badanych, ma spełnić dwie role. Winno przez infor
mowanie mieszkańców o wydarzeniach na ich terenie przyczynić się do lepszej
znajomości tego terenu i jego problemów, powodować poczucie silniejszego zwią
zania z tymi ziemiami oraz odpowiedzialności za ich losy. Z drugiej strony w dzia
łalności na zewnątrz propagować jego właściwości, przyczynić się do dobrej opinii
o nim, poza jego granicami, ściągnąć na teren regionu górskiego turystów i wcza
sowiczów.

JAN FIEBIG

LEWICOWA PRASA POLONIJNA W AMERYCE
(Próba oceny)

Dzieje prasy polonijnej i jej aktualna sytuacja na pewno
zasługują na zainteresowanie ze strony prasoznawstwa pol
skiego. Jak dotychczas jednak tematyka ta była podejmo
wana tylko sporadycznie, tym bardziej więc artykuł po
niższy zasługuje na uwagę. Autor omawia l&wicowe pisma
Polonii amerykańskiej na tle środowiska emigracyjnego
w USA i Kanadzie i całej prasy tego wychodźstwa.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się najwięk
sze poza krajem skupisko Polaków. Oczywiście pojęcia „Polacy" uży
wamy na określenie ich narodowego pochodzenia — są to bowiem uro
dzeni już w USA lub urodzeni w Polsce i naturalizowani w USA oby
watele amerykańscy. Liczbę Amerykanów polskiego pochodzenia źró
dła amerykańskie określają na ok. 6 min, źródła polskie zaś na ok. 8 min.
Ze statystyki rządu amerykańskiego wiadomo na pewno, że w roku 1940
było w USA jeszcze ponad 3 min obywateli amerykańskich urodzo
nych w Polsce.
Jest rzeczą jasną, że tak liczna społeczność nie zerwała całkowicie
więzów łączących ją ze Starym Krajem, nie mogła i nie chciała wyrzec
się narodowych tradycji, języka, całej wielowiekowej spuścizny histo
rycznej. Instytucją powołaną do kultywowania tych tradycji narodo
wych, języka, spuścizny historycznej stała się — oprócz organizacji pol
skich, szkół z polskim językiem wykładowym, wydawnictw literatury
pięknej, różnych zespołów artystycznych itd. — prasa. Prasa polonijna
w USA i w Kanadzie, szczególnie zaś lewicowa prasa polonijna w Ame
ryce Północnej — będzie przedmiotem tego artykułu. Zanim jednak
przystąpimy do meritum zagadnienia, pozwolę sobie naszkicować w krót
kich choćby zarysach obraz środowiska, dla którego ta prasa jest przezfiaczona.
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KILKA UWAG O ŚRODOWISKU
Emigracja polska do Ameryki Północnej zaczęła się bardzo wcze
śnie — pierwsi Polacy wylądowali na kontynencie Kolumba już 352 lata
temu, w roku 1608. Razem z Anglikami rozpoczęli oni budowę pierw
szego na kontynencie północno-amerykańskim osiedla — Jamestown
w Wirginii. O Polakach tych wiadomo, że zorganizowali pierwszy w Pół
nocnej Ameryce strajk, gdy angielska administracja odmówiła im prawa
głosu w sprawach dotyczących całej kolonii. Po kilku dniach Anglicy
pozbawieni najlepszych rzemieślników (bo ci pierwsi Polacy w Ameryce
byli właśnie rzemieślnikami) skapitulowali, uznając prawa Polaków do
pełnego obywatelstwa.
Wychodźstwo z Polski do Ameryki na większą skalę zaczęło się jed
nak znacznie później — dokładnie w połowie XIX wieku. Pierwsi emi
granci z Jamestown wyjechali z Polski na skutek prześladowań religij
nych lub politycznych, ci ostatni opuszczali ojczyznę, ponieważ nie mo
gła im zapewnić godziwego życia. Byli to w ogromnej większości chłopi
z dawniejszej Galicji, Wielkopolski i Śląska, rzadziej z Kongresówki.
Emigracja miejska z przeludnionych okolic Warszawy i Łodzi zaczęła
się znacznie później, w pierwszych latach XX wieku oraz po uzyska
niu przez Polskę niepodległości. Przybyli do Stanów chłopi rzadko tra
fiali z powrotem do rolnictwa — przeważnie zasilali szeregi miejskiego
proletariatu, rosnące w tym czasie gwałtownie w związku z rozbudową
wielkiego przemysłu.
Największe nasilenie emigracji do Kanady przypada na przełom XIX
i XX wieku oraz na pierwsze lata po II wojnie światowej. Obecnie ilość
Kanadyjczyków polskiego pochodzenia szacuje się na ok. 300 tys. Prze
ważnie są to robotnicy fabryczni i farmerzy, choć sporo jest kupców
oraz inteligencji.
Niemal od pierwszej chwili przybycia do Ameryki emigracji zarob
kowej widoczne są tendencje do ujęcia jej życia w ramy organizacyjne.
Jednym z pierwszych przejawów dążenia do zorganizowania się Pola
ków przybyłych do USA było założenie przez Ślązaków, którzy wy
emigrowali z okolic Toszka, Księżego Lasu, Płużnicy Wielkiej, Werwentowic i Błotnicy — w roku 1854 wioski Panna Maria w Texas.
Powstałe potem liczne organizacje polskie mają przede wszystkim cha
rakter instytucji asekuracyjnych i samopomocowych oraz stowarzyszeń
kulturalno-oświatowych. Największy ich rozwój przypada na lata dwu
dzieste obecnego stulecia. W organizacjach polskich było wówczas grubo
ponad milion członków. W latach następnych organizacje polonijne
wyraźnie chylą się ku upadkowi — spada ich prestiż w środowisku po
lonijnym, zmniejsza się liczba członków (obecnie oceniana jeszcze na po
nad 700 tys.).
Trzeba też wiedzieć, że Polonia amerykańska jest pod względem orga
nizacyjnym rozbita jak żadna chyba inna mniejszość w USA. Stąd,
jako siła polityczna odgrywa w życiu Ameryki znikomą rolę. Wpraw
dzie w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych do Senatu wszedł
pierwszy przedstawiciel Polonii, zaś w Kongresie zasiadło aż 12-tu przed
stawicieli polskiego środowiska — jest to jednak zaledwie 50% faktycz
nych możliwości Polonii.
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Oto stan posiadania dziewięciu największych
w USA w roku 1958:
Związek Narodowy Polski
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie
Związek Polek w Ameryce
P. N. „Spójnia"
Stowarzyszenie Kasy Polaków
„Sokół"
Unia Polska
Zjednoczenie Polsko-Narodowe
Stowarzyszenie Synów Polski

organizacji

polskich

339 tys. członków
172
89
32
25
22
20
20
17

Instytucją powołaną przez te organizacje do koordynacji ich działal
ności jest Kongres Polonii Amerykańskiej, którego aktualnym preze
sem jest Karol Rozmarek. Odpowiednikiem KPA w Kanadzie jest Kon
gres Polonii Kanadyjskiej zrzeszający tamtejsze organizacje polonijne.
Przywódcy organizacji kanadyjskich wywodzący się w dużej mierze
z przedwojennych polityków sanacyjnych oraz zbankrutowanych dzia
łaczy różnych „rządów" londyńskich są skłóceni w tym samym stopniu
co i przywódcy KPA.
O sprawach tych wspominam dość obszernie, ponieważ rzucają one
pewne światło na kulisy periodycznych wydawnictw polskich w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Innymi słowy: sprzeczności w łonie organi
zacji polonijnych znajdują swe najjaskrawsze odbicie na łamach gazet,
będących mniej lub bardziej oficjalnymi organami tych organizacji.
PRASA POLSKA W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Pierwsza gazeta polska w Ameryce, choć ukazała się wkrótce po roz
poczęciu masowej emigracji zarobkowej nie była jednak z emigracją
zarobkową związana. Wyszła w roku 1863 z inicjatywy ludzi związa
nych z Powstaniem Styczniowym, wiążących z młodą republiką ame
rykańską nadzieje na uzyskanie moralnej lub materialnej pomocy w kam
panii na rzecz przywrócenia wolności ciemiężonej Ojczyźnie. Pismo no
siło tytuł Echo z Polski i ukazywało się bardzo krótko.
W 1870 roku poczęło wychodzić pierwsze polskie większe pismo Orzeł
Polski wydawane w stanie Missouri i związane już dość ściśle z emigra
cją zarobkową. Od tego też roku datuje się szybki rozwój czasopiśmien
nictwa polskiego w Stanach Zjednoczonych. Ten bujny rozwój trwa mniej
więcej do roku 1930, do czasów wielkiego kryzysu ekonomicznego. W okre
sie szczytowego rozwoju prasy polonijnej w USA wydawanych było po
nad 120 czasopism redagowanych w całości lub częściowo w języku pol
skim. W tym było 25 dzienników, reszta to pisma ukazujące się raz na
tydzień, względnie rzadziej. Ogółem w tym okresie prasa polonijna miała
prawie milion jednorazowego nakładu. Niektóre pisma pod względem
objętości czy też sposobu redagowania nie ustępowały niczym lokalnym
dziennikom czy tygodnikom amerykańskim. Wydawcami pism były naj
częściej świeckie lub kościelne organizacje polonijne.
Prasa ta niewątpliwie spełniała ogromną rolę — przede wszystkim

43

PRASA POLONIJNA

w dziedzinie kultywowania ojczystych tradycji, obyczajów, historii, ję
zyka — w dużej mierze spełniała także rolę jedynego informatora o tym
co się dzieje w kraju, była więc łącznikiem wychodźstwa z Ojczyzną.
W stosunku do nowej emigracji nie znającej jeszcze języka angielskiego
prasa ta spełniała często funkcję przewodnika, doradcy, czasem nawet
obrońcy zahukanego nie umiejącego sobie radzić w nowych warunkach,
nie znającego miejscowych stosunków, nie przygotowanego do ciężkiej
walki o byt — chłopa z Lubelszczyzny czy Podhala. Wykorzystując
swoje szerokie wpływy prasa ta równocześnie wychowywała emigranta
w duchu fanatyzmu religijnego, w duchu uległości w stosunku do fabry
kantów, w duchu nienawiści do wszystkiego co postępowe. Nie są to
czcze frazesy, lecz fakty, które zostały potwierdzone przez wielu orga
nizatorów unijnych — polscy emigranci obok irlandzkich czy rosyj
skich będąc właśnie pod wpływem reakcyjnej prasy polonijnej, najdłu
żej wzdragali się przed wstępowaniem do związków zawodowych. Nie
rzadko też właśnie spośród polskich emigrantów rekrutowali fabrykanci
łamistrajków i rozbijaczy ruchu robotniczego.
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Po kilkuletnim okresie stagnacji rozpoczął się w latach trzydziestych
powolny upadek prasy polonijnej. Przyczynił się doń w pewnej mierze
kryzys lat 1929—1932, przede wszystkim jednak zmniejszenie do mini
mum świeżej emigracji z Polski do Stanów Zjednoczonych. Stara emi
gracja natomiast powoli wymierała; potomstwo w pierwszym pokoleniu
znające jeszcze język polski, w następnych amerykanizowało się w co
raz szybszym tempie. Rodzice nawet byli temu radzi — pamiętali bo
wiem szykany i upośledzenie wywołane ich polskim pochodzeniem. Wielu
,,Polonusów" (gwarowe przezwisko polskich emigrantów) zmieniało na
zwiska, wyprowadzało się z dzielnic zamieszkałych przez przybyszów
z Polski, nawet znając język polski nie przyznawało się do tego. Baza
czytelnicza dla pism polskich stale się więc kurczy, niektóre pisma pragnąc
utrzymać czytelników nie znających już języka polskiego, lecz związa
nych emocjonalnie ze Starym Krajem, nie wstydzących się polskiego po
chodzenia — wydają dodatki w języku angielskim. Ta forma redagowania
pism polonijnych przyjęła się dość powszechnie. Dziś są nawet polonijne
gazety wydawane całkowicie w języku angielskim (np. Polish-American
Journal wychodzący od 1911 roku w Scranton, Pensylwania).
Po II wojnie światowej wychodziło jeszcze 58 pism polonijnych, obec
nie ich ilość zmalała do 5 dzienników, około 30-tu tygodników i kilku
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periodyków wychodzących rzadziej, niż raz na tydzień. Dosłownie nie
ma jednak roku, żeby któraś z polskich gazet nie ogłosiła „plajty" —
w 1957 roku zaprzestał edycji popularny niegdyś w Buf alio Dziennik
dla Wszystkich. Inne gazety zmniejszają swą objętość, ratując się w ten
sposób przed ostateczną zagładą. Jest to oczywiście tylko połowiczny ra
tunek — dziś już bowiem wiadomo, że nieuchronnie zbliża się dzień,
kiedy w USA nie będzie wychodziło ani jedno pismo w języku polskim.
Stara emigracja wymiera, pisma polonijne pełne są nekrologów — mło
dzież nie uczy się polskiego, nie czując żadnego prawie związku ze Sta
rym Krajem; znaczną część czytelników wielu gazet polonijnych stano
wią emigranci z okresu II wojny światowej i pierwszych lat powojen
nych — gdy oni wymrą, nastanie kres prasy polonijnej.
Wspomniałem poprzednio, że języka polskiego nauczano na szerszą skalę
jedynie w niedzielnych szkółkach parafialnych. W ostatnich jednak latach
rola kościoła wyraźnie się zmienia. Wyższa hierarchia kościelna w USA
wywodzi się zwykle z Niemiec, Irlandii lub Włoch. Polacy, choć stanowią
bardzo liczną grupę wśród amerykańskich katolików nie mają we władzach

kościelnych swoich przedstawicieli. Antypolsko nastrojona wyższa hierar
chia kościelna uznała zaś, że nadszedł czas likwidacji szkółek parafial
nych, że trzeba zabronić w kościołach śpiewu pieśni po polsku itp. Wy
wołało to ostry sprzeciw Polonii — szkółki niedzielne były bowiem osta
tnim bastionem polskości w morzu prącej ze wszech stron amerykani
zacji. Jeśli w latach ostatnich daje się zauważyć wyraźny wzrost wy
znawców polskiego kościoła narodowego tak w Kanadzie jak i w USA,
to właśnie na skutek tego, że kościół ten stoi mocno na gruncie naucza
nia języka polskiego i zachowania polskich tradycji.
Obecnie prasa odgrywa jeszcze pewną rolę w życiu znacznej części
Amerykanów polskiego pochodzenia. W szczególności zaś prasa codzien
na, na którą składają się następujące tytuły:
Dziennik Chicagowski
— Chicago
Dziennik Związkowy
— Chicago
Dziennik Polski
— Detroit
Nowy Świat
— New "York
Wiadomości Codzienne
— Cleveland
Polish-American Journal
— Scranton
Do najpopularniejszych tygodników polskich w Ameryce należą Pittsburczanin, Gwiazda Polarna, Ameryka-Echo, Orzeł Biały, Naród Polski
oraz lewicowy Głos Ludowy.
Wszystkie wymienione dzienniki i tygodniki (z wyjątkiem Głosu Lu
dowego) finansowane są częściowo przez organizacje polonijne, przede
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wszystkim jednak czerpią dochody z ogłoszeń (prasa rdzennie amery
kańska utrzymuje się w 80% z ogłoszeń) firm amerykańskich, często ta
kich, których współwłaścicielami są Amerykanie polskiego pochodzenia
oraz z ogłoszeń polskich central handlu zagranicznego. Fakt iż pisma
te większość swoich dochodów czerpią z ogłoszeń firm bądź co bądź
kapitalistycznych, określa ich stosunek do Polski Ludowej, do zmian,
jakie się w Starym Kraju dokonały. Oczywiście stosunek ten jest pro
gramowo wrogi. Wszystkie antypolskie kampanie inicjowane przez różne
ośrodki na Zachodzie, znajdują w reakcyjnej prasie polonijnej żywy od
dźwięk. Rozdmuchiwane są także do kolosalnych rozmiarów tendencyjne
doniesienia i komunikaty agencji zachodnich o wydarzeniach w Polsce.
Ciekawe jednak, że niemal wszystkie te pisma korzystają z materiałów
nadsyłanych przez warszawską Agencję Publicystyczno-Informacyjną
(API), a także często z materiałów drukowanych w najpopularniejszych
tygodnikach polskich.
Jest rzeczą charakterystyczną, że pisma polonijne redagowane są przez
bardzo szczupłe kolektywy. Mógłbym wymienić tygodniki, których re
dakcję prowadzi jeden dziennikarz. Sytuacja taka spowodowana jest
z jednej strony trudnościami finansowymi, z drugiej zaś brakiem od
powiednich kadr dziennikarskich. Młodzi dziennikarze wykształceni na
uczelniach amerykańskich wolą pracować w prasie amerykańskiej, niż
w słabo płatnej prasie obcojęzycznej, choćby nawet dany język obcy
znali. Ponieważ od dłuższego już czasu nie ma prawie żadnego dopływu
młodych kadr do prasy polonijnej, można przypuszczać, iż zmierzch
prasy polonijnej może nastąpić wraz z wymarciem obecnej generacji
dziennikarzy polonijnych. Może to nastąpić niezależnie od tego, czy
baza czytelnicza będzie jeszcze istniała, czy nie. Dlatego też wydaje się
słuszne, aby Towarzystwo Łączności z Wychodźstwem „Polonia" (a może
Zarząd Główny SDP?) pomyślała zawczasu o stworzeniu kilku specjal
nych stypendiów na studia dla młodych Polaków w Ameryce (a także
w innych ośrodkach polonijnych) pragnących się poświęcić w przyszło
ści pracy w prasie polonijnej.
Na koniec dwa cytaty z prasy polonijnej będące przyczynkiem do po
czynionych wyżej uwag o jej podstawach finansowych oraz świadczące
o wyjątkowym skłóceniu tej prasy, a także o tym, że niektórzy jej
redaktorzy nie grzeszą ani rozumem politycznym, ani zdrowym roz
sądkiem.
W ciągu ostatnich czterech lat kilku dziennikarzy polonijnych prze
zwyciężając liczne opory swego zachowawczego środowiska odwiedziło
Ojczyznę. 40-lecie pracy dziennikarskiej obchodził w Warszawie w gro
nie kolegów z Koła Seniorów SDP redaktor Narodu Polskiego Zygmunt
Stefanowicz. Kilka miesięcy później podobną rocznicę obchodził na
czelny redaktor liberalnego tygodnika Gwiazda Polarna, Adam Bartosz.
Obaj jubilaci otrzymali okolicznościowe upominki i plakietki, a także
dyplomy uznania za zasługi w krzewieniu mowy i kultury polskiej na
terenie Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Ameryki obaj sędziwi
dziennikarze opisali swe pierwsze — po wieloletniej przerwie — spotka
nie z Ojczyzną. Całej tej skromnej imprezy nie mogli przeboleć „kole
dzy po piórze z kilku jawnie reakcyjnych pism" polonijnych. Wiado
mości Codzienne z Cleveland złośliwie zauważyły:
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„Jeden ze starych dziennikarzy polskich Adam Bartosz, który w czasie swej
młodości pisał nawet .piękne wiersze i wydał ładny ich zbiorek, a na starość po
szedł widocznie do komunistów i pismo, które redaguje a mianowicie Gwiazdę
Polarną usiłuje koniecznie przekabacić na modłę komunistyczną, udał się osta
tnio do Polski i tam dano mu w nagrodę puchar kryształowy za to, że się wy
sługuje komunizmowi".

Nowojorski Nowy Świat przedrukował powyższe uwagi i dorzucił od
siebie:
„Nie tylko naszą uwagę zwróciły przeobrażenia w tygodniku Gwiazda Polarna.
Wiadomości Codzienne z Cleveland zanotowały kilka dni temu wiadomość o przy
znaniu red. Bartoszowi jakiegoś kryształowego pucharu w uznaniu jego tzw. za
sług. Puchar ofiarowała Warszawa nieskora do fundowania nagród, chyba że się
ktoś reżymowi rzeczywiście przysłuży".

Tych idiotycznych wynurzeń Gwiazda Polarna nie darowała już dzien
nikowi Nowy Świat, wygarniając całą prawdę w artykule redakcyjnym
pt. „Kto się wysługuje reżymowi?" Oto celniejsze fragmenty wspomnia
nego artykułu:
„My z całą stanowczością stwierdzamy, że gdy idzie o współpracę z narodem
polskim, o spieszenie z pomocą naszym braciom i siostrom w Starym Kraju,
Gwiazda Polarna nie zmieniła kierunku i nie zamierza zmienić. Ostatnia nasza
wizyta w Polsce utwierdziła nas w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek
i będziemy dalej pracowali nad utrzymaniem łączności z Polską i jej ludem
i kierunku tego nie zmienimy bez względu na to co o nas pisze nowojorski re
daktor.
Jeżeli idzie o wysługiwanie się agencjom „reżymu", to pod tym względem
celuje Nowy Świat, oczywiście za dobre pieniądze płacone przez te agencje za
ogłoszenia. Jeden z tych naszych dobrych czytelników przysłał nam tylko jeden
numer tego dziennika, w którym widzimy takie ogłoszenia agencji „reżymowych":
42 cale ogłoszenia cukierków i czekoladek „reżymowych"
42 cale ogłoszenia „reżymowego" piwa żywieckiego
42 cale ogłoszenia „reżymowych" wódek polskich
27 cali ogłoszenia „reżymowych" szynek polskich
28 cali czterech innych ogłoszeń „reżymowych"
Razem w tym jednym numerze 181 cali ogłoszenia. My liczymy za tego rodzaju
ogłoszenia po $ 1.81 za cal. Taki „poczytny" dziennik powinien liczyć przynaj
mniej $ 3 dolary za cal, a więc w tym jednym numerze przyjął ponad 500 „reży
mowych" dolarów, a potem kwiczy, że Gwiazda Polarna wysługuje się „reży
mowi"!"

Nic tu chyba nie trzeba dodawać, nic ujmować — przytoczone frag
menty ,,polemiki" świadczą o głębi intelektualnej niektórych publicy
stów polonijnych, z drugiej zaś strony o dwulicowości redaktorów pism
istniejących przecież w znacznej mierze tylko dzięki „komunistycznym
dolarom". Można by takich polemik przytoczyć więcej, można by na ich
przykładzie wykazać polityczną tępotę wielu ludzi mieniących się przy
jaciółmi narodu polskiego, dałoby się nawet udowodnić, że jedyną „ideo
logią", w imię której krzyżują oni swe pióra jest stara rzymska ma
ksyma „pecunia non olet". Nie jest to jednak celem niniejszego artykułu.
ROLA LEWICY W PRASIE POLONIJNEJ
Już w okresie przedwojennym prasa polonijna w USA i w Kanadzie
była ogromnie zróżnicowana. Reprezentowane w niej były wszystkie
główne ideologie i kierunki polityczne, od monarchistycznych poczynając,
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poprzez sanacyjne, liberalne, radykalne, ludowe, socjalistyczne, a na prokomunistycznych kończąc. Trudno jednak powiedzieć jaka gazeta repre
zentowała jaki kierunek, ponieważ było to zależne przede wszystkim od
aktualnego układu sił w redakcji. Były więc pisma lewicowe, które poszły
,,na prawo" i były pisma prawicowe, które przeszły odwrotną ewolucję.
W niektórych wypadkach te ciągłe „volty" powodowały odejście zdezorien
towanego czytelnika od pisma i w konsekwencji prowadziły do likwi
dacji gazety. Po roku 1945 wśród pism polonijnych zarysowała się jakaś
wyraźniejsza linia podziału: w zależności od ich stosunku do nowej pol
skiej rzeczywistości. Trzeba tu otwarcie powiedzieć, że na prawo od tej
linii stanęła ogromna większość pism polonijnych (w tym wszystkie dzien
niki), na lewo jedynie Glos Ludowy 1 oraz Kronika Tygodniowa w Ka
nadzie — niektóre pisma zajęły postawę kibica, postawę obiektywistyczną (do tych pism należy np. cytowana Gwiazda Polarna).
Skoro mowa o lewicy w prasie polonijnej, trzeba wspomnieć o roli jaką
odgrywało i jeszcze w pewnej mierze odgrywa czasopiśmiennictwo anty-klerykalne. Poważne zasługi w szerzeniu myśli racjonalistycznej położyło
swego czasu czasopismo Bicz Boży redagowane przez (nie żyjącą już) wy
bitną poetkę, publicystkę i społeczniczkę — Stanisławę Kucharską. W ostat
nich latach w piśmiennictwie polonijnym nurt anty kleryk alny znów po
ważnie się ożywił. Zdziwi się niejeden czytelnik, jeśli powiem, że na polu
publicystyki antyklerykalnej czynny był jeszcze niedawno... Antoni Mar
czyński, znany przed wojną autor powieści sensacyjnych i kryminalnych.
Dla uzupełnienia obrazu kilka krótkich informacji o Agencji Polskiej
w Nowym Jorku: założona w latach powojennych przez dr Klaudiusza
Hrabyka zasilała prasę polinijną materiałami propagującymi inicjatywy
Polski na arenie międzynarodowej, podkreślającymi niebezpieczeństwo
odrodzenia niemieckiego militaryzmu oraz zwracającymi uwagę na ko
nieczność zespolenia wszystkich wysiłków Polonii amerykańskiej w obro
nie naszych granic na Odrze i Nysie. Ponieważ dr K. Hrabyk wrócił na
stałe do Polski, być może kiedyś sam szerzej o dorobku Agencji Polskiej
napisze.
Do pism — jak wspomnieliśmy już — wyraźnie lewicowych, nie zmie
niających postawy w zależności od koniunktury, można zaliczyć jedynie
dwa tygodniki: wydawany w Detroit Glos Ludowy i drukowaną w To
ronto (Ontario-Canada) Kroniką Tygodniową.
GŁOS LUDOWY
Założony w 1923 roku pod tytułem Glos Robotniczy w rezultacie póź
niejszej fuzji z lewicowym Dziennikiem Ludowym począł wychodzić pod
obecnym tytułem. Bazował głównie na czytelnikach ze środowiska robot
niczego dwóch dużych skupisk polonijnych: chicagowskiego i detroickiego.
Dużą popularność w środowisku robotniczym uzyskał dzięki temu, że zaj1
Do pism lewicowych można prawdopodobnie zaliczyć założoną w latach po
wojennych w postępowym środowisku Polaków kalifornijskich Jednodniówkę —
California Netws. „Prawdopodobnie", ponieważ mimo wysiłków przyjaciół w USA
pismo to nigdy nie zdołało do mnie dotrzeć.
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m o w a ! zawsze k l a s o w e , z g o d n e z i n t e r e s a m i r o b o t n i k ó w s t a n o w i s k o . T r z e b a
wiedzieć, ze r e d a k c j a p i s m a oprócz i n f o r m o w a n i a c z y t e l n i k ó w o a k t u a l 
nych p r o b l e m a c h k r a j o w y c h i m i e d z s n a r o d o w y c h spełnia t a k ż e r.>]ç ini
c j a t o r a i o r g a n i z a t o r a szeregu w a ż n y c h akcji p o l i t y c z n y c h , s p o ł e c z n y c h
i' k u l t u r a l n y c h . Gloy Ludoirij
obchodzi! 23 m a r c a U^O roku ' U - U c w
swego istnienia. W ciągu tylu ku mein z e r w a n e j p r a c y , to j c d v n e polskoamc•ryknnskie pismo r o b o t n i c z e zrobiło b a r d z o wiele.
Tak n p . w UU)H roku pismo prowadz.do -•- r a z e m z i n n y m ; l e w i c o w y m i
g a z e t a m i i s k u p i o n y m i wokói nic'n o r g a n i z a c j a m i szei'oko zakrojoną k a m 
p a n i ę mająca na ceru ocalenie życia m a ł ż o n k o m R o s e n b o r g o m . Pismo po
m a g a związkom zawodow-ym w akcji s t r a j k o w e j : w n u m e r z e z 21. 111.
;H5a roku z n a j d u j e m y p o d z i ę k o w a n i a p r z e s i a n e redakcji przez E r n e s t a
de Maio, prezesa Unii Robotników- Nar.zedziowyc.il za pomoc, jaka oka
zała s w y m i w y c z e r p u j ą c y m i p u b l i k a c j a m i , u c z e s t n i k o m z w y c i ę s k o zakoń
czonego s t r a j k u . W czasie p i e r w s z e j w i z y t y A d e n a u e r a w USA w t y m -
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ze PUM ,'oku, gazeta z o r g a n i z o w a ł a ostrą k a m p a n i ę p r o t e s t a c y j n a p r z e 
ciw-ko r e m i l i t a r y z a c j i Niemiec z a c h o d n i c h i k u m a n i u -ne > zadu USA z n a 
s t ę p c a m i H i t l e r a . J e d n o c z e ś n i e PeopU'U Voice (tali n a z y w a się tygodnik
w j ę z y k u a n g i e l s k i m ) demaskuje- t y c h , k t ó r z y w oeza< h rzesz p o l o n i j n y c h
starają sk z d y s k r e d y t o w a ć E o o s e v e l t a i u c n w a i y j u l k m s k i e , k t ó r z y usi
łują sic ..zwąchac 1 ' z a n t y p o l s k i m i o r g a n i z a c j a m i o d w e t o w y m i w rodzaju
,,Steuben Society' 1 , d e m a s k u j e ludzi p o k r o j u Mach пну i cza ( k o n g r e s m a n )
i K o z m a r k s (prezes K P A , k t ó r y oświadczył n i e d a w n o , ze jego noga nit3
stanic d o i ą o ua ziemi polskiej d o p ó k i o p a n o w a n a ona będzie przez k o m u 
nistów). W ogolę walka p r z e c i w k o n i e m i e c k i e m u r e w i z j o n i z m o w i , w a l k a
o u t r w a l e n i e g r a n i c y na O d r z e i N y s i e należą do n a j p i ę k n i e j s z y c h k a r t
w historii (iiosr /.c/ruurec/o.
A l e p a m i ę t a ć należy, ze d e t r o i c k i t y g o d n i k jest p r z e d e w s z y s t k i m pis
m e m p r a w d z w i e r o b o t n i c z y m , j e d y n y m c h y b a sposroc; t r z y d z i e s t u kilku
gazet polskich, w USA, i. j a k o t a k i b r o n i i n t e r e s ó w m a s r o b o t n i c z y c h p; zed
w y z y s k i e m wielkich m o n o p o l i . Od lat gazeta zwalcza a n t y z w i ą z k o w e
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i anlyrobotnicze prawo Tafta-IIartlcy'a, antykomunistyczne prawo Smith,:
i f a s z y s t o w s k i e p r a w o W a l t e r a Mc C a r r a n a . Na p o d s t a w i e tego o s t a t n i e g o
i)ra\va w ł a d z e a m e r y k a ń s k i e mogą s k a z a ć k a ż d e g o z 14 m i l i o n ó w A m e r y 
k a n ó w u r o d z o n y c h poza g r a n i c a m i USA na d e p o r t a c j o . P o s ł u g u j ą c się
t y m p r a w y m reakcjoniści a m e r y k a n ó w
d e p o r t o w a l i w o k r e s i e naj
w i ę k s z e g o n a s i l e n i a ,,zimnej w o j n y ' takich, z n a n y c h d z i e n n i k a r z y i j e d n o 
cześnie działaczy r o b o t n i c z y c h jak Bolesław G e b e r t (obecnie działacz
C R Z Z j i I l e n r v k Podolski ( p r a c u j ą c y w P o l s k i m Radio w W a r s z a w i e ) .
W w y p a d k u H a r r y Bridgesa, p r z y wód cv l e w i c o w e g o związku d o k e r ó w
i. C l i n t o n a J e n c k s a , p r z y w ó d c y e n i i P r z e k i p i a c z y Rud Metali K o l o r o 
w y c h -- Sad N a j w y ż s z y nie pozwoli! na c e p o r t a c j ę .
Wiele lat ciągnęła się t a k ż e s p r a w a S t a n i s ł a w a N o w a k a , w y o i i u e g e
przywódcy ludowego, organizatora Pni; Robotników Automobilowych,
czterokrotni!/ w y b i e r a n e g o z listy d o m u k r - . t y c z n e j do s e n a t u s t a n u Mi
c h i g a n , a o b e c n i e r e d a k t o r a n a c z e l n e g o Ghwe Lndoicccjo.
Po raz p i e r w s z y
p r ó b o w a n o p o z b a w i ć go o b y w a t e l s t w a w roku 1942 z a r z u c a j ą c m u . że
0'

/ uoiogat' sie
o o h y y w n e P t w o St.-uhw Z i e d n o czon\'ch. (Now : ak p r z y b y ł do PS.A
w w i e k u 10 lat' by! c z ł o n k i e m Ko
munistycznej Partii PSA. Proku
r a t o r g e n e r a l n y F r a n c i s Biddie
u / w e j e d n a k , /(• z a r z u t y w y s u w a u e p r z e c i w k o S t a m e y o w i hkowanow; sa b e z p o d s t a w n e ; d o c h o d z e 
nie u m o r z y ł .
W 19.02 r o k u z n a n y ze swoieb
r e a k c y j nych ])r/.ckon;m pro k' ;. ira h n'
g e r w r a h w II. B r o w n e ! ! wy-wnn!
p r z e c i w k o Nowaivowi te s a m e za
rzuty oświadczając jednoczesna ,
ze d e o a r t a r n e i u
sprawiedliwości
ma z a m i a r p o z b a w i ć oi.;ywale 1 •••{w a
daPszcch 10 ivsi(4W' uaiuraiizowa-nych A m e r y k a n ó w
Spraw.i cią
gnęła się- z prze: warni Pi 'a! ; o s t a 
tecznie zakończ w:; z a-И a w h y i w >
w roku 1 9;)o. ki., t - \ • wo i g -.•.,--;>.
szy pod pi'Z'i•••.'•.••• -'к o k o en k a r l a
! < • П-ае
W a r r e n a większość.-; głosów,- uzna!,
że d o w o d y p r z e c i w k o S t a n i s ł a w o w i Now ; akowi nu -a j w t , p e w n e ; \п"/л •
k o n y w a j a c e i j a k o t a k i e nie mogą bye w ż a d n y m w y p a d k u p o d s t a w a <A^
p o z b a w i e n i a go o n y y a h e i s t w a . Na m a r g i n e s i e tej s p r a w y w a r t o w s p o m 
nieć, ze k o s z t y p r o w a d z e n i a o b r o n y s a d o w e j w P S A aa b a r d z o w y s o k i e ,
t y m b a r d z i e j jeśli sn ona ciągnie p r z e z Bi lat. Stan:.-kiwa N o w a k a z p e 
wnością nie b y ł o b y stać na ich o p ł a c e n i e , g d y b y z pomocą nic p r z y s z ł a
cała p o s t ę p o w a Polonia i s p o r a część a m e t y k a ń s k i e j l e w i c y , W ciągu t y c h
k i l k u n a s t u k r y t y c z n y c h lat rodacy składali s y s t e m a t y c z n i e p i e n i ą d z e na
p o k r y c i e kosztów p r o c e s u , o b r o n y , w y d a w n i c t w s p e c j a l n i e p o w o ł a n e g o
Komitetu Obrony Stanisława Nowaka i kampanii prasowej. Zwycięstwo
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Stanisława Nowaka było zwycięstwem całej postępowej Polonii, a takzc
zwycięstwem całej lewicy amerykańskiej.
Nie sposób omówić tutaj wszystkie akcje i inicjatywy redakcji People'*
Voice. Koniecznie trzeba jednak wspomnieć o jednej nierozerwalni',
związanej z nazwiskiem byłego redaktora naczelnego tygodnika Tomasza
X. Dombrowskiego.
Tomasz Dombrowski urodził się w Pittsburghu w 1914 roku, w rodzi
nie kupieckiej, która przybyła kilka lat przedtem z Małopolski. Szybko
nauczył się mówić po polsku poprawnie, co jest wśród dzieci emigran
tów rzeczą rzadko spotykaną. .luz w szkole średniej wyróżniał sio
w nauce i sporcie. Studia wyższe odbywał w Ohio State Univer
sity Columbia i Western Reserve w Cleveland, a potem dzięki sty
pendium z Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Jagielloń
skim 'A" Krakowie. Po powrocie do USA Tomasz Dombrowski rozpo
czyna swą współ "pracę z organem lewicy robotniczej Głosem
Ludowym.
W niedługim czasie zostaje redaktorem naczelnym pisma. Hyla to funk
cja niełatwa, wymagająca ogromnej energii i. odwagi. Dombrowski nie raz
był wzywany do Waszyngtonu na przesłuchania, wielokrotnie musiał
przeciwstawiać się naciskowi politycznemu, administracyjnemu i trud
nościom finansowym.
W roku 1955 po powrocie syna z Warszawskiego Festiwalu Młodzieży
i Studentów powziął myśl zorganizowania wycieczki clo Polski. Po prze
zwyciężeniu tysiąca przeszkód 50-osobowa grupa turystów rekrutujących
się spośród lewicy polonijnej wyjechała, francuskim statkiem do Polsk:
(była to pierwsza wycieczka od roku 1949). Dombrowski jednak nie po
jechał — Departament Stanu odmówił mu wydania paszportu. Powraca
jących turystów witało uroczyście w Nowym Jorku w sali Klubu Kul
turalnego „Polonia" ponad 400 oso!). Wśród nich był oczywiście i Dom
browski i Stanisław Nowak. Kiedy uroczystość została zakończona i więk
szość gości wyszła, do sali wtargnęło dwóch uzbrojonych i zamaskowa
nych opryszków i sterroryzowało obecnych. Impulsywny i odważny To
masz Dombrowski chciał jednemu z nich zedrzeć maskę, wówczas ban
dyta strzelił, kładąc redaktora naczelnego Głosu 'Ludowego trupem na
miejscu. W czasie dalszej strzelaniny śmierć poniósł prezes Klubu Frank
Grodzki, wiele osób zostało rannych. W kołach lewicy polonijnej twier
dzi się, że był to mord polityczny, popełniony dla odstraszenia wszyst
kich tych, którzy w jakikolwiek sposób szukają kontaktu /. Polską. Przy
puszczenie to zdaje się potwierdzać fakt, ze znana ze sprawności policja
nowojorska do dziś nie potrafiła odnaleźć morderców Tomasza Dom
browskiego i Franka Grodzkiego.
Długoletnim wydawcą Głosu, Ludowego
był Kazimierz Niemyjski
zmarły w 1951 roku. Obecnie pismo jest wydawano teoretycznie przez
spółkę akcyjną, w której udziały mają redaktorzy, pracownicy admini
stracji oraz przede wszystkim czytelnicy. W latach powojennych Glos
redagowany był m. in. przez Bolesława Geberta, (deportowanego póź
niej z USA) oraz Henryka Podolskiego (także deportowanego do Polski
w czasie „zimnej wojny"). Przez długi okres czasu współredaktorami
pisma byli: Kantor, Adam Marczyński, Adam Kujtkowski (od śmierci
Dombrowskiego do 1959 roku — redaktor naczelny).
Obecnie skład redakcji People's Voice przedstawia się następująco:
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Stanislaw Nowak — redaktor naczelny, Władysław Kucharski — sekre
tarz redakcji i redaktor odpowiedzialny. Conrad Komorowski — redak
tor sekcji angielskiej, Włodzimierz Tysz -— administrator. Stali współ
pracownicy redakcji na terenie Polski: Bolesław Gebert, Henryk Podol
ski, Seweryn Skulski (bardzo popularny wśród Polonii amerykańskiej,
ponieważ spędził w USA dużą część swego życia) oraz Jan Wojciechow
ski. Tygodnik ma także stałego korespondenta w Brazylii oraz w nie
których większych miastach amerykańskich. (Np. Nowy Jork, Cleveland,
Chicago). Redakcja utrzymuje instytucję korespondentów robotniczych —•
informują oni o tym co sic;
dzieje w fabrykach i w związ
kach zawodowych.
Filarem pisma jest 77-!otni
nestor żurnahstyki polonij
nej — Władysław Kucharsko
Jest to postać niezwykle cie
kawa, zasługująca na trwałe
miejsce1 w kronikach dzien
nikarstwa polskiego, a także
w historii polskiego ruchu ro
botniczego. Uczestnik rewo
lucji 190Г) roku w zaborze ro
syjskim, więziony na Zamku
w Lublinie w roku 1909, po
tem prześladowany musiał
wyjechać z kraju. Po przyby
ciu do Stanów Zjednoczo
nych działa, nadal w środo
wisku robotniczym w charak
terze organizatora związko
wego. Pracę w dziennikar
stwie rozpoczyna w roku
1918. Cd 1937 roku do eh w; h
obecnej pracuje w CU"-';••' lo
dowym. W roku ub. bawił
w Polsce przede wszystkim
w celu podreperowania nad
szarpniętego zdrowia.
Staiiisłai:* Noirui: — nuczflinj reduku-r
Glos Ludoicii drukowany
' •-•""''-s'' ••';i,""'('''"'
jest na zwykłym gazetowym
papierze przy użyciu jednej tylko czarnej farby oraz stosunkowo dużych
krojów pisma. Łamanie raczej statyczne, tytuły spokojne, posiadają jed
nak tę charakterystyczną cechę, że wszystkie wyrazy tytułu, tak jak w pra
sie amerykańskiej, zaczynają się od dużej litery, skład z reguły 12-cicerowy
(artykuły redakcyjne i komentarze składane są jedynie na 24 cicera), ko
lumny 5-szpaltowe. Stade rubryki części polskiej: artykuł redakcyjny,
Sprawy krajowe. Korespondencje od czytelników, Przegląd prasy po
lonijnej, Co piszą inni itp. W dwustronicowej (11 i 12 str. sekcji an
gielskiej) do najważniejszych stałych rubryk należą: Fact Findings (prze
gląd aktualności) oraz A Labor View... Pismo cierpi na chroniczny brak
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zdjęć — w numerze ukazują się przeciętnie 2—3 zdjęcia (na dwunastu
kolumnach), a często można natrafić na numer, w którym nie ma ani
jednego zdjęcia. Swego czasu zaintrygowany takim stanem rzeczy, za
pytałem kierownictwo People's Voice o przyczyny. Okazuje się, że spra
wa jest dość prosta — redakcja nie ma pieniędzy na Chemigrafie — koszt
jednej kliszy wynosi tam od 5 do 10 dolarów!
Dawniej było inaczej. Pismo wychodziło w objętości 20 str z pię
knym ilustrowanym dodatkiem oraz 4-stronicową sekcją angielską. Na
kład wahał się w granicach kilkunastu tysięcy, potem jednak spadł do
sześciu, choć trzeba zaznaczyć, że w ostatnim czasie znów wykazuje ten
dencje zwyżkowe.
Głos Ludowy jak wiele innych pism i organizacji postępowych padł
ofiarą szalejącego w latach „zimnej wojny" terroru antykomunistycz
nego. Dochodziło do tego, że do prenumeratorów pisma przychodzili
agenci FBI i grozili, że jeśli nie zrezygnują z czytania gazety, to zostaną
wydaleni z pracy. Przed sklepami kupców, którzy ogłaszali się w Glosie
Ludowym amerykańscy faszyści ustawiali pikiety, które przestrzegały
wszystkich klientów przed popieraniem „agentów komunistycznych".
Przed gmachem redakcji na Chene Street w Detroit dyżurowali agenci
policji z aparatami fotograficznymi i robili zdjęcia tych wszystkich, któ
rzy do tego gmachu wchodzili lub zeń wychodzili. Dziwne doprawdy
jak w takich warunkach wydawcy i redaktorzy mogli wytrwać, dziwne,
że nie zaprzestali edycji tygodnika. Czasy mccarthyzmu wprawdzie mi
nęły, ale pismo nie może się już podźwignąć i nie wróci chyba do daw
nej świetności, choć nie tak dawno czytałem w nim, że jeśli finanse do
piszą, to tygodnik znów będzie wydawany na 16 stronicach.
Jak się ma rzecz z finansami Głosu Ludowego? Nie trudno obliczyć,
że przy nakładzie 6 tysięcy egzemplarzy i przy cenie 15 centów, dochód
z numeru kształtuje się na poziomie 900 dolarów (jeśli nie ma zwro
tów). Jeżeli założymy, że dochód z ogłoszeń wynosi 100 dolarów, to
z numeru ma redakcja ogółem 1000 dolarów. Ponieważ w roku ukazuje
się ok. 50 numerów pisma, łatwo dojść, że roczny dochód z prenume
raty i sprzedaży kioskowej oraz ogłoszeń, wynosi ok. 50 tys. dolarów.
A jak kształtują się wydatki? Oczywiście nikt nie wtajemniczał mnie
w te sprawy, jednakże każdy uważny czytelnik Głosu Ludowego bez
trudu wydedukuje, że deficyt pisma wynosi ok. 20 tys. dolarów rocznie.
Deficyt ten jest pokrywany ze składek czytelników i przyjaciół prasy
ludowej, albo jak tam mówią „budowniczych pisma". We wszystkich
większych ośrodkach polonijnych działają Komitety Przyjaciół Prasy
Ludowej, które dochody z różnych imprez towarzyskich, kulturalnych
i społecznych przekazują na konto redakcji. Niezależnie od tego czytel
nicy indywidualnie, odpowiadając na powtarzany w każdym wydaniu
apel redakcji o datki na pismo, przysyłają czasem nawet znaczne sumy.
Redakcja na honorowym miejscu publikuje „Głosy swoich czytelników"
oraz listę datków. Doprawdy wzruszająca jest ta troska czytelników
o swoje pismo. Oto dwie, pierwsze z rzędu, wypowiedzi:
„Drodzy Przyjaciele! Posyłam $ 6 na odnowienie prenumeraty Głosu Ludowego
i $ 2 na fundusz prasowy. Więcej nie mogę, bo jesteśmy na emeryturze. Cieszę
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się, że otrzymuję gazetę, to drogocenne pismo i nlie mogę się doczekać, kiedy
przyjdzie. Życzę powodzenia w pracy na niwie społecznej. Zawsze życzliwa —
S. Smykla"
„Odnawiam prenumeratę i załączam cztery dolary na fundusz prasowy. Gdy
bym mogła, to nie czteroma dolarami poparłabym Głos Ludowy lecz czterema
setkami. Niestety liczę już 74 lata, a pensja jest za mała." (A. K. — New Jersey).

Właśnie dzięki Funduszowi Prasowemu, dzięki ofiarności czytelników
pismo może jeszcze, choć w skromnych warunkach egzystować. Powoli
jednak baza czytelnicza się kurczy — przecież 80% czytelników to emi
granci z czasów I wojny światowej, emeryci w podeszłym wieku; wśród
nowej i najnowszej emigracji People's Voice nie ma raczej zwolenni
ków — są to bowiem ludzie przed wojną związani z sanacją i postępu
szczerze nienawidzący. Tygodnikowi — jako jedynemu postępowemu pi
smu polonijnemu należy się pomoc. Nie wiem w jakiej formie, ale ta
pomoc jest konieczna. Pamiętać bowiem trzeba, że pismo jest jedyną
transmisją prawdy o Polsce do mas polonijnych.
„KRONIKA TYGODNIOWA"
Pierwsza gazeta polska w Kanadzie zaczęła wychodzić w Winnipeg
w roku 1900 pod tytułem Głos Kanadyjski. W latach następnych dużą
popularność zyskały takie pisma jak Echo Kanadyjskie, Gazeta Polska,
Prawda, Czas, Gazeta Katolicka oraz wydawane w Toronto Nowe Zy
cie. W roku 1932 rozpoczęło także w Toronto wychodzić dwa razy w ty
godniu pismo pt. Głos Pracy. Pismo to zaopatrzone w widniejące pod
winietą tytułową hasło „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!"
było największą polską gazetą w Kanadzie. W roku 1940 Głos Pracy
przekształcił się w Kronikę Tygodniową, która kontynuuje jego chlubne
tradycje postępowe do dziś (w marcu I960 roku obchodziła 20-lecie swe
go istnienia, a 19 marca wyszedł 1000 numer pisma).
Obecnie wychodzą w Kanadzie 4 tygodniki polonijne: Czas, Związ
kowiec (organ Związku Polaków w Kanadzie), Głos Polski (pismo ka
tolickie) oraz Kronika Tygodniowa. Najstarszym z tych pism jest Głos
Polski będący kontynuatorem założonej w 1908 roku Gazety Kato
lickiej 2.
Kronika Tygodniowa (Weekly Chronicle) wydawana jest na 12 ko
lumnach podobnego formatu co Głos Ludowy. Łamanie statyczne; tytuły
spokojne, składane przeważnie małymi czcionkami, bardzo często wer
salikami petitowymi; na stronę wchodzi 5 szpalt 12-cicerowych.
Czołówka na pierwszej kolumnie najczęściej poświęcona jest aktu
alnym problemom politycznym lub gospodarczym. Często na tytułowej
stronie znajduje się komentarz redakcyjny omawiający przebieg zbiórki
na fundusz prasowy, względnie aktualne wydarzenia wśród Polonii ka
nadyjskiej. Druga kolumna poświęcona jest wydarzeniom „Na widowni
międzynarodowej", trzecia — przeglądowi wydarzeń ostatniego tygo2

Gazeta Katolicka nie była więc najstarszym polskim pismem w Kanadzie —
jak mylnie podano w nr 4/1958 Prasy Współczesnej i Dawnej — 8 lat wcześniej
począł bowiem wychodzić Głos Kanadyjski.
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dnia w Kanadzie; czwarta i piąta — zawierają artykuły oraz krótkie
wiadomości z Polski; na następnych czterech kolumnach najczęściej zna
leźć można materiały z Polski, rzadziej znajdują tam miejsce problemy
kanadyjskie; strony 10 i 11 poświęcone są na korespondencje od czy
telników i przyjaciół pisma; na stronie 12 znajdujemy komunikaty, wia
domości z życia Polonii, nekrologi oraz ogłoszenia.
Redaktorem Kroniki Tygodniowej jest W. Dutkiewicz, administrato
rem T. Lewandowski. Tygodnik ma stałych przedstawicieli w Polsce
(Seweryn Skulski, J. Strzeszewski, Robert Iracki, Jan Wojciechowski,
Bolesław Gebert), w Brazylii (Wojciech Breowicz i Władysław Wójcik),
we Francji (Teofil Liszka), w Anglii (K. W.) oraz w Stanach Zjedno
czonych (Karolina Urbanowicz, Mieczysław Trzebuchowski, S. Subotin). Do stałych korespondentów pisma na terenie Kanady należą: Jan
Bigda, S. Chadała, S. Czyż, Leonard W. Kamiński, T. Kubański, J. Ozga
i inni. Do niedawna współredaktorem pisma był Bolesław Pałka, który
w roku ub. bawił w Polsce.

KRONIKA TYGODNIOWA
Weekly Chronicle
ROK XIX. Nr 23 W " i
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Kronika Tygodniowa podobnie jak Głos Ludowy utrzymuje sieć stałych
korespondentów robotniczych, informujących o tym, co się dzieje w posz
czególnych ośrodkach polonijnych oraz w środowiskach robotniczych. Łą
czność pisma z czytelnikami utrzymywana jest również poprzez szereg
imprez o charakterze kulturalno-towarzyskim. W przeciwieństwie do
Głosu Ludowego, który nie jest na stałe związany z żadną partią poli
tyczną, ani też z żadną organizacją polonijną — Kronika jest nieoficjal
nym organem lewicowego Polskiego Stowarzyszenia Demokratycznego
w Kanadzie, mocne więzi łączą ją także z Polsko-Kanadyjskim Towarzys
twem Wzajemnej Pomocy (redakcja pisma jest rzecznikiem zjednocze
nia tych organizacji). Szczególną popularność zyskała sobie Kronika Ty
godniowa wśród Polonii Toronto, Edmontonu, Montrealu i Winnipegu,
czytana jest również przez Polaków w USA.
Podstawowym źródłem dochodów redakcji jest prenumerata i sprze
daż kioskowa, tygodnik zamieszcza jednak sporo ogłoszeń (znacznie więcej
niż Głos Ludowy). Pewnie dlatego deficyt Kroniki sięga rocznie „tylko"
12 tys. dolarów i jest pokrywany wpływami z imprez kulturalnych, to
warzyskich i specjalnych bazarów prasowych oraz indywidualnymi
datkami czytelników i przyjaciół pisma — niektórzy dosłownie od ust
sobie odejmują, żeby tylko kilkudolarową kwotą wesprzeć swoją ulubioną
gazetę, żeby pomóc jej w przezwyciężeniu trudności finansowych. W roku
bieżącym redakcja planuje zebranie na fundusz prasowy 12 tys. dolarów
oraz zdobycie 300 nowych prenumeratorów.
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Obserwując i porównując wysiłki redakcji Głosu Ludowego i Kroniki
Tygodniowej muszę stwierdzić, że ta ostatnia ma znacznie mniej kłopo
tów z pokryciem deficytu — wygląda na to, że czytelnicy Kroniki są
ofiarniejsi i bardziej przywiązani do swego pisma. Bezsprzecznie tygod
nik torontoński jest też lepiej redagowany, niż detroicki — widać staran
niejszy dobór korespondencji i materiałów informacyjnych, lepszą adiu
stację tekstów, pismo ma nawet ambicje kształtować smak artystyczny
czytelników — widać to po sporej ilości materiałów o tematyce kultu
ralnej. Kronika zamieszcza też znacznie więcej fotografii i robi znacznie
mniej... błędów korektorskich, niż Glos Ludowy. Z tych też względów
tygodnik torontoński zdobył sobie uznanie w środowisku inteligencji po
lonijnej, która coraz częściej odchodzi od prawicowych pism polonijnych,
redagowanych zresztą ze znacznie mniejszą dbałością o język, o układ
graficzny, a przede wszystkim o dobór materiałów.
Skoro już o tym mowa, warto wspomnieć choćby o niektórych waż
niejszych kampaniach publicystycznych Kroniki. Oto np. z początkiem
1958 roku publicysta Kroniki — Bolesław Pałka napisał cykl polemicz
nych artykułów omawiających problemy Związku Polaków w Kanadzie
oraz demaskujących różne zakulisowe machinacje działaczy Kongresu
Polonii kanadyjskiej. Niezwykle interesujące były również cykle arty
kułów pod wspólnymi tytułami: „W kolebce polonijnych postępowców",
„Kongres na manowcach politykierstwa", „Sylwetki polonijne" (o Polonii
brazylijskiej) „Pół wieku emigracji polskiej w Paranie", „Polski kościół
narodowy w Ameryce na nowej drodze" itd.
Najważniejszą wszakże akcją Kroniki była kampania mająca na celu
zwrot skarbów wawelskich Polsce. W pewnym okresie niemal w każdym
numerze zamieszczano materiały na ten temat, przez długi czas druko
wano artykuły z cyklu „Polonia i skarby wawelskie". Niewątpliwie część
tych skarbów wróciła na swe dawne miejsce także dzięki temu, że Kro
nika zmobilizowała i zaangażowała w sprawę skarbów wawelskich całą
postępową Polonię. Warto wiedzieć, że z inicjatywy redakcji Kroniki
Tygodniowej w niektórych środowiskach polonijnych rozpoczęto zbiórkę
funduszy na budowę szkół Tysiąclecia, na budowę linii kolejowych w po-
wiecie biłgorajskim (z którego pochodzi wielu Polaków kanadyjskich) oraz
na zakup w Kanadzie urządzeń i sprzętu medycznego dla kilku polskich
szpitali. Widoczne są także zasługi pisma w ożywieniu wymiany handlo
wej między polskimi centralami handlu zagranicznego i kupcami kana
dyjskimi polskiego pochodzenia.
*
Zdaję sobie sprawę, że ten chaotyczny nieco szkic o lewicowej prasie po
lonijnej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie wyczerpuje bynajmniej zagadnie
nia. Stanowi raczej coś w rodzaju próbnej oceny zjawiska dość wyjątkowego, bardzo
złożonego i w polskim, prasoznawstwie niemal nie tkniętego. Ponieważ o poważne
źródłowe opracowania było niezmiernie trudno, opierałem się przeważnie na zgro
madzonych w ciągu ostatnich dwóch lat materiałach posiadających wartość przyczynkarsko-ciekawostkową.
Niekompletność i przypadkowość materiału, którym byłem zmuszony w trakcie
niniejszej pracy niemal wyłącznie się posługiwać mogły być przyczyną powstania
pewnych nieścisłości, za sprostowanie których z góry wszystkim zainteresowanym
dziękuję.
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Daty i fakty z dziejóiu prasy polskiej
(Cz. II: 1800—1862)
1800
— Gazeta Korespondenta
War
szawskiego i Zagranicznego,
pod
redakcją Hipolita Wyżewskiego do
1813, później F. Salezego Dmo
chowskiego, z dodatkiem Rozmai
tości Literackie, zawieszona 1829,
wznowiona 1831.
1801
— Nowy Pamiętnik
Warszawski,
miesięcznik historyczno-polityczny
i naukowy, pod redakcją Fr. Ksawerego Dmochowskiego.
1811
— Gazeta Lwowska,
zrazu dwa
razy tygodniowo, założona, reda
gowana i wydawana przez F r a n 
ciszka Krattera; cel informacyjny.
Od 1817 z tygodniowym dodatkiem
Rozmaitości, stała się w 1848 or
ganem urzędowym i była nim do
1922. Dodatek tygodniowy od 1850,
pod dawnym tytułem Rozmaitości
od 1854. Miesięczny dodatek Prze
wodnik Naukowy i Literacki 1873
—1920. Redaktorzy: Mateusz Sartyni, Adolf Rudyński, Władysław
Łoziński, Adam
Krechowiecki,
Stanisław Rossowski, Marceli Sza
rota i in.; wychodziła do 1939 r.
1815
— Pamiętnik Warszawski, miesię
cznik literacki pod redakcją Fel.

Bentkowskiego, stały współpra
cownik Kazimierz Brodziński; do
datek Świstek Krytyczny
Stanisła
wa Kostki Potockiego; zawieszony
w 1821.
— Tygodnik Wileński, założycielwydawca Joachim Lelewel, współ
pracownik A. Mickiewicz, od 1818
organ Towarzystwa Szubrawców,
zawieszony w 1822 r.
1816
— Kurier Wileński pod redakcją
Joachima Lelewela, wychodził do
1830.
— Wiadomości Brukowe, satyryczno-humorystyczny tygodnik Tow.
Szubrawców w Wilnie (do 1821).
1820
— Pszczółka Krakowska, dwa razy
tygodniowo, magazyn literacki pod
redakcją Konstantego Majeranowskiego z dodatkami Telegraf (1821,
polityczny) i Krakus (1822, poli
tyczny, pięć razy tygodniowo),
treść głównie historyczna i literac
ka, wychodziła do 1822.
1821
— Kurier Warszawski,
założyciel
Bruno Kiciński, dziennik brukowopopularny, zrazu czysto informa
cyjny, redaktorzy: Ludwik D m u szewski, Karol Kucz, Wacław Szy
manowski i in., wydawca od 1887
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Fr. S. Lewental, ostatni redaktorzy
Konrad senior i Konrad junior
Olchowicze, organ drobnej burżuazji, sympatyzujący z endecją, dłu
goletni jego naczelny publicysta
Bolesław Koskowski, pod wzglę
dem wysokości nakładu pierwszy
w Warszawie dziennik, wychodził
do 1939. (dwa wydania dziennie).
— Dekada Polska, wychodziła co
10 dni poświęcona „ekonomii poli
tycznej i p r a w u " pod red. W. Heltmana, L. Piątkiewicza i Ksaw.
Bronikowskiego — zlikwidowana
przez Nowosilcowa pod zarzutem
propagandy haseł przeciwrządowych; wyszło 9 n-rów.
1826
— Gazeta Polska, pod redakcją
Ksawerego Bronikowskiego i Mau
rycego Mochnackiego, z dodatkiem
literackim i działem gospodarczym.
Wychodziła do 30 IX 1831. W cza
sie powstania listopadowego był
jej redaktorem m. in. J a n Nep. J a 
nowski — czołowy publicysta de
mokratyczny w czasie Wielkiej
Emigracji.
1829
— Kurier Polski, współprac. M.
Mochnacki, niezwykle poczytny.
1830
— Tygodnik
Petersburski,
prze
kształcony w 1832 na Gazetą Urzę
dową Królestwa
Polskiego;
dwa
razy tygodniowo. Organ rusofilskiej reakcji obszarniczej. Redakktor Józef Emanuel Przecławski, czołowy publicysta Henryk
Rzewuski; stali współpracownicy:
J. I. Kraszewski i M. Grabowski,
obfity udział informacyjny zwłasz
cza zagraniczny, pismo zawieszone
w 1856 r.
1831
— Gazeta

Codzienna,

założyciel-
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redaktor Damazy Dzierożyński,
sprzedana przez Aleksandra Nie
wiarowskiego w 1859 Leopoldowi
Kronenbergowi. Od 1861 przemia
nowana na Gazetą Polską, redak
tor naczelny Józef Ignacy K r a 
szewski 1859—1862, wydawca od
1871 Józef Sikorski (redaktor 1865
—1875), później redagowali m. in.
Edward Leo, J a n Gadomski. Organ
liberalnej burżuazji.
— Nowa Polska, organ Klubu P a 
triotycznego podczas powstania li
stopadowego, naczelny publicysta
Maurycy Mochnacki.
— Dziennik Powszechny
Krajowy,
wydawca Adam Chłędowski, współ
pracownicy: Tad. Krępowiecki, M.
Mochnacki, organ lewicy szlachecko-rewolucyjnej Klubu Patriotycz
nego.
1832
— Pielgrzym
Polski, Paryż, pod
redakcją Eustachego Januszkiewi
cza, współpracownik Adam Mic
kiewicz.
1834
— Magazyn Powszechny,
tygod
nik ilustrowany encyklopedycz
nej treści, redaktorzy: K. Brodziń
ski, po nim L. Rogalski, zawieszo
ny w 1846.
— Przyjaciel Ludu, Leszno, tygod
nik, redaktorzy J a n Popliński i J ó 
zef Łukaszewicz, do 1850.
1835
— Muzeum Domowe, tygodnik do
1838, miesięcznik do 1840, dla po
pularyzacji wiedzy, redaktor Franszek Salezy Dmochowski.
— Północ, pod redakcją Jana
Czyńskiego i Szymona Konarskie
go (n-rów 14). Pismo reprezento
wało ideologię „Młodej Polski",
organizacji emigracyjnej współ
pracującej z G. Mazzinim i „Młodą
Europą".
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1838
— Tygodnik Literacki, Poznań, r e 
daktor Antoni Wojkowski, główni
współpracownicy do 1839 bracia
Poplińscy i Józef Łukaszewicz, za
wieszony w 1845 r.
1839
— Pszonka, Paryż, pismo satyry
czne, bliskie Tow. Demokratyczne
mu Polskiemu, pod redakcją Leo
na Zienkowicza, zawieszona w 1844.
— Trzeci Maj, Paryż, organ Hote
lu Lambert, redaktorzy Ludwik
Orpiszewski i Janusz Woronicz,
wychodził do 1848.
1840
— Dziennik Mód Paryskich, Lwów,
dwutygodnik literacki i społeczny
wydawca Tomasz Kulczycki, r e 
daktor August Bielowski i in., wy
chodził do 1848 г., stanowił pod
osłoną żurnali mód — trybunę dla
mlłodych kół literackich.
1841
— Demokrata Polski, Paryż, pismo
polemiczne broniące zasad i poli
tyki Tow. Demokratycznego Pol
skiego,
redaktorzy
Wiśniowski
i Wojciech Darasz, wychodziło do
1848, kontynuowane jako dwuty
godnik w Londynie 1857—1862
pod redakcją A. Żabickiego.
— Dziennik Narodowy, Paryż, ty
godnik pod redakcją Feliksa Wrotnowskiego, zawieszony 1848.
— Athenaeum, Wilno, dwumiesię
cznik, poświęcony historii, filozofii,
literaturze, nakładem Glücksberga,
potem J. I. Kraszewskiego, redak
tora głównego do 1851.
— Biblioteka Warszawska, miesię
cznik poświęcony naukom, sztu
kom i przemysłowi, redaktorzyzałożyciele Antoni Szabrański, K a 
zimierz Wład. Wójcicki, tendencja
zachowawcza. Wychodził do 1914,
ogółem tomów 295, ostatni wydaw

ca i redaktor odpowiedzialny Mau
rycy hr. Zamoyski.
1842
— Przegląd Naukowy, poświęcony
literaturze, wiedzy i umiejętności;
redaktorzy Edward Dembowski
i Hipolit Skimborowicz, wychodził
do 1848.
— Pielgrzym, kwartalnik katolic
ki pod redakcją Eleonory Ziemięckiej, zawieszony w 1846 r.
— Kmiotek,
pierwsze w Króles
twie Polskim pismo dla ludu, umoralniające, redaktor Paweł E. Leś
niewski. Wydawnictwo półoficjalne, zawieszone 1850 (wznowione
pod t y m tytułem jako tygodnik
w 1860—1866).
1843
— Rok pod względem
Oświaty,
Przemysłu i Wypadków
Czasowych
Poznań, redaktor Jędrzej Moraczewski; współpracownicy Karol
Libelt, Edw. Dembowski, miesięcz
nik, ukazywał się do 1846.
1845
— Przegląd Poznański,
miesięcz
nik, ogółem tomów 38 (ze spisem
rzeczy). Od 1860 redaktor ks. J a n
Koźmian, pierwsze pismo ultramontańskie w Polsce; stały współ
pracownik Stanisław Egbert Koź
mian. Zawieszone w 1865 r.
1848
— Dziennik
Narodowy,
Lwów,
wydawca Aleks. Fredro, redago
wali Wincenty Pol, Karol Szajno
cha, Bruno Bielawski
— Dziennik Polski, Poznań; reda
gowali Karol Libelt, Ryszard Berwiński, Przetrwał do r. 1849.
— Rada Narodowa, potem Gazeta
Narodowa, Lwów, redaktorzy Józef
Dzierzkowski i J a n Dobrzański.
Organ Centralnej Rady Narodowej
w Galicji.
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— Jutrzenka,
Kraków, wydawca
Michaił Wieszniewski, redaktorzy:
Aleksander Szukiewicz, Leon Ul
rich, współpracownik
Walerian
Kalinka. Organ burżuazyjno-liberalny.
— Polska, Kraków i Lwów, pod
redakcją Hilarego Meciszewskiego.
Organ Towarzystwa Ziemiańskie
go (konserwatywny).
— Postąp, Lwów, wydawca Leon
Rzewuski, redaktor Karol Widman
i J a n Zachariasiewicz. Organ b u r żuazyjno-demokratyczny.
— Wielkopolanin, Poznań, wydaw
ca Walenty Stefański, redaktorzy
ks. Aleksy Prusinowski i Ewaryst
Estkowski
— Czas, Kraków, dziennik. Pier
wszy redaktor i wydawca Lucjan
Siemieński, późniejsi redaktorzy
naczelni: Popiel, Maurycy Mann,
Stanisław Koźmian, Michał Chy
liński, Rudolf Starzewski, Antoni
Beaupré. Organ obozu konserwa
tywnego. Dodatek miesięczny 1856
—1860 treści literackiej i nauko
wej pod kierunkiem L. Siemieńskiego. W 1934 dziennik został
przeniesiony do Warszawy; prze
stał wychodzić w 1939 r.
— Tygodnik Cieszyński,
redakto
rzy Paweł Stalmach i Ludwik Klucki; istniał do 1851 r.
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nika Wiadomości Krajowych i Za
granicznych, od 1861 Pszczoła.
1852
— Dziennik Literacki, Lwów, po
czątkowo ukazywał się trzy razy
tygodniowo, a później jako tygod
nik. Pierwszy redaktor Karol Szaj
nocha, następnie J a n Dobrzański,
ostatnio Władysław Łoziński; za
wieszony w 1870 r.
— Gwiazdka Cieszyńska, tygodnik
ludowy, pod redakcją Pawła Stal
macha, wychodziła do 1939 r.
1854
— Wiadomości Polskie, Paryż, r e 
daktor Feliks Wrotnowski, współ
pracownicy Julian Klaczko, Wale
rian Kalinka. Organ Hotelu Lam
bert, zawieszony w 1861 r.
— Nowiny, Lwów, trzy razy ty
godniowo. Redaktor J a n Dobrzań
ski; zawieszone w 1856 r.
1859
— Tygodnik Ilustrowany, pierwsze
tego rodzaju pismo w Królestwie
twie, pierwszy redaktor Ludwik
Jenike, ostatni Stanisław Rogoż,
przestał ukazywać się w 1939 r.
— Dziennik Poznański,
założony
przez Hipolita Cegielskiego jako
organ liberalny, przybrał w XX
wieku barwę zachowawczą, ostatni
redaktor Józef Winiewicz; przestał
ukazywać się w 1939 r.

1850
— Nadwiślanin,
Chełmno. Tygo
dnik ludowy, pierwszy redaktor
Ign. Łyskowski, potem Ign. Danie
lewski i Józef Chociszewski, utrzy
mał się do 1901 r.

— Słowo, Petersburg; wydawca
Józef
Ohryzko,
współpracowali
Szajnocha, Wł. Spasowicz i in.,
efemeryda.

1851
— Dziennik Warszawski, naczelny
redaktor Henryk Rzewuski, główni
współpracownicy Julian Bartosze
wicz i Wacław
Szymanowski.
W 1856 zmieniono tytuł na Kro-

1861
— Dziennik Powszechny,
wydaw
ca Aleks. Wielopolski, redaktor Fr.
Maksym. Sobieszczański; zawie
szony w 1864 r.
— Głos, Lwów, dziennik; wydawca
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Adam Sapieha, redaktor Zygmunt
Kaczkowski. Efemeryda.
— Dziennik Polski, Lwów, redak
tor Fr. Ksawery d'Abancourt, za
wieszony w 1862 r.
1862
— Przegląd Europejski, miesięcz
nik pod redakcją J. I. Kraszew

skiego, potem Fr. Salezego Dmo
chowskiego; zawieszony w 1863 r.
— Gazeta Narodowa, Lwów, naj
dłużej (do 1885) pod redakcją Jana
Dobrzańskiego, zarazem współwydawcy. Organ liberalnej burżuazji,
a później konserwatystów wschodniogalicyjskich („podolaków"). Wy
chodziła do 1915 r.
opracował CZESŁAW LECHICKI.

ANTONI TREPIŃSKI

JÓZEF I. KRASZEWSKI - DZIENNIKARZ

Kraszewski, ogromnie płodny jako powieściopisarz, był rów
nież autorem niezliczonych i trudnych już dziś do poli
czenia artykułów w prasie. O tej właśnie znacznie mniej
znanej dziedzinie twórczości Kraszewskiego
pisze autor
naszego artykułu, wyliczając zarazem jego ważniejsze
ini
cjatywy redaktorskie
i
wydawnicze.

Długoletnia, barwna i niezmiernie urozmaicona kariera literacka Jó
zefa Ignacego Kraszewskiego zaczęła się w roku 1830 od wystąpienia
w dzienniku i zakończyła się w roku 1887 również artykułem dzienni
karskim. Rozpoczęła się mianowicie publicznie od oryginalnego prospe
ktu księgarskiego, umieszczonego' sześciokrotnie (!) na łamach Kuriera
Litewskiego w Wilnie (w czerwcu i lipcu, tuż pralwie przed wybuchem
powstania listopadowego), a zakończyła się korespondencją o trzęsieniu
ziemi, którego świadkiem naocznym był pisarz na Riwierze włoskiej
w przededniu swej ostatniej podróży zagranicznej (Tygodnik Ilustro
wany, na tydzień przed śmiercią swego wieloletniego współpracownika).
Kariera pisarska łączyła się w" ten sposób ściśle z ruchem prasowym,
nie tylko symbolicznie i bynajmniej nie przypadkowo. Już pierwsze wy
stąpienie prasowe Kraszewskiego zwraca uwagę klasycznym zacięciem
dziennikarskim, polegającym na bezpardonowym przyganianiu cudzym
utworom powieściowym, przy jednoczesnym zachwalaniu własnych pro
duktów autorskich. Nawet pierwszy pseudonim literacki pisarza miał
swój rodowód ścisły niezaprzeczenie w ruchu periodycznym. „Kleofas Fakund Pasternak", wziął się bowiem z tygodnika humorystycznego Ba
łamut Petersburski, z jego charakteru i współpracy z nim, przypadają
cej na okres przed ogłoszeniem —- pod groteskowym przydomkiem —
pierwszych powieści „Pan Walery" i „Wielki świat małego miasteczka"
(1831—32). Po większej części z udziału intensywnego w ruchu periody
cznym wynikało odtąd używanie około 20 dalszych pseudonimów, wraz
z kryptonimami, inicjałami i różnymi innymi formami podpisów, oprócz
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artykułów ogłaszanych bezimiennie w redagowanych przez pisarza czaso
pismach.
Między debiutem a ostatnim występem prasowym Kraszewskiego
przypadały tysiące artykułów dziennikarskich, dosłownie niezliczone
i trudne do policzenia, dlatego zarejestrowane dotychczas przez badaczy
tylko fragmentarycznie lub orientacyjnie, nie zestawione przez nikogo
w całości nawet w przybliżeniu 1.
Kraszewski był pierwszym polskim literatem zawodowym, który uto
rował sobie szeroką drogę do publiczności czytającej świadomie za po
mocą prasy. Uczyniła go ona za życia nie tylko najsławniejszym polskim
powieściopisarzem, ale i czujnym publicystą, sprawnym i atrakcyjnym
sprawozdawcą kulturalnym. Bogatej działalności dziennikarskiej zawdzię
czał w wysokim stopniu swą poczytność, popularność i wpływ na społe
czeństwo. Wszystko to wynikało z konsekwentnego doceniania roli spo
łecznej prasy i wydajnej współpracy z pismami codziennymi, tygodnio
wymi i miesięcznymi, w kwartalnikach, noworocznikach, pismach zbio
rowych oraz kalendarzach.
Rasowy nerw dziennikarski, wieloletnie obycie z techniką słowa d r u 
kowanego, inspirowanie i współorganizowanie ruchu wydawniczego, cią
gła obecność periodyków krajowych i zagranicznych w życiu i na w a r 
sztacie publicysty, stałe wreszcie kontakty osobiste z redakcjami —
stworzyły w osobie ruchliwego pisarza wybitnego znawcę dziennikar
stwa XIX wieku. Kraszewski stał się pierwszym teoretykiem naszej prasy
i zarazem jednym z najwcześniejszych teoretyków dziennikarstwa nowo
czesnego na świecie 2.
Stało się tak po prostu, ponieważ odkrywał powszechne tajniki ich
funkcji społecznej, będąc namiętnym pożeraczem pism różnojęzycznych.
Dochodził do określania czynników ich szczególnego powodzenia, do pio
nierskiego formułowania różnych „prawideł" życia słowa drukowanego,
1
Jedyny ogólny obraz spadku piśmienniczego po Kraszewskim w p e r i o d y 
k a c h obejmuje „Spis chronologiczny utworów J. I. Kraszewskiego", sporządzony
przez Piotra Chmielowskiego. Dodatek do Oddziału X „Wyboru pism" JIK, Biblio
teka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej, Warszawa 1894, str. 937—
960. — Brakuje tu wymienionego prospektu księgarskiego (objętości 88 wierszy),
który był debiutem Kraszewskiego w druku, widocznie jednak zbagatelizowanym
przez historyków literatury, gdyż niepodobna go istotnie uważać za utwór lite
racki, natomiast uważać go należy... za płatne ogłoszenie. Tymczasem jest on nie
zmiernie charakterystyczny dla stosunku pisarza do prasy i historii jego całej
kariery literackiej; w bibliografii prasowej Kraszewskiego i jego wizerunku dzien
nikarza pominąć go nie można.
Przed wielką rocznicą Kraszewskiego (150 rocznicą urodzin i 75 rocznicą śmierci,
przypadającą na rok 1962) ukazać się ma bibliografia, opracowana przez Instytut
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk: „J. I. Kraszewski — Zarys bibliogra
ficzny", pod redakcją Stanisława Stupkiewicza. Praca zbiorowa obejmie nie tylko
zestawienie twórczości literackiej Kraszewskiego, ale i felietonów, artykułów i notât
dziennikarskich,
których autorstwo dało się uchwycić.
2
Miło znaleźć świeże, choć częściowe potwierdzenie tego zdania w następu
jącym sformułowaniu Tadeusza Butkiewicza w próbie charakterystyki „Prasy war
szawskiej w drugiej połowie XIX wieku": „Chociaż nikt się dotychczas nie zajął
teoretycznymi poglądami Kraszewskiego w dziedzinie prasy, można bronić zdania.
że był on pierwszym teoretykiem nowoczesnego dziennikarstwa na gruncie pol
skim. Wystarczy tradycyjną terminologię zastąpić językiem używanym współcze
śnie, by poglądy te uderzały swą świeżością". (Biuletyn Naukowy Zakładu Badań
Prasoznawczych, Warszawa 1958, nr 4 (20), str. 34).
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Józef 1. Kraszewski w okresie prowadzenia „Athenaeum", najdłużej re
dagowanego na wsi czasopisma w dziejach prasy polskiej (1841—51).
Litografia z „Albumu wileńskiego" J. K. Wilczyńskiego, Paryż 1850 r.
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i to w szerszym zakresie. Wespół z innymi wczesnymi dzwonnikami na
takie „kazania" — sążniste diatryby lub zwięzłe, błyskotliwe sformuło
wania — zajmował się historią prasy i jej „filozofią", jej krytyką i „fi
zjologią". A działo się to w czasach, kiedy dziennikarstwo poczynało się
dopiero wielostronnie kształtować, reformując się od połowy XIX wieku
i unowocześniając się już w trzeciej ćwierci tegoż wieku, aż do pism
ilustrowanych włącznie.
Pierwszą pracą Kraszewskiego z dziedziny wiedzy o prasie była roz
prawka „O literaturze periodycznej", pomieszczona w Tygodniku Pe
tersburskim z roku 1838 3. Mieszkał wówczas na zapadłej wsi wołyńskiej
a analizował obszernie czasopisma różnych typów, wychodzące współ
cześnie w Anglii i Francji, czerpiąc o nich wiadomość „z najświeższych
zeznań samej literatury periodycznej angielskiej". Zważył i scharaktery
zował tutaj plusy i minusy czasopism literackich — po to, aby poddać
ostrej krytyce periodyki polskie, „nie we wszystkim warte tytułu pism
periodycznych". Liczba pism wychodzących u nas wówczas nie przekra
czała trzynastu a stosunek ich do ludności był następujący: jedno pismo
przypadało na 300 000 mieszkańców, to jest tyle ile w Grecji, gdzie liczono
trzy pisma periodyczne na niespełna milion ludności. W Hiszpanii przy
padało jedno pismo na 900 000 mieszkańców, we Włoszech — 750 000,
w Austrii — 400 000, w Irlandii — 135 000, w Anglii — 71 000, we Fran
cji jedno na 66 000 4.
Nie stała prasa u nas stosunkowo najgorzej, ale rola społeczna dzien
nikarstwa w kraju pod trzema zaborami była — według stałego przeko
nania Kraszewskiego — donioślejsza niż gdziekolwiek. Bo „dziennikar
stwo i literatura nasza, to polskie: E pur si muove! Gdy zamilkniemy —
umarliśmy" 5.
Uważając liczbę egzemplarzy rozchodzących się pism — zaobserwował
J. I. Kraszewski już w roku 1838 — dodamy, iż ta powiększa się w cza
sach ruchu i ważniejszych politycznych wypadków (...). Każde pismo,
nawet literackie, żeby się łatwiej utrzymać mogło, trzyma się zazwyczaj
partii politycznej, której jest za to mniej więcej wydatnym i czynnym
organem.
Był odtąd systematycznym krytykiem i badaczem prasy krajowej,
gorącym rzecznikiem podnoszenia jej poziomu i jakości, gorliwym zwo
lennikiem jej wielostronnego rozwoju, współpracownikiem najczynniejszym, doradcą oddanym i surowym sędzią. Dyskwalifikował jej niedo
stateczne lub fałszywe ambicje. Bywał i mentorem, któremu nie brako
wało nigdy przeciwników. Bronił nade wszystko rozwoju prasy jako
wyrazu postępu, a miał go w połowie XIX wieku przed kim i przed
czym bronić. Hamulcem powstrzymującym go była przecież jeszcze w nie
małej mierze opinia, przeciwna ósmemu mocarstwu tak samo jak roz3
Rocznik IX, nr 75—76. Przedruk ze zmianami w „Studiach literackich" J. I.
Kraszewskiego, Wilno 1842, str. 217—254.
4
Jak wyżej, rozdział pt. „Literatura periodyczna". Statystyka dotyczyła chyba
tylko pism polskich wychodzących w granicach państwa rosyjskiego, a zatem głów
nie na terenie Królestwa. Znamienne jednak dla pierwszych porównań z prasą za
chodnią, czynionych przez Kraszewskiego z powoływaniem się na aktualne źródła
angielskie.
5
„Dziennikarstwo". Z roku 1868 „Rachunki" przez Bolesławitę, R. III. Poznań
1869, str. 814.
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wojowi nowoczesnej komunikacji, z kolejnictwem na czele. Trzeba też
było zaprzęgać prasę do niepopularnej zrazu walki o oświatę ludową.
Rozrosło sią wszędzie dziennikarstwo tak chwastową bujnością — per
swadował jeszcze w roku 1866 — że ludzie, których wszystko przeraża, co
tylko od wieków znajomymi im liśćmi nie rosło pod płotem — widząc
w dodatku, że i książek się coraz mniej czyta i coraz gorzej, pod pozorem
pośpiechu, pisze w gazetach — zakrzyczeli na trwogę. Byli tacy, co
wszystko złe wieku zaczęli przypisywać dziennikom, na ich grzbiet kładąc
ciężar wszystkich grzechów, przeklinając je głośno jako ostateczną zgubę.
Ponieważ ci panowie mieli po trosze słuszność za sobą, ta odrobina słusz
ności obałamuciła ich, sądzili, że mają zupełną. Nic straszniejszego nad
prawdę pomieszaną z fałszem (...). Ma dziennikarstwo swój grzech pier
worodny — pośpiech, ale ten jest warunkiem jej życia zarazem. A że nie
wszyscy improwizować mogą i umieją, że mnóstwo niepowołanych bredzi,
stąd przeklon na całe plemię dziennikarzy, że jeżyk psują, że od ksią
żek i pracy odciągają itp.
(...) Płodzi się w istocie mnóstwo śmiecia i chwastów. Ale bądź co bądź
wszędzie odpadki być muszą, a dziennikartswo, dopóki ludzkość nowych
życia warunków się nie dorobi, będzie jedną z form teraźniejszego umy
słowego ruchu i bytu. Krzyczano tak zawsze i wszędzie na wszelką nie
wygodną nowość, na każdego świeżego przybysza, który starym auto
chtonom chleb odjadał. Nic to jednak nie pomoże: to, czego czas, potrzeby
epoki wymagają, na przekór zapleśniałym miłośnikom praeteriti plusquamperfecti 6 istnieć musi i będzie. Tak jest i z dziennikarstwem. Daremna
przeciwko niemu wojna! Trzeba mu przyznać prawo obywatelstwa, sta
rać się je udoskonalić, ale nie silić się próżno pozbyć go jak natręta 7.
A co do wad dziennikarstwa? Kraszewski poświęcał im niemało uwagi,
stwierdzając w zasadzie, że „wady dziennikarstwa są winami dzienni
karzy".
Ciekawe, arcyciekawe pozostają po dziś dzień liczne uwagi rasowego
dziennikarza sprzed stu laty, sięgające do istoty wielu zagadnień zawodu
pisarskiego. Nie powstawały bynajmniej przypadkowo, marginalnie, bo
rzecz się miała wręcz odwrotnie, jak wykazują nowsze źródłowe badania
nad życiem i twórczością autora „Starej baśni". To cała działalność powieściopisarska była szerokim marginesem służby publicznej klasycznego
erudyty, pilnego kronikarza i komentatora życia kulturalnego, urodzonego
polemisty, dziennikarza-publicysty z prawdziwych zdarzeń. Działalność
swą bujną romansopisarską, najbardziej znaną, uprawiał — nolens volens — wobec masowych obstalunków redakcyjnych, kuszących zamówień
społecznych, dla zaspokajania potrzeb doraźnych rynku czytelniczego,
ledwie im nastarczając, wbrew własnemu powołaniu, które ciągnęło go
raczej do stałego posterunku redaktorskiego i publicystycznego, do kate
dry uniwersyteckiej, do dzieł popularnonaukowych, nie opłacających się
niestety całkiem materialnie.
Temperament dziennikarski Kraszewskiego objawił się w pełni od
czasu wprzęgnięcia się na stałe do służby pism warszawskich, zwłaszcza
• Rzeczy minionych czasu przeszłego.

7

„Dziennikarstwo" II. Z roku 1866 „Rachunki", R. I. Poznań 1867, str. 170—172.
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od ustalenia się pozycji najczynniejszego korespondenta i felietonisty Ga
zety Warszawskiej
w czterdziestym roku jego życia.
Tajemnica rosnącego imponująco warsztatu pisarskiego mieściła się
w tym, iż bez pomocy materialnej wydawnictw prasowych nie byłby Kra
szewski nigdy wyżył z pióra, przy dużych potrzebach organizacyjnych
tego warsztatu, nieodpartej skłonności do posiadania własnego domu, nie
poskromionych namiętnościach zbierackich i zamiłowaniu do podróży.
Sama praca książkowa nie wystarczała bardzo długo na powiększanie
zbiorów artystycznych i niezbędny rozrost biblioteki podręcznej. Do
okresu wołyńskiego włącznie (1837—1859 na wsi i w Żytomierzu) praca
literacka nie tylko nie przysparzała mu zysków, ale była zgoła deficy
towa. Opłacać się zaczynała stopniowo od ożywienia i wzmożenia współ
pracy z redakcjami za pomocą rozmaitych rodzajów pisarskich.
Mniej więcej od połowy powyższego okresu kierował pisarz do gazet
możliwie wszystko, co tworzył i redagował. Czynił to już i wcześniej ze
studiami i recenzjami literackimi, nie wyłączając z druku w periodykach
nawet rzeczy, które raziły tam początkowo subiektywizmem, jak „wy
ciągi z pamiętników" (od 1837 r. w Tygodniku Petersburskim)
lub wra
żenia osobiste z wędrówek po kraju. Mawiali o nich początkowo nie
którzy czytelnicy:
— „Mości dobrodzieju, pisze nawet o sobie, gdzie w karczmie nocował
i popasał, jakby jaka koronowana głowa!" 8 .
Zamówienia przychodziły jednak od czasopism coraz częściej samo
rzutnie. Felietony Kraszewskiego chwytały ogólnie nowych czytelników.
Udawały się także nadspodziewanie eksperymenty z drukiem powieści
w odcinkach, zapewniających powodzenie na większą skalę beletrystyce
przez torowanie jej drogi do szerszych mas. I nawzajem powieści zaczy
nały raptownie przyciągać czytelników do prasy, co udzielało Kraszew
skiemu bodźców do zwiększenia produktywności. Poczynając od druku
fragmentów powieściowych weszło w regułę drukowanie romansów w ca
łości wpierw na łamach czasopism. Samo dziennikarstwo krajowe nie za
pewniłoby Kraszewskiemu podstaw egzystencji do końca życia, ale i lite
ratura piękna nie wyżywiłaby go bez udziału periodyków, tym bardziej
nie utrzymałby się bez nich tak wysoko na powierzchni życia społecznego.
W odcinkach czasopism drukowało się nawet tak obszerne publikacje,
jak „Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego" (Gazeta Warszawska,
1856).
I szły rzeczy tak specjalne i przyciężkie na gazety, jak: „Dziś i lat temu
trzysta, Charakterystyka Reja z Nagłowic" oraz „Odczyty o cywilizacji
w Polsce" (Gazeta Codzienna 1859—1860), czy w miesięczniku: „Krasicki,
życie i dzieła, Kartka z dziejów literatury XVIII wieku" (Ateneum 1878).
Z jednej strony ustalała się renoma popularyzatorska Kraszewskiego,
z marką geniusza pracy wcale nie przesadną, z drugiej strony — dzięki
pośrednictwu prasy i uzdolnieniom powieściopisarskim — zdobywał czy
telników w liczbie niebywałej.
Z czasopism przechodziła do wydań książkowych i reedycji prawie
wyłącznie beletrystyka, obniżająca przeważnie tę wysoką renomę z istotną
8
Literat dziennikarz Zenon Fisz (Tadeusz Padalica) we wspomnieniach o Kra
szewskim, cytowanych przez Leonarda Sowińskiego: „Z. Fisz, Zarys biograficznoliteracki". Kłosy 1878, t. 26, nr 674.
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Redaktor naczelny „Gazety Codziennej" w Warszawie. Rysował
Gerson, drzeworyt wykonał F. H. Roeber („Tygodnik Ilustrowany"

Wojciech
1860, I)
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krzywdą czytelników i autora, choć dbał on również o odbitki książkowe
innych publikacji. O przedrukach decydowały jednak potrzeby bieżące
rynku czytelniczego. Więcej nie mógł uczynić pisarz w tym względzie niż
czynił, nie szczędząc kosztów na wydawnictwa deficytowe, zarówno wła
sne, jak i cudze, a nie potrzebując się martwić jedynie o powieści, na
które miał wydawców bez liku.
Zadania piśmiennictwa periodycznego na polu oświaty stawiał Kra
szewski wyżej od zadań szkół i bibliotek ludowych, wobec cechy „nieprzestanności" działania czasopism. Przypisywał im moc „kropli wydrą
żających kamień" i uznawał przysłowie łacińskie Gutta cavat lapidem za
doskonałą receptę dla dobrej roboty dziennikarskiej. Literatura piękna
bez periodyków byłaby głucha i małoznaczna, ograniczona do znacznie
skąpszego stopnia oddziaływania. Pogląd ten utwierdzał sam nieustannie
uczynkami — felietonami.
Troskał się o przyszłość dziennikarstwa na całym świecie. Wymownym
dowodem tego było oskarżenie, podniesione w swoim czasie przez Kra
szewskiego przeciwko paryskiemu dziennikowi Figaro na tle słynnej
sprawy osobistej, która znalazła swój epilog w maju 1884 r. przed Sądem
Rzeszy w Lipsku. Kraszewski protestował przeciw urabianiu sensacji bru
kowych i naciąganiu jakichkolwiek afer polityczno-kryminalnyeh do ce
lów komercyjnych, odsłaniał zepsucie i interesowność, beznadziejną ko
mercjalizację dzienników europejskich. Toczył istną kampanię przeciwko
spłycaniu treści gazet, o przewagę elementów życia umysłowego w zwier
ciadle prasy, o supremację ruchu społecznego, naukowego i artystycznego
nad kryminalistyką, kroniką policyjną, nad wszelką reporterką pozba
wioną ambicji kulturalnych (głównie w serii artykułów kierowanych
przed procesem lipskim i z więzienia w Magdeburgu do tygodnika war
szawskiego Świt pod redakcją S. Lewentala i M. Konopnickiej
w 1884 г.).
Nosił się Kraszewski między innymi z myślą wydania „osobnego
o dziennikarstwie pisemka", jak mówi w „Rachunkach" z roku 18669.
Prócz przedśmiertnej kampanii prasowej, o której się rzekło, ogłaszał
również pod koniec życia fragmenty z „Fizjologii dziennikarstwa" 10.
Gdyby zebrać wszystkie wypowiedzi Kraszewskiego o dziennikarstwie
wraz z przeglądami prasy bieżącej — z korespondencji literackich i cza
sopism przez niego redagowanych, doszłoby się do paru tysięcy stronic
tekstów. Opracowanie wyboru tych wypowiedzi narzuca się jako pium
desiderium prasoznawstwa polskiego.
Myszką trącą może niektóre sformułowania Kraszewskiego z powodu
jego właściwości językowych. Ale nie więcej, niż każda gazeta oprawiona
w rocznikach i spoczywająca na półkach bibliotecznych. Już to pozostaje
cechą charakterystyczną stylu dziennikarskiego minionych czasów, że to
co nadawało mu najwięcej rumieńców życia powszedniego w odpowied
niej epoce, rwie się potem prędzej do lamusów czy magazynów przemija
jących mód, niż do nieśmiertelności. Kraszewski miał do wyrażania swo
ich czasów we wszelkiej formie specjalną predylekcję.
9
10

„Dziennikarstwo" I, jw., str. 155.
„Aforyzmy. (Fragment z fizjologii dziennikarstwa)". Tygodnik Kraj, Peters
burg 1883, nr 52.
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Niemniej właśnie to wysokie poczucie aktualności, niezrównane wy
czucie czasów, w jakich przyszło mu działać, znajomość teoretycznych
i praktycznych problemów dziennikarstwa, mnóstwo wzorowych kore
spondencji dziennikarskich, żywe i wielostronne myśli o prasie, staczane
walki o jej poziom i godność, szczególnie wysiłki podjęte około podtrzy
mywania życia narodowego w krytycznych warunkach politycznych oraz
zasługi położone w bojach literackich o postęp — kwalifikują Kraszew
skiego w pełni do miana ojca nowoczesnego dziennikarstwa polskiego. Jak
dalece, o tym przekonywają łatwo jego własne wypowiedzi, odpowiada
jące w wyższym stopniu kryteriom naszej współczesności i proszące się
dzisiaj przynajmniej o wybór, o który się choć późno, upominać należy.
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lać, że wszystkie uwagi
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Faksimile podpisu: J. I. Kraszewski
Gazety Polskiej. „Z listu do redaktora
ki Cieszyńskiej",
Pawła Stalmacha, 7
Oryginał w bibliotece Muzeum w

Redaktor
„GwiazdXI 1862.
Cieszynie

następujące rozdziały jego
doświadczeń praktycznych, ważniejsze odcinki długoletniego stażu wy
dawniczego, edytorskiego i typograficznego:
Przez lat jedenaście wydawał i redagował pismo zbiorowe Athenaeum
(1841—1851), „poświęcone historii, filozofii, literaturze", bez prawa do
nazwy czasopisma. Wychodziło wobec tego w nieregularnych odstępach
dwumiesięcznych, redagowane całkowicie na wsi, w odległości 100 mil
od ośrodka drukarskiego. Jest to do dziś dnia najdłużej redagowane na
wsi wydawnictwo w dziejach prasy polskiej. Ukazało się 66 pokaźnych
tomów n .
Od kwietnia 1859 do stycznia 1863 prowadził w Warszawie jako re
daktor naczelny dziennik polityczno-społeczny i literacki Gazetą Co
dzienną, której tytuł zmienił od kwietnia 1861 r. na Gazetą Polską 12.
Wydawał i redagował w Warszawie w latach 1862—1863 miesięcznik
Przegląd Europejski, Literacki i Artystyczny, który obejmował pod jego
kierownictwem 4 tomy.
Uruchomił uniwersalny Omnibus (6 zeszytów dwumiesięcznych, Dre
zno— Poznań 1869), nie nazwany tradycyjnie „Silva rerum" tylko dla11
Heroizm kierownika wydawnictwa ilustruje nakład i liczba prenumeratorów.
Przy nakładzie 300—350 egzemplarzy Athenaeum
liczyło w III roku istnienia
252 nabywców, w IV roku — 222, w V roku — 183, w XI roku — 104. Redaktor
nie12 czynił z tych danych żadnych tajemnic.
Nakład Gazety Codziennej przed objęciem redakcji przez Kraszewskiego w y 
nosi! 2000 egzemplarzy, następnie dochodził do 8500 i spadł znów po jego odejściu
do 4000 egz. (Dowiedzieć się o tym można z prac Chmielowskiego, opartych na ma
teriałach z archiwum wydawnictwa i z ogłoszonej korespondencji J I K z wydawcą
dziennika, Leopoldem Kronenbergiem).
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tego, że „zbytnie zużycie nazwiska, włóczone po wszystkich kątach,
wstrzymało nas od powtórzenia go na tytule".
Od stycznia 1870 do czerwca 1871 wydawał i redagował w Dreźnie
Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny, którego ukazało
się 78 numerów, po większej części wypełnionych przez samego właści
ciela wydawnictwa we wszystkich działach, nie wyłączając ogłoszeń 13.
Należał przejściowo do redakcji dzienników i tygodników jako współ
założyciel lub główny współpracownik Ojczyzny (Lipsk 1864), Hasła
(Lwów 1865), Kraju (Kraków 1871—72), żeby nie wymienić sucho tytu
łów wielu innych periodyków, głównie warszawskich, z którymi współ
pracował stale lub sporadycznie.
Zapoczątkował w prasie polskiej reportaż-wywiad w nowoczesnym po
jęciu, napisawszy wrażenia z odwiedzin u artysty-malarza Januarego
Suchodolskiego, podczas chwilowego pobytu w Warszawie („Pracownia
Suchodolskiego". Tygodnik Petersburski, 1838, nr 14).
Założył we własnym zakresie satyryczne „pismo nieperiodyczne i niezbiorowe" pod tytułem Akta Babińskie (dwie książeczki, Wilno 1843—44),
od których datują się jego typowe gawędy literackie, przechodzące w pu
blicystykę oraz klasyczny polski felieton dziennikarski.
Wprowadził do prasy polskiej, na miejsce ciężkich rozpraw, artykuły
zbeletryzowane i lekkie felietony o poważnych sprawach, jak: „Gawędki
o sztuce", „Literat na wsi", „Literatura w Galicji", „Handel księgarski
w Wilnie", „O polskich romansopisarzach", „Jak się robią książki nowe
z starych książek" (Rzecz o kradzieży literackiej), „Legofobia", „Zatrzy
manie umysłowe", cały cykl „Choroby moralne XIX wieku" i inne (Ty
godnik Petersburski od roku 1838), przedrukowywane skwapliwie i ma
sowo przez ówczesne magazyny literackie, co dowodziło panującej posuchy
na oryginalne artykuły i żywotnej tematyce krajowej 14 .
Pisywał kartki i listy z podróży zagranicznych, poczynając od kore
spondencji znad Morza Czarnego (w Bibliotece Warszawskiej, 1844 г.).
Wprowadził „Listy ze wsi" (1849), po raz pierwszy pono używając tego
tytułu.
Redagował kalendarze: Tow. Dobroczynności w Warszawie na rok 1863
i „Kalendarz gospodarski na rok pański 1870", wydany we wrześniu po
przedniego roku, wzorem niemieckich wydawnictw ówczesnych tego typu.
Posiadał własną drukarnię w Dreźnie (od października 1868 do czerwca
1871).
13
Liczba abonentów Tygodnia drezdeńskiego nie przekraczała w pierwszym
roku istnienia 700, w następnym spadła do połowy i topniała nadal aż do upadku
pisma, które wychodziło kosztem wyłącznym J. I. Kraszewskiego. Nie udzielono mu
debitu czy też cofnięto go w Królestwie, które było głównym odbiorcą polskiego
słowa drukowanego w ciągu całego XIX wieku.
14
Nazywano Kraszewskiego dla tych felietonów niejednokrotnie „polskim J a ninem", przypominającym „rączością pióra" Juliusza Janina (1804—74), twórcę fe
lietonu francuskiego, znakomitego recenzenta książek i przedstawień teatralnych
w prasie paryskiej.
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po cenach umiarkowanych,
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mieckim, łacińskim i innych

Ogłoszenie drukarni Józefa I. Kraszewskiego,
prowadzonej
w latach
1868—71 w Dreźnie,, gdzie drukowany był m. in. „Tydzień
Polityczny
Naukowy, Literackb i Artystyczny".
W środku ramki sygnet
firmowy
z jastrzębiem, monogramem JIK i hasłem: „Unguibus et rostro" (Dzio
bem i szponami), wykonany przez właściciela drukarni. Po paru latach
istnienia drukarnia została przeniesiona do Poznania i przeszła na
własność „Dziennika Poznańskiego". Ogłoszenie z Kalendarza
gospodar
skiego J. I. Kraszewskiego na rok 1870.

Prowadził „Bibliotekę Pamiętników i Podróży po dawnej Polsce"
(6 tomów, Drezno 1869—71).
Redagował źródła historyczne i zbiory epistolarne, roczniki Muzeum
Rapperswilskiego, projekt encyklopedii staropolskiej Akademii Umiejęt
ności, dzieła zbiorowe Kazimierza Brodzińiskiego i Williama Szekspira.
Wydał w ciągu pół wieku około 100 książek, broszur własnych i cu
dzych swoim nakładem.
Był doradcą literackim Tygodnika Ilustrowanego i Dziennika Poznań
skiego, księgarni wydawniczej J. K. Zupańskiego w Poznaniu i Księgarni
Luksemburskiej w Paryżu. Sprawował kuratelę nad dziennikiem Le Da
nube w Wiedniu (1873—75), prowadzonym przez francusko-polską pla
cówkę propagandową.
Założył Bibliotekę Ludową w r. 1862 w Warszawie i powołał do życia
w r. 1882 Bibliotekę Macierzy Polskiej we Lwowie.
Mimo groźby bankructwa własnego przedsiębiorstwa wydawniczego
w Dreźnie, przy ciągłym braniu na swe barki nadmiernych obowiązków
i niebezpiecznym wdawaniu się w interesy, którym nie mógł podołać, po
budził przecież innych ludzi do pożytecznego działania, zapisując owocną
kartę w dziejach drukarstwa polskiego. Filolog-dziennikarz, dr Władysław
Łebiński z Pomorza, odkupił od Kraszewskiego drukarnię drezdeńską,
sprowadził ją do Poznania i po 15 latach odstąpił Dziennikowi Poznań-
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skiemu. Władysław Ludwik Anczyc, b. sekretarz redakcji Gazety Polskiej
w Warszawie, przeniósłszy się do Krakowa, założył w roku 1875 drukar
nię, która składała od początku cykl powieści historycznych Kraszew
skiego i stała się następnie renomowaną drukarnią artystyczną. Obydwaj
przedsiębiorcy i wiele innych jednostek przyznawało się chętnie do ule
gania wpływowi ideowemu „wychowawcy dwu pokoleń", a pierwszy
z nich w dowód tego nie zmienił nazwy „Drukarni J. I. Kraszewskiego".
Dosyć dla stwierdzenia wyjątkowo wysokich kompetencji wielkiego
pisarza do zabierania głosu w sprawach związanych z praktyką redak
cyjną, na temat dziennikarstwa i kultury wydawniczej.
Wpływ życiowy Kraszewskiego na współczesnych był tak ogromny,
że pociągał za sobą przykładami osobistymi armię ludzi na polu lite
ratury i prasy. I to chyba predestynuje go najbardziej do tytułu ojca
nowoczesnego dziennikarstwa polskiego, niezależnie od ewentualnej su
rowej oceny milionów jego drukowanych słów oraz niepamięci, w jakiej
one po większej części — naturalną koleją rzeczy — utonęły.
Z pamięcią patriarchów, nauczycieli narodu, przodowników pracy
bywa rozmaicie... Kraszewski nie miał w tym względzie żadnych złudzeń.
Służąc bowiem dziennikarstwu zaparł się dosłownie na przyszłość swego
pełnego udziału w życiu potocznym XIX wieku, swej właściwej pozycji
w dziejach naszej kultury.
„Ofiarne to powołanie" — mówił o zawodzie dziennikarskim — od
znacza się z natury „zaparciem się siebie i przyszłości".
„Niestety! Największe cuda, najpotężniejsze zdobycze na tym polu
trwają dzień tylko! Dziennik i dziennikarz ma całe d z i ś , ale żadnego
j u t r a . Jutro pożera to, co dziś stworzyło, posługuje się tym szczeblem,
depce grzbiety i idzie wyżej a dalej. O nieśmiertelności ani mówić..." 15.
Kraszewski sam na sobie prawdy tych słów w swej działalności re
daktorskiej i w losach swych pism o dziennikarstwie doświadczył.
Zupełnie fałszywie zna się go w XX wieku tylko z twórczości powieś
ciowej. Tymczasem na szczytach stawał on właśnie jako dziennikarz —
i łatwo przyjdzie tego dowieść. Zresztą jego powieściopisarstwo ma także
w dużym stopniu, i to generalnie ...cechy dziennikarskie.
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„Aforyzmy" 1883, jak wyżej.
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PRASY, RADIA I TELEWIZJI W ZSRR

W ŚWIETLE NIEKTÓRYCH LICZB
Interesującą pozycją wśród najnowszej radzieckiej literatury prasoznawcze] jest
książka „Woprosy żurnalistiki', wydana w roku 1959 w Moskwie pod redakcją
dziekana Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Moskiewskiego, docenta J. L.
Chudiakowa. Jest to zbiór składający się z dwudziestu trzech przyczynków
i rozpraw napisanych przez wykładowców wydziałów i sekcji dziennikarskich pię
ciu radzieckich uniwersytetów: moskiewskiego, uralskiego, białoruskiego, kazach
skiego i środkowoazjatyckiego.
Książka ta świadczy o dużym zainteresowaniu teorią i praktyką prasy w r a 
dzieckich środowiskach uniwersytecko-dziennikarskich i jest potwierdzeniem zna
nego skądinąd faktu, że praca naukowo-badawczą w zakresie prasoznawstwa pro
wadzona jest obecnie prawie przez wszystkie katedry dziennikarstwa istniejące
przy wyższych uczelniach ZSRR. Wachlarz tematyczny książki jest nadzwyczaj
szeroki. Są tu opracowania z historii rosyjskiego dziennikarstwa okresu przed
rewolucyjnego, jest sporo fragmentów poświęconych dziejom prasy bolszewickiej,
nie brak również rozważań na temat form dziennikarskich: artykuł K. A. Ko
walewskiego „Felieton w gazecie", artykuł G. W. Kołosowa „Rola fantazji w pro
cesie twórczym reportażysty", esej W. G. Wdowiczenki o Gorkim jako pisarzupublicyście. Poza tym zbiór zawiera jeszcze artykuł „O korespondentach Nowej
Gazety Reńskiej" oraz interesujące opracowanie na temat radzieckich gazet fron
towych okresu 1944—1945. Przyczynków dotyczących powojennej, najnowszej fazy
rozwoju prasy i dziennikarstwa w ZSRR jest w książce niewiele. Nie licząc po
święconego m. in. temu tematowi wstępu pióra J. L. Chudiakowa — zaledwie trzy.
Ale zawarte w nich fakty i dane, zwłaszcza odnoszące się do okresu po XX
Zjeździe KPZR, są niezmiernie charakterystyczne. Ich wymowa będzie jeszcze
większa, gdy gwoli jasności obrazu, sięgniemy do dodatkowych źródeł w po
staci uchwał władz KPZR i związku dziennikarzy radzieckich oraz poświęconych
tej tematyce artykułów, publikowanych w specjalistycznej i codziennej prasie
ZSRR.
Prasa i dziennikarstwo w Związku Radzieckim znajdują się obecnie w stadium
bardzo szybkiego rozwoju. Nakłady gazet i czasopism wzrastają z dnia na dzień.
Na radzieckim rynku prasowym pojawiają się stale nowe pisma. Bujnie rozwija
się prasa i czasopiśmiennictwo poszczególnych republik narodowych, przy czym
w rekordowym tempie odrabiają zaległości w tej dziedzinie radzieckie republiki
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azjatyckie. Dynamikę rozwoju prasy w ZSRR na przestrzeni minionych dzie
sięcioleci ilustrować mogą chociażby następujące liczby.
W roku 1913 ukazywało się na terenie dawnej carskiej Rosji 775 gazet w ję
zyku rosyjskim i 84 gazety w innych językach. W roku 1928 — 861 gazet w ję
zyku rosyjskim i 336 w innych językach. W roku 1939 ukazywało się w Związku Ra
dzieckim 6.475 gazet w języku rosyjskim i 2.294 w językach innych narodów
ZSRR.
Dla okresu Wielkiej Wojny Narodowej charakterystyczne jest zmniejszenie się
liczby tytułów i obniżenie nakładów. Było to zjawisko wynikające z obiektyw
nych warunków wojennych. Zniszczenia nie ominęły również radzieckiego prze
mysłu poligraficznego i papierniczego. Wiele drukarń i budynków redakcyjnych
uległo kompletnej dewastacji. Duże straty poniósł radziecki przemysł poligraficzny
i papierniczy wskutek okupowania części terytorium ZSRR przez wojska hitle
rowskie. Reszty dopełniły działania wojenne. Tak więc uległy zburzeniu drukar
nie i fabryki papieru w Republikach Radzieckich: Ukraińskiej, Białoruskiej,
Karelo-Fińskiej, Litewskiej, Łotewskiej i Estońskiej, a także w obwodzie leningradzkim i na innych terytoriach kraju. W związku z brakiem papieru musiano
w czasie wojny zmniejszyć objętość nawet tych gazet i czasopism, które się na
dal ukazywały. Tak więc wojna zahamowała normalny rozwój prasy radzieckiej.
Ale z drugiej strony interesującym zjawiskiem tego okresu jest pojawienie się
i rozkwit innego typu prasy, a mianowicie tzw. gazet frontowych. W roku 1944
ukazywało się na frontach działania Armii Radzieckiej około 800 gazet fron
towych, a ich ogólny jednorazowy nakład przekraczał 3 min egzemplarzy. Prasa
ta odegrała niezmiernie doniosłą rolę w walce przeciwko hitlerowskim najeźdź
com. Była nie tylko środkiem ułatwiającym oficerom i członkom partii pracę polityczno-wychowawczą wśród żołnierzy, ale jednocześnie trybuną wojskowego do
świadczenia bojowego, pomagającą w krzewieniu w Armii Radzieckiej masowego
heroizmu.
Dane z okresu pierwszych lat powojennych wykazują zmniejszenie się liczby
tytułów oraz obniżenie nakładów w porównaniu z rokiem 1939, kiedy sytuacja
była ustabilizowana i nie występowały trudności odbudowy kraju ze zniszczeń,
znamienne dla pierwszej powojennej pięciolatki radzieckiej. Dlatego też w roku
1947 odnotowujemy liczbę 5.204 gazet w języku rosyjskim i 1.959 gazet w języ
kach innych narodów ZSRR.
W roku 1956, w przeddzień XX Zjazdu KPZR wychodziło w Związku Radziec
kim 7.200 gazet, a pod koniec 1958 r. w przeddzień XXI Zjazdu KPZR już 10.547.
Wzrost nakładów radzieckiej prasy codziennej, a tym samym wzrost jej m a 
sowości, ilustruje następująca tabela zawierająca również dane z okresu Rosji
przedrewolucyjnej :
Rok
1913
1928
1939
1949
1956
1959

Jednorazowy nakład gazet
w min egzemplarzy
2,7
9,4
38,0
31,0
48,0
62,3

Roczny nakład gazet wynosił w ZSRR w roku 1959 — 13,5 mld egz. Jeśli w car
skiej Rosji przypadały w roku 1913 tylko dwa egzemplarze gazety na 100 miesz-

ZSRR W ŚWIETLE LICZB

77

kańców, to w Związku Radzieckim przypadało w roku 1959 30 egzemplarzy ga
zet na 100 obywateli. Gazety radzieckie ukazują się w 60 językach narodów ZSRR
i 7 językach cudzoziemskich. W roku 1913 gazety przedrewolucyjnej Rosji uka
zywały się tylko w 24 językach, w tym w 16-tu językach narodów Rosji.
Wymienione wyżej liczby są miernikiem głębokich przemian kulturalnych, jakie
dokonały się na terenie wielomilionowego i wielonarodowościowego państwa ra
dzieckiego. Socjalistyczna rewolucja kulturalna przyniosła z sobą likwidację anal
fabetyzmu i nie spotykany dotąd rozkwit piśmiennictwa w językach narodowych.
Pojawił się nowy masowy odbiorca prasy i książek, powstały nowe ogniska kul
tur narodowych, obejmujące swym zasięgiem najdalsze zakątki ZSRR. Socjali
styczna industrializacja zmieniła oblicze wielkich połaci kraju. W odciętych od
świata miejscowościach powstały ośrodki przemysłowe i nowe miasta. Wielkie rze
sze ludzi, zamieszkujących do niedawna zabite deskami wsie, przekształciły się
w armię wykwalifikowanych robotników obsługujących skomplikowane maszyny.
Na zelektryfikowanej i skolektywizowanej wsi radzieckiej pojawił się radiowy od
biornik i nowoczesna technika, a wraz z nią nowe zawody, wymagające stałego
obcowania z książką i gazetą. Zmieniające się z dnia na dzień warunki życia
i pracy wymagały ciągłego uczenia się i zdobywania wiedzy. Wczorajszy chłopanalfabeta lub koczownik zajmujący się myślistwem lub rybołówstwem stawali się
technikami, inżynierami, działaczami społecznymi. Słowo drukowane stało się
dla setek milionów ludzi codziennym chlebem powszednim. I stąd owo zawrotne
wprost tempo rozwoju prasy radzieckiej, owe skaczące w milionach nakłady i ty
siące, tysiące nowych tytułów.
Dzisiaj Związek Radziecki jest krajem o dobrze rozwiniętym czytelnictwie, wy
przedzającym w wielu dziedzinach nauki, techniki i oświaty nawet Stany Zjedno
czone, co przyznają zresztą sami Amerykanie. W ZSRR wydano w roku 1959 —
69.072 tytuły książek o nakładzie 1 miliard 169 milionów egzemplarzy. Cyfry
kontrolne planu rozwoju gospodarki narodowej ZSRR na lata 1959—1965 przewi
dują dalszy szybki rozwój gazet i czasopism oraz wzrost nakładów i ilości wyda
wanych książek. Roczny nakład gazet zwiększy się w roku 1965 więcej niż pół
tora raza, nakład czasopism — więcej niż dwa razy, a nakład książek osiągnie
liczbę 1 miliarda 600 milionów egzemplarzy.
Suche cyfry jednak nie wystarczą. Trzeba za nimi widzieć, zwłaszcza jeśli cho
dzi o książki, treść i wartość owej masowej literatury. Nie wydaje się jednak,
aby liczby zwodziły. W odróżnieniu na przykład od globalnych danych na temat
ruchu wydawniczego w USA, za którymi kryje się często wiele bezwartościowej
sensacyjno-kryminalnej szmiry, liczby na temat ruchu wydawniczego w ZSRR
dowodzą nierzadko czegoś wręcz odwrotnego: kryją się za nimi milionowe na
kłady dzieł Szekspira, Heinego, Balzaka, Zoli, Maupassanta i innych klasy
ków literatury światowej, nie mówiąc już o klasykach literatury rosyjskiej i r a 
dzieckiej. I tę właśnie literaturę nasyconą humanistyczną treścią popularyzuje
radziecka prasa, radio i telewizja. Nie bez znaczenia jest również to, że dzieła
Szekspira, 'czy Hugo ukazują się w ZSRR w dwudziestu kiliku językach i że
można o nich czytać nie tylko w prasie rosyjskiej lub ukraińskiej, lecz również
gruzińskiej, azerbejdżańskiej, tatarskiej, buriat-mongolskiej i innej.
Według danych opublikowanych 5 maja br. przez dziennik Izwiestia w okresie
1918—1959 wydano w Związku Radzieckim 1.519 tysięcy książek w nakładzie 22,6
miliardów egzemplarzy. W okresie tym książki ukazywały się w ZSRR w 135 j ę 
zykach, w tym w 89 językach narodów radzieckich. W roku ubiegłym wydawano
książki w 99 językach, w tym w 67 językach narodów ZSRR. W roku 1913 na
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głowę ludności przypadło w Rosji 0,6 egzemplarza książki, w roku 1940 przypa^
dało na jednego obywatela ZSRR — 2,4 egzemplarza, w roku 1959 — 5,6 egzem
plarza.
Jeśli więc można mówić o kulturze masowej w ZSRR, rozpowszechnianej za
pomocą tak potężnych współczesnych środków informacji masowej jak: prasa, r a 
dio, telewizja i miliony książek i broszur — to przy wszystkich występujących
jeszcze w tej dziedzinie zaniedbaniach i niedociągnięciach — należy stale mieć
na uwadze, że kultura ta jest w swej treści socjalistyczna i humanistyczna, a je
dnocześnie przejawia się w mnogości różnych form narodowych.
Szybkie tempo przeobrażeń kulturalnych w ZSRR zrodziło i rodzi stale nowe
postulaty i wymagania. Z jednej strony nadal jeszcze aktualny jest problem ilo
ściowego rozwoju prasy, radia i telewizji, z drugiej zaś z coraz większą ostrością
staje na porządku dziennym problem ich jakości, właściwego i racjonalnego fun
kcjonowania, atrakcyjności metod i form, skuteczności oddziaływania na wielo
milionowe rzesze widzów i czytelników radzieckich. „Obowiązkiem dziennikarzy
radzieckich — pisze w „Woprosach żurnalistyki" J. L. Chudiakow — jest usunię
cie szarzyzny i sztampy z łamów gazet i czasopism. Potrzebna jest namiętna, bo
jowa publicystyka, ukazująca na wyrazistych faktach i przykładach wspaniałość
i wielkość dzieł i planów naszego narodu."
Mówiono wiele o tych sprawach na ostatnim zjeździe dziennikarzy radzieckich,
wskazując na konieczność polepszenia treści i podniesienia poziomu ideowego ga
zet i czasopism, programów radiowych i telewizyjnych, a także masowej litera
tury politycznej. O wadze tego problemu świadczy również opublikowana 10 sty
cznia br. specjalna uchwała КС KPZR „O zagadnieniach propagandy partyjnej
we współczesnych warunkach", postulująca zwiększenie roli prasy, radia i tele
wizji.
Wzbogacenie tematyki prasowej, rozszerzenie i uatrakcyjnienie form dzienni
karskich, problem dodatków ilustrowanych, tworzenie nowych gazet wieczor
nych — oto sprawy wchodzące coraz bardziej w krąg zainteresowań radzieckich
dziennikarzy i prasoznawców. Należy tu dodać, że np. gazety wieczorne były jesz
cze do niedawna mało rozpowszechnianym typem prasy w ZSRR. Obecnie po
wstaje ich coraz więcej. Oprócz popularnych „wieczorek" ukazujących się w Mo
skwie i Leningradzie (Wieczeirnaja Moskwa, Wieczernyj
Leningrad), wydawane
są już lokalne „wieczorki" w Rydze, Erywaniu, Baku, Kijowie i innych miastach.
Specjalnego znaczenia nabiera obecnie w ZSRR dalszy rozwój radia i telewizji,
zwłaszcza zaś tej ostatniej. Jest to dziedzina, w której Związek Radziecki musi
odrobić jeszcze szereg zaległości w stosunku do największych państw kapitali
stycznych. Warto tu przytoczyć niektóre charakterystyczne liczby, odnoszące się
zarówno do radiofonii zwykłej jak i przewodowej. Przytaczam za Alqxiem 1дкеlesem, „Public Opinion in Soviet Russia" (Harvard University Press. Cambridge,
1958, str. 333, 3340. Podaje on, że w roku 1957 było w ZSRR 23 min głośników
radiowych objętych siecią 36 tysięcy radiowęzłów. Liczba zarejestrowanych w tym
roku normalnych radioodbiorników wynosiła 8 min, czyli na każdy normalny od
biornik radiowy przypadały wówczas prawie 3 głośniki, podczas gdy w roku 1950
stosunek ten wynosił 5 : 1. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi Związek
Radziecki pozostawał i pozostaje w tej dziedzinie jeszcze nieco w tyle. Podczas
gdy w roku 1956 było w ZSRR 130 stacji radiowych Stany Zjednoczone posiadały
2.750 stacji pracujących systemem AM (z modulacją amplitudy) i 650 stacji pra
cujących systemem FM (z modulacją częstotliwości). Liczba zaś odbiorników
była wówczas w USA 6 razy większa niż w ZSRR. W roku 1958 na 9 mieszkań-
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ców przypadał w ZSRR 1 odbiornik radiowy. Odpowiedni stosunek dla Włoch
wynosił w tym czasie 1 : 9, dla Francji 1 : 5, dla Wielkiej Brytanii 1: 4. Według
danych ze stycznia 1960 r. liczba wszystkich głośników i aparatów radiowych
w ZSRR przekroczyła już 50 min z czego wynika, że dystans zmniejszał się
i zmniejsza coraz bardziej na korzyść Kraju Rad. Wymowne są również dane
odnoszące się do telewizji. Według materiałów UNESCO, w roku 1956 Związek Ra
dziecki posiadał 700 tys. telewizorów i 10 stacji telewizyjnych, podczas gdy Wielka
Brytania posiadała wówczas ponad 4 min. telewizorów, a USA 35 min. i 413 stacji
telewizyjnych. Obecnie liczba telewizorów w ZSRR przekroczyła już 4 min
a w najbliższych latach ilość ich wzrośnie 5—7 razy.
W roku 1959 ludność ZSRR zakupywała dziennie ponad 3 tys. aparatów telewizyj
nych, co w praktyce oznaczało, iż w ciągu jednego dnia audytorium telewizyjne
zwiększało się o 10—12 tys. widzów. Liczby kontrolne rozwoju gospodarki narodo
wej ZSRR na lata 1959—65 przewidują szeroki rozwój telewizji. Zbudowanych zosta
nie m. in. 100 nowych ośrodków telewizyjnych. Obecnie funkcjonuje już w ZSRR
ponad 70 ośrodków telewizyjnych i sieć stacji przekaźnikowych, które obejmują
swym zasięgiem terytorium zamieszkałe przez 70 min ludzi (Sowietskaja
Pieczat 1960, nr 2, str. 3).
Programy telewizji radzieckiej odbierane są również w niektórych krajach za
granicą. Podejmowane ostatnio wysiłki i starania zmierzają głównie do polep
szenia jakości programów telewizyjnych, do zwiększenia skuteczności oddziały
wania tego potężnego środka informacji i propagandy masowej. Centralny Organ
KPZR Prawda pisał 13 marca br., że telewizja jest jeszcze niedostatecznie wy
korzystywana dla propagandy osiągnięć narodu radzieckiego. „Programy na te
maty społeczno-polityczne — wskazywała Prawda — są mało interesujące. Pro
wadzi się je w sposób nieprzekonywający".
Krytykuje się również telewizję radziecką za wciąż jeszcze niedostateczną po
pularyzację literatury i sztuki, postuluje się ulepszenie informacji telewizyjnej
i udoskonalenie reportażu telewizyjnego. Żąda się również ulepszenia programu
dla dzieci oraz udoskonalenia i zacienienia więzi z telewidzem. O tym jak donio
słą rolę przypisuje się radiu i telewizji w ZSRR świadczy specjalna uchwała КС
KPZR, powzięta na początku br., która postuluje wszechstronne ulepszenie radio
fonii radzieckiej oraz dalszy ilościowy i jakościowy rozwój telewizji.
(L. M.)

BBC-HISTORIA, ORGANIZACJA, PROGRAM
Datę właściwego powstania radiofonii brytyjskiej stanowi luty 1920 roku, gdy
stacja w Chelmsford rozpoczęła regularne nadawanie audycji. Pierwszy program
dzienny składał się z dwóch audycji półgodzinnych, zawierających muzykę, poga
danki i wiadomości. Nadawano go na fali 2800 m dla bardzo nielicznej garstki
słuchaczy — amatorów (mniej niż 1000 osób).
W lutym 1921 r. Dyrekcja Poczt dała pierwsze oficjalne pozwolenie na nada
wanie publicznych programów z 200-wattowej stacji w Writtle, która istniała 2 lata.
W 1922 r. Tow. Marconi uruchomiło stację londyńską, a potem szereg innych
jeszcze towarzystw założyło stacje w różnych częściach kraju.
Wkrótce jednak zarówno towarzystwa te, jak i Ministerstwo Poczt zorientowały
się, że żadnemu z nich nie opłaci się prowadzenie tylu niezależnych od siebie
przedsiębiorstw i w końcu 1922 r. postanowiono złączyć je w jedno towarzystwo.
W ten sposób powstało British Broadcasting Company, towarzystwo z ograniczoną
odpowiedzialnością. Nowe towarzystwo zawarło z rządem umowę, na mocy której
otrzymało od państwa monopol radiowy; rząd przystąpił do pobierania opłat za
abonament radiowy, z których miał być opłacany program, towarzystwo zaś do
starczyło pierwszych kapitałów na budowę stacji i urządzenia techniczne. Państwo
zastrzegło sobie prawo kontroli nad działem wiadomości nadawanych przez radio
oraz nad dochodami towarzystwa. Oficjalną koncesję Brytyjskie Towarzystwo
Radiowe otrzymało 1 stycznia 1923 r. a po 6-ciu miesiącach koncesję przedłu
żono na 5 lat.
Bardzo szybki rozwój zawdzięcza radiofonia brytyjska w głównej mierze dy
rektorowi BBC J. С W. Reith, który od początku kierował umiejętnie nową in
stytucją. Przede wszystkim rozbudowano sieć radiową, która objęła wkrótce około
20 większych i mniejszych stacji nadawczych. W parze z rozwojem technicznym
szedł też rozwój programów radiowych, uwzględniających coraz szerzej kształcącą
rolę radia. Specjalnie intensywny rozwój programów zaznaczył się zwłaszcza
w 1925 r. bezpośrednio przed wygaśnięciem pierwszej pięcioletniej koncesji BBC,
gdy twórcom programu radiowego chodziło o pozyskanie jak najprzychylniejszej
opinii publicznej. W tym też czasie BBC wystąpiło z inicjatywą utworzenia Mię
dzynarodowej Unii Radiowej ze stałym sekretariatem w Genewie.
W 1925 r. wyznaczono specjalną Komisję Parlamentarną pod przewodnictwem
* Opracowanie według „Biuletynu Radiowego" (nr 1/1960), miesięcznika
Studiów i Oceny Programu, wydawanego przez „Polskie Radio".

Redakcji
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lorda Grawford dla zbadania, jaka forma organizacyjna jest najodpowiedniejsza
dla radiofonii brytyjskiej i komu należy powierzyć kierowanie tą instytucją. Zgo
dnie z zaleceniami tej komisji Brytyjskie Tow. Radiowe zostało w 1927 r. prze
mianowane na Korporację (British Broadcasting Corporation), której przedłużono
dotychczasową koncesję na dalszych 10 lat, nadając jednocześnie Kartę Królewską,
co w praktyce równało się udzieleniu monopolu radiowego.
Termin wygaśnięcia pierwszej Karty upłynął w roku 1936, Karta została jednak
przedłużona przez parlament na dalszych 10 lat. W roku 1946 druga Karta została
odnowiona na 5 lat. Karta, która straciła swą ważność 31. 12. 1951 г., nie została
odnowiona przez rząd labourzystowski. W roku 1952 rząd konserwatystów mający
własny, specjalny pogląd na przyszłość radiofonii brytyjskiej przedłużył począt
kowo licencję tylko o 6 miesięcy.
W maju 1952 przy podpisywaniu nowej Karty dodano jako wytyczną na przy
szłość, że należy wprowadzić „pewien element konkurencyjny", szczególnie w pro
gramach telewizyjnych. Chodziło tu przede wszystkim o to, że wielkie firmy
handlowe i reklamowe chciały wprowadzić do telewizji reklamę. BBC udało się
ustrzec swoje programy od wprowadzenia reklamy. Zorganizowano jednak spe
cjalny program telewizyjny ITA, którego budżet oparto na wpływach za reklamy
nadawane w programie.
OBECNA SYTUACJA
1 lipca 1952 r. nowa Karta weszła oficjalnie w życie i jest ważna lat 10 — tzn.
do roku 1962. We wstępie Karty podkreśla się wielkie znaczenie radia jako środka
masowego rozpowszechniania informacji, oświaty i rozrywki.
Struktura BBC jest taka sama, jak innych instytucji użyteczności publicznej.
BBC posiada w zasadzie autonomię, jednakże na mocy umowy i koncesji, rząd
zarezerwował sobie pewne specjalne uprawnienie. Rząd może w każdej chwili
żądać od BBC nadawania specjalnych audycji lub też zabronić jej ich nadawania.
Koncesja zabrania BBC nadawania reklam handlowych i programów finansowanych
przez jakąkolwiek inną instytucję.
1 stycznia 1959 r. było w W. Brytanii zarejestrowanych 14.683.125 urządzeń
radiofonicznych (z tego ok. 9.000.000 telewizorów).
W Wielkiej Brytanii nie wolno rejestrować samego telewizora. Licencja wy
dawana jest na aparat radiowy i telewizyjny. Opłata roczna za abonament wynosi
1 funt szterling; łączna opłata za radio i telewizor wynosi 3 funty. Budżet BBC
oparty jest na wpływach za abonamenty radiowe i telewizyjne.
KIEROWNICTWO BBC
Struktura organizacyjna BBC, przedstawia się
Rada naczelna: Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Dyrektor dla Szkocji
Dyrektor dla Walii
Dyrektor dla Płn. Irlandii
4 inni dyrektorzy
Dyrektor generalny

następująco:

(Rada poprzez dyrektora generalnego ma wpływ na kierownictwo)
Kierownictwo: Dyrektor generalny któremu podlegają:
Dyrektor radia
6 — Zeszyty Prasoznawcze
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Dyrektor telewizji
Dyrektor programów dla zagranicy
Dyrektor techniczny
Dyrektor administracyjny
Z-ca dyrektora generalnego
Dyrektor g e n e r a l n y i dyrektorzy sześciu głównych działów tworzą kierow
nictwo (The Board of Management), które zbiera się co tydzień i jest odpowie
dzialne za całą bieżącą działalność radia. Problemy finansowe są rozpatrywane
osobno — również co tydzień na zebraniu u dyrektora generalnego przy asyście
kontrolera finansowego.
Dyrektor a d m i n i s t r a c y j n y jest odpowiedzialny za finanse, zagadnienia
prawne, wydawnictwa i inne sprawy nie dotyczące bezpośrednio programu ra
diowego.
Dyrektor t e c h n i c z n y
radia i telewizji.

ma ogólną opiekę nad całością spraw technicznych

Dyrektor p r o g r a m u d l a z a g r a n i c y (of External Broadcasting) ma nad
zór nad tą działalnością BBC, która przeznaczona jest dla słuchaczy poza granicami
Zjednoczonego Królestwa.
Dyrektor t e l e w i z j i

jest odpowiedzialny za telewizję.

Dyrektor r a d i a ma nadzór nad całym programem radiowym dla słuchaczy
w Zjednoczonym Królestwie z wyjątkiem programu polityczno-informacyjnego,
który podlega dyrektorowi generalnemu. Dyrektor generalny ustala także politykę
programu religijnego i oświatowego.
Hierarchia stanowisk poza 6 dyrektorami zawiera około 20 inspektorów i około
70 naczelnych redaktorów, którzy bezpośrednio kierują pracownikami BBC.
PERSONEL
Personel BBC wynosi około 15.000, z czego 7.0O0 osób zatrudnionych jest w radio,
3.500 w telewizji, 4.500 w programie dla zagranicy.
Pisarze, reżyserzy, aktorzy, muzycy i inni wykonawcy nie są uwzględnieni
w tych liczbach.
Płace w BBC są prawie takie same jak w administracji państwowej, w znacjonalizowanym przemyśle i innych instytucjach użyteczności publicznej. Można je też
porównać do pensji w takich zawodach jak nauczycielstwo, dziennikarstwo, teatr
i muzyka.
Przepisy personalne BBC zostały zawarte w „Staff Regulations Handbook". ВВС
zatrudnia pracowników etatowych, kontraktowych i współpracowników.
Współpracownicy to pisarze, reżyserzy, aktorzy, muzycy i autorzy, którzy zostali
zaangażowani do opracowania i realizacji danej audycji, ewentualnie cyklu audy
cji. Ich wynagrodzenie jest trochę wyższe od wynagrodzenia pracowników eta
towych i dlatego też często wybitniejsi z nich rezygnują z etatów, otrzymując
jako współpracownicy wyższe stawki.
Praca rozpoczyna się o godz. 9,30 a kończy o 17,30 z godzinną przerwą na obiad
(od poniedziałku do piątku). Tylko niektórzy pracownicy pracują w sobotę rano.
Wolne etaty ogłaszane są na tablicach informacyjnych ewentualnie w prasie, tak
że pracownicy mogą się o nie ubiegać. 3A wszystkich wolnych etatów przydziela
się pracownikom własnym, awansując ich na polecenie rady personalnej, w której
często uczestniczy przedstawiciel administracji państwowej. Każdy pracownik in-
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dywidualnie oceniany jest przez swego przełożonego w sprawozdaniu rocznym.
Jeżeli ocena wypada pozytywnie, dostaje on co roku podwyżkę.
Pracownicy, którzy się żenią, otrzymują zwykle 1-tygodniowy urlop bezpłatny
i prezent. Jeżeli mąż i żona chcą pracować w BBC, muszą uzyskać specjalne poz
wolenie. Kobiety otrzymują zasiłki w okresie macierzyńskim.
Płace mężczyzn i kobiet, z wyjątkiem pracowników zaopatrzenia i paru innych
wyjątków, są obecnie jednakowe. Tak samo płace w rozgłośniach regionalnych
i w Londynie są jednakowe. Pracownik ma prawo zależnie od. swego stanowiska
do 3—4 tygodniowego płatnego urlopu.
Podczas pierwszych 2 lat pracy chory otrzymuje płatny 13-tygodniowy urlop
zdrowotny. W ciągu następnych lat może uzyskać maksimum 26-tygodniowy urlop.
Przeciętnie pracownik 60-letni powinien przestać pracować. W praktyce pra
cownicy w wieku 60 do 65 lat przestają pracować na własne żądanie. Istnieją trzy
typy emerytur w zależności od okoliczności i lat służby.
BBC A ZWIĄZKI ZAWODOWE
W roku 1940 na terenie BBC zorganizowano Związek Pracowników Nietechnicz
nych, a w roku 1941 Związek Inżynierów BBC. W roku 1945 oba te związki połą
czyły się w Związek Pracowników BBC, obecnie zarejestrowany jako związek
zawodowy, mimo że nie należy do Kongresu Związków.
Członkowie tego Związku zostali zorganizowani w 76 oddziałów we wszystkich
ośrodkach BBC. Związek obejmuje pracowników stałych i niestałych wszystkich
stopni i typów pracy z wyjątkiem wykonawców (muzyków, aktorów estradowych
i aktorów dramatycznych).
W roku 1955 na 13.500 pracowników 7.000 należało do związku. Związek utrzy
muje sekretariat, który mieści się poza gmachem BBC. Niektórzy członkowie
związku mogą należeć także do innych związków. Przez długi czas BBC nie po
zwalało pracownikom etatowym należeć do innych związków, aby uniemożliwić
wpływy związków pozaradiowych na organizacje radia i telewizji.
1. I. 1955 BBC uznało związek dziennikarzy jako ciało arbitrażowe dla pracow
ników działu informacyjnego i audycji dla zagranicy. Był to pierwszy związek
w Zjednoczonym Królestwie uznany przez BBC poza związkiem pracowników
(The Staff Association!). 4 maja 1955 uznano Związek Zawodowy Elektryków.
PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW RADIA
BBC prowadzi dwie szkoły dla pracowników radia. Mają one ogromne znaczenie,
ponieważ brytyjskie szkoły średnie i uniwersytety nie mają w swoim programie
wykładów o radiu (wyjątek stanowi uniwersytet w Bristolu, który rozpoczyna pracę
w tej dziedzinie).
Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim stosunkowo ograniczone za
potrzebowanie na radiowców w Zjednoczonym Królestwie. Ale jeszcze ważniejszy
jest stosunek brytyjskich college'ow i uniwersytetów do nauczania w dziedzinie
teatru, dziennikarstwa, filmu i radia. Brytyjskie szkoły wyższe nie doceniają wa
żności i przydatności studiów w dziedzinie środków masowego oddziaływania
i uważają, że nauka teorii radiowej i techniki jest zadaniem szkoły zawodowej,
a nie szkoły ogólnokształcącej czy uniwersytetu.
BBC ma dwie szkoły:
1. The Staff Training Departament (Wydział szkolenia personelu) dla pracowni-
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ków programowych i administracyjnych, założony w 1936 roku i zreorganizowany
w 1941. Jest to pierwsza na świecie szkoła, finansowana przez radiofonię.
2. The Engineering Training Departament (Wydział Szkolenia Technicznego).
„Wydział szkolenia personelu" mieści się w centrum Londynu. Wyposażony jest
w liczne małe studia i reżyserki. (Ćwiczenia telewizyjne w studio odbywają się
w studiach telewizyjnych w czasie, kiedy są one wolne).
Wydział ma swój Własny mały personel administracyjny, który kieruje kursami,
ale nie ma stałych wykładowców. Większą część wykładów prowadzą odpowie
dzialni pracownicy BBC począwszy od generalnego dyrektora, do naczelnych r e 
daktorów, redaktorów i reżyserów. Kurs podstawowy trwa 6 tygodni i zapoznaje
uczniów z zasadami i podstawami pracy w radiu i telewizji (odbywa się 5 razy do
roku). Obejmuje następujące wykłady: istota radia, analiza ustnego przekazywania
informacji; radiowiec i jego audytorium; dyskusje na temat konstytucyjnego statutu
BBC i wewnętrznej organizacji BBC, demonstrowanie aparatury radiowej i tele
wizyjnej oraz techniki produkcji programu.
Ocenia się różne typy audycji oraz omawia związane z tym zagadnieniem prawa
autorskie, procedurę zawierania umów i stosunki ze związkami twórczymi.
Poza częstymi i długotrwałymi przesłuchiwaniami audycji i oglądaniem programówek telewizyjnych uczestnicy szkolenia mają ćwiczenia praktyczne, przygoto
wują programy dla radiowęzłów i telewizji przewodowej (closed circuit radio and
television).
Oprócz kursu ogólnego istnieją odrębne kursy radiowe i telewizyjne.
Poza szkoleniem ogólnym organizuje się kursy specjalistyczne wszystkich typów,
które trwają od 2 dni do kilku miesięcy dla poszczególnych działów programo
wych. Jest to wg określenia dyrektora generalnego „szkolenie taktyczne w prze
ciwieństwie do długotrwałej strategii kursów ogólnych".
Dla starszych radiowców organizowane są szkoleniowe kursy „odświeżające",
a poza tym odbywa się stałe szkolenie dla sekretarek BBC.
Organizowane są również specjalne kursy dla różnych grup: dla niemieckich
radiowców w brytyjskiej strefie okupacyjnej, dla brytyjskich ex-jeńców i studen
tów z kolonii brytyjskich.
Co roku latem odbywa się 2-dniowe spotkanie z amerykańskimi oświatowcami,
zwiedzającymi Anglię.
W roku 1954 po raz pierwszy BBC wprowadziło nowy sposób rekrutacji perso
nelu programowego dla absolwentów uniwersytetów i innych szkół (wiek 21—25
lat). Zorganizowano dla nich 2-letnie szkolenie, które odbywa się równolegle z pracą
zawodową.
Chociaż na poszczególne kursy uczęszcza przeciętnie 25 do 30 osób, ogólna liczba
uczestników kursów szkoleniowych w ciągu roku wynosi około 300 osób spośród
personelu programowego i wykonawczego, 650 osób z administracji i 100 studen
tów gości z zagranicy, przeważnie z krajów Wspólnoty Brytyjskiej i kolonii.
W latach 30-tych, kiedy w USA nie prowadzono jeszcze wykładów na temat radia
w uniwersytetach i college'ach, do BBC przyjeżdżali także i studenci amerykańscy
(czasami zdarza się to jeszcze i dziś).
„Wydział szkolenia technicznego" (Engineering Training School) mieści się na
wsi w starym majątku koło Evesham w Worcestershire, około 70 mil od Londynu.
Szkoła ta może pomieścić 200 osób w internacie. Zorganizowana została w 1941 roku,
kiedy przed BBC stanął problem szkolenia nowych inżynierów (rozwój programów
w czasie wojny i odpływ wielu doświadczonych inżynierów do wojska). Wydział
ten organizuje kursy inżynierii radiowej dla personelu nowego i starego. Każdy
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taki kurs trwa przeciętnie 3 miesięce. Tak jak przy szkoleniu personelu progra
mowego coraz większy nacisk kładzie się na szkolenie telewizyjne. Oprócz k u r 
sów „odświeżających" mających na celu zaznajomienie starych doświadczonych
pracowników z najnowszymi typami aparatury i metodami jej obsługiwania szkoli
się niektórych zdolniejszych techników w ciągu 4 lat na zmianę 6 miesięcy w Szkole
Inżynierskiej i 6 miesięcy w BBC.
PROGRAM RADIOWY BBC
Od jesieni 1957 r. BBC rozpoczęło nadawanie czterech programów radiowych:
1. Home Service (Program krajowy)
codziennie g. 6,45—23,36
niedziela g. 7,50—23,36
2. Light Programme (Program lekki1)

codziennie g. 6,30—24,00
niedziela g. 9,00—24,00

3. Network Three (Sieć trzecia)

codziennie (z wyjątkiem
soboty)
g. 18,00—20,00
sobota
g. 14,00—18,00
niedziela g.
—

4. Third Programme (Trzeci program)

codziennie g. 20,00—23,00
sobota
g. 18,00—23,00
niedziela g. 15.00—23,00

Chociaż każdy z programów radiowych ma swój indywidualny charakter, nie są
to cztery programy dla różnych grup słuchaczy, ale jeden program posługujący się
czterema kanałami, który ma służyć całemu społeczeństwu. Ramówki wszystkich
programów układane są tak, że słuchacz ma w każdej chwili wybór różnorodnych
audycji.
BBC zakłada, że słuchacze wybierają audycje wg potrzeb posługując się wy
dawnictwami radiowymi. Oto one:
Radio Times (ilustrowany tygodnik o nakładzie 9.000.000, w objętości ok. 50
str. druku w cenie 3 pensów) zawiera dokładny tygodniowy program radiowy i te
lewizyjny oraz informacje i krótkie artykuły dotyczące nowych i interesujących
pozycji tego programu.
The Listener (nakład ok. 135.000) zawiera teksty pogadanek, recenzje audycji,
programów telewizyjnych i książek.
A oto charakterystyka czterech programów BBC:
P r o g r a m Home Service

Jest uważany za kluczowy program radiofonii brytyjskiej. Audycje jego spe
cjalnie dobrane i przygotowane mają trafiać do wszystkich. Jest to program pod
stawowy, bardzo zwarty i logiczny w swoim układzie. Nadawane w nim są przede
wszystkim dłuższe dzienniki, audycje religijne, audycje dla 25.000 szkół angiel
skich, godzinny program dla dzieci, 3 słuchowiska w tygodniu (poniedziałek, czwar
tek i sobota), koncerty symfoniczne, popularne, recitale, transmisje uroczystości
narodowych oraz wszelkiego rodzaju audycje oświatowe.
BBC ma 6 rozgłośni regionalnych, mają one własne studia i własny personel
oraz dużą swobodę w planowaniu programu (szczególnie rozgłośnia szkocka i wa
lijska).
Light

Programme

Program ten był dawniej „kopciuszkiem" BBC. Kiedy jednak przekonano się,
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że słuchacze słuchają stacji zagranicznych, BBC postanowiło stworzyć dla ludzi,
którzy żądają od radia rozrywki i wypoczynku, specjalny program. Jednakże nie
ograniczono zadań tego programu jedynie do dostarczenia rozrywki. Za pośrednict
wem programu Light BBC usiłowało zdobyć najszersze masy słuchaczy, a nastę
pnie zainteresować ich życiem i światem, posługując się lekką rozrywką w celach
jak najbardziej poważnych. W porównaniu z innymi programami BBC program
Light ma najwięcej słuchaczy.
Zasadnicze pozycje tego programu to wariety, powieści cykliczne (The Archers —
rodzina wiejska) nadawane codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz Pamię
tnik Pani Dale — nadawany codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godzinach
popołudniowych i powtarzany rano, komedie sytuacyjne w odcinkach, udramatyzowane powieści kryminalne (pisane specjalnie dla radia), fantastyczne i podróż
nicze, muzyka rozrywkowa i taneczna w wykonaniu najlepszych zespołów. Od
października 1959 r. wprowadzono w sobotnim programie wieczornym trzygodzinny
blok słowno-muzyczny. W programie tym nadawane są także pozycje poważne
umieszczone pomiędzy pozycjami lżejszymi.
Głównym zadaniem programu Light jest dostarczenie słuchaczowi rozrywki.
W określonych porach dnia przeznacza program ten audycje dla słuchacza, który
się śpieszy i nie ma czasu na skupienie uwagi przez czas dłuższy. Typowym przy
kładem tego rodzaju audycji są krótkie streszczenia informacji nadawane co pół
godziny (z wyjątkiem sobotniego popołudnia i niedzieli).
Network Three

Program ten został wprowadzony w jesieni 1957 r. na specjalne życzenie słu
chaczy. Nadawany jest na falach programu Third w godzinach dobrego słuchania
i przeznaczony dla grup słuchaczy interesujących się specjalnie jakimś zagadnie
niem. Mamy więc w nim audycje dla miłośników jazzu, dla pragnących uczyć się
języków obcych (niemiecki, francuski, hiszpański i od 2 listopada 1959 r. rosyjski),
dla rybaków, kolarzy, brydżystów, kolejarzy, kierowców, przyrodników, miłośni
ków teatru, kina, dla lekarzy i pielęgniarek, dla filatelistów, hodowców gołębi,
dla rodziców i młodzieży, pedagogów, wychowawców itd.
Third Programme

Program trzeci, będący stale przedmiotem dyskusji wszedł na antenę 29 wrześ
nia 1946 r. Jest to program, który jest próbą uwolnienia radia od „tyranii czasu",
nadaje bowiem wielkie dzieła muzyczne i dramatyczne w całości i przeznaczony
jest dla poważnego słuchacza. Jest to program dla wykształconych, a nie program
kształcący.
Muzyka w programie trzecim zajmuje ok. 53°/o czasu, słuchowiska 25°/o, po
gadanki i dyskusje 18%>. Przeciętny tydzień w programie trzecim obejmuje około
20 pogadanek, 2 sztuki (obie powtarzane), operę, audycje poetyckie i 3 większe kon
certy symfoniczne.
ARCHIWUM
BBC rozporządza największym archiwum dźwiękowym świata, które mieści
się w Western House niedaleko Domu Radia i zawiera pół miliona nagrań. Jest
ono tak zorganizowane — że każde nagranie można znaleźć w ciągu 40 sekund.
Katalog zawiera 180.000 tytułów, 18.000 nazwisk kompozytorów i 35.000 nazwisk
artystów.
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•BIBLIOGRAFIA
TYDZIEŃ 1893—1906. Орг. Feliksa
L i c h o d z i e j e w s k a . NA ZIEMI
NASZEJ 1909—1911. Орг. Alina
R a d k o w s k a . Bibliografia zawar
tości. Wrocław 1959. Zakł. Narodowy
im. Ossolińskich 8° ss. XXXIV, 460,
tabl. 4. Polska Akademia Nauk. In
stytut Badań Literackich. Materiały
Bibliograficzne pod red. Ewy Ko
rzeniewskiej. T. 7.
W serii Instytutu Badań Literackich
PAN: Materiały Bibliograficzne, jako
jej tom 7 ukazała się bibliografia za
wartości dwóch dodatków literackonaukowych Kuriera Lwowskiego:
Ty
godnia i Na ziemi naszej w staran
nym opracowaniu Feliksy Lichodziejewskiej i Aliny Radkowskiej. 3159 po
zycji piśmienniczych Tygodnia (poza
materiałem ilustracyjnymi) oraz 581 po
zycji Na ziemi naszej stanowią po dziś
dzień ciekawą i bardzo wartościową
lekturę, będącą jednocześnie dowodem
wysokich umiejętności
redakcyjnych
i popularyzatorsko-oświatowych Bole
sława Wysłoucha (1860—1937), działa
cza Stronnictwa Ludowego, publicysty
i wydawcy, któremu w pracach redak
cyjnych pomagała żona, Maria.
Ukazanie się Tygodnia (zwłaszcza
w formie dodatku bezpłatnego) było,
wobec dającego się wówczas silnie od
czuć braku pism literackich w Gali
cji, ważnym wydarzeniem w dziejach
prasy galicyjskiej, tym ważniejszym,
że zakres treści i dobór współpracow
ników reprezentował wysoki poziom li
teracki i informacyjny. F. Lichodzie
jewska omawia we wstępie kierunek
ideowo-artystyczny
i wychowawczy
pisma (utylitaryzm i poglądy naukowo-artystyczne pozytywizmu przy ne
gacji założeń politycznych i społecz
nych pracy
organicznej),
przegląd
i charakterystykę treści oraz postacie

autorów: naukowców, literatów i kry
tyków. Wśród nich spotykamy nazwi
ska Jana Kasprowicza, Władysława Or
kana, Piotra Chmielowskiego, Antoniego
Potockiego, Wojciecha Dąbrowskiego,
Antoniego Sygietynskiego, Bolesława
Limanowskiego, Władysława Kozłow
skiego, Jana Baudoina de Courtenay
i wielu innych wybitnych ludzi pióra
owego okresu.
Pismo zajmowało się głównie krytyką
literacką i artystyczną. Dawało również
szereg artykułów o charakterze mono
graficznym (sylwetki pisarzy i studia
z historii literatury). Publikowało wie
le cennego materiału źródłowego (rę
kopisy, wspomnienia autobiograficzne,
korespondencja i dokumenty biografi
czne wybitnych pisarzy). Poza zagad
nieniami literatury polskiej, Tydzień
interesował się również literaturą ob
cą (francuską i angielską), a zwłaszcza
narodów słowiańskich (rosyjską, cze
ską, słowacką i ukraińską). Oprócz li
teratury na łamach Tygodnia dużo
miejsca zajmowała historia i to za
równo historia kultury i ruchów społeczno-rewolucyjnych (rok 1846, po
wstanie styczniowe). Nie brakło rów
nież problematyki filozoficznej, socjo
logicznej
oraz
etnograficzno-krajoznawczej i geograficznej. Osobną czę
ścią przedmowy F. Lichodziejewskiei
jest informacja bibliograficzno-edytorska, dająca szereg wiadomości o redak
cji, drukarni, układzie treści i szacie
graficznej, objętości, nakładzie itp.
Tydzień ukazywał się od 2 I 1893
do 30 XII 1906 obejmując 14 roczni
ków. Jego kontynuacją był wydawany
od stycznia 1909 do stycznia 1912 r. drugi
dodatek
literacko-naukowy
Kuriera
Lwowskiego pt. Na ziemi naszej, r e 
dagowany również przez B. Wysłoucha
przy pomocy Franciszka Jaworskiego
(1873—1914), archiwisty i historyka
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lwowskiego. Skupił on dawnych współ
pracowników
Tygodnia,
pozyskując
również nowych (np. Bronisław Paw
łowski, Wiktor Hahn, Henryk Biege
leisen, Stanisław Pigoń, Michał Janik,
Emil Kipa, Bohdan Janusz, Paweł Ettinger). Krótką charakterystykę pisma
dała A. Radkowska, przedstawiając lo
sy pisma przerwanego skutkiem trud
ności finansowych redakcji.
Wstępy obu autorek poprzedzają bi
bliografię zawartości pism ujętą dla
każdego z nich z osobna. Układ biblio
grafii jest alfabetyczny. Obejmuje ona
w zasadzie wszystkie teksty i opraco
wana jest (poza jednym wyjątkiem za
ginionego numeru) z autopsji. Każda
pozycja bibliograficzna podaje autora,
symbol rodzaju literackiego publika
cji (w: wiersz, mowa wiązana, p: pro
za, d: dramat, a: artykuł, r: recen
zja, t: tłumaczenie, m: materiał, do
kument, n: nota, list, odezwa, komu
nikat itp.), adnotację wyjaśniającą ty
tuł podaną w klamrze [ ] oraz rok,
numer i paginację pisma. Pozycje ano
nimowe uszeregowano osobno, stosując
tu układ rzeczowy (grupy rodzajowe),
a w ramach tego chronologiczny. Poza
tym bibliografia rejestruje osobno ma
teriał ilustracyjny: reprodukcje dzieł
sztuki ułożone według alfabetu auto
rów, fotografie, rysunki i reprodukcje
dzieł anonimowych w układzie rzeczo
wym oraz portrety i sceny z życia osób
według alfabetu nazwisk osób, do któ
rych się odnoszą. Ten trochę skompli
kowany dla korzystającego układ bi
bliografii wymaga dokładnego prze
studiowania zasad układu (s. XXXII—
XXXV). Czytelnikowi przychodzą jed
nak z pomocą skorowidze rzeczowe
i wykazy pseudonimów, kryptonimów
i kryptogramów opracowane dla każ
dego z pism osobno. Książka posiada
4 ilustracje dające reprodukcję podo
bizn Bolesława i Marii Wysłouchów
oraz stron tytułowych pism.
Omawiane
wydawnictwo
stanowi
ogromną pomoc dla każdego history
ka prasy w Galicji. Należy żałować, że
z pism tego terenu podobnego opraco
wania bibliograficznego doczekały się
jedynie krakowska Krytyka,
ukazują
ca się w latach 1899—1914 pod redak
cją Wilhelma Feldmana, w opracowa
niu Witolda Suchodolskiego, jako tom 2
serii Materiałów Bibliograficznych In
stytutu Badań Literackich (Wrocław
1953) oraz w tomie 4 serii Materiały
do Dziejów Postępowej Publicystyki
Instytutu Badań Literackich PAN, an
tologia lwowskiego Przeglądu
Społecz
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nego (1886—1887), wydana przez Krzy
sztofa
Dunin-Wąsowicza
(Wrocław
1955). Zawiera ona również bibliografię
zawartości tego pisma zestawioną w po
dobny sposób przez Jadwigę Czachowską.
Wiesław
Bieńkowski

BIOGRAFIA
POLSKI
SŁOWNIK
BIOGRA
FICZNY. Tom VIII, zeszyt 2, s.
161—320: Gocman Konrad — Górski
Stefan) i zeszyt 3, s. 321—180:
(Górski
Stefan
—
Grabowski
Adam). Wrocław 1960, Ossolineum.
Zeszyt 2 tomu VIII zawiera 234 ży
ciorysy. Dziennikarzy znajdujemy tu
trzech: Leon Godlewski (1887—1943),
pracownik PAT i prezes Syndykatu
Dziennikarzy Gdańskich; Franciszek
Godula (1880—1950), kolejno zecer,
ekspedient, księgowy i redaktor w Ka
towicach i Raciborzu; Władysław Gołemberski (1834—1891), czynny na emi
gracji i we Lwowie. Osobne miejsce
należy się Janowi Gorczynowi, współ
redaktorowi
Merkuriusza
Polskiego
(art. J. Lankaua). Publicystów naliczymy
tu co najmniej dziewięciu: Franciszek
Ksawery Godebski (za Królestwa Kon
gresowego i na emigracji), Mścisław
Godlewski (nacz. redaktor Niwy i Sło
wa!) Stefan Godlewski starszy, Adam
Goltz, Kazimierz Marian Gołba, Sta
nisław Gołębiowski, Wiktor Gomulicki,
ks. Franciszek Gordon w USA i Ste
fan Górski (wydawca i redaktor Dnia,
historyk prasy).
Zeszyt 3 tomu VIII zawiera 185 ży
ciorysów, wśród nich tylko dwóch
dziennikarzy, Wacław Górnicki (1904—
1944) z Pomorza i Włodzimierz Gór
ski (ok. 1824—1878) ze Lwowa. Brak
m. in. Maksymiliana GoldscheideraGoryńskiego, dziennikarza w Londynie
i Wiedniu, wymienionego przy życio
rysach jego córki i syna. Z publicy
stów znaleźli się tu: socjalista Kazi
mierz Józef Gorzycki, Józef Gółkowski (wydawca i redaktor pism ludo
wych), ks. Józef Góral z Brazylii, prof.
Olgierd Górka, Halina Górska, Lud
wik Górski senior, Włodzimierz Górski
i Klementyna Grabowska {organizator
ka pierwszego czasopisma dla kobiet:
Dziennika Domowego w Poznaniu).
W tym zeszycie sporo dłuższych ży-
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ciorysów, nawet trafiają się po 3—5
stron ("Wincenty Gosiewski, Górkowie).
Gdzieniegdzie ocena twórczości prze
waża nad życiorysem (Zofia Golińska,
Walery Gostomski). Samych Godlew
skich zebrało się 31, a Górskich 35 w
wymienionych zeszytach PSB.
C. L.

PRASA NA ZIEMIACH ZACH.
OD SUDETÓW DO BAŁTYKU.
Rocznik Ziem Zachodnich i Północ
nych 1960. Towarzystwo Rozwoju
Ziem Zachodnich. Komitet redakcyj
ny: Jan D z i e d z i c , Ryszard H a j 
d u k , Edmund M ę c l e w s k i , Cze
sław P i l i c h o w s k i i Stanisław
Z i e m b a . Warszawa I960, str. 366.
Na półkach księgarskich ukazał się
nowy tom wydawnictwa periodyczne
go — rocznik Towarzystwa Rozwoju
Ziem Zachodnich. Wydawnictwo godne
odnotowania na tym miejscu z kilku
względów. Jest to przede wszystkim
jaskółka wydawnicza mogąca podjąć
polemikę z publicystyką i innymi mi
styfikacjami naukowymi, którym pa
tronuje rewizjonistyczny West — Ost
Kurier.
Stąd — podstawowe artykuły za
mieszczone w Roczniku: J. Kostrzewski — Tysiąc lat Ziem Zachodnich,
E. Męclewski — Problemy demogra
ficzne, A. Klafkowski — Podstawy
prawne granicy Odra — Nysa Łużyc
ka, dotyczą problemów, którymi zwy
kły najczęściej interesować się ośrodki
propagandy antypolskiej. Fakt iż na
kartach „Od Sudetów do Bałtyku"
przemawia w pierwszym rzędzie nau
kowiec, dodaje książce odpowiedniej
powagi we wspomnianej wyżej pole
mice.
Omawiane
wydawnictwo
stanowi
także cenne uzupełnienie biblioteki re
dakcyjnej. Dla dziennikarza i publi
cysty „Od Sudetów do Bałtyku" jest
cennym zbiorem wiadomości o tych
ziemiach. Część informacyjna książ
ki jest szeroko rozbudowana, czyniąc
z niej swego rodzaju encyklopedię.
Mimo dość szczegółowych informa
cji o różnorakich przejawach życia spo
łeczno-politycznego, gospodarczego, kul
turalnego — ruchowi wydawniczemu nie
poświęcono oddzielnego rozdziału. In
teresujący się tymi problemami musi

je wyławiać z gąszczu innych infor
macji. Względnie pełną informację mo
żna uzyskać o czasopiśmiennictwie na
ukowym (w dziale „Nauka").
Krótkie informacje o dziejach prasy
na tym terenie znajdujemy w roz
dziale zatytułowanym „Polskość Ziem
Zachodnich w świetle ważniejszych dat
i faktów historycznych". Są to prze
ważnie daty z zakresu historii prasy.
Oto niektóre z nich:
1718 (6. VIII) w Królewcu wychodzi
czasopismo polskie Poczta
Królewiecka,
pierwsza polska gazeta na Mazurach,
druga w dziejach polskiego dziennikar
stwa (wychodziła do 1721 r);
1789—90 — we Wrocławiu wychodzą
Gazety Śląskie dla ludu
pospolitego,
pierwsze w ogóle czasopismo przezna
czone dla chłopów:
1809 (21. IV) — data urodzenia Wil
helma Wolffa (w Tarnowcu, na Dol
nym Śląsku!) przyjaciela K. Marksa
i F. Engelsa, publicysty i współredak
tora Nowej Gazety Reńskiej
(zmarł
w Manchesterze);
1842 — założenie w Ełku przez Gizewiusza pierwszego polskiego pisma
ludowego na Mazurach — Łącki Przy
jaciel Ludu (wychodził do 1845);
1853 — ukazał się 1-szy nr Gwiazd
ki Cieszyńskiej P. Stalmacha;
1869 — ukazał się 1-szy nr Katoli
ka K. Miarki w Królewskiej Hucie;
1875 (1. I) ukazanie się w Lecu (dziś
Giżycko) tygodnika Gazeta Lecka, pod
red. M. Giersza (przestał wychodzić
w r. 1892);
1883 — założenie w Ostródzie czaso
pisma Mazur, wyd. przez J. K. Sembrzyckiego;
1884 — założenie we Wrocławiu No
win Śląskich dla Polaków — ewange
lików Śląska i Mazur;
1886 (26. IV) — J. Liszewski zakłada
w Olsztynie Gazetę Olsztyńską (wycho
dziła do 1939 r. pod red. Pieniężnych;
1889 (16. III) — ukazanie się Nowin
Raciborskich;
1896 — założenie Gazety
Ludowej
w Ełku redagowanej przez K. Barka;
na tej dacie urywają się informacje
o prasie.
Również szereg informacji z zakresu
prasy znajdujemy w rozdziale „Krew
z krwi, kość z kości", będącym małym
słownikiem biograficznym ludzi zasłu
żonych szczególnie dla tego regionu.
Z pośród 374 nazwisk, znajdujemy not
ki typu biograficznego o szeregu posta
ci zasłużonych dla czasopiśmiennictwa
polskiego. M. in. spotykamy następu
jące nazwiska:
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Rajnhold Barcz, 1889—1943, red. Gło
su Ewangelijnego w Olsztynie;
Karol Barka, wyd. Gazety
Ludowej
w Ełku;
Jan S. Bocheński, 1755—1812, wyd.
Dziennika doniesień rządowych i pry
watnych departamentu bydgoskiego —
1807;
Bolesław Buszczyński, 1857—1926, zał.
Gazety Toruńskiej — 1866 oraz notki
o innych członkach tej rodziny, zasłu
żonej dla drukarstwa pomorskiego;
Hipolit Cegielski, 1815—1868, zał. Ga
zety Polskiej, pierwszego dziennika pol
skiego w Poznaniu;
Jan D. Cenkier, zał. Poczty
Króle
wieckiej;
Józef R. Chociszewski, 1837—1914,
dziennikarz i pisarz ludowy;
Stanisław Cieślak, 1898—1945. redak
tor naczelny Słowa
Pomorskiego;
Władysław Cieszyński, red. Gazety
Gdańskiej;
Antoni A. Gąsiorowski, drukarz, wy
dawca czas. Bigos-wszechnica
Polska,
oraz Kurka Mazurskiego;
Teodor Heneczek, drukarz, wydawca
Dziennika
Górnośląskiego
w okresie
Wiosny Ludów;
Jan Kawalec, dziennikarz, założyciel
konspiracyjnej Trybuny
Robotniczej;
Bronisław Koraszewski, 1864—1924,
dziennikarz, zał. Gazety
Opolskiej;
Zygfryd J. Kowalkowski, 1911—1941,
publicysta, koresp. prasy polskiej z te
renu Gdańska;
Stanisław Ligoń, 1879—1954, dzienni
karz, w latach międzywojennych dyre
ktor rozgłośni śląskiej Polskiego Ra
dia; i inni.
E. Biasiński w artykule p.t. „Polonia
zagraniczna, a Ziemie Zachodnie", oma
wiając stosunki demograficzne, społe
czne, polityczne panujące wśród emi
gracji polskiej wiele cennych uwag
poświęca prasie polonijnej.
Widzę również kilka niedociągnięć
wydawnictwa. Do nich zaliczyłbym
brak zestawień statystycznych i kro
nikarskich, charakteryzujących ogólnie
życie i działalność tych ziem w latach
powojennych ze szczególnym uwzględ
nieniem roku 1959. Zgromadzenie tego
typu informacji w obrębie kilku stron
ułatwiłoby korzystanie z książki.
Szczególnie mocno razi brak nawet
lakonicznych streszczeń obcojęzycznych.
W sumie jednak I tom rocznika TRZZ
należy ocenić jako wydawnictwo udane
i godne kontynuowania w następnych
latach.
Książka ukazała się w starannej
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szacie graficznej, z licznymi ilustra
cjami, drukowana techniką wklęsło
drukową na papierze rotograwiuro
wym.
Sylwester
Dziki

BIBLIOGRAFIA
Jerzy B a ł ł a b a n :
JAN
LANGOWSKI — ZASŁUŻONY DZIEN
NIKARZ i działacz społeczny. In
stytut Śląski w Opolu — Komu
nikaty nr 41, Opole 1960 str. 16
Oswald Stefan P o p i o ł e k : WY
KAZ INSTYTUCJI I ORGANIZA
CJI
POLSKICH
NA
ŚLĄSKU
OPOLSKIM W LATACH 1923—
1939; Katowice „Śląsk" 1959 str. 100
Tadeusz С z a c k i: Z PRZESZŁO
ŚCI ZIEMI OSTRÓDZKIEJ, Pre
zydium Miejskiej Rady Narodowej
w Ostródzie, Ostróda 1959 r. str
15 + 4 nlb
Wszystkie wymienione tutaj książki
mają jeden charakter: są bibliogra
ficznym śladem polskiej prasy ukazu
jącej się na Opolszczyźnie i Mazu
rach. Pierwsza z nich — biografia
Jana Langowskiego, może nawet ucho
dzić za materiał źródłowy, ze wzglę
du na licznie cytowane fragmenty
wspomnień dotyczące właśnie pracy
w redakcjach opolskich gazet.
W sytuacji, w której nie ma jesz
cze historycznych opracowań prasy
polskiej ukazującej się na terenach
należących w dwudziestoleciu do Nie
miec, warto odnotować także niewiel
kie broszurki, tym więcej, że tra
dycje starej prasy nie są żywe na
Ziemiach Zachodnich, że wielu dzien
nikarzy nie wie jakie były jej tytuły
i charakter, a współczesna prasa jest
robiona w ogromnej większości (tak
że na bogatej dziennikarsko Opol
szczyźnie), przez ludzi pochodzących
z innych dzielnic Polski. Starzy dzien
nikarze, albo już wymarli, albo nie
wrócili z hitlerowskich obozów kon
centracyjnych. Do rzadkości należą
również archiwalne komplety wyda
wanych gazet.
W pierwszej z wymienionych pozy
cji znajdujemy dane dotyczące prze
de wszystkim Nowin Codziennych, ale
także Polaka w Niemczech,
Młodego
Polaka w Niemczech
i
Przyjaciela
Pieśni. Szczególnie ciekawe są wspo-
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mniane już przeze mnie fragmenty
zapisków Jana Langowskiego przyto
czone przez autora broszurki, dzien
nikarza (pracownika Radia w Opolu
i Trybuny Opolskiej) — ucznia Lan
gowskiego. Zacytuję jeden z nich:
„...nakład naszej gazety (mowa o No
winach Codziennych — dop. I. T.) był
właściwie niewielki... a jednak mam
wrażenie, że czytelników
mieliśmy
wówczas o wiele, więcej niż drukowa
liśmy egzemplarzy... Dziś trudno zro
zumieć... jak mógł 3 osobowy zespół
redakcyjny wypuszczać regularnie ga
zetę codzienną, mającą obok normal
nego 4-stronicowego serwisu polity
cznego, społeczno-gospodarczego i kro
nikarskiego parę razy w tygodniu 2—4
stronicowe dodatki" (str. 6).
Dokładniejsze dane o prasie opol
skiej znajdujemy w „Wykazie insty
tucji i organizacji polskich na Śląsku
Opolskim". Prócz tytułów, mamy tu
także podaną miejscowość, która wy
dawała daną gazetę, oraz wysokość
nakładu (dane dotyczą roku 1937).
Dowiadujemy się stąd, że Nowiny Co
dzienne (Opole) miały w roku 1937—
950 egzemplarzy nakładu.
Dziennik
Raciborski
(Racibórz) 100 i Nowiny
(Opole) 1830 egzemp. (Wg. danych
z broszury poprzednio omawianej, dwa
ostatnie pisma były mutacjami Nowin
Codziennych). „Wykaz..." podaje rów
nież Katolika (Opole), którego nakład
osiągał 1120 egzemplarzy.
Wreszcie trzecia z omawianych po
zycji przenosi nas na inny teren
i w odleglejsze czasy. Ostródzki Ma
zur ukazywał się bowiem już w latach
1883—1884, a pierwszy numer Gońca
Mazurskiego wydano w roku 1905.
Prócz cytowanych prac, warto na
marginesie bodaj wspomnieć o arty
kule Ireny Rzechowskiej pt. „Ga
zeta Opolska w latach 1901—1917"
opublikowanym znacznie wcześniej bo
w roku 1956 w Kwartalniku
Opol
skim (Nr 1 (13) 1956). Warto wspomnieć
dlatego, że dzieje tej prasy należałoby
opracować, i, co się jeszcze da, ustrzec
od zapomnienia.
(/. T.)

GATUNKI DZIENNIKARSKIE
ZAGADNIENIA RODZAJÓW LI
TERACKICH,
T. I. Zeszyt 1 r.
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1958; T. II. Zeszyt 1 (2) r. 1959;
T. II zeszyt 2 (3) r. 1960; Łódzkie
Towarzystwo Naukowe, Wydział I;
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
we Wrocławiu. Nakład 850 + 150 egz.
Redakcja: Stefania S k w a r c z y ń s k a , Jan T r z y n a d l o w s k i , Wi
told O s t r o w s k i (rozprawy publi
kowane w czterech językach: an
gielskim, francuskim, niemieckim,
rosyjskim).
Zaraz na wstępie muszę zaznaczyć,
że niniejszy wywód nie ma charakte
ru recenzji, od której wymaga się
oceny całości omówionej publikacji i to
oceny kompetentnej. Teoria literatury
należy niewątpliwie d® jednej z naj
trudniejszych dziedzin wiedzy o lite
raturze, wymaga prócz polonistycznego,
przygotowania filozoficznego, a rozliczność tematów poruszonych w piśmie
sprawia, że zrecenzowanie Zagadnień
rodzajów
literackich
wymagałoby
pracy kilku co najmniej fachowców.
Tym więcej, że każdy tom przynosi
publikacje takich autorytetów jak R.
Ingarden,
J.
Kleiner
i S.
Skwarczyńska.
Dlatego to właśnie, wszystko co tu
mówię, ma charakter informacji —
informacji dla prasoznawców, którzy
interesują się gatunkami dziennikarski
mi i szukają metod ich opisu, a rozcho
dzące się w niewielkim nakładzie, b.
specjalistyczne pismo być może nie
dotarło do ich rąk.
Jak już kilkakrotnie przy innej okazji
wspominałam, współczesna polska te
oria gatunków dziennikarskich nie się
ga do teorii literatury mimo, iż te
oria literatury sięga po gatunki dzien
nikarskie, i niepośledniej klasy nau
kowcy powiedzieli coś niecoś na ten
temat. Prasoznawcy zaś, poprzestają
na rozwijaniu koncepcji wypowiedzia
nych tu i ówdzie na marginesie dzia
łalności publicystycznej i o charakte
rze wyraźnie publicystycznym.
Wracając jednak do samego przed
miotu rozważań, muszę stwierdzić, że
trzy tomy Zagadnień, które dotych
czas się ukazały, przyniosły sporo ma
teriału z dziedziny teorii gatunków
dziennikarskich. W pierwszym rzędzie
samo uzasadnienie postawienia ich nie
jako w jednym rzędzie z rodzajem li
terackim.
W artykule pt. „Przegląd polskich
prac z zakresu genealogii" (t. 1, str.
136) M. J a s i ń s k a i St. S a w i c k i
referują pogląd St. Skwarczyńskiej na
rodzaje literackie. Otóż Skwarczyńska
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przeciwstawia się tradycyjnemu podzia
łowi na: literaturę i nie-literaturę, od
rzucając również podział w ramach tej
ostatniej na: literaturę piękną i piś
miennictwo, oraz lirykę, epikę i dramat.
Stwierdza bowiem, iż każdy z tych za
kresów konstruuje materiał badawczy
w sposób nie przydatny dla teoretyka,
gdyż przerzuca zjawiska związane ze
sobą charakterem rodzajowym w prze
ciwstawne zakresy (np. list poetycki
znajduje miejsce w literaturze — zwy
kły list, poza nią); nie pozostawia
miejsca dla wielu zjawisk jak np: ex
pose, wywiadu, reportażu; nie obejmu
je zjawisk przejściowych itp. Tak więc
zakres obserwacji zostaje rozszerzony
na ogół zjawisk objętych pojęciem
zorganizowanego
wypowie
dzenia słownego lub senso
wnego tworu
słownego.
Pojęcie to zaś, odnosi się do wszyst
kich wypowiedzi mających jakąś mo
żliwą do określenia funkcję w życiu
ludzkim. Analiza funkcji każdego wy
powiedzenia jest z kolei podstawą do
określenia gatunku. Proponowany po
dział oparty jest na kryterium fun
kcjonalnym (celowym) i posiada pięć
działów równorzędnych i jeden dodat
kowy:
1. Twórczość dramatyczna — cel:
bezpośrednie ukazywanie zdarzeń;
2. twórczość epicka — cel: pośred
nie przedstawienie czegoś (epika
opisowa, epika narracyjna);
3. twórczość liryczna — cel: wyra
żenie uczuć;
4. twórczość budująca — cel: doko
nanie zmian w przekonaniach
i woli odbiorcy (twórczość dydak
tyczna, moralizatorska);
5. twórczość praktyczna — cel: osią
gnięcie praktyczne (pamiętnik, list,
wywiad, esej);
6. twórczość pomocnicza — cel:
współdziałanie z twórczością inne
go rodzaju (scenariusz filmowy).
Ten sam 1 zeszyt przynosi ponadto
informację o wznowieniu przez Łódz
kie Towarzystwo Naukowe, prac nad
„Słownikiem rodzajów literackich" roz
poczętym, lecz z braku funduszów
i współpracowników nieukończonym.
W projekcie „Słownika"
czytamy:
„...wprowadzamy do »Słownika« hasła
tyczące się różnych rodzajów i gatun
ków wypowiedzeń znanych z życia co
dziennego (np. rozmowa, list) ...świa
domi faktu »awansu literackiego« ta
kich form w odpowiednich warun
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kach... wprowadzamy hasła tyczące się
różnych dziedzin kultury i sztuki zwią
zanych z tworzywem słownym (np. fe
lieton, wywiad, powieść radiowa, no
wele filmowe) ...pragniemy wprowa
dzić w ewidencję »Słownika« gatunki
dotąd nie obdarzone nazwą... krystali
zujące się współcześnie".
Zeszyty 2 i 3 przyniosły pierwsze
publikacje „Słownika"; niestety nie ma
wśród nich, ani w tece redakcyjnej, nic
na temat gatunków prasowych. Za
wcześnie prace przerwano.
Za to w innych działach Zagad
nień znajdujemy coraz częściej inte
resujące nas pozycje (pomijając natu
ralnie fakt, że metodologicznie inte
resujący jest każdy artykuł.) W ze
szycie 2 (3) z 1980 Danuta K ś i c o w a
(Brno) zamieszcza artykuł pt. „Szpalty
fsloupky) Karla Ćapka" — co nale
żałoby po polsku przetłumaczyć jako
felieton, czyli to, co zostało umiesz
czone „pod kreską" (u dołu kolumny).
Poznajemy z tej publikacji nie tylko
tematykę „szpalt", ale i mechanizm
ich tworzenia.
W zeszycie 1 (2) z 1959 znajdujemy
recenzję pióra Jana T r z y n a d l o w s к i e g o z książki P. F. Juszina pt.
„Ob oczerkie" (Moskwa 1958) — książ
ki, która mimo, iż mogłaby być wręcz
zaliczona do prasoznawstwa omija do
tąd nasze półki i działy recenzji. Nie
będę — rzecz prosta — omawiać książ
ki na podstawie jej recenzji, chcę jed
nak poprzez typ zamieszczonych roz
praw i sprawozdań pokazać Zagad
nienia rodzajóio
literackich.
Książka Juszina jest poświęcona pro
blematyce reportażu publicystycznego
i literackiego, nie jest jednak — jak
pisze Trzynadlowski wyczerpującą mo
nografią gatunku, lecz zbiorem roz
praw historyczno-literackich i teoretyczno-literackich. To, co nas tu może
interesować, to pogląd Trzynadlowskiego, redaktora Zagadnień na ten ga
tunek dziennikarski i postawione py
tania badawcze.
Nie ma potrzeby przy tego rodzaju
wydawnictwach, do jakich należą Za
gadnienia zapewniać o wysokim po
ziomie prac — warto tylko nadmienić,
że jest to nieomal konieczna literatura
przy pracy nad teorią gatunków dzien
nikarskich.
Irena Teteilowska

RECENZJE I OMÓWIENIA
REPORTAŻ
KROPKA, ALE NIE KONIEC. Wy
boru dokonał Andrzej
Mular
c z y k , Państwowe Wydawnictwo
„Iskry", Warszawa 1959, str. 236
i 4 nlb.
Pierwszy raz mówiło się w Polsce
o zanikaniu reportażu w latach 1950—
1954. Już jednak lata następne: 1955—
1957 przyniosły jego wielki rozkwit. Re
porter bywał wszędzie, pisał na wszel
kie tematy, reportaż stał się bodajże
najliczniejszym gatunkiem w periody
kach, liczniejszym od politycznego ar
tykułu publicystycznego, od felietonu.
Obecnie znów się załamał. Nie chcę
jednak sądzić za to naszych czasów,
nie chcę doszukiwać się przyczyn
wspomnianego faktu — chcę rzucić kil
ka uwag na temat tego co jest.
Otóż „Iskry" wydały w listopadzie
1959 roku zbiorek reportaży radio
wych pod redakcją i w wyborze An
drzeja Mularczyka. We wstępie nie
podano daty nadania cyklu audycji
pod tym samym tytułem co zbio
rek. Domyślamy się więc tylko (sądząc
na podstawie tematów), że był to rok
1957 lub 1958. Pomysł zbiorku jest
szczególnie szczęśliwy dlatego, że miej
scem pierwszej „publikacji" było r a 
dio. Uleciały z eterem, wielu nie wie,
że w ogóle były — i ich „zatrzyma
nie" albo „powrót" w druku jest na
pewno ciekawy.
Sam tytuł: „Kropka, ale nie koniec"
nie wyjaśnia całkowicie charakteru za
mierzenia, „...reportaż napisany. Stawia
się kropkę. Ale ta kropka to nie ko
niec... pozostają
jeszcze
opowieści
z marginesów reporterskiego notesu,
których bohaterem zazwyczaj jest sam
autor" (str. 5) — tak niedopowiedze
nie wyjaśnia Mularczyk.
Na 236 stronach dziewięciu autorów
prezentuje w 14 rozdziałach 62 reporta
że. Prawie wszyscy autorzy należą do
młodej i najmłodszej generacji dzien
nikarskiej stolicy — M. Azembski, A.
Berkowicz, S. Bratkowski, J. Dąbrow
ska, K. Dziewanowski, K. Kąkolew
ski, A. Mularczyk, Z. Posmysz i J. Zie
liński.
Chętnie przez wielu reportażystów
utrzymywane zdanie o tym, że dobre
go reportażu nie będzie niżej „...nastu"
stron, skonfrontowane z pracami oma
wianego zbiorku będzie — sądzę —
cośkolwiek zagrożone. Bo właśnie ze
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brane w tomiku (to jest tomik, audy
cja drukiem, nie antologia) reportaże
są dobre. Co prawda jeśli ktoś chciał
by znaleźć w nich wybredną finezję
słowa — zawiedzie się — ale właśnie
w tym tkwi moim zdaniem ich war
tość. Jest tutaj pośpiech reportażysty,
jest autentyzm, ale i uroda. Jest przej
rzystość współczesnego języka dzien
nikowego i w s p ó ł c z e s n e j prozy.
Mówi się powszechnie, że reportaż
zbliża do literatury jego wartość este
tyczna, po tym jednak co powiedzia
łam poprzednio, można by przypusz
czać, że tym pracom tego brak. Tak
jednak nie jest. Mimo wartości formy,
mimo wartości sposobu zorganizowania
tworzywa, dominują fakty. Im jest
podporządkowane słowo tak bardzo, że
samo przestaje nieomal istnieć. Na
biera takiej funkcji, jaką spełnia szkło
wobec barwy kolorowej cieczy — ogar
nia, ale i nie istnieje.
Również powszechnie mówi się o r e 
portażu, że wyraża zaangażowanie au
tora. I znów można by po tym co po
wiedziałam przypuszczać, że przy tak
silnej dominacji faktów zagubił się
twórca. Ale i tak nie jest. Autor wy
raża siebie w tym, że dostrzega okre
śloną stronę życia. Przedstawia ją co
prawda nie w wycyzelowanych sło
wach, które nierzadko nawet pięknie
dobrane, męczą już dzisiaj i pachną
starzyzną, lecz — po prostu — wycho
dząc z założenia, że prawie wszystkie
słowa już były, a współczesność jest
nowa. Taka ocena jest w moim mnie
maniu wysoką oceną dla pisarstwa
dziennikarskiego a zaryzykowałabym,
że także dla współczesnej prozy w ogóle. Przecież nie rzadko mówi się
o prozie Hemingway'a, że cechuje ją
prostota języka dziennikarskiego.
Zaangażowanie autora ujawnia się
właśnie w dostrzeganiu. Przecież obok
podobnych spraw przechodzą dziesiąt
ki dziennikarzy i nie dostrzegają ni
czego. Bywa i tak, że napiszą ogrom
ną pracę i nie zobaczą najciekawszej
strony życia swych bohaterów.
Zbiorek nie jest równy. Mimo iż
wspomniany ideał był zasadą dla pi
szących to jednak nie wszyscy reali
zowali go konsekwentnie. Wybija się
Z. Posmysz i A. Mularczyk, potem
może Dąbrowska
i Dziewanowski.
Wśród prac pozostałych autorów jest
także pewna niezgodność z koncep
cją. Nie wszystkie reportaże powstały
po kropce. „Portret z sali sądowej"
S. Bratkowskiego — dywagacje na te
mat sprawy Stengla — nie są niczym
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innym jak właściwą produkcją dzien
nikarską. To samo można powiedzieć
o „Pomyłce sądowej" Azembskiego
i „Wiwisekcji" Kąkolewskiego. Za to
długo po przeczytaniu trudno zapo
mnieć o bohaterach Z. Posmysz.
Zbiorek wydany w jesieni 1959 ro
ku zaledwie w 5000 nakładzie długo
leżał w księgarniach. Brak reklamy
czy brak nawyku czytania tego typu
książek?
Irena
Tetelowska

REKLAMA
Włodzimierz R e f e r o w s k i ,
Je
rzy
Jabłoński:
REKLAMA.
Polskie Wydawnictwa Gospodarcze,
Warszawa 1960, str. 122 i 6 koloro
wych wklejek.
Jest to podręcznik reklamy różnego
typu (wystawy sklepowe, druki rekla
mowe, ogłoszenia, opakowania itp),
przeznaczony dla pracowników handlu
i zatwierdzony przez Ministerstwo Oś
wiaty dla szkół handlowych. Wydanie
tej książki jest niewątpliwie pożytecz
ne, bo zainteresowanie praktyką rekla
my wśród pracowników przemysłu
i handlu rośnie. Jej ukazanie się jest
pewnego rodzaju spełnieniem zamó
wienia społecznego, ale zarazem oka
zją do kilku ogólniejszych uwag na te
mat wydawnictw poświęconych rekla
mie, czy raczej braku takich wydaw
nictw.
W chwili, gdy niektóre gałęzie prze
mysłu (wymieńmy choćby przykłado
wo: przemysł radiotechniczny, spożyw
czy, tłuszczowy, odzieżowy) w miarę
nasycania rynku zaczynają się coraz
bardziej interesować reklamą, okazuje
się, że nie ma u nas publikacji, które
w sposób naukowy, wyczerpujący oma
wiałyby problemy reklamy. Najobszer
niejsza praca poświęcona teorii i prak
tyce reklamy prasowej ma 33 lata
(Olgierda Langera „Zasady ogłasza
nia"). Ale także wydana po wojnie
książka Tadeusza Krzyżewskiego liczy
sobie już 12 lat („Reklama prasowa
i spis czasopism RP"!). Prace prof. Za
krzewskiego mają po kilkanaście czy
kilkadziesiąt lat. A przecież problemy
reklamy zmieniają się w zależności od
warunków ekonomicznych, od systemu
wydawniczo-prasowego itd. Te anty
kwaryczne tytuły, czy nawet nowe za

graniczne wydawnictwa poświęcone r e 
klamie, nie mogą zaspokoić zaintereso
wania tym problemem u nas. Zainte
resowanie to, dyktowane
potrzebą
chwili, wymagałoby rozpatrzenia pro
blemów reklamy z aspektu ekonomii,
socjologii, psychologii, techniki, este
tyki i to w naszych obecnych, konkret
nych warunkach.
Książka Referowskiego i Jabłoń
skiego tej luki oczywiście nie zapełnia
i nie było to zresztą zamiarem auto
rów, którzy napisali popularny, prak
tyczny podręcznik stosowania rekla
my. Wysiłek autorów skierowany był
na to, by w stosunkowo niewielkiej
książce zmieścić możliwie dużo infor
macji i wskazówek praktycznych, po
partych tam, gdzie to jest niezbędne,
teorią reklamy jak np. w rozdziale
,,Psychologiczne podstawy oddziaływa
nia reklamy".
Najbardziej interesującym nas tu
rozdziałem jest rozdz. IV poświęcony
reklamie prasowej. Na dwudziestu kilku
stronach i(w tym sporo ilustracji) omó
wione są według podtytułów następu
jące zagadnienia: Istota i znaczenie re
klamy prasowej, Cechy reklamy pra
sowej; Kryteria doboru pisma, sfera
czytelników, zasięg terytorialny i cza
sowy, możliwości graficzne; Przepisy
ogłoszeniowe; Obliczanie kosztu ogło
szenia; Ogólne wiadomości z zakresu
terminologii i techniki poligraficznej;
Technika druku; Papier.
Jak widać zakres tematyczny tego
rozdziału jest ogromny. Można by więc
kwestionować, czy np. 3 ostatnie pod
rozdziały są potrzebne. Na podstawie
tych pięciu stron czytelnik i tak nie
będzie mógł rozstrzygnąć w praktyce
poligraficznych problemów reklamy.
Zresztą sami autorzy stwierdzają, że
„decydujący głos musi należeć do fa
chowca drukarza". Wykład na temat
wielkości i rodzajów czcionek jest więc
chyba zbędny. Wystarczyłyby najogól
niejsze informacje o różnicach pomię
dzy drukiem typograficznym, offseto
wym i rotograwiurowym z konsekwen
cjami, jakie to ma dla ogłoszeniodaw
cy (terminy, rodzaje klisz, kolor, pa
pier).
W ogóle czytając ten rozdział odnosi
się wrażenie, że autorzy nie najlepiej
znają naszą praktykę prasowo-wydawniczą i wiele ich rad czy wskazówek
robi wrażenie raczej „pobożnych ży
czeń". Że tak jest to oczywiście nie
ich wina. Ale posługując się ich r a 
dami ogłoszeniodawca może mieć trud-
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ności z dogadaniem się w biurze ogło
szeń. Np. 15-dniowy termin umiesz
czenia ogłoszenia w tygodniku może się
okazać nierealny dla tygodników roto
grawiurowych.
Zastrzeżenia budzi też np. przedsta
wienie sprawy wyzyskania
koloru
w ogłoszeniu zależnie od techniki w ja
kiej czasopismo jest drukowane (str.
66). Co najmniej nie jasne jest zdanie,
że „umieszczenie ogłoszenia w dzienni
ku wyklucza rozwiązanie barwne, gdyż
drukowane są one na drzewnych ga
tunkach papieru, pozwalających jedy
nie na stosowanie klisz kreskowych
biało-czarnych". Przecież są dzienniki,
które używają drugiego koloru i tam,
teoretycznie biorąc, możliwe są ogło
szenia kolorowe właśnie z użyciem
klisz kreskowych. Poza tym wiadomo,
że w dziennikach są także umieszczane
klisze siatkowe, a nie „jedynie" kres
kowe.
Z kolei i następne zdanie budzi wąt
pliwości: „Tygodniki czy miesięczniki
drukowane są zazwyczaj na papierach
lepszych gatunków, a nawet na pa
pierach kredowych, co umożliwia sto
sowanie klisz siatkowych, a tym sa
mym i barwy". Dlaczego tylko klisze
siatkowe mogą być barwne? Obok
zresztą jest przykład ogłoszenia barw
nego właśnie kreskowego.
Ale darujmy autorom te drobne pot
knięcia w myśl przysłowia o „bezry
biu". Dobrze, że ukazał się nowy pod
ręcznik reklamy, że dostarczy on pra
cownikom handlu pewnych podsta
wowych wiadomości o zasadach rekla
my i zwróci im na nią uwagę.
Na marginesie tego wydawnictwa na
suwa się jednak jeszcze jedna uwaga.
Czy niezależnie od postulatu podjęcia
gruntowniejszych publikacji poświęco
nych reklamie nie należałoby pomy
śleć o jakimś „poradniku stosowania
reklamy prasowej" O poradniku aktu
alnym, dostosowanym do istniejących
u nas warunków ekonomicznych i prasowo-wydawniczych. Taki poradnik po
winien by się znaleźć na biurku każ
dego dyrektora handlowego w przed
siębiorstwie, każdego dyrektora w spół
dzielczości i handlu. Aż dziwne, że
Powszechna Agencja Reklamy dotych
czas o tym nie pomyślała. Może wów
czas ciężki przemysł nie reklamował
by maszyn w pismach dla dzieci.
Jan

Kalkowski

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ
WYKSZTAŁCENIE A POZYCJA
SPOŁECZNA INTELIGENCJI cz. I.
ze wstępem prof, dr Jana S z c z e 
p a ń s k i e g o . T. II Z badań klasy
robotniczej i inteligencji. Łódź 1959
PWN str. 421
Drugi tom studiów nad klasą ro
botniczą i inteligencją, prowadzonych
przez łódzki Zakład Badań Socjolo
gicznych, przynosi dwie prace. Pierw
sza Andrzeja B o r u c k i e g o i Stefa
nii D z i ę c i e l s k i e j : „Sytuacja spo
łeczna i praca zawodowa maturzy
stów łódzkich szkół ogólnokształcą
cych z roku 1956 nie studiujących na
wyższych uczelniach" składa się z dwu
części: w jednej znajdujemy omówie
nie pozycji społecznej badanej zbio
rowości z okresu nauki w szkole, w
drugiej pozycję społeczną tej samej
zbiorowości po ukończeniu nauki.
Druga praca Salomei i Zdzisława
K o w a l e w s k i c h „Inteligencja tech
niczna klasy robotniczej" traktuje o
losach życiowych oraz pozycji społecz
nej uczniów, a potem absolwentów
Technikum Włókienniczego dla Ro
botników wysuniętych w Łodzi. Tu
też zachowano podział na dwie częś
ci. Pierwsza poświęcona jest okresowi
nauki, druga pracy absolwentów Tech
nikum.
Obie prace są relacjami z badań,
przeprowadzonych w latach 1956 i 1957.
Przedmiotem badań był tu również
problem „udziału w życiu kultural
nym,
uczestnictwo
w
rozwijaniu
i utrzymywaniu szczególnie ważnych
wartości kultury narodowej" bada
nych zbiorowości. Szczególnie pierw
sza z prac zawiera szereg interesują
cych danych, dotyczących korzystania
z rozrywek kulturalnych — kina, te
atru, koncertu, zainteresowań pro
gramem kinowym, uczestnictwa w od
czytach, uczęszczanie do muzeum i na
wystawy, czytelnictwa książek i w koń
cu czytelnictwa prasy.
Dane dotyczące czytelnictwa prasy
mogą być porównywane z rezultatami
prowadzonych w Polsce badań czytel
niczych.
Książka Zakładu Badań Socjolo
gicznych zainteresować powinna oso
by śledzące czytelnictwo prasy rów
nież i z tego względu, że omawia sy
tuację życiową oraz zainteresowania
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kulturalne dwu bardzo aktywnych
grup czytelniczych: pracowników umy
słowych z średnim wykształceniem
oraz robotników wykwalifikowanych.
J. P.

DZIEJE PRASY
Irene
Collins:
THE
GO
VERNMENT AND THE NEWSPA
PERS PRESS IN FRANCE 1814—
1881, Oxford University Press 1959,
str. 201 + 14 nlb.
Irena Collins uczyniła przedmiotem
swej książki stosunek rządu do prasy
codziennej we Francji, w czasie od
1814 r. do 1881 r. Jest to okres nie
zmiernie ważny dla historii ustroju
Francji jak i dla historii prasy tego
kraju. W pracy swej I. Collins szcze
gólną uwagę poświęciła dwom proce
som historycznym. Pierwszy z nich —
to dzieje prawa prasowego we Fran
cji, opartego o zasadę wolności publi
kacji, drugi zaś to wpływ działalności
prasowej tego okresu na układ sił po
litycznych. Okres 1814—1881 dostarcza
bogatego materiału do obu tych zaga
dnień. Zasady prawnego funkcjonowa
nia prasy ulegały w tym czasie szyb
kim zmianom. Treścią tych zmian była
swoboda prasowej publikacji. Prasa ze
swej strony była niezwykle silnym
i niebezpiecznym dla panującego orę
żem walki politycznej.
Autorka
zamknęła
te
problemy
w dwunastu rozdziałach, przedstawia
jących w chronologicznym porządku
zmiany w sytuacji prawnej prasy i jej
stosunku do władzy państwowej.
Pierwsze sześć rozdziałów traktuje
o prasie okresu pierwszej i drugiej
Restauracji.
Okres lat 1814—1830, z wyjątkiem
studniowego okresu powrotu Napole
ona, był niezwykle ciężki dla prasy
francuskiej. Szczególnie silny prąd
ograniczania i restrykcji wobec prasy,
realizowany przez surową cenzurę za
czasów pierwszego ministra Ludwika
XVIII, Richelieu i nadzorcy prasy Decaza, powodował upadek publikacji
prasowej we Francji; w niektórych
departamentach doprowadzało to do
ukazywania się tylko prasy urzędowej.
Rok 1819 wprowadził pewne zelżenie
w postaci zawieszenia cenzury pre
wencyjnej, a wprowadzenia w to miej

sce odpowiedzialności sądowej pism.
W 1820 morderstwo księcia de Berri
było powodem zaostrzenia kursu wo
bec prasy i powrotu cenzury prewen
cyjnej. Trwała ona tylko do 1822 ro
ku, kiedy zastąpiono ją systemem od
powiedzialności karnej i finansowej za
umieszczanie w prasie materiałów go
dzących w monarchię, religię i dobre
obyczaje. Drugim z kolei ograniczeniem
z tego okresu było, bolesne dla prasy,
podniesienie wysokości opłat z tytu
łu stempla pocztowego.
W okresie tym prasa francuska pro
wadziła walkę polityczną, której przed
miotem ataku był początkowo Kościół,
później zaś sama monarchia. Właśnie
ta akcja prasowa przyczyniła się
w znacznej mierze do upadku Burbonów i objęcia tronu przez Ludwika
Filipa. Okresowi panowania tego osta
tniego poświęciła autorka dwa rozdzia
ły, omawiając szczególnie dokładnie
rolę prasy politycznej w tym czasie.
Panowanie Ludwika Filipa kładzie
kres cenzurze prewencyjnej. Stosunek
prasy do nowo panującego monarchy
uległ w okresie lat 1830—48 wyraźnym
zmianom. Gdy w dniach rewolucji lip
cowej prasa, z National na czele, wy
niosła Ludwika Filipa na tron, tak
po roku 1830, a szczególnie w okresie
lat 1835—48 stał się król przedmiotem
ostrych ataków prasowych. Nawet pe
wne ograniczenie swobody publikacji
w postaci silnych represji sądowych
nie potrafiło procesu tego zatrzymać.
Rewolucji roku 1848 i przewrotowi
pałacowemu towarzyszyła silna dysku
sja prasowa, w której do głosu docho
dzić zaczęły pisma socjalistyczne. Pa
nowanie Ludwika Napoleona rozpo
częło się reakcją państwa wobec pism
opozycyjnych i wzmocnieniem kon
troli prasy.
Okresowi II Cesarstwa poświęcono
dwa rozdziały. Charakteryzował się
ten okres nasileniem w prasie reakcji
na rządy Bonapartego i osłabieniem
kontroli publikacji.
Książkę zamyka omówienie uchwale
nia i postanowień dekretu o wolności
prasy z dnia 29 lipca 1881 roku, za
mykającego ten okres wzajemnych
stosunków między prasą a władzą pań
stwową momentem zwycięstwa prasy.
Na zakończenie autorka przytacza dość
sceptyczną ocenę tego zwycięstwa, da
ną w okresie opublikowania dekretu
przez publicystę Timesa; swego zdania
Collins nie wypowiada.
Poruszając
te
ważne
problemy
książka Collins zasługuje na uwagę
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historyka i prasoznawcy. Zawiera ona
nadto wiele bardzo interesującego ma
teriału, dotyczącego sytuacji prawnej,
gospodarczej a także i czytelniczej
wielu pism francuskich omawianego
okresu.
Brakiem pracy jest ścisłe zawężenie
jej do omawianego tematu. Autorka nie
nakreśliła wystarczająco pełnego tła
społecznego i politycznego tych cza
sów. Również zbyt mało miejsca po
święciła I. Collins sytuacji prasy
w okresie Komuny Paryskiej, włą
czając ją do rozdziału o reakcji pra
sowej za panowania Ludwika Napo
leona i omawiając ją bardzo pobie
żnie.
J. P.

E.E. KISCH
Dieter Schlenstedt: DIE REPORTA
GE BEI EGON ERWIN KISCH.
Rütten u. Loening, Berlin 1959,
s. 123
Polemiki o reportażu toczą się i to
czyły nie tylko u nas. W Niemczech
np. szeroką dyskusję teoretyczną roz
winął ćwierć wieku temu Lukacs. Od
kilku lat jest teoria reportażu tematem
wszechstronnej i interesującej wymia
ny poglądów między literaturo- i prasoznawcami oraz praktykami-literatami i dziennikarzami w NRD.
Ostatnim dowodem zainteresowania
dla tego gatunku pisarskiego jest praca
D. Schlenstedta (wydana w redagowa
nej przez dr dr H. Kaufmanna i H. G.
Thalheima serii „Germanistische Stu
dien"), mająca jako temat reportaż E.
E. Kischa.
Skromne objętościowo dziełko nie
rości sobie pretensji do omówienia ca
łości reportażowego dorobku Kischa,
tym mniej — do objęcia całości zagad
nień gatunku. Autor stwierdza, że jego
praca stanowi p r z y c z y n e k
do
określenia właściwości genre'u repor
tażu (str. 7).
Schlenstedt wyjaśnia
przy
tym:
„Zbadanie f o r m y (podkr. moje —
PD) reportaży Kischa jest konieczne
nie tylko dlatego, ponieważ jego książ
ki są jeszcze dzisiaj interesujące i czy
tane, lecz przede wszystkim dlatego,
że stawiają one kwestie ogólne na
tury teoretycznej".
Książka składa się z dwóch wyraź
7 — Zeszyty Prasoznawcze
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nie zarysowanych rozpraw. Pierwsza
omawia rozwój ideowo-polityczny Ki
scha, jego drogę od reportera pras
kich dzienników bunżuazyjnych —
do stanowiska świadomego pisarza so
cjalistycznego. W tej części książki,
obok raczej znanych danych biogra
ficznych, ciekawa jest analiza i kry
tyka teoretycznych poglądów Kischa
na reportaż. Uwagi na ten temat wy
raził Kisch po raz pierwszy w 1918 г.,
stwierdzając, że istotę reportażu sta
nowi zależność od jednostkowych fak
tów, uzupełnionych logicznym ich po
łączeniem przez reportera.
W następnym dziesięcioleciu Kisch
rozwinął swą teorię, kreując reportaż
na jedyny gatunek pisarski odzwier
ciedlający prawdziwie rzeczywistość,
w konsekwencji na gatunek przysz
łości (w przeciwieństwie do przeżytej
powieści). Schlenstedt przeciwstawia
się poglądom Kischa, zarzucając im
fałszywą ocenę
stosunku sztuki do
rzeczywistości. x
Kończąc pierwszą rozprawę, autor
wyciąga następujące — generalnie
słuszne — wnioski:
1. Wraz z rozwojem ideowo-politycznym Kischa zmienia się struktura so
cjalna jego utworów (od sympatii
lumpenproletariackich, poprzez wpro
wadzenie środowiska pracy, do właś
ciwego naświetlenia walki klasowej
proletariatu przeciw burżuazji; od drobiazgowo-technicznych przyczynków do
utworów o istocie sił społecznych).
2. Koncentracja uwagi na obiektyw
nie istotnych zagadnieniach nie ozna
cza zubożenia tematycznego. Kischa
cechuje bowiem umiejętność ukazania
(nawet w marginesowych epizodach!)
podstawowych stosunków klasowych.
3. Szeroką panoramę sytuacji spo
łecznej ukazuje Kisch w efekcie po
przez zmianę opisywanego wycinka rze
czywistości. W konsekwencji książki
jego przestają być zbiorami nie powią1
Na marginesie Schlenstedt kryty
kuje tezy Polewoja o reportażu, wska
zując, iż także inne utwory literackie
mogą mieć jako tworzywo konkretne
fakty. Autor rozprawy stwierdza: „Po
nieważ prawdziwe wypadki z życia do
starczają (reportażyście — przyp. mój,
PD) tworzywa, nie może być nigdy jego
zadaniem osiąganie typowości przez
koncentrację wielu zjawisk i osób...
W ł a ś c i w y w y b ó r (podkr. moje —
PD) osób i zjawisk, właściwy wybór
wycinka jest decydujący dla zawar
tości prawdy w reportażu" (str. 28).
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zanych reportaży, stając się od tomu
„O carach, popach i bolszewikach" cy
klami, połączonymi głęboką myślą
przewodnią.
Druga rozprawa Schlenstedta, oma
wiająca stanowisko reportażu (nadal na
przykładzie utworów Kischa) jako ga
tunku, nasuwa szereg uwag i wątpli
wości. Przede wszystkim, opis metod
przedstawiania w reportażu został
przeprowadzony tylko w odniesieniu
do pozycji narratora w utworach Ki
scha. Oczywiście nie wyczerpuje to po
stawionej kwestii. Schlenstedt jednak
raczej świadomie pozostaje przy tak
wąskich rozważaniach. Stawia bowiem
w ich wyniku tezę, że reportaż to ga
tunek mieszany między utworem nau
kowym i artystycznym, zaś różnice na
rzecz jednego z tych rodzajów wyni
kają z układu poszczególnych elemen
tów. Ponieważ autor rozprawy nie sili
się na zdefiniowanie reportażu 2 , zawę
żenie omówienia metod przedstawiania
do analizy pozycji narratora podbudo
wuje umiejscowieniem przezeń gatunku
między utworem literackim a esejem
naukowym. Dowód na takie zaszerego
wanie „genre'u" nie został jednak w
pełni przeprowadzony.
Trafnie natomiast zauważa Schlen
stedt, że szukanie tradycji literackiej
reportażu w dziennikach podróży jest
tylko częściowo słuszne. Reportaż jest
bowiem bardziej obiektywny, wyrasta
z innych potrzeb i służy innym prze
ważnie celom.
Krytyczne uwagi nasuwają się w sto
sunku do rozważań o roli, jaką odegrał
Lukacs w zakresie rozwoju teorii re
portażu. Nie wnikając w meritum pro
blemu trzeba stwierdzić, że Schlenstedt
przeprowadza polemikę z poglądami
Lukacsa często nieprecyzyjnie. Poda
wanie niepełnych cytatów Lukacsa, po
woływanie się na zdanie innych teore
tyków, wobec których obwarowuje się
natychmiast wielu zastrzeżeniami —
nie przekonuje czytelnika na rzecz po
glądów Schlenstedta.
Poważne zastrzeżenia nasuwa część,
poświęcona „sile oddziaływania repor
tażu", tj. właściwie jego stronie for
malnej. W tym zakresie Schlenstedt
nie wywiązał się z tego co zapowia
dał, pisząc o konieczności zbadania
formy reportaży Kischa. Rozważania
autora są ubogie, czynią wrażenie po
bieżnie zestawionych refleksji. Wśród
* Schlenstedt ogranicza się do stwier
dzenia, iż „element sprawozdania okre
śla ogólnie metodę reportażu" (str. 83).
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nielicznych ciekawych uwag odnotować
wypada określoną jako charaktery
styczną dla Kischa „zasadę pointy".
W książce brak wykazu literatury
przedmiotu. Przy cytowanych w odsy
łaczach pracach nie podano lat wyda
nia.
Pomimo
wysuniętych
zastrzeżeń,
książkę Schlenstedta należy przyjąć ja
ko wartościowy przyczynek do teorii
reportażu. Trzeba wyrazić uznanie re
dakcji „Germanistische Studien" za
uwagę, przywiązywaną do tego intere
sującego gatunku pisarskiego. Dla na
szych wydawnictw winno to być bodź
cem do uwzględnienia zagadnień teorii
reportażu w planach edytorskich.
Paweł

Dubiel

RADIO I TELEWIZJA
Stuart W. H y d e : TELEVISION
AND RADIO ANNOUNCING, Cam
bridge Massachusetts 1959, 451 str.
Książka jest podręcznikiem dla spea
kerów radiowych i telewizyjnych, po
myślanym w taki sposób, by mógł słu
żyć zarówno zupełnym nowicjuszom,
mającym dopiero zamiar wejść do za
wodu, jak i zawodowym speakerom.
Ale także ludziom, którzy np. mają
ochotę po prostu poprawić swą wy
mowę, czy też jako pracownicy radia
lub telewizji powinni dobrze znać
wszystkie problemy „zapowiadania" —
jak dosłownie tłumaczyłbym na język
polski termin: „announcing". Autor
poleca ją więc dziennikarzom przygo
towującym wypowiedź radiową, dy
rektorom odpowiedzialnym za pracu
jących u nich speakerów, kierownikom
przygotowującym
bezpośrednio
au
dycje.
Nie ma „formuły na automatyczną
produkcję dobrych speakerów" i pod
ręcznik Hyde'a nie ofiarowuje żadne
go niezawodnego systemu. Autor zda
je sobie sprawę, że rozwój każdej je
dnostki ma przebieg odmienny. Nie
ma — według niego — absolutnie ża
dnej jasno określonej cechy, którą
można by wyróżnić jako niezbędną dla
każdego speakera. Wszystkie cechy je
dnakże, choćby nawet najbardziej róż
norodne, muszą w sumie składać się
na rzecz niezbędną: umiejętność n a 
wiązywania kontaktu z odbiorcą. Ale
na to nie ma recepty. Autor książki
usiłował więc zgromadzić możliwie
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największą
ilość materiału, tak by
czytelnik czy wykładowca
wybrał
z niego to, co zainteresuje go najbar
dziej.
Dwanaście rozdziałów obejmuje na
stępujące aspekty zagadnienia: rola
speakera, zasady komunikacji, jej stro
na techniczna, międzynarodowy alfa
bet fonetyczny, wymowa słów obco
języcznych,
speakerstwo
handlowe,
dzienniki i komentarze, praca z pły
tami, wywiady, audycje sportowe, dra
matyczne opowiadania i materiały do
kumentalne. W drugiej części autor
zgromadził materiały „praktyczne" —
ćwiczenia, autentyczne teksty do od
czytywania próbnego, reprodukowane
w fotokopiach, itp. Na końcu podano
mały słowniczek najważniejszych skró
tów i terminów, oraz indeks.
W braku literatury polskiej z tego
zakresu, polecamy kolegom z radia
i telewizji ten rzadki podręcznik, jako
ewentualną pomoc w pracy, a także do
wnikliwej, krytycznej oceny.
(s)

TECHNIKA WYWIADU

j

Robert L. K a h n , Charles F. С a nn e l l : THE DYNAMICS OF IN
TERVIEWING, Theory, Technique
and Cases. John Wiley, New York
1957, s. 368.
Wywiad to jedna z podstawowych
metod w badaniach prasoznawczych
(a także socjologicznych i etnograficz
nych). Istnieje już obszerna literatura
dotycząca teorii, techniki i zastosowań
wywiadu w prasoznawstwie, a nawet
w medycynie, postępowaniu prawnym,
zarządzaniu w przemyśle, pracy spo
łecznej. Problematyce wywiadu poświę
cono także
szereg opracowań monogra
ficznych l.
Mogłoby się więc wydawać, że na
1
Należy przede wszystkim wymie
nić następujące prace: Pauline V. Y o 
u n g , Interviewing in Social Work.
New York, 1935. Newell С K e p h a r t ,
The Employment Interview in Indu
stry. New York, 1952. Das Interview.
Formen — Technik — Auswertung.
Herausgegeben von Rene König. Köln
1957. Norman R. F. M a i e r , The Ap
praisal Interview: Objectives, Methods
and Skills. New York, 1958.

ten temat trudno było oczekiwać cze
goś nowego. Książka Kahna i Cannella jest dowodem, że przypuszcze
nie powyższe byłoby przedwczesne.
Znamienne już jest, że obaj autorzy
są psychologami; jeden jest specja
listą w zakresie psychologii społecznej,
drugi — psychologii klinicznej. Przez
wiele lat zbierali oni na szeroką skalę
dane metodą wywiadu, głównie z ra
mienia Ośrodka Badań Socjologicznych
przy Uniwersytecie w Michigan.
Naczelna teza autorów, która poz
wala uznać ich książkę za pewne no
vum w dotychczasowej literaturze nau
kowej to założenie, że aby wywiad
przyniósł pomyślne rezultaty „jednost
ka musi przede wszystkim znać i ro
zumieć... psychologiczne siły przeja
wiające się w czasie przeprowadzania
wywiadu" (s. VI).
Dopiero znajomość czynników psy
chologicznych pozwala posługiwać się
„w sposób rozsądny
specyficznymi
technikami". W przeciwnym wypadku
„posługiwanie się techniką staje się
sztuczne i ma ograniczoną wartość"
(tamże).
Ten punkt widzenia przedstawiony
jest głównie w trzech rozdziałach: Psy
chologiczne podłoże wywiadu, Techni
ka motywacji odpowiedzi informatora,
Wywiad jako metoda badania postaw
i wartości.
W pozostałych rozdziałach należą
cych do I-ej części książki omawia się
takie zagadnienia jak: wywiad jako
sposób porozumiewania się, formuło
wanie przedmiotu, formułowanie py
tań, sposoby uzyskiwania wyczerpują
cych danych, nauka przeprowadzania
wywiadu.
Il-ga część książki poświęcona jest
omówieniu zastosowań wywiadu m. in.
w pracy społecznej, medycynie, zarzą
dzaniu.
Kahn i Cannell nie odkryli, oczy
wiście, że czynniki psychologiczne od
grywają ważną rolę w czasie przepro
wadzania wywiadu. Jednakże dotąd,
zarówno w teorii jak i praktyce, utrzy
muje się jeszcze w wielu ośrodkach ba
dawczych założenie, że wywiad jest
r o d z a j e m w a l k i między informa
torem
(który
ukrywa
informacje)
i przeprowadzającym wywiad (który
za wszelką cenę chce zdobyć pewne
wiadomości), walki w której zwycięża
ten, który okaże się bardziej sprytny.
Ci, którzy świadomie lub nieświado
mie stoją na tym stanowisku przece
niają skuteczność wszelkiego rodzaju
chwytów, przy pomocy których usiłują
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wydobyć jak najwięcej niezbędnych
wiadomości od informatorów.
Znaczenie pracy Kahna i Cannella
polega — jak sądzę — na tym, że po
raz pierwszy w sposób wszechstronny
i konsekwentny wykazali oni, iż wy
wiad wówczas najlepiej się udaje, gdy
osoba przeprowadzająca go stara się
zrozumieć motywy, potrzeby, cele ży
ciowe, sposób apercepcji, napięcia psy
chiczne i postawy informatorów. Do
piero na tej podstawie następuje wza
jemne
porozumienie
umożliwiające
uzyskanie wiarygodnych i wyczerpu
jących informacji. Przy tym auto
rzy nie ograniczają się do ogólnych
stwierdzeń i postulatów, lecz na kon
kretnych
przykładach
demonstrują
swój punkt widzenia.
Warto zacytować jeden z licznych
przykładów. Sposób, tu ukazany, ma
bardzo szerokie zastosowanie również
w badaniach prasoznawczych:
Działacz społeczny: Mówi pan, że
pragnie pan adoptować dziecko. O ja
kie dziecko chodziłoby panu?
Rozmówca: Otóż, właściwie nie mam
wyraźnego poglądu na ten temat. (Dzia
łacz społeczny czeka cierpliwie z na
dzieją, a jego oczy spoglądające na roz
mówcę nic nie widzą).
Działacz społeczny: Rozumiem.
Rozmówca: Ale nie chciałbym takie
go, które jest chore, lub które mogło
by okazać się później nieme. (Długa
pauza. Działacz społeczny oczekuje
dalszych wypowiedzi w pozycji rozluź
nionej, swobodnej, widocznie przeko
nany, że teraz informator powie coś
więcej, coś, co, zreasumuje jego ży
czenia).
Rozmówca: Ja — to znaczy my —
nie chcielibyśmy takiego dziecka, któ
re należałoby do innej rasy, to zna
czy ... również kolorowej.
Przykład powyższy ukazuje, w jaki
sposób osoba przeprowadzająca wy
wiad, stara się umotywować dalsze
wypowiedzi informatora skoro pierwsza
jego odpowiedź okazała się niewyczerpująca. Zastosowano tu p a u z ę oraz
słowo „rozumiem". Pauza — to danie
okazji informatorowi do sprecyzowania
swoich poglądów w sposób możliwie
jak najbardziej swobodny (osoba prze
prowadzająca wywiad niczego nie su
geruje i nie stosuje nacisku). Słowo
„rozumiem" oznacza, że przeprowadza
jący wywiad docenia trudność, jaką
ma informator, lecz pragnąłby dowie
dzieć się czegoś więcej.
Jeśli docenia się rolę czynników psy
chologicznych trzeba zdawać sobie
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sprawę, jakie mogą być głębsze przy
czyny
nieadekwatnych
(tendencyj
nych, niewyczerpujących,
błędnych)
wypowiedzi. Autorzy wymieniają dzie
więć typów przyczyn:
1) konflikt motywów; 2) rozmówca
fałszywie zrozumiał postawione mu py
tanie lub źle przewiduje, jakiej odpo
wiedzi spodziewamy się; 3) sposób
sformułowania
pytania
i
zawarte
w nim pojęcia są dla informatora zbyt
trudne do zrozumienia; 4) rozmówcy
brak informacji lub doświadczenia nie
zbędnego do udzielenia odpowiedzi,
5) rozmówca może nie pamiętać infor
macji, których się od niego spodzie
wamy; 6) rozmówca może nie potra
fić sformułować swoich uczuć; 7) roz
mówca może odnieść wrażenie, że po
stawione mu pytanie nie jest zgodne
z przedstawionym mu celem wywiadu;
80 rozmówca może uznać, że pytanie
wybiega poza zakres, w ramach któ
rego miałby ochotę wypowiedzieć się;
9) rozmówca może uznać osobę prze
prowadzającą wywiad za kogoś nie
z „jego sfery" („out of range"), za
kogoś, kto nie jest zdolny zrozumieć
jego prawdziwych uczuć (s. 219—220).
Cenne jest również, że autorzy w za
leżności od rodzaju wywiadu (survey
interview, medical interview, journa
listic interview, supervisory interview)
wyróżniają pewne swoiste motywacje.
Wykazują więc, w jaki odmienny spo
sób powinni wzbudzać zaufanie u roz
mówców: badacz terenowy, lekarz,
dziennikarz czy zwierzchnik w czasie
przeprowadzania wywiadu (s. 49—53).
Zagajenie wywiadu także powinno
być różnicowane. Autorzy przedstawia
ją trzy wzory. Pierwszy wzór zagaje
nia dostosowany jest do zadań, jakie
stawia sobie badacz terenowy prze
prowadzający wywiad z ramienia pe
wnej instytucji naukowo-badawczej;
drugi wzór — to zagajenie dostosowane
do wyjątkowo „opornego" (reluctant)
informatora; trzeci wzór — to zagaje
nie, jakie winien stosować lekarz, tra
ktujący wywiad jako metodę ułatwia
jącą stawianie diagnozy (s. 82—89).
Praca Kahna i Cannella chociaż jest
podręcznikiem, jest również traktatem
naukowym, tzn. nie ogranicza się do
przedstawienia w uporządkowany spo
sób znanych spraw, lecz zawiera szereg
nowych propozycji, pomysłów i obser
wacji opartych na obszernym materiale
empirycznym.
Monografia ta ma również i tę war
tość, że przekonywająco wykazuje, iż
wywiad nie jest łatwą metodą badaw-
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czą. Jest bowiem s z t u k ą wymagają
cą dużej kultury, inteligencji i do
świadczenia. Jednakże wywiad dobrze
przeprowadzony jest metodą niezastą
pioną. Niektórzy uczeni — należy do
nich wybitny niemiecki socjolog René
König (por. cytowaną na wstąpię, wy
daną pod jego redakcją, książkę pt.
Das Interview) — uważają nawet, że
wywiad jest n a j l e p s z y m sposobem
zdobycia informacji o zjawiskach spo
łecznych.
Stanowisko to jest bardzo chara
kterystyczne: jest ono wyrazem pewne
go krytycyzmu, jaki w ostatnich la
tach daje się zauważyć, również w Sta
nach Zjednoczonych, w stosunku do
przesadnego stosowania metod ilościo
wych w badaniach nad opinią publicz
ną i kulturą masową. Znane jest po
wiedzenie Lazarsfelda, że jeszcze nie
dawno chodziło o to, aby wprowadzić
trochę matematyki do psychologii. Dziś
natomiast chodzi o to, aby wprowa
dzić trochę psychologii do matematyki.
W tej sytuacji, wywiad, jako metoda
jakościowego badania zjawisk społecz
nych (zwłaszcza postaw i wartości, oraz
historii życia jednostek stanowiących
pewną społeczność) — zyskuje na zna
czeniu. Z tych względów monografia
Kahna i Cannella zasługuje na szcze
gólną uwagę. Tym bardziej, że nie
liczne i trudno dostępne polskie opra
cowania dotyczące metod badań tere
nowych mają charakter bardzo ele
mentarny. 2)
Ryszard Dyoniziak
DZIEJE KSIĄŻKI
David B l a n d : A HISTORY OF
BOOK ILLUSTRATION. The Illu
minated Manuscript and the Prin
ted Book. The World Publishing
Company, Cleveland and New York
1958, stron 448.
Ilustracja jako temat opracowań na
ukowych pasjonowała wielu autorów
szczególnie od drugiej połowy XIX
wieku poczynając. Pojawienie się lito
grafii, tak wygodnej i prostej w uży
ciu techniki reprodukcyjnej, oddają
cej z niezwykłą dokładnością i wier2

Por.: Stanisław
Rychliński,
Badania środowiska społecznego, War
szawa, 1932 oraz tego autora: Lustra
cje społeczne, Łódź, 1946; Jan S z c z e 
p a ń s k i , Techniki badań społecznych.
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nością najdrobniejsze subtelności r y 
sunku, przyniosło nowy skok w roz
woju ilustracji w ogóle, a ilustracji
książkowej w szczególności. Dopiero
jednak techniki fotomechaniczne przy
niosły umasowienie ilustracji i znacz
ne skrócenie czasu produkcji. Coraz
większa liczba artystów, nie wyłącza
jąc najgłośniejszych nazwisk, poczęła
wykonywać ilustracje do książek na
zamówienie firm wydawniczych. Gdy
do tego ilustracja opanowała prasę,
poczęto zdawać sobie sprawę z coraz
większego znaczenia tej formy wypo
wiedzi artysty.
Opracowania dotyczące
iluminacji
oraz ilustracji zawężały temat z natu
ry rzeczy do pewnego niezbyt długiego
okresu czasu i jednego tylko kraju,
(np. Gerstinger H.: Die griechische
Buchmalerei, Vienna, Simon H.: Five
Hundred Years of Art in Illustration,
New York). Pojawiały się monografie
poświęcone studiom nad jednym ja
kimś rodzajem ilustracji w pewnym
określonym kraju (np. Durrieu P.: La
Miniature Flamande, Brussels), lub na
przestrzeni pewnego czasu (np. Kristeller P.: Kupferstich und Holzschnitt in
vier Jahrhunderten, Berlin). Zakres te
matyczny monografii powoli się rozsze
rzał w miarę jak narastały prace bar
dziej szczegółowe (np. Pichon L.: The
New Book Illustrations in France, Lon
don, lub Darton F. J. H.: Modern Book
Illustration in Great Britain and Ame
rica, London).
W miarę jak rozrastała się podbu
dowa monograficzna, mogły pojawiać
się opracowania o coraz szerszym za
kresie tematycznym, obejmujące coraz
dłuższe okresy historyczne i coraz wię
kszą liczbę krajów. Książka Davida
Blanda „A History of Book Illustra
tion" jest pracą źródłową opierającą
się o szerszą bibliografię idącą w setki
pozycji oraz reprodukującą prawie 400
ilustracji uzupełniających wywody.
Pierwsze trzy rozdziały są poświęco
ne ilustracjom w późnoantycznych
i wschodnich zwojach i kodeksach, ilu
minacjom średniowiecznym na Zacho
dzie oraz ilustracjom islamskim, ży
dowskim i japońskim. Od pojawienia
się książki drukowanej autor omawia
dzieje ilustracji książkowej w poszczeKonspekt
wykładów
wygłoszonych
w 1950/51 na Uniw. Łódzkim, PWN,
Łódź, 1951 (skrypt). Wywiad omawia
autor na str. 77—88. Osobnych opraco
wań metody (techniki) wywiadu —
w ogóle nie mamy.
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gólnych krajach. I tak do roku 1520
w Niemczech, Italii, Niderlandach,
Francji, Hiszpanii, Portugalii, Anglii.
Od roku 1520 do końca XVII wieku
dodaje inne kraje europejskie. Oma
wiając wiek XVIII osobno uwzględnia
Szwajcarię, Hiszpanię, Skandynawię,
Japonię, a w XX wieku również Pol
skę i Rosję, poświęcając zresztą tym
dwom ostatnim krajom zaledwie pół
torej strony.
Autor miał niezwykle trudne zada
nie wyszukania ilustracji i odpowied
niego ich wyboru. Kierował się w tym
najgłośniejszymi dziełami oraz najbar
dziej głośnymi nazwiskami wykonaw
ców ilustracji. W doborze ilustracji
jest oryginalny, unikając
powtarza
nia tych, które wykorzystali już inni
autorzy w swych opracowaniach. Toteż
spotyka się w tym dziele wiele ilustra
cji mało lub całkiem nieznanych, co
jest dodatkowym plusem pracy.
Bogaty zestaw ilustracji dotyczy róż
nych okresów historii i różnych k r a 
jów. Jeśli chodzi o najstarsze ryciny
drzeworytnicze mamy przykłady ilu
stracji z „Biblii ubogich", z Rodericusa: „Spiegel des Menschlichen",
z Schedla „Kroniki" (zamiast oklepa
nych widoków miast, portrety wład
ców), z Bonnera „Edelstein", Dantego
„Boskiej komedii".
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Dużym uchybieniem przy opisie ilu
stracji jest brak uwag na temat tech
niki, w jakiej ilustracja została wyko
nana. Obok ilustracji wziętych z tek
stu danego dzieła autor daje przy
kłady okładek różnych wydawnictw.
W wyborze ilustracji kładzie autor
główny nacisk na rysunki ilustrujące
tekst w ścisłym tego słowa znaczeniu,
zwłaszcza jeśli chodzi o literaturę pię
kną.
Pomija
natomiast
ilustracje
z dzieł, które zaspokajały głód wiedzy
o przyrodzie (poza jedynym wyjąt
kiem, przedstawiającym szkielet czło
wieka narysowany przez ówczesnego
rysownika w sposób daleki od rzeczy
wistości). Dopiero w związku z oma
wianiem XVIII wieku autor daje kil
ka rysunków przedstawiających archi
tekturę,
rysunek
anatomii
konia
w sposób całkiem już poprawny.
Jeśli chodzi o literaturę dobiera ilu
stracje najczęściej do najbardziej gło
śnych autorów jak Cervantes, Tasso,
Ariosto, La Fontaine, Goethe, Balzac,
Anderson, Galsworthy.
Ogrom omawianego materiału spra
wił, że z konieczności wiele proble
mów potraktował autor bardzo ogól
nikowo. Niemniej jest to jedno z nie
licznych w tym zakresie dzieł dają
cych obraz całości zagadnienia.
St. P.
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Z działalności odczytowej i wydawniczej
Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych
(Maj—czerwiec)
W czerwcu br. ukończono druk
w krakowskiej Drukarni Narodowej
II tomu Biblioteki „Wiedza o Prasie"
wydawanej przez KOBP (nakładem
PWN — oddział w Krakowie) pt. „Ilu
stracja prasowa" pióra dr Stanisława
Petersa, kierownika Pracowni techniki
i ekonomiki wydawniczej oraz organi
zacji pracy w redakcji KOBP.

*
W toku konferencji naukowych i od
czytów publicznych KOBP odbywają
cych się co piątek, omówiono nastę
pujące problemy wchodzące w zakres
programu naukowo-badawczego Ośrod
ka:
— Referat dr Stanisława Orsiniego-Rosenberga pt. Metodologia analizy
treści czasopism (6. V.).
— Referat mgr Kazimierza Kisielew
skiego pt. Analiza statystyczna jako
metoda badań czytelnictwa, opracowa
ny wspólnie z mgr Zbigniewem Wy
rostkiem. W toku referatu przedsta
wiono zarys metodologii opracowywa
nej przez KOBP do analizy ruchu na
kładów prasy na tle rozwoju demo
graficznego poszczególnych regionów
kraju i mającej
zastosowanie przy
kształtowaniu prognoz perspektywicz
nego rozwoju prasy. (13. V.Q

— Referat mgr Ryszarda Raźnego,
sędziego Sądu dla m. Krakowa pt. Ana
liza zagadnień prawnych na łamach
krakowskich pism codziennych: Gaze
ty Krakowskiej,
Dziennika
Polskiego
i Echa Krakowa. W dyskusji nad refe
ratem uczestniczyli krakowscy prawni
cy, publicyści i pisarze interesujący się
tematyką prawno-prasową. (19. V.)
— Odczyt mgr Czesława Lechickiego
pt.: Pamiętniki jako źródło do historii
prasy (20. V.).
— Pracownia prawno-prasowa KOBP
zorganizowała w krakowskim Klubie
Dziennikarzy prelekcję pt. Rola prasy
w kwestii: urząd a obywatel i społe
czeństwo. Prelegentem był mgr An
drzej Piekara. Wstęp wprowadzający,
dotyczący głównie zagadnień prasowych
w świetle nowego kodeksu postępowa
nia administracyjnego, wygłosił prof,
dr Wacław Brzeziński, kierownik Ka
tedry Prawa Administracyjnego UJ. Po
za gronem pracowników naukowych
Wydziału Prawa UJ na odczyt przyby
li przedstawiciele rad narodowych, Pro
kuratury Wojewódzkiej i Komendy Wo
jewódzkiej MO w Krakowie (9. VI.).
— Odczyt mgr Czesława Lechickiego
pt. Dokumentacja biograficzna w ba
daniach
historyczno-prasowych. (28.
VI.).
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Z prac poradni językowej
Projekt powołania do życia tego ro
dzaju instytucji zrodził się w Krakow
skim Ośrodku Badań Prasoznawczych
jeszcze w ubiegłym roku, a potrzeba
jego realizacji utwierdzała się we
wszystkich spotkaniach zespołu języ
koznawców z krakowskimi dziennika
rzami. Warunkiem jednak funkcjono
wania nowego organizmu jest wytwo
rzenie u piszących i adiustujących na
wyku pytania we wszystkich wątpli
wych sytuacjach językowych, nawyku
notowania przypadków gdy nie ma
czasu na pytanie w celu późniejsze
go dojścia do prawidłowości, a wresz
cie rozbudzenie wrażliwości języko
wej, a to nie dokonuje się ani szybko
ani łatwo. Drogą do tego celu miały
być oceny języka w poszczególnych
dziennikach dokonywane przez ze
spół pracujący pod kierunkiem prof.
Z. Klemensiewicza — oceny dysku
towane potem w gronie redakcyjnym.
Na „pierwszy ogień" — i trzeba pod
kreślić, że przy dużym zainteresowa
niu i aprobacie zespołu — poszło Echo
Krakowa.
Mgr Maria Kniagininowa
przebadała 17 numerów biegnących
kalendarzowo (w czasie od 10. 4. do
30. 4. 1960 r.D Błędy ujęto w 27 kate
gorii, obserwacji wynotowano około
1.000, tak więc na seminarium —
konwersatorium (bo taki właśnie cha
rakter miało zebranie)
referentka
przytaczała je tylko przykładowo w
egzemplarzach typowych aczkolwiek
całkowicie jeszcze dyskusyjnych.
Ze względu na pełnię eksperymentu
ocenę przeprowadził nie tylko zespół
językoznawców, lecz także poproszono
o „złożenie zeznań" samego pacjenta.
Niezależnie od badań mgr M. Kniagininowej 17 wybranych numerów oce
niła przedstawicielka zespołu red. M.
Kwiatkowska. Ustalono, że po odczy
taniu każdej grupy błędów przez dwie
referentki, przejdzie się do dyskusji
i rozstrzygnięć profesora. Od metody
tej spodziewaliśmy się prócz przeka
zania dziennikarzom znalezionych błę
dów starcia się dwóch poglądów: języ
koznawcy i piszącego; dyskusji ukazu
jącej poczucie językowe dziennikarza;
dyskusji interpretującej błąd i una
oczniającej warunki jego powstawa
nia, a także krytykującej metodę eks
perymentu.
Rozważania rozpoczęto od błędów
gramatycznych, lecz dwugodzinne se

minarium okazało się za krótkie dla
tak obszernego tematu. Jego ciąg dal
szy (pierwsze odbyło się 1 lipca 1960
r.^ przeniesiono na 13 lipca, lecz i na
drugim posiedzeniu nie omówiono
błędów stylu — tak wielu problemów
dostarczyła gramatyka.
Materiał językowy uzyskany z ba
dań i dyskusji doczeka się odrębnego
opracowania i publikacji — a więc
świadomie pomijam cytowanie błę
dów. Chcę poprzestać na omówieniu
metody walki z błędami, metody dru
giej obok popularnego już dziś „dnia
bez błędów". Sądzę bowiem, że cie
kawe byłoby połączenie pewnych ele
mentów obydwu metod. Jeśli kon
kurs bardziej angażuje i zobowiązu
je — bo zawstydza i chwali publicz
nie — żmudne może seminarium wię
cej uczy nic co prawda w zamian nie
obiecując prócz poprawy własnego ję
zyka. Konkurs ocenia jeden dzień —
jest więc absolutnym przypadkiem.
Ta sama gazeta, już na drugi dzień
może być znacznie lepsza lub gorsza
w zależności od pojawienia się innych
autorów. Materiał przygotowany wg.
próbki uznanej za reprezentatywną
pozwalającej na ocenienie całego sta
łego zespołu redakcji i większej częś
ci jej współpracowników, daje ma
teriał zbliżony do obiektywnego, umo
żliwia dostrzeżenie przyczyn pojawie
nia się błędów — ale znów przygo
towanie seminarium jest bardzo cza
sochłonne a ono samo wymaga rów
nież wielu godzin całkowicie podob
nych do zwykłego szkolenia. Wymaga
ponadto przygotowania teoretycznego
i znajomości własnej gazety. W każ
dym razie rzecz wydaje się godna za
interesowania i dyskusji — właśnie
nad tymi dwoma wprowadzonymi w
Polsce dotychczas formami walki o po
prawę języka prasy. Ciekawe byłyby
tu na pewno doświadczenia zagranicz
ne. Ze znanych mi (niestety tylko
z not bibliograficznych gdyż sprowa
dzenie zamówionych książek
trwa
jeszcze stale bardzo długo) żywo zaj
mują się poprawnością języka praso
wego dziennikarze i prasoznawcy w
ZSRR i Francji — częściowo w Sta
nach Zjednoczonych. A ponieważ i my
posiadamy już spore doświadczenia
w tej dziedzinie warto dyskusję pod
jąć.
(it.)
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Początki archiwalizacji akt prasowych
Akcja zainicjowana przez KOBP w
kierunku stworzenia w Polsce archi
wów redakcyjnych i przejęta w 1959 r.
przez Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych, która wyłoniła komisję
dla organizacji archiwów prasowych —
osiągnęła w tym roku pierwszy etap
realizacji.
Za etap ten uważać należy organizo
wanie od 1 stycznia 1959 r. Archiwum
Zarządu Głównego RSW „Prasa" jako
składnicę akt na szczeblu centralnowydawniczym. Po konsultacji z Komi
sją dla organizacji ardhiwów praso
wych — został ustalony wykaz akt k a 
tegorii „A" (o wartości archiwalnej
trwałej) i kategorii „ B " (o wartości
archiwalnej czasowej). Wykaz ten bę
dzie stanowił podstawę obowiązującą
przy archiwalizacji akt Zarządu Głów
nego RSW „Prasa", t. j . przy wcielaniu
akt z registratur działów do archiwum,
inwentaryzacji tych akt, brakowaniu
ich i wydzielaniu do Archiwum Akt
Nowych, jako kompetencyjnego czynni
ka nadzoru i wieczystego przechowy
wania.
Drugi etap prac Komisji dla organi
zacji archiwów prasowych obejmuje
analizę ankiety rozesłanej do poszcze
gólnych redakcji podległych
RSW
„Prasa", a dotyczącej organizacji pracy
redakcyjnej, podziału funkcji, kompe
tencji poszczególnych członków redak
cji, sposobu zachowywania pism przy
chodzących i wychodzących z redakcji
itp. Ankieta ta została rozesłana w je
sieni 1959 r. i częściowo wraca wypeł

niona do Zarządu Głównego RSW
„Prasa", który wydał ostatnio zlecenie
przyspieszenia trybu odpowiedzi. Po
zebraniu wszystkich odpowiedzi — na
desłany materiał zostanie przeanalizo
wany i oddany pod obrady drugiej kon
ferencji Komisji dla organizacji archi
wów państwowych celem ustalenia wy
kazu akt redakcyjnych w kategorii
„A" i „B".
Z dalszych prac Komisji wymienić
należy: ułożenie instrukcji dla archi
wów redakcyjnych, sprawę przeszko
lenia przyszłych archiwistów w redak
cjach i spółdzielniach wydawniczych,
zagadnienie lokali dla przechowywania
akt itp. Pracami Komisji kieruje doc.
dr Marian Tyrowicz z ramienia Kra
kowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, nad całokształtem prac z ra
mienia Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych czuwa mgr Karolina
Rostocka.
Po dwóch wyżej opisanych etapach
organizacji archiwów prasowych —
akcja ta obejmie wszystkie spółdziel
nie wydawniczo^prasowe w Polsce
i podległe im dzienniki i czasopisma.
W ten sposób zabezpieczone zostaną
materiały dokumentacyjne dla badań
naukowych zarówno historycznych, jak
i ekonomicznych, socjologicznych, sta
tystycznych i innych. Równocześnie
archiwa te spełnią niezwykle ważną
rolę w rozwoju pracy redakcyjnej
i wydawniczej.
(T)

Eksport — import prasy polskiej
Opublikowana przez GUS „Statysty
ka handlu zagranicznego 1959" zawiera
także dane odnośnie udziału prasy w
handlu. Z opublikowanego wykazu wy
nika, że w r. 1959 wysłano z Polski
czasopism za 3.420 tys. zł dewizowych
do 12 krajów. Najpoważniejszym od
biorcą był ZSRR — 2.231 tys. zł.. Cze
chosłowacja — 460 tys., NRD — 100
tys., ChRL — 41 tys. Z zachodnich od
biorców: USA — 45 tys., NRF — 43
tys., Izrael — 31 tys.
Import natomiast w okresie spra

wozdawczym zamknął się w sumie
7.439 tys. zł. dew. (dotyczy to obrotu
z 15 krajami). Najwięcej bo za 3.189
tys. zł. sprowadziliśmy czasopism ze
Związku Radzieckiego, USA — 778 tys.,
NRF — 752 tys. NRD — 747 tys., Fran
cji — 695 tys., Wielkiej Brytanii —
490 tys., Austrii — 188 tys., Szwajca
rii — 145 tys., Włoch — 111 tys., Cze
chosłowacji 96 tys., Holandii — 82 tys.,
Danii — 39 tys., Belgii — 35 tys., Szwe
cji — 33 tys., Węgier — 11 tys.
Inne jeszcze dane o ilości egzempla-
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rzy czasopism eksportowanych i impor
towanych opublikowała prasa codzien
na z okazji Dni Oświaty, Prasy i Książ
ki. Wynika z nich, że w pierwszym
kwartale br. 781 pism polskich było
wysyłanych do 94 krajów w łącznym
jednorazowym nakładzie 424 tys. egz.
W tym: miesięczniki — 171.378, tygo
dniki — 141.594 (społeczno-polityczne
i kulturalne — 131.277, sportowe —
5.703, katolickie — 3.397), dzienniki
34.827.
Dla porównania warto dodać, że
w czwartym kwartale 1958 r. eksporto
waliśmy tylko 674 tytuły (278.583
egzemplarze jednorazowego nakładu).
Natomiast w I-szym kwartale ubiegłe
go roku wzrosła poważnie ilość egzem
plarzy jednorazowego nakładu, osiąga
jąc 349.045 egzemplarzy.
60% (250.116 egzemplarzy) eksporto
wanej prasy polskiej dociera do czy
telników radzieckich. Najbardziej po
pularnymi zaś periodykami polskimi
są: Ekran — 18.649, Kobieta i Zycie —
15.070, Trybuna Ludu — 13.491, Prze
krój — 12.103, Film — 10.073. Przyja
ciółka, Szpilki. Przyjaźń, Miś, Świat
Mody, Życie Warszawy są wysyłane do
tego kraju w ilościach większych niż
5.000 egzemplarzy.
Podobnie wygląda wykaz pism pol
skich najchętniej nabywanych przez
czytelników krajów demokracji ludo
wej, do których wysyłamy 69.338
egzemplarzy.

Do krajów kapitalistycznych wysyła
my 104.287 egzemplarzy
czasopism
(o 92,5% więcej niż w 1959 roku).
Najbardziej zaś popularnymi tytułami
okazały się: Przekrój — 5.648, Świat —1.783, Świerszczyk
— 1.745, Płomy
czek — 1.668, oraz Stolica — 1.592 egz.
Obok ZSRR najpoważniejszym od
biorcą naszej prasy jest CSRS 39.937,
USA 31.021, NRD 15.169, Anglia 8.913,
NRF 7.572, Francja 5.682, Bułgaria
3.941, Izrael 3.929, Australia 3.639, Ka
nada 3.520, Rumunia 3.127 egzemplarzy
jednorazowego nakładu.
A oto 20 najbardziej popularnych ty
tułów eksportowanych za granicę:
Ekran 20.453, Przekrój
19.553, Film
18.810, Kobieta i Życie (+ Wykroje
i Wzory) 16.770, Trybuna Ludu 15.756,
Przyjaciółka 14.721, Świat Mody 9.806,
Szpilki
8.882, Przyjaźń
6.529, Życie
Warszawy 5.993, Miś 5.973, Płomyczek
3.958, Sportowiec 3.854, Uroda 3.515,
Świerszczyk 3.447, Głos Pracy 3.412, Pa
norama 3.378, Fotografia 2.860, Świat
2.651, Dookoła Świata 2.079.
Sprowadzamy natomiast 11.435 tytu
łów czasopism z 65 krajów o łącznym
jednorazowym nakładzie 492.500 egz.,
z tego: 270 tys. egz. z ZSRR, 151 tys.
z krajów zachodnich i 71 tys. z krajów
demokracji ludowej. Wśród importo
wanych pism większość stanowią cza
sopisma naukowe i techniczne.
(sd)

15-lecie czasopism dziecięcych
W maju br. Państwowe Wydawnic
two „Nasza Księgarnia" obchodziło
jubileusz 15-lecia wydawania czaso
pism dziecięcych. Wydawnictwo istnie
je już blisko 40 lat, tyle lat liczą rów
nież niektóre jego tytuły prasowe. J e 
dnak dopiero po r. 1945 rozbudowano
znacznie szerzej plan
wydawniczy
pism dziecięcych, które uzupełniając
program szkolny — stały się masowym
czynnikiem oddziaływania wychowaw
czego.
Wysoki nakład (5 tytułów jest dru
kowane jednorazowo w nakładzie 2
min. egzemplarzy) pozwala wydawcy
przy bogatej szacie graficznej (wie-

lokolorowy druk) utrzymywać niską
cenę poszczególnych pism.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym
jest przeznaczony Miś — dwutygod
nik, ukazujący się w nakładzie ok.
450 tys. egzemplarzy. W piśmie zasad
niczą rolę odgrywa wielobarwna ilu
stracja.
Pierwszo- i drugoklasiści (7—8 lat)
otrzymują tygodnik Świerszczyk
—
900 tys. nakładu. Zasadniczy cel r e 
dakcji — wychowanie estetyczne mło
dego czytelnika, stąd öOVo powierzchni
całego numeru zajmują ilustracje wie
lobarwne. Ogłaszany corocznie konkurs
rysunkowy dla dzieci cieszy się popu
larnością
również poza
granicami
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kraju. Redakcja otrzymuje od czytel
ników ponad 500 tys. listów rocznie.
Uzupełnieniem programów nauczania
w klasach III—V jest dwutygodnik
Płomyczek (9—11 lat) — 520 tys. egz.
nakładu. W pierwszym roku istnienia
(1917) pismo to liczyło zaledwie 250
czytelników. Redagowane jest jako
uniwersalny magazyn dziecięcy.
Dzieci starsze (11—14 lat, ki. V:—
VII) otrzymują Płomyk — przyjaciel
młodzieży. Nakład jednorazowy dwu
tygodnika — 230 tys. egz., format A4,
objętość 32 strony. Magazyn uniwer
salny. Cel redakcji: przygotowanie
młodego czytelnika do samodzielnej
pracy po ukończeniu szkoły.
W czerwcu br przypadł również ju
bileusz dziesięciolecia Młodego Tech
nika. Pierwszy numer miesięcznika
przeznaczonego dla młodzieży klas li
cealnych i zawodowych ukazał się w
czerwcu 1950 r. Młody Technik kon
tynuuje wydawnictwo Młodego Zawo
dowca ukazującego się jeszcze przed
1939 r. Jednorazowy nakład — 100 tys.
egzempl. Tylko jeden dział — specja
listycznego poradnictwa otrzymuje po
nad 250 listów miesięcznie.
Redakcja pisma ogłosiła wśród swych
czytelników ankietę czytelniczą (szer
sze omów. w nrze marcowym z br.).
Oto najciekawsze wyniki ankiety, w
której uczestniczyło 4284 czytelników.
Młody Technik jest pismem zdecydo
wanie męskim. 97% uczestników ankie
ty to przedstawiciele płci męskiej. 31%
uczestników
ankiety to
uczniowie
szkół zawodowych i techników, 17°/o
— młodzi robotnicy i rzemieślnicy;
uczniowie szkół podstawowych oraz li
ceów ogóln. — po 16%, inżynierowie
i technicy — 8%. Pozostałe 10% to

inne zawody, wśród których najczęściej
spotyka się nauczycieli (2%) i rolni
ków (również 2%). 35% uczestników
ankiety mieszka w miastach wojewódz
kich, 37% w miastach powiatowych
i 28% na wsi. Czytelnicy do lat 14 sta
nowią 21%, w wieku 15—18 lat 45%,
19—25 18%, 26—40 12%, ponad 40
lat 4%.
Czasopisma dziecięce „Naszej Księ
garni" cieszą się również dużą popu
larnością za granicą. Czasopismo dla
najmłodszych czytelników — Miś roz
chodzi się za granicą w ilości 5.973 egz.
jednorazowego nakładu (z tego 5.092
egz. w ZSRR), Świerszczyk
— 3.447
(ZSRR — 940, kraje demokracji ludo
wej — 650, zachodnie — 1.745), Pło
myk — 1.282 (kraje zachodnie — 762).
Płomyczek jest wysyłany w nakładzie
3.958 egz. do 34 krajów, najwięcej zaś
prenumeratorów ma w ZSRR (1.900),
Anglii, Francji, Australii, Indiach, No
wej Zelandii.
Prócz pism dziecięcych „Nasza Księ
garnia" jest wydawcą szeregu czaso
pism pedagogicznych, m. in.: Psycho
logia Wychowawcza (kwartalnik Związ
ku Nauczycielstwa Polskiego), Przegląd
Historyczno-O światowy (kwart. ZNP),
Ruch Pedagogiczny (mieś. ZNP), Szkoła
Zawodowa (mieś., organ Ministerstwa
i ZNP).
Czasopisma dziecięce w historii pra
sy polskiej tworzą wcale ciekawy roz
dział. Pierwsze pismo — Rozrywki dla
dzieci ukazało się w 1824 r. Twórca
polskiej myśli pedagogicznej Ewaryst
Estkowski, wydawca i redaktor wielu
pism dla nauczycieli (w tym również
dla dzieci: Szkółka dla dzieci — 1850)
był jednym z pierwszych pedagogów,
którzy podkreślali rolę pism dziecię
cych w procesie nauczania i wycho
wania,
(dz)

Stali korespondenci — wysłannicy prasy i radia za granicą
(Dane z 1 lipca 1960 r.)
KORESPONDENCI PAP
Belgrad — Romuald Gadomski
Berlin (NRD) — Leonard Kaszycki
Bonn — Henryk Kassyanowicz
Budapeszt — Wojciech Stankiewicz
Bukareszt — Stanisław Lewandowski
Kair — Aniela Krupinska-Buckova

Londyn — Stanisław Bańkowski
Moskwa — Bronisław Majtczak
New-Delhi — Janusz Gołębiowski
New York — Henryk Z wir en
Paryż — Jan Gerhard
Pekin — Zbigniew Sołuba
Praga — Maurycy Kamieniecki
Rio de Janeiro — Beata Babad
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Rzym — Bolesław Rayzacher
Sztokholm — Michał Keiles Kraus
Sofia — Jakub Schäffer

KORESPONDENCI POLSKIEGO
RADIA
Bonn — Adam Stanek
Londyn — Grzegorz Jaszuński
Moskwa — Stanisław Kozłowski
Waszyngton (ONZ) — Władysław P a 
wlak

KORESPONDENCI
POLSKIEGO

KURIERA

Bonn — Adam Stanek
Genewa — Jadwiga Makowska
Londyn — Kazimierz Smogorzewski
Moskwa — Danuta Sosnowska-Janikowska

KORESPONDENCI RSW „PRASA"
Bejrut — Ryszard Wojna (Zycie War
szawy, Agencja Robotnicza)
Berlin (NRD) — Daniel Luliński (Try
buna Ludu)
Bonn — Adam Stanek (Agencja Robot
nicza), Jerzy Kowalewski (Trybuna
Ludu)
Londyn — Maksymilian Berezowski
(Trybuna Ludu), Grzegorz Jaszuń
ski (Zycie
Warszawy)
Moskwa — Michał Łucki (Trybuna Lu
du) Eugeniusz Waszczuk (Zycie
Warszawy),
Maria
Wołodarska
(Agencja Robotnicza)
Paryż — August Grodzicki (Zycie War
szawy), Kazimierz Golde (Trybuna
Ludu — od 1 sierpnia 1960 r.)
Pekin — Zygmunt Słomkowski (Try
buna Ludu)
Praga — Jadwiga Mikołajska (Trybu
na Ludu)
Waszyngton — Zygmunt Broniarek
(Trybuna Ludu)
(т. с.)

Międzynarodowa konferencja
W Berlinie obradowała pierwsza mię
dzynarodowa konferencja fotoreporte
rów i fotodziennikarzy, zainicjowana
przez
Międzynarodową
Organizację
Dziennikarzy (2—4. IV. br.). W obra
dach wzięło udział 137 przedstawicieli
30 krajów. Bułgarię, Chiny, Czechosło
wację, Indie i Polskę reprezentowało
po 4 uczestników, Finlandię, Związek
Radziecki i Węgry po trzech, Francja,
Rumunia i Zjednoczona Republika
Arabska przysłały po 2 przedstawicieli.
Warto zaznaczyć, że na kongres przy
byli m. in. przedstawiciele t. zw. k r a 
jów nowych: Ghany, Indonezji, Mada
gaskaru, Libanu. Nie zabrakło również
reprezentantów Urugwaju, Chile, Mon
golii, Iraku, Koreańskiej Republiki De
mokratycznej i in. Najliczniej repre
zentowana była oczywiście Niemiecka
Republika Demokratyczna w ilości 70
uczestników.
Zadaniem tej pierwszej międzynaro
dowej konferencji było:
1) omówienie zasadniczych zagadnień
dotyczących zarówno teorii jak i prak-

fotoreporterów

tyki publicystyki fotoreporterskiej ;
2) wymiana poglądów i doświadczeń
w dziedzinie pracy fotoreporterskiej;
31) uzasadnienie żądań ogółu obradu
jących do przyznania publicystyce fo
toreporterskiej właściwej rangi
w
dziennikarstwie.
W pierwszym dniu obrad wypowia
dało się 34 fotoreporterów z 25 k r a 
jów. W następnych dniach obrady to
czyły się w zespołach roboczych. W
dyskusjach, dla których punktem wyj
ścia stał się referat naczelnego redak
tora pisma Sonntag, Bernta v. Kiigelgena dotyczący zadań i znaczenia ilu
stracji prasowej, omawiano zagadnie
nia fotoinformacji i fotoreportaży, pra
cy działu ilustracji, badań i nauczania
z dziedziny ilustracji prasowej jak i t e 
chniki zdjęć prasowych.
Przedstawiono
szereg
projektów
i propozycji, m. in. (wysuniętą przez
Związek Dziennikarzy
Niemieckich)
propozycję urządzania co dwa lata
wystaw fotografii
prasowej, którą
przedstawiciel Indii uzupełnił propo-
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zycją odbywania równocześnie konfe
rencji fachowej celem dania fotore
porterom i redaktorom ilustracyjnym
możności zapoznania się i przedysku
towania bieżących problemów.
Wyniki tej pierwszej konferencji
okazały się bardzo owocne. Stała się
ona
pierwszym
międzynarodowym
przeglądem poziomu i zasad pracy pu
blicystyki ilustracyjnej, jak również
stanu kwalifikacji i materialnej sy
tuacji fotoreporterów we wszystkich
krajach. Tematy rozmów obejmowały
zagadnienia od centralnego problemu,
jakim jest realizm w fotografii do
zdawałoby się, błahej kwestii wymiany
doświadczeń na temat używania spe
cjalnego obiektywu. Konferencja do
wiodła potrzeby stworzenia naukowych
podstaw publicystyki ilustracyjnej, bez
których nie do pomyślenia jest jej dal
szy rozwój z uwagi na jej obecny stan
i znaczenie. Twórcami naukowej teorii
winni stać się najbardziej doświadczeni
fotoreporterzy i fotodziennikarze wszy
stkich krajów.
Konferencja wykazała też, że pu
blicystyka fotodziennikarska (ilustra
cyjna) należy do najbardziej prężnych
z rozwijających się gałęzi publicystyki.

Dla przykładu wystarczy podać, że
w samych tylko Chinach wyszkolono
w ostatnich latach 700 fotoreporterów.
W krajach nowych, Indonezji, Gwinei
i Ghanie, w nowopowstałych państwach
Afryki i Azji powstaje własna publi
cystyka fotodziennikarska.
Wreszcie jednym z poważnych osią
gnięć konferencji było stwierdzenie ko
nieczności dalszej
międzynarodowej
współpracy, co uwidoczniło się w sze
regu propozycji i projektów. M. in.
uznano za nieodzowne stworzenie mię
dzynarodowej sekcji publicystyki fotodziennikarskiej w ramach MOD'u,
urządzanie co dwa lata w połączeniu
z fachową konferencją międzynarodo
wej wystawy fotografii prasowej, do
magano się również stworzenia mię
dzynarodowego pisma
poświęconego
problemom publicystyki ilustracyjnej.
Omawiane zagadnienia i projekty
przekazano Międzynarodowej Organi
zacji Dziennikarzy, aby jej przedsta
wiciele zastanowili się nad możliwoś
ciami urzeczywistnienia wysuniętych
projektów.
Według „Neue Deutsche Presse"
opracowała Jadwiga
Piskozub

Międzynarodowe organizacje dziennikarskie z siedzibą w Europie
(Według The Europa Year Book 1959 *)
terenie

francuskim, angielskim, niemieckim, ro
syjskim i czeskim.

MIĘDZYNARODOWA
ORGANIZA
CJA DZIENNIKARZY (MOD, Organi
sation Internationale des Journalistes!).

MIĘDZYNARODOWA
ORGANIZA
CJA RADIOFONII (ОЩ).

Organizacje z siedzibą na
krajów demokracji ludowej:

Siedziba: Praga, ul Opletalova 5, Cze
chosłowacja. Powstała w roku 1941
w celu ochrony wolności prasy i strze
żenia interesów dziennikarzy. Prowa
dzi w ramach swej działalności mię
dzynarodowe sanatorium dla dzienni
karzy. Członkami są organizacje i po
szczególni dziennikarze 56 krajów.
M. in. członkiem kolektywnym MOD
jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol
skich.
Przewodniczący: Jean Maurice Her
mann ( Franc ja), sekretarz generalny:
J. Meisner (Czechosłowacja). Organem
MOD-u jest miesięcznik — The Demo
cratic Journalist wydawany w językach:

Siedziba: Praga, ul. Libknechtova 15.
Czechosłowacja. Powołana do życia
w 1946 roku w celu podniesienia pozio
mu radia i telewizji, do organizowania
wymiany informacji oraz programowej
i technicznej koordynacji. Członkami są
radiofonie wszystkich krajów demokra
cji ludowej oraz europejskich republik
Związku Radzieckiego.
1
THE EUROPA YEAR BOOK 1959.
A Survey and Directory of European
Organisations and Countries, Europa
Publications Ltd. London 1959.
W informacji tej nie uwzględniamy
emigracyjnych organizacji dziennikar
skich.
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Przewodniczącym Rady Zarządzającej
jest F. Nećasek (Czechosłowacja). Or
ganizacja wydaje następujące periody
ki: Biuletyn Dokumentacji i Informacji
(dwumiesięcznik)), Lista Radiostacji oraz
Stacji Telewizyjnych (co dwa lata), In
formacyjne
Zeszyty
Dokumentacji
Technicznej
OIR.
Organizacje z siedzibą
Europy zachodniej.

na

terenie

EUROPEJSKA UNIA RADIOFONI
CZNA (European Broadcasting Union
— EBU).
Siedziba: Genewa, rue de Varembe 1.
Szwajcaria. Powstała w roku 1950 w ce
lu organizowania rozwoju radiofonii
oraz studiów nad problemami radia.
Członkami są organizacje radiofoniczne
28 krajów europejskich oraz 14 nie
europejskich.
Przewodniczący: Ian Jacob K.B.E.
(BBC). Organem EBU jest dwumiesię
cznik EBU Review wydawany w języ
kach angielskim i francuskim.
MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA
DZIENNIKARZY (Federation Interna
tionales des Journalistes).
Siedziba: Bruksela, Maison de la
Presse, Petit rue au Beurre 4. Belgia.
Powstała w 1952 roku w celu — jak to
określa statut — ochrony wolności p r a 
sy, podniesienia poziomu życia dzienni
karzy, wzmożenia kontaktów między
narodowych, wprowadzenia międzyna
rodowych kart prasowych dla dzienni
karzy zawodowych.
Przewodniczący: M. Stijns (Belgia).
Członkami są organizacje dziennikar
skie 19 krajów.
MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA
WYDAWCÓW DZIENNIKÓW (Federa
tion Internationale des Editeurs de
Journaux et Publications).
Siedziba: Paryż, rue Gabriel Laumin
6. Francja. Powstała w roku 1948 w ce
lu ochrony interesów
dzienników.
Członkami są narodowe organizacje 18
państw.
Przewodniczący: Tommaso Astarita
(Włochy). Sekretarz generalny: Claude
Bellanger (Francja).
MIĘDZYNARODOWA
ORGANIZA
CJA PRASY PERIODYCZNEJ (Fede
ration Internationale de la Presse P é 
riodique).
Siedziba: Paryż, Bouvelard de Saint

Germain 117, Francja. Powstała w ro
ku 1925 w celu popierania materialnych
i moralnych interesów prasy periody
cznej oraz ułatwiania wzajemnych kon
taktów członkom organizacji. Człon
kami są narodowe grupy dziennikarzy,
reprezentujące 12.000 tytułów z 18 k r a 
jów.
Przewodniczący: Jacques Ricquier
(Belgia)
MIĘDZYNARODOWY
INSTYTUT
PRASOWY (International Press Insti
tut, IPI).
Siedziba: Zurich, Munstergasse 9.
Szwajcaria. Powołany do życia w ro
ku 1952 jako prywatna organizacja
dla — jak to określa statut — ochrony
wolności prasy, wymiany informacji,
prowadzenia biblioteki oraz zorganizo
wania ośrodka gromadzenia materiałów
na temat prasy. Członkami jest ponad
900 wydawców prasowych z 38 krajów.
W 27 krajach istnieją narodowe komi
tety tej organizacji.
Przewodniczący: Donald Tyerman
(Wielka Brytania) od marca 1960.
MIĘDZYNARODOWY KOMITET RA
DIOELEKTRYCZNY (Comité Interna
tional de la Radioélectricité).
Siedziba: Paryż, rue du General Foy,
Francja. Powstał w 1922 roku. Jest
ośrodkiem dla studiów prawnych i eko
nomicznych problemów,
związanych
z rozwojem radia. Członkami: 24 komi
tety narodowe.
Przewodniczący: Prof. Antonio de
Bustamante y Sirven (Kuba).
EUROPEJSKI ZWIĄZEK AGENCJI
PRASOWYCH (Alliance Europeene des
Agences de Presse).
Siedziba: Bruksela. Agence Belga. Po
wstał w 1957 roku w celu kierowania
rozwojem współpracy technicznej po
między agencjami i strzeżenia ich
wspólnych interesów. Członkami: agen
cje prasowe 16 krajów Europy zachod
niej i południowej.
Przewodniczący: Lodovico Riccardi
EUROPEJSKA GRUPA PRASOWA
(Groupe Européen de Presse).
Siedziba: News Chronicle, London
E. С 4. Powołana do życia w 1956 г.
w celu organizowania
współpracy
dziennikarzy przyszłej Wspólnoty Euro
pejskiej. Członkami są dzienniki sie
dmiu krajów Europy zachodniej.
Przewodniczący:
Michael
Curtis
(Wielka Brytania).
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MIĘDZYNARODOWA UNIA PRASY
KATOLICKIEJ (Union Internationale
de la Presse Catholique).
Siedziba: Paryż, rue Saint Augustin
43. Francja. Powstała w roku 1936 jako
organizacja
skupiająca
katolickich
dziennikarzy, publicystów i reprezen
tująca interesy prasy katolickiej. Człon
kami są: Federation of Catholic Press
Agencies, International Federation of
Catholic Journalists, International Fe
deration of Directors of Catholic Pu
blications.
Przewodniczący: M. Dalla Torre.
Sekretarz generalny: Emile Gabel.
Organ: Bulletin
International.
MIĘDZYNARODOWE STOWARZY
SZENIE DLA BADAN NAD INFOR
MACJĄ (Assotiation Internationale des
Etudes et Reacherches sur l'Informa
tion, AIERI).

Siedziba: Paryż, Saint Guillaume 27,
Francja. Powstało w 1957 roku. Celem
AIERI jest rozpowszechnianie infor
macji o metodach nauczania oraz czu
wania nad badaniami środków maso
wego przekazu. AIERI dąży do zorga
nizowania ośrodka dokumentacji p r a 
sowej oraz do umożliwienia kontak
tów pomiędzy organizacjami członkow
skimi, do zachęcania do doskonalenia
pracy dziennikarskiej.
Członkami są organizacje oraz poje
dyncze osoby z 30 krajów. Wśród nich
znajduje się i Krakowski Ośrodek Ba
dań Prasoznawczych.
Przewodniczący: Raymond B. Nixon
(Stany Zjednoczone). Sekretarz gene
ralny: Fernand Terrou (Francja).
Organ — Bulettin
AIERI
U. p.)

Jubileusz „Rudeho Prava
Centralnym programem tegorocznego
Dnia Prasy, obchodzonego w Czechosło
wacji we wrześniu były uroczystości
związane z 40-leciem Rudeho Prava,
organu Komitetu Centralnego KPCz.
Dzieje pisma (omawia je obszernie Vojtech Dolejsy w 9 nrze miesięcznika
Nova Mysi) są związane z walką pro
letariatu czechosłowackiego o oderwa
nie ruchu robotniczego od teorii prawi
cowych.
Pierwszy numer pisma ukazał się 21
września 1920 г., jako organ lewicy
Czechosłowackiej Partii Socjal-Demokratycznej. Partia ta wydawała swój
organ — Pravo Lidu — już od 1 paź
dziernika 1897 roku. W momencie je
dnak zarysowania zasadniczych różnic
ideologicznych w środowisku działaczy
i członków partii socjaldemokratycz
nej faktyczni kierownicy pisma — J.
Btivin, redaktor naczelny, oraz wydaw
ca A. Niemiec uczynili z pisma organ
ugrupowania prawicy, która tworzyła
mniejszość w partii. Działacze lewicowi
nawiązując świadomie do Prava Lidu
z 1897 rozpoczęli wydawać Stare Pravo

Lidu. Ukazały się tylko dwa numery,
gdyż sąd odmówił im prawa kontynuo
wania wydawnictwa pod tym tytułem.
Następnego dnia ukazał się Vecernik
Rudeho Prava, a nazajutrz pierwszy
numer Rudeho Prava. Redaktorem pi
sma został dr Bohumir Smeral. 18
maja 1921 Rude Pravo ukazało się po
raz pierwszy jako organ komunistów.
Szczególnie dużą rolę odegrało pismo
w okresie wzrostu w Europie nastro
jów faszystowskich, stając się trybuną
wszystkich ugrupowań postępowych.
Na swych łamach publikowało utwory
I. Olbrachta, J. Fuczika, Z. Niejedly,
E. Neumann, M. Majerovej, J. Wolker,
V. Vanczura i in. Od 20 X 1938 do 5 V
1945 Rude Pravo ukazywało się niele
galnie. W pierwszych latach powojen
nych jego nakład wahał się w grani
cach od 80—100 tys. egz., obecnie zaś
wynosi 500 tys. egzemplarzy.
W czasie uroczystości przekazane
zostały wysokie odznaczenia państwowe
przyznane zasłużonym dziennikarzom
czechosłowackim.
(dz)
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Katalog prasy NRD
Deutscher Buch-Export und Import
w Lipsku wydał z okazji 10-lecia Nie
mieckiej Republiki
Demokratycznej
katalog dzienników, czasopism i publi
kacji
periodycznych
wychodzących
w NRD. Ten obszerny i starannie opra
cowany katalog daje wyczerpujące in
formacje o około 650 tytułach ujętych
w 17 działach bibliograficznych.
Katalog obejmuje wykaz wydaw
nictw, bibliograficzny opis każdego ty
tułu, alfabetyczny wykaz czasopism, na
osobnej wkładce dołączono cennik po
szczególnych pism (w rublach1).
W odniesieniu do dzienników opis bi
bliograficzny podaje tytuł, ugrupowa
nie względnie stronnictwo, do którego
pismo należy, wydawcę, częstotliwość
oraz miejsce wydawania.
W pozostałych tytułach w opisie bi
bliograficznym dodano charakterysty
kę informującą o tematyce pisma. Przy
szeregu czasopism naukowych podano
również skład osobowy komitetu r e 
dakcyjnego.
W Niemieckiej Republice Demokra
tycznej ukazuje się 9 dzienników cen
tralnych i 30 terenowych *.
Dzienniki centralne wydawane są
przeważnie w Berlinie w objętości 6—8
stron, 6 razy w tygodniu z wyjątkiem
Neues Deutschland, który wychodzi co
dziennie. Oto tytuły:
1. Bauern-Echo — organ Chłopskiej
Partii Demokratycznej;
2. Berliner Zeitung z dodatkiem nie
dzielnym Bild-BZ;
3. BZ am Abend;
4. Junge Welt — organ Centralnej
Rady Związku Młodzieży Niemieckiej;
5. Morgen — centralny organ Libe
ralno-Demokratycznej Partii Niemiec;
6. National-Zeitung
— gazeta Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec
(NDPD);
7. Neue Zeit — centralny organ
Unii
Chrzęści jańsko-Demokra tycznej.
(ChDU);
8. Neues Deutschland — organ Cen
tralnego Komitetu Socjalistycznej Par
tii Jedności Niemiec (SEPD) z dodat
kiem niedzielnym „Sztuka i Litera
tura";
* Polski Rocznik statystyczny 1959 r.
w oparciu o dane za 1954 r podaje, że
w NRD ukazuje się 39
dzienników
o przeciętnym
jednorazowym
nakła
dzie 2.131.000 egz. W przeliczeniu
na
1000 mieszkańców wypada 118 egz. je
dnorazowego nakładu, (przyp. red.)

9. Trybuna — organ Zarządu Głów
nego Wolnych Niemieckich Związków
Zawodowych (FDGB).
Dzienniki terenowe ukazują się sześć
razy w tygodniu w różnej objętości
(od 4 do 12 stron), przy czym najwię
kszą ilość tytułów posiada Socjalisty
czna Partia Jedności Niemiec (SEPD) —
15 tytułów. Pozostałe 15 tytułów dzien
ników terenowych dzielą między sie
bie:
— Narodowo-Demokratyczna
Partia
Niemiec (NDPD) — 5 tytułów;
— Unia
Chrześcijańsko-Demokratyczna (ChDU) — 5 tytułów;
— Liberalno-Demokratyczna
Partia
Niemiec (LDPD) — 4 tytuły, oraz
— Zarząd Główny Związku „Domowiny" (z miesięcznym dodatkiem ma
gazynowym Nowa Doba w języku górno-łużyckim) — przeznaczonym dla łu
życkiej ludności — 1 tytuł.
Ilościowy podział bibliograficzny ty
tułów czasopism przedstawia się nastę
pująco:
1. historia, historia literatury, języ
koznawstwo, filozofia, etnologia — 65
2. technika i przemysł — 57
3. medycyna, farmacja, psychologia,
weterynaria — 53
4. polityka, społeczeństwo, państwo,
prawoznawstwo, ekonomia i admini
stracja — 49
5. matematyka, fizyka, chemia, geo
logia, geografia i kartografia, meteoro
logia, astronomia — 49
6. sport, gry, zagadki, rozrywka — 44
7. gospodarka rolna i leśna, hodowla,
ogrodnictwo,
rybołówstwo,
polowa
nie — 39
8. biologia, zoologia, botanika, bada
nia środków żywności — 38
9. rzemiosło i rękodzieło, handel
i komunikacja, polityka gospodar
cza — 33
10. wiedza ogólna, książka i bibliote
karstwo, dokumentacja — 31
11. kultura, literatura, wiedza popu
larna, beletrystyka — 29
12. sztuka, teatr, muzyka, fotografia,
kinematografia, radio — 26
13. wychowanie, nauka, szkolnictwo
wyższe — 23
14. moda, odzież, mieszkanie, gospo
darstwo domowe, pisma kobiece — 18
15. pisma dziecięce i młodzieżowe —
18
16. religia, teologia, kościół — 6
Z ogólnej liczby 82 wydawnictw
istniejących w Niemieckiej Republice
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Demokratycznej największą ilość tytu
łów wydają:
Akademie-Ver lag, Berlin — 106
Verlag die Wirtschaft, Berlin — 56
J. A. Barth, Lipsk — 32
VEB Verlag Technik, Berlin — 27
Sportverlag, Berlin — 24
VEB Gustaw Fischer, Jena — 22
Volk und Wissen, Volkseigener Ver
lag, Berlin — 21
VEB Deutscher Zentralverlag, Ber
lin — 20
Pod względem częstotliwości w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej ukazuje się: 39 dzienników, 41 tygodni
ków, 45 dwutygodników, 3 dekadówki,
222 miesięczniki, 24 dwumiesięczniki,
41 kwartalników, 8 półroczników, 10
roczników, ponadto 183 pisma uka
zujące się nieregularnie.
Z objętej ogólną, wyżej podaną, licz
bą ukazujących się w NRD tytułów
istnieje 10 obcojęzycznych; 8 z nich to
czasopisma w językach górno- i dolnołużyckim, 2 w języku angielskim.
Oto tytuły:
1. Wymieniony już dziennik Nowa
Doba — wydawany przez Zarząd Zwią
zku „Domowiny" (4—6 str.) w języku
górno-łużyckim — przeznaczony dla łu
życkiej ludności Górnych Łużyc.
2. Nowy Casnik — tygodnik, organ
„Domowiny" (4—6 str.) w języku dolno-łużyckim, przeznaczony dla ludno
ści Dolnych Łużyc.
3. Rozhlad — miesięcznik — wyda
wany przez Zarząd Główny „Domo
winy" (32 str.), w języku górno-łużyc
kim, zawiera interesujące artykuły do
tyczące łużyckich problemów kultural
nych.
4. Chorhoj mera — tygodnik dla mło
dzieży łużyckiej (8 str.) wydawany
przez Centralną Radę Związku Mło
dzieży Niemieckiej (FDJ). Podaje aktu
alne artykuły ze wszystkich intere
sujących młodzież dziedzin oraz daje
wskazówki dla pracy młodzieżowej
dwóch okręgów łużyckich.
5. Płomjo — łużyckie czasopismo
Pionierów wydawane przez Centralne
Kierownictwo Związku Pionierów im.
Ernesta Thälmanna, w językach gór
no-łużyckim (ukazuje się 2 razy mie
sięcznie 24 str.). i dolno-łużyckim —

3 — Zeszyty Prasoznawcze
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raz w miesiącu (16 str.). Przeznaczone
dla Pionierów i uczniów, zawiera po
uczające i interesujące artykuły, opo
wiadania, bajki — z licznymi ilustra
cjami.
6. Serbska sula — dwutygodnik —
łużyckie czasopismo pedagogiczne —
wydawane przez Ministerstwo Oświa
ty NRD w języku górno-łużyckim (28
str.), przeznaczone dla łużyckich na
uczycieli, wychowawczyń
ogródków
dziecięcych oraz dla osób kierujących
ruchem pionierskim. Publikuje ono ar
tykuły tyczące zagadnień wychowania
i wykształcenia młodzieży łużyckiej.
7. Katolski Posoł — dwutygodnik,
wydawany przez Zrzeszenie Łużyckich
Duchownych Katolickich (4—8 str.) —
dla katolików Łużyczan z Łużyc Gór
nych.
8. Pomhaj Bóh — miesięcznik wyda
wany przez Zgromadzenie Łużyckich
Duchownych Ewangelickich (4 str.)
przeznaczony dla ewangelików GórnoŁużyczan.
9. Democratic
German Report —
dwutygodnik (8 str.) wydawcą jest John
Peet. Czasopismo przeznaczone jest dla
czytelników na całym świecie, znają
cych język angielski. Informuje ono
o bieżących wydarzeniach w obydwu
republikach niemieckich ze szczegól
nym naciskiem na rozwój Niemieckiej
Republiki Demokratycznej.
10. Monthly
Technical
Review —
miesięcznik (24 str.) w języku angiel
skim, wydawany przez Wydawnictwo
Technika (VEB). Publikuje on zarów
no oryginalne artykuły przodujących
naukowców, inżynierów, konstrukto
rów, techników jak i streszczenia oraz
w całości najważniejsze artykuły i roz
prawy ukazujące się w niemieckich pi
smach technicznych.
Niektóre pisma niemieckie posiadają
również obcojęzyczne mutacje, jak пр.:
DDR-Revue — angielska, francuska,
szwedzka, hiszpańska (magazyn ten
rozprowadzany jest tylko w państwach
kapitalistycznych) ;
Deutscher Kulturspiegel — mutacje:
angielska i francuska;
Weltjugend — angielska, francuska,
hiszpańska.
O'. Pb.)
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Nakłady prasy amerykańskiej
Prasa Stanów Zjednoczonych Ame
ryki Północnej jest chyba największą
na świecie, jeśli wziąć pod uwagę nie
tylko ilość tytułów i nakłady dzien
ników, ale także ilość i nakłady nie
dzielnych dodatków do dzienników, na
kłady tygodników, magazynów uka
zujących się raz na dwa tygodnie, raz
na miesiąc i innych periodyków.
Pod względem ilości tytułów dzien
ników, prasa amerykańska znajduje
się na drugim miejscu w świecie z 1.751
tytułami (dane na 30. IX. 1958 г.). Jak
wiadomo
na
pierwszym
miejscu
w świecie zarówno pod względem wiel
kości jednorazowego nakładu dzienni
ków (59.223 tys.) jak i ilości tytułów
(10.463) znajduje się Związek Radzie
cki (wg danych za rok 1958).

Przeciętny nakład

Tytuł dziennika
New York News (r)
Nemo York Mirror (r)
Chicago Tribune (r)
Philadelphia Bulletin (w)
New York Times (r)
Philadelphia Inquirer (r)
New York Journal American
Wall Street Journal (r)
Chicago News (w)
Chicago Sun-Times (r)
Cleveland Plain Dealer (r)

Wg danych na 30. IX. 1959 r. jedno
razowy nakład wszystkich dzienników
amerykańskich wynosił 57.418.311; na
kład 556 niedzielnych dodatków do
niektórych z tych dzienników oraz od
rębnych tygodników „gazetowych" wy
nosił 46.954.686 egzemplarzy.
A oto nakłady dzienne i niedzielne
największych dzienników amerykań
skich na podstawie danych Audit Bu
reau of Circulations z dnia 31 marca
1959 r. (literą „r" oznaczono dzien
niki poranne, literą „w" — wieczor
ne). Dane te dotyczą tylko dzienników
ukazujących się w języku angielskim,
a trzeba wiedzieć, że w USA ukazuje
się spora ilość pism codziennych w in
nych języka: niemieckim, francuskim,
polskim, chińskim, japońskim, hebraj
skim itd.

dzienny

(w)

Inne znane dzienniki amerykańskie
posiadają następujące nakłady dzienne»
(również na podstawie danych z 31
III. 1959 г.).
New York Herald
Tribu
ne (r)
— 350.968
Christian Science
Monitor
(w)
— 179.839
Detroit News (w)
— 475.873
New York
World-Telegram
and Sun (w)
— 474.120
New York Post (w)
— 351.700
Washington Star (w)
— 264.717
Washington (D. C.) News
(w)
— 173.790
Poniżej podajemy nakłady tych ma
gazynów amerykańskich, które posia
dają ponad milion jednorazowego na

niedzielny

2.025.229
836.810
882.837
704.756
673.974
605.007
599.536
582.491
552.426
527.675
513.713

3.460.528
1.345.573
1.253.617
720.693
1.347.036
1.075.084
821.873

—
—

656.782
511.661

kładu. (Na podstawie statystyki Audit
Bureau of Circulations na dzień 1
września 1959 roku.)
Reader's Digest
TV Guide
Life
Saturday Evening Post
Look
Ladies Home Journal
McCall's Magazine
Everywoman's
Family
Circle Magazine
Good Housekeeping
Better Homes and Gar
dens
American Home
Woman's Day
Coronet

—
—
—
—
—
—
—

12.025.478
6.346.629
6.080.811
5.780.564
5.704.025
5.691.672
5.338.349

— 5.103.482
— 4.465.515
—
—
—
—

4.664.182
3.266.354
3.242.545
3.068.430
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Redbook Magazine
—
American Legion Magazine
Household
—
True Story
—
Time
—
National Geographie Ma
gazine
—
True
—
Scholastic
Magazines
—
Parents'
Magazine
—
Boys' Life
—
Argosy
—
True Confessions
—
Workbasket
—
Photoplay
—
Popular Mechanics Maga
zine
—
Newsweek
—
Elks Magazine
—
Scouting
—
Modern Screen
—
Popular Science) Monthly —
Mechanix
Illustrated
—
Presbyterian
Life
—
V. F. W. Magazine
—

2.797.828
2.755.353
2.646.808
2.534.131
2.291.492

Modern
Romances
U.S. News and World
port
Sports Afield
Columbia

2.257.553
2.251.383
2.228.888
1.792.618
1.788.532
1.400.961
1.363.881
1.340.161
1.314.733

Oprócz tego w USA wychodzi 85 ma
gazynów o jednorazowym nakładzie
powyżej 200 tys. egzemplarzy. Wśród
tych magazynów najbardziej znane
poza granicami USA mają następujące
nakłady:

1.310.034
1.244.887
1.231.054
1.229.060
1.185.745
1.122.648
1.112.942
1.109.292
1.080.570

Cosmopolitan
Holiday
Playboy
Esquire
Confidential
Ebony
New Yorker
Vogue
Business Week
Atlantic

—

1.058.324

Re
— 1.055.241
— 1.049.383
— 1.010.541

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

922.399
891.897
890.357
837.445
647.963
477.066
423.132
413.099
326.635
254.869

Jan Fiebig
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POLSKA
Z OBRAD SEJMOWEJ KOMISJI
KULTURY I SZTUKI
W pierwszych dniach maja br. odbyła
2-dniowe posiedzenie sejmowa komisja
kultury i sztuki poświęcone omówieniu
wstępnych założeń projektu
planu
6-letniego w dziedzinie kultury i sztuki.
Pos. Leon Kruczkowski poinformo
wał posłów, że w myśl wstępnych za
łożeń przewiduje się wydanie na in
westycje kulturalne 3.053 min zł. z cze
go na realizację planów terenowych —
1.087 min zł. Główne pozycje planu
inwestycyjnego — to wydatki na poli
grafię i księgarstwo, Teatr Wielki Ope
ry i Baletu w Warszawie, muzea
i ochronę zabytków, kinematografię,
radio i telewizję oraz na wyższe szkol
nictwo artystyczne.
W dziedzinie poligrafii (łącznie z księ
garstwem) wydatki inwestycyjne pla
nowane są na 911 min. zł. Rozbudowa
ne zostaną już istniejące drukarnie w
Cieszynie, Gdańsku, Wrocławiu, Opolu,
i Gnieźnie. Nowe placówki drukarskie
otrzymają: Kraków (wydawnicza!) Łódź
(dziełowa), Katowice, Rzeszów, War
szawa i Olsztyn.
Na radiofonię i telewizję ma być wy
datkowanych 150 min. zł. z przeznacze
niem na budowę centralnego ośrodka
radia i telewizji w Warszawie, (sdz)
II. DZIEŃ BEZ BŁĘDU
Ogłoszony w ub. roku z inicjatywy
Życia Warszawy konkurs pod nazwą
„Dzień bez błędu" był również konty
nuowany w bież. roku. Jury w skła
dzie: prof, dr Witold Doroszewski, doc
dr Halina Kurkowska, Wojciech Żukrowski i red. Andrzej Wróblewski po
przejrzeniu 10 gazet warszawskich (z
dnia 21 kwietnia) i zapoznaniu się
z oceną dokonaną przez przedstawicieli
Katedry Języka Polskiego UW (mgr

Danuta Buttler i mgr Halina Satkiewicz) uznało Sztandar Młodych za ga
zetę „bez błędu". II miejsce zajęło
Życie Warszawy, III Żołnierz Wolnoś
ci. Warto dodać, że w ub. roku w pier
wszej czwórce znalazły się następujące
pisma: Dziennik Ludowy, Życie War
szawy, Żołnierz Wolności i Głos Pracy.
(sd)
CO CZYTA NAUCZYCIEL?
Pod takim tytułem w 6 n-rze Głosu
Nauczycielskiego omówiono wyniki an
kiety przeprowadzonej wśród nauczy
cieli dwu sąsiadujących z sobą powia
tów rolniczych — jednego z terenów
tzw. ziem starych i drugiego z terenów
Ziem Zachodnich. W ankiecie uczestni
czyło 209 nauczycieli. Z ankiety wy
nika że nauczyciele najchętniej czy
tają powieści, literaturę zawodową, po
ezję, książki z dziedziny artystycznej,
oraz o tematyce rolniczej. (Najmniej
szym powodzeniem cieszy się literatura
kryminalna).
Ponad 50 książek rocznie czyta 11 ko
biet i 9 mężczyzn, od 10 do 25 pozycji —
20 kobiet i 12 mężczyzn, do 10 — 4 ko
biety i 15 mężczyzn. Tylko 1 nauczy
ciel przeczytał w ciągu roku zaledwie
1 książkę.
Mniej popularne w badanym środo
wisku jest czytelnictwo czasopism kul
turalno-społecznych. 4,5% badanych nie
czyta w ogóle czasopism, 22,5% czyta
tylko jedno, pozostali uczestnicy czyta
ją więcej niż jeden tytuł. Dużą popu
larnością cieszy się Przekrój — czyta
go 40% badanych, Kobieta i życie,
Przyjaciółka (po 17%). Natomiast Nowa
Kultura ma zaledwie 7 czytelników,
Przegląd Kulturalny — 4, a Życie Li
terackie — 2.
W badanym środowisku najbardziej
popularne jest kino — nie uczęszcza
ło do niego tylko 4% badanych. Nie
można już tego powiedzieć o teatrze.
Np. w środowisku wiejskim tylko 6
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nauczycieli (na 105) ogląda więcej niż
raz w miesiącu przedstawienie teatral
ne. Wśród badanych jest również wielu
takich, którzy do teatru uczęszczają raz
na rok lub rzadziej. Przyczynę niskiego
stanu czytelnictwa czasopism i słabej
frekwencji w teatrach w badanym śro
dowisku upatruje autor w stosunkowo
wysokiej cenie pism i biletów teatral
nych. Fragmentaryczne omówienie an
kiety nie pozwala na wyciąganie ogól
niejszych wniosków.
(sd)
DZIENNIKARZE W ŚWIETLE
ANKIETY
Ogłoszone podczas tegorocznych Dni
Oświaty, Książki i Prasy częściowe
wyniki ankiety przeprowadzonej w 1958
r. przez Zakład Badań Socjologicznych
PAN pod kierownictwem prof. J.
Szczepańskiego
wśród
dziennikarzy
pism codziennych i agencji informa
cyjnych dały pewien, choć niepełny
obraz mało znanego środowiska spo
łeczno-zawodowego. Oto niektóre z wy
ników ankiety:
W i e k . Przeciętna wieku dzienni
karzy (odnosi się to zarówno do męż
czyzn jak i kobiet) wynosiła 30 lat.
W środowisku dziennikarskim przewa
żają mężczyźni — 70%. Zawód ten je
dnak staje się coraz bardziej popularny
wśród kobiet. W roku 1928 kobietydziennikarki stanowiły 6—7% wszyst
kich dziennikarzy, w 1947 — 16°/o, w
1958 — 30%.
Wykształcenie.
W znacznej
większości dziennikarze posiadają wyż
sze studia — 60%, średnie — ponad 30%.
Tylko l°/o zatrudnionych w pismach
codziennych posiada niepełne wykształ
cenie średnie.
Przynależność
partyjna.
50,5% dziennikarzy należy do PZPR,
2,5 do ZSL, 1,9 do SD. 45,4% dzienni
karzy to bezpartyjni.
Mimo ciężkich warunków pracy i sto
sunkowo niskiego wynagrodzenia zni
komy jest procent dziennikarzy nieza
dowolonych — 8% i bardzo niezado
wolonych — 1,5%. Natomiast 31% to
bardzo zadowoleni ze swego zawodu
i 5 1 % zadowoleni.
Pełne opracowanie wyników ankiety
pozwoli na opracowanie syntetycznego
studium
o zawodzie
dziennikarza
w Polsce, (d)
DZIAŁACZE POLONIJNI O PRASIE
W czasie narady działaczy polonij
nych, jaka odbyła się w Warszawie
20 lipca br., podjęto szereg uchwal,
mających na celu zacieśnienie więzów

117
współpracy Polonii zagranicznej z kra
jem. Jedna z uchwał dotyczy spraw
wydawniczo-prasowych.
Na wstępie tej uchwały stwierdzono,
że „czytelnictwo pism wydawanych w
Polsce i informujących o kraju oraz
życiu ośrodków polonijnych ma ogrom
ne znaczenie dla Polonii zagranicznej.
Czytelnictwo to podtrzymuje polskość
rodaków zamieszkałych za granicą, je
dnoczy ich we współdziałaniu z kra
jem, zacieśnia więzy między ośrodka
mi polonijnymi
rozproszonymi
po
świecie".
Uchwała postuluje:
— usprawnienie organizacji rozpro
wadzania prasy i innych wydawnictw
dla poszczególnych skupisk polonijnych;
— zwiększenie siły radiowych stacji
nadawczych i dostosowanie godzin na
dawania audycji do warunków życia
i potrzeb Polonii;
— przyspieszenie szybkości informa
cji agencyjnej, prasowej i radiowej
z Polski, szerzącej prawdę o kraju,
przeciwdziałającej tym samym brako
wi informacji z niektórych odcinków
życia Polski w prasie polonijnej i ob
cej, względnie świadomie rozsiewanym
fałszom.
Na naradzie omawiano sprawy po
mocy dla prasy polonijnej, wydawanej
za granicą. Postulowano rozszerzenie
istniejącej już obsługi informacyjnej
dla prasy polonijnej ze strony Towa
rzystwa „Polonia" i radia.
Zwrócono też uwagę w dyskusji, co
znalazło następnie odbicie w uchwale,
że prasa dla Polonii wydawana w kra
ju powinna dawać jako wkładki stresz
czenia w językach obcych. Trzeba liczyć
się z tym, że pokolenia urodzone za gra
nicą nie znają języka polskiego, ale mi
mo to czują związek z krajem, i chcia
łyby mieć wiadomości o nim.
Narada wyraziła gorące poparcie
i uznanie dla społecznych kolporterów
polskiej prasy i książki za granicą, jak
również dla korespondentów polonij
nych, którzy piszą do pism wydawa
nych w kraju dla Polonii.
(k)
POLSKA PRASA EMIGRACYJNA
130 TYTUŁÓW
Według danych z końca 1958 roku
Polonia w krajach zachodnich wyda
wała 130 czasopism polskich: 11 dzien
ników, 46 tygodników, 8 dwutygodni
ków i 49 dwumiesięczników. Najżyw
szą działalność wydawniczą prowadzi
Polonia amerykańska — 59 tytułów,
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następnie brytyjska — 37 i francus
ka — 17. Dzienniki ukazują się: w
USA — 7 tytułów, po jednym w Ka
nadzie, Anglii, NRF i Francji.
W Ameryce Południowej ukazuje się
5 tygodników polskich; 2 w Brazyli:
demokratyczny Siewca i katolicki Lud,
oraz 3 w Argentynie: Głos Polski (or
gan Związku Polaków), Ogniwo i Ku
rier Polski. Również 3 tytuły polskie
ukazują się w Australii:
Wiadomości
Polskie (tygodnik w Sydney), Tygodnik
Katolicki (w Melbourne) oraz Nasza
Droga (w Adelaide).
(sd)
WYDAWNICTWA ZWIĄZKU
ZIEM ZACHODNICH
Liczący 1260 członków Związek Ziem
Zachodnich — polonijna organizacja
działająca na terenie Anglii — prowa
dzi żywą działalność prasowo-wydawniczą. Organizacja ta jest wydawcą
miesięcznika Przegląd Zachodni pod
red. dr F. Bajorka oraz kwartalnika
w jęz. angielskim pod red. A. Dargasa.
Oba pisma zajmują się problematyką
obrony granicy na Odrze i Nysie oraz
stosunków polsko-niemieckich. Prócz
W. Brytanii pisma są kolportowane
w USA, Kanadzie, Szwecji i NRF. (dz)
„DZIENNIK POLSKI"
BEZ „KONTURÓW"
Zespół redakcyjny
Konturów
—
młodzieżowego dodatku do londyń
skiego Dziennika Polskiego rozwiązał
swą współpracę z pismem, z którego
gościnności korzystał prawie do poło
wy czerwca. Powodem tej decyzji zda
niem redaktora pisma A. Bergmana
były „różnice zdań między zespołem
a redaktorem Dziennika Polskiego co
do interpretacji zasady niezależności
Konturów". Konflikt ten w rzeczywi
stości wynikł z pobudek ideologicznych.
Kierownictwo pisma, związane z linią
polityki Andersa, nie chciało firmować
poglądów młodych w odniesieniu do
kraju, (sd)
UBYTKI
Prasa polonijna znajduje się coraz
w trudniejszej sytuacji spowodowanej
ubytkiem czytelników. Dorastające po
kolenie tylko w minimalnym procen
cie potrafi czytać po polsku. W ostat
nim czasie przestał się ukazywać jeden
z najstarszych tygodników polonij
nych — Rolnik, wychodzący dotąd
w Wisconsin. Wydawany w Bostonie

dziennik Kurier Codzienny, ukazuje się
od pewnego czasu jako tygodnik. Omó
wieniem sytuacji prasy polonijnej zaj
mie m. in. tegoroczny zjazd Kongresu
Polonii amerykańskiej.
(sd)
„WOLNA EUROPA" PRZECIWKO
LONDYŃSKIEMU
„DZIENNIKOWI POLSKIEMU"
Londyński cywilny sąd rozpatrywał
29 VI br skargę kierownika sekcji pol
skiej rozgłośni monachijskiej „Wolnej
Europy" — J. Nowaka o zniesławienie
przeciwko b. wydawcom
Dziennika
Polskiego — L. Kirkienowi i T. Horko.
Powodem była kampania prasowa pro
wadzona przez wspomniane pismo od
listopada 1956, a szczególnie inkrymi
nowany artykuł z 20 lutego 1958, gdzie
zarzucono
Nowakowi
„współpracę
z wywiadem amerykańskim."
Obie strony doszły do porozumienia,
ponosząc solidarnie koszty procesowe.
J. Nowak otrzymał zadośćuczynienie
w następującym oświadczeniu opubli
kowanym na łamach Dziennika 1. VII
br.: „Zamieszczone w Dzienniku zarzu
ty i twierdzenia są nieprawdziwe i po
zbawione wszelkiej podstawy. Wydaw
nictwo i redakcja odwołują je niniej
szym kategorycznie i całkowicie bez
jakichkolwiek zastrzeżeń".
Powodem polubownego załatwienia
sprawy była, nie tylko zmiana kierow
nictwa redakcji Dziennika, ale przede
wszystkim obawa, że obecny proces,
podobnie jak i lutowy — Narodowiec
kontra Dziennik (zob. Zeszyty
Praso
znawcze nr 1 s. 99) — nie wzmocni,
lecz ośmieszy i osłabi tak już problema
tyczny prestiż polityczny reakcyjnych
ugrupowań emigracyjnych.
(sdz)
„ECHO POLSKIE" DĄBROWSKIEGO
Wydawany w Buenos Aires tygod
nik Glos Polski
drukuje
artykuły
przedstawiające dzieje prasy polonij
nej w Argentynie. Tematem pierw
szego z nich było omówienie działal
ności Adama Dąbrowskiego, emigran
ta socjalisty, towarzysza walki Lud
wika Waryńskiego. Dąbrowski był je
dnym ze współoskarżonych w krakow
skim procesie Waryńskiego. Dąbrow
ski, jako drukarz-fachowiec, oddał du
że usługi dla wydawania w Argentynie
w latach 1913—1915 dekadówki Echo
Polskie, (k)
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DZIEJE POLSKIEJ PRASY
W KANADZIE
Dr Wiktor Turek, który jest dyrek
torem Instytutu Polskiego w Kanadzie
pracuje nad historią polskiej prasy
w tym kraju. Książka, która będzie
wynikiem jego pracy, ma się ukazać
w języku angielskim pt. „Polish-Lan
guage Press in Canada".
(p)
WYBÓR WŁADZ SYNDYKATU
DZIENNIKARZY WE FRANCJI
We Francji przeprowadzono wybory
nowego zarządu tzw. Polskiego Syn
dykatu Wolnych Dziennikarzy. W skład
zarządu weszli: M. Czarnecki — pre
zes, J. Jankowski — wiceprezes, J. J a guczański — sekretarz, M. Jóźwiak —
skarbnik oraz ks. W. Tokarek. Delega
tem do związku dziennikarzy w Lon
dynie wybrano S. Paczyńskiego.
(sdz)
POLSKI PROGRAM
W EDMONTON I VAL D'OR
W każdą niedzielę nadawany jest
przez radiostację w Edmonton (zach.
Kanada) półgodzinny program polski
przez miejscową radiostację. Polonia
w Edmonton korzysta bezpłatnie z moż
ności nadawania tej audycji na równi
z innymi grupami etnicznymi. W pro
gramie podawane są komunikaty z ży
cia Polonii, ważniejsze wiadomości
z kraju, pogadanki okolicznościowe oraz
muzyka polska. Podobny program na
dawany jest w Val d'Or (prow. Que
bec), (к)

POLAK — DYREKTOREM AGENCJI
Emka Press to nazwa nowej agencji
argentyńskiej powstałej w Buenos
Aires, której dyrektorem jest Polak
Witold Kuss, współpracownik polonij
nego Kuriera Polskiego. Również Pol
ka, Bogumiła Mkhalewicz, prowadzi
sekretariat agencji. (Ъ)

ORGANIZACJE

MIĘDZYNARODOWE

SESJA MOD
Od 7 do 9 lipca obradowała w Le
ningradzie sesja komitetu wykonaw
czego Międzynarodowej
Organizacji
Dziennikarzy (MOD). W sesji wzięli
udział przedstawiciele Albanii, Bułga
rii, Chin, Czechosłowacji, Finlandii
Francji, Korei, Monogolii, NRD, Pol
ski,
Rumunii,
Węgier,
Wietnamu
i Związku Radzieckiego. Polskę repre
zentowali red. red. M. Bańkowicz, M.
Hofmann i S. Mojkowski.
Na sesji omówiono m. in. przygoto
wania do II światowego spotkania
dziennikarzy w Baden, rolę dziennika
rzy w rozwijaniu międzynarodowych
stosunków, sprawę pomocy prześlado
wanym dziennikarzom Manolisowi Glezosowi i Henri Allegowi, obchody Dnia
Solidarności Dziennikarzy, który przy
pada 8 września i wiele innych pro
blemów.
Na zakończenie sesji przyjęto rezo
lucję o przystąpieniu do MOD Związku
Dziennikarzy Iraku, o stosunku MOD
do drugiego światowego spotkania
dziennikarzy, o pomocy dla słabo roz
winiętych krajów Azji, Afryki i Ame
ryki Łacińskiej w dziedzinie rozwoju
prasy i radiofonii, o wolności prasy i in
formacji i przeciwnikach międzynaro
dowej współpracy dziennikarzy. Uchwa
lono również rezolucję o roli i odpo
wiedzialności dziennikarzy w dziele
rozwijania międzynarodowych stosun
ków. Komitet' wykonawczy MOD za
twierdził referat o działalności orga
nizacji i plany na przyszłość a także
pracę sekretariatu generalnego, (g)
Z FUNDUSZÓW
ROCKEFELLEROWSKICH
Utrzymujący się z funduszów rockefellerowskich Międzynarodowy Instytut
Prasy w Zurichu otrzymał dalsze środ
ki finansowe — dwukrotne dotacje na
sumę 116 700 dolarów przeznaczone
przede wszystkim na prace „badawcze"
mające na celu wzmocnienie oddziały
wania Zachodu na prasę krajów azja
tyckich, (g)

PREZES FEDERACJI
PRASY ETNICZNEJ

KONGRES KRYTYKÓW
TEATRALNYCH

Delegaci kanadyjskiej Federacji Prasy
Etnicznej, skupiającej prasę różnych
grup etnicznych w Kanadzie, w tym
także prasę polską, wybrali swym pre
zesem przedstawiciela tygodnika po
lonijnego Czas, sędziego Lindall z Win
nipeg. (Ъ)

W końcu czerwca obradował w Pa
ryżu III Kongres Międzynarodowej
Federacji Krytyki Teatralnej z udzia
łem przedstawicieli krytyków teatral
nych z 20 krajów. Z Polski w Kongre
sie uczestniczyli: E. Csato, A. Grodzic
ki i R. Szydłowski. Tematem posiedzeń
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były zagadnienia szkolenia kadr kry
tyków teatralnych oraz rozwoju mię
dzynarodowej współpracy. Zgłoszono
również wniosek o przyznawanie doro
cznej międzynarodowej nagrody kry
tyki teatralnej. Prezesem Międzynaro
dowej Federacji Krytyki Teatralnej
wybrany został krytyk belgijski — R.
Chesselet, prezesem francuskim
—
M. Capron, krytyk teatralny Combat.
W skład zarządu Federacji weszło rów
nież dwu krytyków polskich: Roman
Szydłowski — wiceprezes oraz August
Grodzicki (członek stałego sekretariatu).
(dz)
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
„INTERNACIA JURNALISTA"
Światowy
Związek
DziennikarzyEsperantatystów (Tutmonda Esperantista Jurnalista), mający swą siedzibę
w Sofii, przystąpił do wydawania swego
organu — Internacia Jurnalista. Re
daktorem pisma jest Ivan Keremidciev.
W ostatnim numerze periodyku jest
wiele materiału poświęconego sprawom
wymiany informacji prasowej. M. in.
dziennikarz jugosłowiański Żeljko Takać pisze na temat wycinków praso
wych, podkreślając ich przydatność
w pracy redakcyjnej.
W numerze zamieszczono również
sprawozdanie z ostatniej narady świa
towej organizacji dziennikarzy-esperantystów. W skład wybranego zarzą
du weszli: prezes — Olav Thormodsen
(Norwegia!), wiceprezes — Niilo Kavenius (Finlandia), sekretariat — Dino
Fabris (Włochy), Maria Vogel (NRF),
Ivan Keremidciev, Żeljko Takać oraz
Jerzy Grum (Polska), (sdz).
TELEWIZJA W ŚWIECIE
Wg danych szwajcarskiej Neue Zür
cher Zeitung w końcu 1959 roku w
świecie było ponad 85 min telewizorów,
z czego w Ameryce Pin. 55 min, w
Europie ok. 23 min (w porównaniu
z poprzednim rokiem wzrost o 5 min)
Z tych samych danych wynika, że
aparaty telewizyjne pod względem licz
by mieszkańców są najbardziej popu
larne w Australii i Nowej Zelandii.
W Europie najwięcej telewizorów
posiada W. Brytania — 10 min, NRF —
3,5, Włochy — 1,5, Francja — 1,4. Z
krajów socjalistycznych (poza ZSRR):
NRD — 550 tys., Czechosłowacja —
ok. 500 tys. i Polska — 250 tys.
Związek Radziecki posiada ok. 5
min odbiorników telewizyjnych (w po
równaniu z ub. r. wzrost o 2 min.).
W kraju tym działają obecnie 83 stacje
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telewizyjne, których program odbiera
ponad 70 min osób. W bież. siedmiolatce planuje się tu wybudowanie ok.
100 nowych stacji telewizyjnych i prze
kaźnikowych, zaś liczba posiadających
odbiorniki telewizyjne ma wzróść do
25 min. (sdz)
AMERYKA ŚRODKOWA
TELEWIZJA W AMERYCE
ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ
Amerykańskie
czasopismo
Vision
opublikowało dane statystyczne o roz
woju telewizji na tym kontynencie.
Z danych tych wynika, że na 20 kra
jów tylko 3 (Boliwia, Ekwador i Para
gwaj) nie posiadają własnych stacji na
dawczych. Więcej niż 10 stacji posiada:
Kuba — 24 (365 tys. odbiorników),
Meksyk — 19 (500 tys.) Wenezuela —
11 (200 tys.) Brazylia — 10 (850 tys,),
5 państw Ameryki Środkowej utwo
rzyło wspólne towarzystwo, które od
bierać będzie programy
American
Brodcasting Co z Nowego Jorku.
„ABC" udzielać będzie również pomocy
technicznej telewizji tych krajów, (d)
KONFERENCJA
STUDENTÖW-DZIENNIKARZY
W Meksyku odbyła się konferencja
poświęcona prasie studenckiej — me
ksykańskiej, krajów Środkowej Ame
ryki i basenu Karaibskiego, w której
wzięli udział delegaci z Meksyku, J a 
majki, Haiti, Salwadoru, San Domingo,
Porto Rico, Panamy, Wenezueli, Hon
durasu i Kuby oraz obserwatorzy z
USA i Holandii. W przyjętej na za
kończenie konferencji rezolucji stwier
dzono, że najważniejszym zadaniem
prasy studenckiej jest zacieśnianie
przyjaźni i jedności studentów wszyst
kich krajów, a także zdecydowane
zwalczanie reżimów dyktatorskich, (g)
CHILE
PRASA KOMUNISTYCZNA
Organem teoretycznym partii komu
nistycznej w Chile jest czasopismo
Principios, a dziennikiem partyjnym El
Siglo. Dziennik ten kolportowany jest
w zasadzie podobnie jak i inna prasa
chilijska przez sprzedawców ulicznych
i specjalne agencje Krajowego Zrzesze
nia Prasowego, obejmującego wszystkie
przedsiębiorstwa prasowe w Chile.
Niezależnie od tego partia utworzyła
niedzielne brygady komunistów kol
portujących prasę po domach, przywią
zując wagę do tej akcji nie tylko ze
względu na wzrost nakładu, ale i jej
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znaczenie polityczne. Jak podaje mieś.
Problemy pokoju i socjalizmu w ciągu
półrocza brygady te zwiększyły sprze
daż gazet z 3.800 do 7.500 egz. W akcji
kolportażowej brali udział członkowie
КС i funkcjonariusze partyjni niższych
instancji, (k)
CZECHOSŁOWACJA
UCHWAŁA КС KPCz
W SPRAWIE TELEWIZJI I RADIA
Wzrastająca
popularność
telewizji
jako środka informacji w społeczeń
stwie czechosłowackim (codziennie pro
gramy ogląda ok. 2 min. osób), była
powodem dla którego КС KPCz doko
nał wnikliwej oceny pracy tej pla
cówki. W podjętej uchwale podkreślone
zostały osiągnięcia telewizji w zakresie
służby informacyjnej, jak i jej niedo
ciągnięcia. Program — zdaniem uchwa
ły — jest „niedostatecznie nasycony
problematyką rozwoju społeczeństwa
socjalistycznego i słabo reaguje na pro
blemy nurtujące ludzi. Szereg progra
mów cechuje niski poziom ideologicz
ny". Podkreśla się również, że poszcze
gólne audycje są bardzo nierówno
mierne. Powodem jest „niedostateczne
przygotowanie ideowe i zawodowe nie
których pracowników telewizji, braki
w zakresie kierowania i organizacji
pracy, częste uciekanie się do improwi
zacji i brak systemu planowania".
Uchwała postuluje m. in.:
— stworzenie odpowiedniego zaple
cza literacko-artystyczno-publicystycznego dla telewizji;
— większą dbałość w przygotowywa
niu komentarzy dotyczących wydarzeń
międzynarodowych i krajowych;
— poszukiwanie coraz bardziej atra
kcyjnych form działania;
— położenie większego nacisku na
popularyzację ekonomiki i produkcyj
nej tematyki wiejskiej;
— organizowanie kursów językowych
oraz cykli wykładów uniwersytetu
wieczornego dla pracujących.
Spełnienie tych postulatów ma ułat
wić m. in. obowiązek występowania
w telewizji odpowiedzialnych działaczy
partyjnych, państwowych i gospodar
czych. W dalszym ciągu uchwała prze
widuje rewizję zasady wyświetlania
filmów, które już zeszły z ekranów
i ustanawia prawo telewizji do bez
płatnej transmisji imprez teatralnych,
sportowych i koncertów .

121
Telewizja czechosłowacka podporząd
kowana bezpośrednio КС Partii, dzia
łała do końca ub. r. w powiązaniu z ra
diem. Dopiero na początku I960 r.
zostało utworzone samodzielne przed
siębiorstwo p. n. „Telewizja Czechosło
wacka". Z końcem 1958 r. w Czecho
słowacji było zarejestrowanych 328 tys.
odbiorników telewizyjnych. Na 10 tys.
mieszkańców przypadają 243 aparaty.
Pod tym względem wśród państw euro
pejskich Czechosłowacja ustępowała je
dynie W. Brytanii (15081), Belgii (273),
oraz Danii (251). Obok rozbudowy sieci
stacji nadawczych i przekaźnikowych
„Telewizja Czechosłowacka" przygoto
wuje nadawanie programu w godzi
nach przedpołudniowych oraz urucho
mienie II programu.
*
W odniesieniu do radia uchwała wy
tyka „brak partyjnego podejścia do
różnych audycji, brak bojowej polemi
ki, krytycyzmu i głębszej analizy pro
blemów". Wiele audycji rozrywkowych
zostało określonych jako przeintelektualizowane, niezrozumiałe dla przecię
tnego słuchacza. Nowa struktura pro
gramu radia czechosłowackiego (wej
dzie w życie w 1963 r.) przewiduje
program ogólnopaństwowy („Czechosło
wacja II", 30% audycji w jęz. słowac
kim), programy narodowe, okręgowe
i powiatowe (radiofonia przewodowa,
codzienny 15-minutowy program lo
kalny). Program „Czechosłowacji II"
zostanie wyspecjalizowany w audy
cjach poważnych.
(sdz)
FRANCJA
G. ARNAUD PRZED SĄDEM
W środowisku dziennikarzy francus
kich szerokim echem odbił się proces
znanego dziennikarza i autora książki
„Cena strachu" Georges Arnaud. Pi
sarz został skazany przez trybunał
wojskowy na 2 lata więzienia z zawie
szeniem za odmowę udzielenia infor
macji na temat okoliczności, w jakich
uczestniczył w konferencji prasowej
zorganizowanej przez Henri Jeansona,
ściganego przez policję za utworzenie
organizacji wspomagającej powstańców
algierskich. Oskarżony odmówił zeznań,
gdyż był związany zawodową tajemnicą
dziennikarską. Stanowisko oskarżonego
poparli liczni świadkowie, m. in. J. P.
Sartre, S. de Beauvoir, J. Kessel, A.
Fontain, R. Lazurich (naczelny redak
tor prawicowej L'Aurore).
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Sąd jednak stanął na stanowisku, że
zasada dziennikarskiej tajemnicy za
wodowej nie jest uznana przez ustawo
dawstwo — stanowi jedynie tradycję
i obowiązek moralny, z którymi prawo
musi się liczyć w drastycznych mo
mentach, (sdz)
INDONEZJA
400 CZŁONKÓW
ZWIĄZKU DZIENNIKARZY
W Indonezji istnieje jeden związek
dziennikarzy, który zrzesza 400 człon
ków. Stołeczny oddział Związku (w
Dżakarcie) posiada własny Dom Dzien
nikarzy z salą kinową, restauracją,
itp. (g)
JAPONIA
TELEREPRODUKCJA GAZET
Pod takim tytułem Przegląd
Tech
niczny (nr 25 z I960) relacjonuje za
Elektronik (nr 2/60) wiadomość o zasto
sowaniu w redakcji japońskiego dzien
nika Asahi Shimbun
nowej metody
przesyłania tekstu gazety do innych
miejscowości. Metoda ta, oparta na sy
stemie faksymile, umożliwia jednoczes
ne wydawanie gazety w Tokio i innych
odległych miejscowościach.
Reprodukowaną kolumnę umieszcza
się na walcu aparatu nadającego, po
jego powierzchni przesuwa się punkt
świetlny. Umieszczony obok fotopowielacz wytwarza napięcie, przekazywane
do odbiornika, proporcjonalnie do ilości
światła odbitego od tekstu. W ciągu
godziny urządzenie takie może odebrać
4 strony formatu 58 X 43 cm. (dz)

JUGOSŁAWIA
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tyka oraz przyjęto nowy statut stowa
rzyszenia i omówiono wiele aktualnych
problemów
wydawniczych.
Obecnie
wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące
się wydawaniem gazet i czasopism zo
bowiązane są do przystąpienia do sto
warzyszenia. W referacie sprawozdaw
czym główną uwagę zwrócono na spra
wy związane ze wzrostem nakładów
i tytułów, co pociąga za sobą roczny
deficyt papieru sięgający 15 tys. ton.
Deficyt pokrywany jest z importu ko
sztem 1 830 000 dolarów, (g)
KUBA
ZAMKNIĘCIE 2 DZIENNIKÓW
W ciągu maja br. dwa opozycyjne
dzienniki kubańskie: Prensa Libra oraz
Diarió de la Marina zostały zajęte przez
grupy robotnicze. Wydawcy dziennika
Prensa Libra oskarżeni zostali o wy
dalanie zatrudnianych przez siebie pra
cowników. Diario de la Marina został
zajęty przez Związek Zawodowy Pra
cowników Przemysłu Graficznego oraz
Krajowy Związek Pracowników Prasy.
Oba związki wystąpiły z żądaniem do
rządu o zamknięcie dziennika i prze
kazanie jego majątku Krajowemu Za
rządowi Drukarń. Według doniesień
zachodniej prasy w Hawanie pozostają
jeszcze jedynie dwa pisma nastawione
opozycyjnie do rządu rewolucyjnego:
Informacion i El Crisol.
Diario de la Marina jest jednym z naj
starszych
dzienników
kubańskich,
istniejących już przeszło 100 lat. Pismo
od początków swego istnienia repre
zentowało rację stanu hiszpańskiego.
Z chwilą zwycięstwa dyktatury Batisty
(10 marca 1952) Diario de la Marina
stało się rzecznikiem tego rządu zwal
czając ruch rewolucyjny Fidela Castro.
(sd)

WSPÓŁPRACA TANJUG — MEN
Kamal El-Din El Hinnawi, dyrektor
agencji prasowej MEN w Zjednoczonej
Republice Arabskiej, podczas pobytu
w Belgradzie zawarł porozumienie o
zacieśnieniu współpracy z jugosłowiań
ską agencją Tahjug. (k)
SESJA JUGOSŁOWIAŃSKICH
WYDAWCÓW PRASOWYCH
Na kolejnej sesji jugosłowiańskiego
stowarzyszenia przedsiębiorstw praso
wych wybrano nowe władze na czele
z redaktorem naczelnym gazety Poli

NRD
MASZYNY „POLYGRAPHU"
Maszyny niemieckich zakładów wy
twórczych
urządzeń
poligraficznych
„Polygraph" cieszą się uznaniem na
całym świecie; trzy grupy wyrobów
tych zakładów uzyskały oznakę wyso
kiej jakości NRD, 12 grup oznakę „S",
28 grup oznakę jakościową „1". Już
od roku 1947 „Polygraph" odnowił da
wne stosunki handlowe z odbiorcami
w Holandii i Szwajcarii. W roku 1958
wyeksportowano 75°/o ogólnej produkcji
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do 103 krajów. Wzrósł również wskaź
nik produkcji ze 100 w 1950 r. do 220
w 1958, zaś na rok 1965 planowany jest
wzrost do 630.
„Polygraph" wprowadza do produk
cji coraz to nowe typy maszyn: w r.
1958 — 14 (oraz 13 ulepszeń), w 1959 —
21 (oraz 21 ulepszeń). M. in. weszła do
produkcji dwuobrotowa maszyna do
drukowania książek „ZT-10" osiągająca
wydajność 3 tys. arkuszy na godz., raałorolkowa maszyna offsetowa „RZO
-2" — 8—10 tys. ark. na godz., co
przy czterech kolorach daje 40 tys. od
bitek drukarskich. 31 takich maszyn'
zakupiła Kanada i USA. (sdz)

z ub. rokiem nakład pisma obniżył
się o przeszło 100 tys. egzemplarzy
i wynosi obecnie 1.400.000. Tegoroczny
deficyt wyniesie ok. 225 tys. funtów.
Zdaniem wydawcy powodem spadku
popularności dziennika są więzy łączące
go z ruchem labourzystowskim i dla
tego Odhams Press, które jest gotowe
do utrzymania „tradycyjnej linii ruchu
labourzystowskiego" dziennika zastrzega
sobie jednak wolną rękę „odnośnie po
szczególnych zagadnień, które stoją na
porządku dziennym". Stanowiska tego
nie chce poprzeć TUC, zdaniem którego
powodem wzrastającego deficytu jest
zła praca kolegium redakcji, (d)

PRODUKCJA TELEWIZORÓW
Rozwój tej produkcji obrazują trzy)
liczby porównawcze: w roku 1957 —•
100.000 telewizorów, w 1959 — 300.000
w 1961 według planu — 560.000. (p)

CENNIK
The Journalists, organ National Union
of Journalists podaje, proponowane
przez ten związek wysokości honora
rium za materiały umieszczane w pra
sie periodycznej.
Czasopisma angielskie podzielono na
cztery grupy: do pierwszej należą pi
sma periodyczne o charakterze ogól
nym, do drugiej pisma specjalisty
czne, do trzeciej periodyki poświę
cone sprawom handlu i techniki, w
czwartej znajdują się pozostałe. Wyso
kość honorarium zależy od przynależ
ności pisma do danej grupy. Artykuł
publicystyczny zawierający 1000 słów
ceniony jest od 5 do 20 gwinei, reportaż
nie mniej niż 3 szylingi za 50 słów. Ilu
stracje w zależności od wielkości — od
2 do 25 gwinei.
Przykładowo zaliczany do drugiej
grupy New Statesment powinien płacić
za artykuł publicystyczny — 15 gwinei,
za ilustracje (w tym również za foto
grafie): pełnostronicową 15 gwinei, półstronicową — 10, małą — 3 gwineje. (3P)

NRF
PISMA NACJONALISTÓW
UKRAIŃSKICH
NRF stała się, dzięki opiece władz
bońskich, centralą wydawniczą ukraiń
skich emigracyjnych elementów na
cjonalistycznych spod znaku Bandery.
Według informacji Wojciecha Sulewskiego (Tygodnik
Demokratyczny
nr
21/365) gazety byłych członków OUN,
dywizji SS-Galizien i UPA wydaje mo
nachijska drukarnia „Cycero", która
w okresie międzywojennym drukowała
materiały dla OUN, a w 1953 r. wy
puściła w świat osławioną „Historię
Ukraińskiej Powstańczej Armii". Wśród
pism wydawanych przez „Cycero" jest
najbardziej agresywny i profaszystowski organ byłych członków UPA Szlach
Peremohy. W Monachium ukazuje się
także Suczastna Ukraina i mieś. Euro
pejski Ruch.
Nacjonalistyczne pisma ukraińskie
wydawane są także w innych krajach:
Anglii (Londyn, tyg. Ukraińska
Dum
ka), Kanadzie i Francji, (r)
WIELKA BRYTANIA
SPÓR O RENTOWNOŚĆ
Toczy go kierownictwo koncernu
prasowego Odhams Press — wydawca
Daily Herald z angielską centralą
Związków Zawodowych — TUC (udzia
łowcem 49 proc. akcji pisma), powo
dem zaś jest stale zmniejszająca się
poczytność dziennika. W porównaniu

WŁOCHY
„EUROPA LITTERARIA"
Pod takim tytułem ukazało się we
Włoszech nowe czasopismo literackie
redagowane przez Giancario Vigorelli,
znanego działacza na rzecz porozumie
nia między Wschodem a Zachodem.
Pierwszy numer przyjęty z zaintere
sowaniem zawierał m. in. utwory Salvatore Quasimodo, Nicolas Guillena,
Surkowa, Vittoriniego, Aragona i Czakowskiego. (dz)
RADIO O WIELKICH DZIENNIKACH
I Grandi Giornali Stranieri — to
cykl audycji poświęconych poszczegól-
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nym wielkim dziennikom o zasięgu
światowym, nadawany przez włoskie
radio. Np. w audycji takiej poświęco
nej dziennikowi The Times mówiono
o jego historii, organizacji redakcji,
stałych rubrykach pisma, znaczeniu
jego artykułów wstępnych itd. Podano
również kilka sylwetek redaktorów
lub właścicieli dziennika, cytowano
niektóre artykuły, podano wydarzenia
z historii pisma i anegdoty. Audycja
miała przerywniki muzyczne.
Dzięki swemu charakterowi, wręcz
rozrywkowemu, audycje o wielkich
dziennikach cieszą się znacznym po
wodzeniem wśród słuchaczy, (b)
WĘGRY
PRASA — RADIO — TELEWIZJA
Nowy tom Rocznika Statystycznego,
który ukazał się na Węgrzech zawie
ra m. in. dane (do r. 1958 włącznie),
dotyczące prasy, radia i telewizji.
Przytoczone w Roczniku liczby obra
zują jak kształtował się na Węgrzech
rozwój prasy od roku 1950 tak pod
względem ilości tytułów jak i nakła
dów.
Podczas gdy w 1950 r. ogólna ilość
wydawanych periodyków (w tym pra
sa codzienna) wyrażała się liczbą 334
tytułów, w r. 1958 ukazywało się już
577 periodyków. Wzrost ilości tytułów
dotyczy jednak jedynie tygodników
i dwutygodników bowiem równocześ
nie, zmniejszyła się nieco ilość gazet
codziennych i znacznie ilość miesięcz
ników. W 1950 r. ukazywały się 24
dzienniki, a w 1958 r. 22. Miesięcz
ników wydawano w 1950 r. — 198,
w 1958 r. — 169.
Wzrost nakładów dotyczy całej pra
sy. W 1950 r. ogólny nakład wynosił
474,5 mil, w tym na dzienniki przy
padało 290,8 mil. egzemplarzy. W 1958
r. nakłady przedstawiały się następu
jąco: dzienniki — 375,3 mil., tygodni
ki — 164,1 mil., dwutygodniki — 9,6
mil., miesięczniki — 20,5 mil. egzem
plarzy.
Największy przeciętny nakład dzien
ny osiągnął w 1958 r. organ centralny
Nepszabadsag — 589 tys. egzemplarzy,
podczas gdy nakłady innych pism cen
tralnych wahały się w granicach od
65 tys. egzemplarzy do 183 tys. Nakła
dy poszczególnych gazet wojewódzkich
fkomitatskich) wymienionych w Rocz
niku wynosiły od 12 do 36 tys. egzem
plarzy. W tym samym czasie nakłady
poszczególnych czasopism sięgały prze
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ciętnie od 19 tys. do 451 tys. egzem
plarzy.
A oto jak przedstawiał się na Wę
grzech od 1925 r. do 1958 r. rozwój
sieci abonentów radiowych: 1925 r. —
16,9 tys. (Budapeszt 8,8), 1939 r. — 419,2
tys., 1949 r. — 539,2 tys. (Budapeszt —
203,5 tys.), 1958 r. — 1962, (Budapeszt
— 565,6 tysJ). Na 1000 osób przypada
obecnie 198 abonentów radiowych łą
cznie z abonentami sieci transmisyj
nej.
Ilość abonentów telewizji wynosiła
w r. 1958 — 16 tys. osób. (mg)
ZWIĄZEK RADZIECKI
RADZIECCY CZYTELNICY
O „POLSZY"
W drugiej połowie maja br. w mos
kiewskim Domu Przyjaźni odbyło się
zorganizowane
przez
Towarzystwo
Przyjaźni Radziecko — Polskiej spot
kanie czytelników Polszy z redaktorem
naczelnym tego pisma — Stefanem
Swierzewskim. Zdaniem dyskutantów
pismo jest dla szerokiej publiczności ra
dzieckiej jedynym praktycznie źródłem
szerszej informacji o Polsce. Z uzna
niem spotkał się dział mody, artykuły
o architekturze, meblach, urządzaniu
mieszkań. Zdaniem niektórych dysku
tantów Polsza jest najlepszym i najbar
dziej popularnym w ZSRR pismem
wydawanym w krajach demokracji lu
dowej dla czytelników radzieckich.
Najczęstsze zarzuty to: zbyt mała ilość
sylwetek i reportaży dotyczących kon
kretnych ludzi — robotników, członków
spółdzielni produkcyjnych,
artystów
(„pismo pokazuje Polaków jednostron
nie — jako estetów, miłośników ma
larstwa abstrakcyjnego, bywalców ka
wiarni" — z wypowiedzi Sadanowej —
prac. nauk. Instytutu Slawistyki). Czy
telnicy domagali się zwiększenia infor
macji o młodzieży, wsi, współczesnej
literaturze (Dygat, Andrzejewski, A.
Rudnicki). Domagano się również po
pularyzowania wszystkich kierunków
polskiego malarstwa, a nie jedynie
abstrakcjonizmu. (sdz)
NOWY MIESIĘCZNIK
Od l października wychodzić ma
zamiast miesięcznika Czto czitać (Co
czytać) nowe czasopismo — W mirie
knig (W świecie książek). Będzie to
organ Ministerstwa Kultury ZSRR
i Ministerstwa Kultury RSFR. Nowe
krytyczno-bibliograficzne
czasopismo
przeznaczone będzie dla masowego od-
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biorcy, propagując utwory literackie
wydawane przez wszystkie wydawnic
twa radzieckie. Przed pismem posta
wiono zadania propagowania książek
i znajomości bibliografii, rozszerzenie
horyzontów kulturalnych czytelnika,
formowanie poczucia estetyki, a także
pomoc młodzieży w dokształcaniu bez
odrywania się od pracy. Objętość W
mirie knig wynosić będzie siedem ar
kuszy drukarskich, (g)
WSZECHZWIĄZKOWY ZLOT
400 młodzieżowych korespondentów
— chłopców i dziewcząt ze wszystkich
stron Związku Radzieckiego oraz re
daktorów pism młodzieżowych zgro
madził wszechzwiązkowy zlot, który
odbył się 30 czerwca w Moskwie,
w Domu Kultury wydawnictwa Prawda.
Referat zasadniczy wygłosił na zlocie
redaktor naczelny Komsomolskiej
Pra
wdy — Woronow. Młodzi radzili na
zlocie nad dalszym rozwojem ruchu
młodzieżowych korespondentów, tzw.
„junkorow". (g)
KOLOROWA TELEWIZJA
DZIŚ I JUTRO
Przez kilka lat pracował kolektyw
naukowców i inżynierów Elektrotech
nicznego Instytutu Łączności im. M.
A. Boncz-Brujewicza, Komitetu Rady
Ministrów ZSRR do spraw radioelek
troniki oraz przedsiębiorstw Moskwy
i Leningradu nad stworzeniem właści
wego systemu telewizji kolorowej. Pra
cownikom Instytutu udało się stworzyć
nowy system audycji kolorowych —
ekonomiczniejszy od innych i nie wy
magający tak silnego oświetlenia.
Przed twórcami kolorowej telewizji
stanęło zadanie wypracowania takiego
systemu, który pozwalałby na nadawa
nie audycji na tych samych częstotli
wościach co telewizja czarno-biała.
Umożliwia to bowiem odbieranie audy
cji kolorowych przez zwykłe telewizory
i na odwrót — audycji czarno-białych
przez odbiorniki dostosowane do tele
wizji kolorowej.
W związku z tym rozwiązano wiele
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zadań naukowych i technicznych. Po
nadto rozwiązano problem wymiany
programów telewizyjnych z innymi
krajami europejskimi, gdzie istnieje
nieco inny system kolorowej telewizji.
Pierwsze doświadczenia z nowym sy
stemem wykazały, że kolory odbiegają
od rzeczywistości. Spowodowało to ko
nieczność włączania do kanału prze
kaźnika urządzenia elektronowego. Ko
lory na ekranie zbliżyły się do rzeczy
wistych.
Kolorowa telewizja w ZSRR pow
stała już dawno — obecnie jest ona
udoskonalana. Będzie ona mieć w przy
szłości ogromne znaczenie, m. in. słu
żyć będzie do demonstrowania opera
cji chirurgicznych, znajdzie zastosowa
nie w metalurgii, chemii, przemyśle
tekstylnym, przy badaniu głębin mor
skich oraz planet systemu słoneczne
go.
Obecnie przeprowadzane są w Związ
ku Radzieckim pierwsze próby nad
stworzeniem systemu nadawania i od
bierania obrazu stereoskopowego.
<9)
DALSZY ROZWÓJ TELEWIZJI
W ZSRR przeprowadzana jest linia
telewizyjna łącząca Wilno i Kalinin
grad z Leningradem. Oprócz tego je
szcze w tym roku rozpocznie się bu
dowa linii między
przedmieściem
Berlina — Adlershof i Kaliningradem.
Linia ta umożliwi wymianę programów
telewizyjnych między NRD, radziecki
mi republikami nadbałtyckimi i Lenin
gradem.
Na południu — w Ormiańskiej SRR
wybudowano stację przekaźnikową na
górze Aragac (3.860 m. npmj, która po
zwoli na retransmisję programów tele
wizyjnych z Moskwy, Erywania, Tbili
si i Baku. (g)
TELEWIZJA — SACHALIN
Zakończona została budowa w Jużno-Sachalińsku nowego centrum te
lewizyjnego. Jest to najdalej na wschód
wysunięta placówka telewizyjna ZSRR.
(P)
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(Maj—czerwiec
DNI OŚWIATY, KSIĄŻKI I PRASY
W tym roku Dni odbyły się pod
naczelnym hasłem
upowszechnienia
książki i prasy technicznej oraz popu
laryzacji dorobku ziem zachodnich
i północnych w życiu społecznym, eko
nomicznym i kulturalnym. W okresie
Dni zorganizowano wiele imprez po
pularyzujących prasę, np. spotkań re
dakcji z czytelnikami. Znaczną aktyw
ność przejawiły mniejsze ośrodki wo
jewódzkie jak np. rzeszowski. Nie spo-r
sób wymienić tutaj wszystkie imprezy
z okresu Dni, więc tylko przykładowo
i ważniejsze:
— Towarzyskie spotkania dziennika
rzy warszawskich z przedstawicielami
ambasad i korespondentami prasowymi
krajów socjalistycznych w Domu Dzien
nikarza im. Bruna (4. V).
— Lublin odwiedził attache praso
wy Ambasady ZSRR w Warszawie Igor
Stiepanow i korespondent Prawdy w
Polsce Leonid Romanowicz. Spotkania
z dziennikarzami lubelskimi i studen
tami (5 i 6. V).
— Wrocław (ratusz), Wystawa książ
ki, p r a s y , dokumentów (V).
— Przemyśl, Wystawa 1000 lat Prze
myśla w książce i prasie (V).
•— Olsztyn. Wystawa obrazująca dzie
je prasy polskiej na Warmii i Mazu
rach od pierwszych wydań Poczty Kró
lewieckiej z r. 1718 (V).
— Opole. Wmurowanie tablic pamią
tkowych na domu przy ul. Jana Langowskiego, gdzie w latach 1912—1939
mieściły się redakcje pism polskich
oraz na domu przy ul. Koraszewskiego,
gdzie żył i pracował wydawca i re
daktor Gazety Opolskiej B. Koraszewski.
— Łódź. Wystawa prasy łódzkiej
z lat 1863—1944, obejmująca około 200
tytułów (8. V — otwarcie).

1960)
JUBILEUSZE
— 10-lecie Sztandaru Młodych, dzien
nika — organu КС ZMS. Z tej okazji
kilkunastu dziennikarzy zostało ude
korowanych Krzyżami Zasługi (1. V).
— 10-lecie tygodnika
Spółdzielnia
Produkcyjna (4. V).
— Numer 100 tygodnika
Argumenty,
pisma Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli
(4. V).
— 50-lecie pracy zawodowej Józefa
A d a m c z y k a , maszynisty typografi
cznego Zakładów Drukarskich RSW
Prasa w Katowicach.
— 15-lecie Dziennika
Bałtyckiego,
najstarszego z wydawanych po woj
nie dzienników na Wybrzeżu Gdań
skim (19. V.).
— 60-lecie pracy jednego z najstar
szych dziennikarzy polskich 80-letniego
red. Leona R e i n s c h m i d t a. Pracę
zawodową rozpoczął w 1900 r. jako se
kretarz red. Gazety Warszawskiej
(2.
VI).
— 750-ty kolejny, jubileuszowy dzien
nik telewizyjny nadany został 5. VI.
— Numer 600 tygodnika Film (5. VI).
— Numer 100 tygodnika Kraj Rad
(U. V).
— Numer 100 Tygodnika
Morskiego
(12. VI).
— 35-lecie pracy Kazimierza R o zm y s ł o w i c z a , dziennikarza sporto
wego z Łodzi (15. V).
— 15-lecie Głosu Robotniczego, dzien
nika KW PZPR w Łodzi. Pismo otrzy
mało Honorową Odznakę m. Łodzi od
Prezydium Rady Narodowej (18. VI).
— Numer 150 tygodnika Panorama
Północy (20. VI).
— Numer 500 pisma poświęconego
sprawom handlu zagranicznego Rynki
Zagraniczne (20. VI).
— Numer 100 wychodzącego od 8
lat miesięcznika Głos Wolsztyński (VI).
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— Numer 500 tygodnika ilustrowane
go Sportowiec (VI).
— 5-lecie Kwartalnika
Opolskiego,
organu Opolskiego Towarzystwa Przy
jaciół Nauk (VI).
— Numer 50 miesięcznika teatralne
go Dialog (VI).
— Numer 1000 popołudniowego dzien
nika Wieczór Wybrzeża (VI).
— 35-lecie pracy zawodowej kierow
nika działu ilustracyjnego w tyg. Sto
lica, seniora polskich fotoreporterów
Janusza S m o g o r z e w s k i e g o (28.
VI).
ODZNACZENIA
— Wśród odznaczonych z okazji Dni
Morza przez ministra żeglugi odznaką
zasłużonego pracownika morza było 10
dziennikarzy. Złotą odznakę otrzymali
B. Wit Ś w i ę c i c k i (Głos Wybrzeża),
H. S o n n e n b u r g (kier. spółdz. Oranipress) A. S w i e r k o s z
(Wieczór
Wybrzeża), W. M ę ż n i с к i (Dziennik
Bałtycki). Srebrne — A. M ę c l e w s k i
(Dziennik Bałtycki),
J.
Ogrodnik
(Głos Pracy), Barbara T h o m a (Głos
Wybrzeża), J. L i n d n e r (Polskie Ra
dio), Z. K o s y c a r z (fotorep., Głos
Wybrzeża). Brązowa — T. L e b i o d a
(Dziennik
Bałtycki).
— Prezes RSW Prasa Mieczysław
Z a w a d k a odznaczony został odzna
ką Złotego Gryfa pomorskiego przyzna
ną mu przez prezydium MRN Szczecina
(25. V).
— Dyrektor Szczecińskich Zakładów
Graficznych Henryk
Narkiewicz
oznaczony został Złotym, a jego zastęp
ca, dyr. techniczny Jerzy P o r a d z k i
Srebrnym Krzyżem Zasługi (28. VI).
— Stowarzyszenie Polskich Artystów
Muzyków nadało redakcji Życia War
szawy dyplom uznania za popularyza
cję życia muzycznego w Polsce (30. VI).
NAGRODY
— W konkursie na najlepszy arty
kuł w prasie codziennej, omawiający
VI Konkurs Chopinowski, przyznano
trzy równorzędne wyróżnienia J. K a ńs к i e m u z Trybuny Ludu, L. T e r p ił o w s k i e m u z Głosu Pracy i Ewie
К o f i n ze Słowa Powszechnego (wrę
czenie 4. V).
— Zarząd oddziału wrocławskiego
SDP przyznał doroczną nagrodę za
osiągnięcia w określonej dziedzinie
pracy dziennikarskiej Halinie Ż yw i e ń-G a r l i ń s k i e j (Magazyn Ga
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zety Robotniczej) za cotygodniowe wy
wiady „Agnieszki".
— Z okazji Dni Oświaty, Książki
i Prasy jury pod przew. Wł. Sokorskie
go przyznało nagrody kilkudziesięciu
twórcom i realizatorom najlepszych
audycji radiowych i telewizyjnych w
1959 r. Wśród nagrodzonych — za pracę
typowo dziennikarską wyróżnieni zo
stali: zespół redakcji „Warszawska
Fala" za reportaże dźwiękowe, T. Z im e с к i z Zielonej Góry za reportaże
i publicystykę z Ziem Zachodnich, A.
Mularczyk
za reportaż „Kropka
ale nie koniec", A. K u ł a k o w s k i
z Wrocławia za reportaż naukowy, W.
D o b r o w o l s k i z Katowic za repor
terkę sportową, Harry Y a r i s za re
portaże z Ziem Zachodnich nadawane
w programie zagranicznym, K. L ub e 1 с z у к za publicystykę w telewizji
(wręczenie 7. V.).
— Nagroda artystyczna wrocławskiej
prasy, ustanowiona przez Wrocławskie
Wydawnictwo Prasowe, przyznana w
r. I960 została Józefowi P i e г а с к i em u za całokształt teatralnej i radio
wej pracy aktorskiej ("wręczenie 16. V).
— Nagrody im. Bruna przyznawane
w corocznym konkursie SDP dla mło
dych dziennikarzy otrzymali za rok
1959: I — W. S a d k o w s k i z Trybuny
Ludu, II — L. B a j e r z Gazety Ro
botniczej i B. Z a p a ł a ze Słowa Ludu,
III — A. S t r o ń s к a-S t o s z o w s k a
z Gazety Krakowskiej,
J. K o c h a ń 
s k i z Sztandaru Młodych i J. S z p e r k o w i с z z Życia Warszawy. Ponadto
przyznano wyróżnienia: J. A d o l f o w i
z Echa Krakowa, K. S. J a n k o w s k i e m u z Nadodrza i J. W a l a w s k i e m u
z Nowin Rzeszowskich
(decyzja jury
24. V, wręczenie 28. V).
— Rozstrzygnięcie konkursu praso
wego TRZZ, na który 101 autorów na
desłało 800 prac. W dziale publicystyki
przyznano trzy II nagrody T. J a w o r 
s k i e m u z Życia Gospodarczego, T.
K a j a n o w i z Nadodrza, J. Z a b o 
r o w s k i e m u z ZAP i dwie III na
grody I. R u t k i e w i c z o w i z Odry
oraz Z. S z u m o w s k i e m u z Tygod
nika Zachodniego. W dziale reportażu
przyznano trzy II nagrody, które otrzy
mali J. G r o n o w i e c k i z Od nowa,
J. R o s z k o z Dziennika Polskiego, T.
Z i m e с к i z Polskiego Radia i III na
grodę dla zespołu: H. J a n t o s, J.
K o ł t u n i a k i Z. R o m a n o w s k i z
Tygodnika Zachodniego. W dziale twór
czości radiowej I nagrodę otrzymał P.
N a p i ó r k o w s k i z Olsztyna. W dzia-
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le informacji I nagroda — St. C h e ł 
s t o w s k i z Życia Gospodarczego. W
dziale fotografii — II nagroda dla H.
G r z ę d y z CAF. (Uwaga: tam gdzie
nie wymieniono — nagrody I nie zo
stały przyznane).
Ponadto jury postanowiło wyróżnić
„List do profesora z NRF" J. W. G r a 
b s k i e g o i przyznać dodatkowo 4
nagrody
za
opracowania źródłowe
i
popularno-naukowe
dziennikarzy
i publicystów, przyznając je R. H a j d u k o w i , A.
Leśniewskiemu,
W. P ó ź n e m u , A. W. W a l c z a k ow i.
— Tegoroczną nagrodę publicystycz
ną Szczecina otrzymał W. D a n i s z e w 
s k i , dyr. rozgłośni Polskiego Radia.
— W konkursie na publikację praso
wą o książce i czytelnictwie na wsi,
ogłoszonym przez Międzyorganizacyjną
Komisję Upowszechnienia Książki, I
nagrodę otrzymali J. G ł o g o w s k i i S.
K i s i e c k i , za art. w Dzienniku
Lu
dowym, II nagrody: W. P i e t r u c z u k
i Z. B i ł g o r a j s k a (Zielony
Sztan
dar), III nagrody: J. R o s z к о (art. w
Świecie), H. P o g o r z e l s k i (Trybuna
Mazowiecka) i J. K a n i a
(Dziennik
Ludowy).
— Jedną z dorocznych nagród Lite
rackich im. M. Zaruskiego ustanowio
nych przez Klub Marynistów LPŻ
przyznano B. M i a z g o w s k i e m u za
całokształt 30-letniej pracy literackiej
i publicystycznej (20. VI).
— III ogólnopolski konkurs fotogra
fii prasowej z udziałem 80 fotorepor
terów (665 zdjęć) przyniósł I nagrodę
W. P r a ż u c h o w i , II — L. D u d l e y o w i i III. Z. W d o w i ń s k i e m u .
Ponadto przyznano 14 nagród specjal
nych. Dyplom honorowy ZPAF otrzy
mał L. D u d l e y .
— W II Festiwalu Teatrów Polski
Północnej puchar przechodni Panoramy
Północy za najlepsze przedstawienie
uzyskał T e a t r „W y b r z e ż e" (reali
zacja „Nosorożca" Ionesco). Na tymże
festiwalu przyznano również nagrody
dzienników Gazeta Pomorska,
Ilustro
wany Kurier Polski, Kurier
Polski,
oraz czasopisma Fakty i Myśli.
— Redakcja tygodnika Polityka przy
znała w tym roku po raz drugi nagrody
za twórczość w dziedzinie najnowszej
historii Polski. W dziale prac nauko
wych, popularno-naukowych i publika
cji źródeł historycznych przyznano II
nagrody К.М. P o s p i e s z a l s k i e m u
oraz J. P o p k i e w i c z o w i i F. R y 
s z c e . Trzy III nagrody przyznano B.
D r e w n i a k o w i , W. L e m i e s z o w i

KRONIKA PRASY I RADIA
i M. T u r l e j s k i e j . W dziale przeka
zów dokumentarnych, wspomnień i pa
miętników I nagrodę otrzymała M.
F o r n a l s k a , II — M. P o r w i t .
— Ryszard D a n i e l e w s k i
(Przy
jaźń) uzyskał III nagrodę w międzyna
rodowym konkursie na reportaż z CSRS,
organizowanym przez Biuro Prasy Tar
gów Brneńskich i Stow. Dziennikarzy
Czech osłowackich.
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
— W ZSRR przebywała 28-osobowa
grupa członków Klubu Krytyków Tea
tralnych SDP (V).
— Rzeszowszczyznę odwiedził Karl
Wioch red. nacz. gazety
Volkswacht
z Gera (NRD), odbywając spotkania
z załogami fabryk, młodzieżą szkolną
i aktywem partyjnym (V).
— W Ambasadzie PRL w Moskwie
odbyło się spotkanie red. nacz. Życia
Warszawy H. Korotyńskiego z przed
stawicielami radzieckiej prasy i radia
(13. V).
— Na zaproszenie Żarz. Gł. SDP przy
byli do Warszawy sekretarz generalny
MOD J. Meisner i jego zastępca S. W.
Szachów (8. VI).
— Zaproszona przez brytyjskie mi
nisterstwo spraw zagranicznych wyje
chała do Londynu 4-osobowa delegacja
dziennikarzy na czele z przewodniczą
cym Żarz. Gł. SDP M. Rakowskim (22.
VI).
— Do Chin wyjechała delegacja Ko
mitetu do spraw radiofonii „Polskie
Radio". W skład delegacji wchodzą:
przew. Komitetu Wł. Sokorski i nacz.
red. programu polityczno-informacyjnego Z. Lipiński. (W).
— Odwiedziła Polskę 7-osobowa gru
pa dziennikarzy francuskich z poważ
nych dzienników prowincjonalnych. Na
zaproszenie SDP zwiedzili Warszawę,
Kraków, Śląsk i Wybrzeże (26. VI —
8. VIE.
PERSONALNE
— Franciszek S z e w c z y k zastępca
red. nacz. tygodnika Panorama mia
nowany został redaktorem naczelnym
w tym piśmie (1. V).
— Redaktorem naczelnym nowego
miesięcznika
prawno-ekonomicznego
przeznaczonego dla rad narodowych
Gospodarka i Administracja
Tereno
wa mianowano Wincentego K a w a l 
c a (I. V).
— Prezes RSW Prasa, członek Ko
mitetu Redakcyjnego Zeszytów Praso-
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znawczych, Mieczysław Z a w a d k a
powołany został na członka Rady Nau
kowej Pracowni Historii Czasopiśmien
nictwa Polskiego, wydziału I Nauk
Społecznych PAN.
— Zygmunt S n i e c i k o w s k i
od
wołany został ze stanowiska red. nacz.
Gazety
Zielonogórskiej.
— Plenum CRZZ powołało Tadeusza
L i p s k i e g o , dotychczasowego zast.
red. nacz. Głosu Pracy na stanowisko
redaktora naczelnego. Dotychczasowy
red. nacz. Teofil Głowacki przeszedł do
pracy w CRZZ (30. VI).
PROCESY PRASOWE
— Przed Sądem Powiatowym w Gdań
sku
odpowiadać miał
red. nacz.
Głosu Wybrzeża Jerzy D z i e w i с к i
w sprawie karnej z oskarżenia pry
watnego ob. E. Szuttenbergera, który
wystąpił z zarzutem zniesławienia go
w gazecie. Rozprawa nie odbyła się,
gdyż oskarżyciel prywatny i jego ad
wokat nie stawili się przed sądem.
Wobec tego sprawa została umorzona.
Kosztami postępowania obciążono os
karżyciela prywatnego (26. V).
— Przed Sądem Pow. w Zielonej
Górze zakończyła się sprawa z oskar
żenia prywatnego lek. med. Z. Tom
czyka przeciw Irenie K u b i c k i e j
z powodu artykułu zamieszczonego
w Gazecie Zielonogórskiej. W kwietniu
1959 r. Sąd Pow. w Zielonej Górze
uznał winę dziennikarki i wydał wyrok
skazujący. Sąd Wojewódzki wyrok
uchylił i przekazał sprawę do ponow
nego rozpatrzenia. Na drugiej rozpra
wie przed Sądem Powiatowym red. Ku
bicka przeprowadziła dowód prawdy
i została uniewinniona (31. V).
— Sąd Pow. dla m. Krakowa unie
winnił Zdzisława W ó j c i k i e w i c z a
z redakcji Echa Krakowa w procesie
o zniesławienie. Powodem oskarżenia
prywatnego były artykuły w Echu Kra
kowa (z 6. XII. 1957 i 27. II. 1958) oma
wiające stosunki w krakowskim inter
nacie szkół artystycznych. Oskarżenie
wniosła ówczesna kierowniczka inter
natu ob. Leopolda Stankiewicz. Sąd
rozpatrywał tę sprawę na kilkunastu
posiedzeniach (31. V).
— Sąd Pow. w Olsztynie uniewinnił
Ryszarda T y r o l s k i e g o i Mariana
Wiśniewskiego
dziennikarzy z
ii -- Zeszyty Prasoznawcze

Głosu Olsztyńskiego oskarżonych o znie
sławienie przez ob. Skalskiego. Sąd
uniewinnił obu dziennikarzy, gdyż
przewód sądowy potwierdził prawdzi
wość zarzutów wysuniętych w artykule
na temat stosunków w pracowni sztuk
plastycznych (18. VI).
— Przed rozpoczęciem rozprawy wy
znaczonej przed Sądem Pow. dla m.
Krakowa doszło do ugody między ka
pitanem PZPN ob. Krugiem i dzienni
karzem sportowym z Gazety
Krakow
skiej Tadeuszem D o b o s z e m . Skargę
wniósł do sądu ob. Krug. Ugoda na
stąpiła po wyrażeniu przez dziennika
rza ubolewania z powodu sformułowań
jego artykułu, które mogły wyrządzić
niezasłużoną
krzywdę
kapitanowi
PZPN. W Gazecie Krakowskiej ukazała
się notatka wyjaśniająca tę sprawę.
Koszty sądowe poniosła każda ze stron
(18. VI).
RÓŻNE
— Konferencja prasowa zorganizo
wana przez kierownictwo „Ruchu"
a poświęcona sprawom czytelnictwa
i kolportażu prasy. Dyr. CZUPiK
,,Ruch" E. Herbst zapowiedział m. in.
otwarcie 1500 nowych punktów sprze
daży prasy (4. V).
— Narada w Szczecińskich Zakła
dach Celulozowo-Papierniczych w Skolwinie zwołana z inicjatywy RSW Pra
sa i Zjednoczenia Przemysłu Papier
niczego.
Uczestniczyli:
papiernicy,
dziennikarze, drukarze i wydawcy. Cel
narady — poprawienie jakości papie
ru gazetowego.
— Z udziałem ok. 40 osób odbyło się
w warszawskim Klubie Dziennikarzy
zebranie konstytuująco-wyborcze Klu
bu
Sprawozdawców
Telewizyjnych
SDP. Klub skupia w dwóch sekcjach
dziennikarzy piszących dla telewizji
i o telewizji. Przewodniczącym wybra
no L. Perskiego (14. VI).
— Ministerstwo Handlu Wewnętrzne.
go i RSW Prasa zawarły porozumienie
w sprawie współpracy w zakresie re
klamy prasowej (29. VI).
— Dyskusyjne zebranie Klubu Kry
tyki Filmowej SDP z udziałem kiero
wnika Wydziału Kultury КС PZPR
Wincentego Kraski. Przedstawił on po
stulaty partii wobec filmowców (30.
VI.).
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(Opracowuje MARIA
NOWE CZASOPISMA
BIULETYN Kuratorium Okręgu Szkol
nego Bydgoskiego w Toruniu. Miesię
cznik. Toruń R. 1 : I960, nr 1: styczeń
29,5 X 20,5 s. 10, tab. Adm.: Toruń Plac
Czerwonej Armii. Nakład: 2.000
BIULETYN
INFORMACYJNY
R. 1 :
1960. Kwartalnik. Łódź. Wyd. Stowa
rzyszenie Inżynierów Wychowanków
Politechniki Łódzkiej, 20 X 14,5, s. 7,
1 nlb. Nakład: 1.000
FOLIA
MEDICA
CRACOVIENSIA
(Red. Bronisław Giędosz). T. 1: 1959 z.
1/2 Kraków (1. I960 Państw. Wydawn.
Naukowe), 24 X 17 s. 209, ilustr., tab.
bibliogr. Sum. Komisja Nauk Medycz
nych Polskiej Akademii Nauk, Oddział
w Krakowie. Nakład: 800
KRÓTKOFALOWIEC
POLSKI
R. 1:
I960 nr 1: marzec. Miesięcznik. War
szawa Wyd. Polski Związek Krótkofa
lowców. Redakcja: Warszawa Nowy
Zjazd 1.
NASZA PRZESZŁOŚĆ. Studia z dzie
jów Kościoła i kultury katolickiej w
Polsce. Red. Alfons Schletz. (T) 10.
Kraków 1959. 21.5 X 15, s. 500, tablice
3, portr. 3, mapa 1 i w tekście, Rés.
Instytut Teologiczny Księży Misjona
rzy. Notre passé. Etudes sur l'histoire
de l'Eglise et de la culture catholique
en Pologne. Tekst częściowo franc,
i łac.
NASZA WIES R. 1: 1960, nr 1: czer
wiec. Tygodnik. Olsztyn. Wyd. Olsztyń
skie Wydawnictwo Prasowe RSW „Pra
sa". Redakcja: Olsztyn, Szrajbera 11.
Do 1. VI. 60 r. ukazywał się jako do
datek do Głosu
Olsztyńskiego.
NOWE I NAJNOWSZE. Magazyn che
miczny dla wszystkich. Wyd. Minister
stwo Przemysłu Chemicznego. Kwartal
nik. Gliwice. R. 1: 1960, nr 1: wiosna
32 X 24 s. 36, 8 nlb.. ilustr. portr., ma

CZAJKOWSKA)
pa. Administracja: Gliwice, ul. Mar
cina Strzody 11. Nakład 30.500
NOWOŚCI TYGODNIA. Tygodnik. War
szawa. R. 1: 1960, nr 1: 29 lutego — 6
marca 30 X 21 s. 4 powiel. Red.: Skład
nica Księgarska ul. Mazowiecka 9, po
kój 42 Dział Sprzedaży. Nakład: 1.G00
OGNISKO. Biuletyn Zarządu Okręgu
Związku
Nauczycielstwa
Polskiego
w Krakowie. Dwumiesięcznik. Kraków.
R. 1: 1960, nr 1: styczeń/luty. 29,5X20,5
s. 31, 1 nlb., ilustr. Red.: Kraków ul.
Skarbowa 4 pokój 329. Nakład: 3.000
PRACE KOMISJI NAUK
PODSTAWO
WYCH STOSOWANYCH.
(Nieregular
ne) T. 1: 1959 z. 1 grudzień. Poznań
1960 Poznańskie Towarzystwo Przyja
ciół Nauk, Wydział Nauk Technicz
nych.
PRACE
NAUKOWE
INSTYTUTU
OCHRONY ROŚLIN. Red. nacz. Wła
dysław Węgorek T. 1 z. 1: 1959. War
szawa 1959. Państw. Wydawn. Roln.
i Leśne. 24 X17, s. 186, ilustr., tabl.,
mapa, bibliogr., Res., Sum. Nakład:
1.075
PROCEEDINGS OF VIBRATION
PRO
BLEMS. Ed. Sylwester Kaliski. War
szawa R. 1: 1959. Państw. Wydawn.
Naukowe. 25 X 17,5, s. 71, rys., t a b l ,
bibliogr.
PRZEGLĄD
SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY KÓŁ KSIĘŻY — CARITAS.
Miesięcznik. (R. 1): 1960 (nr 1): styczeń
24X16, 5, s. 15, 1 nlb. Wyd. Centr. Za
rząd Kół Ks. „Caritas".
Redakcja:
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieś
cie 62. Nakład: 5.000
PRZEGLĄD
ELEKTRONIKI,
organ
Sekcji Telekomunikacyjnej Stowarzy
szenia Elektryków Polskich oraz Sek
cji Elektroniki Komitetu Łączności
Polskiej Akademii Nauk. Kwartalnik.
Red. nacz. Stefan Darecki. Warszawa
R. 1: 1960, nr 1: styczeń/marzec, 24 X
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17 s. 112, ilustr., tab., bibliogr. Wydawn.
Czas. Techn. Nacz. Organiz. Techn.
Admin.: Warszawa, ul. Mickiewicza 18.
Nakład: 750
PRZEGLĄD TYGODNIOWY (w języku
niemieckim). Tygodnik. R. 1 1960, nr 1:
maj. Warszawa, Wyd. Polska Agencja
Prasowa, Redakcja: Aleje Jerozolim
skie.
RADAR. Młodzież Świata. Dwumiesię
cznik. Internat, ed. Ed-in-chief Karol
Laszecki. Warsaw. Vol. 1: 1960, nr 1:
styczeń/luty. 34 X 24 s. 31, 1 nlb., ilu
str., portr., nuty. Redakcja: Warszawa
43, ul. Smolna 40. Tekst angielski.
ROCZNIK PILSKI. R. 1: 1960, nr 1:
styczeń (za rok 1959). Piła. Polskie To
warzystwo Historyczne.
ROTO. Czasopismo Zakładów Wklęsło
drukowych i Introligatorskich RSW
„Prasa". Red. Roman Nowicki i in.
Warszawa. R. 1: 1960, nr 1: kwiecień.
29,5 X 23,5, s. 8 ilustr., Red.: Okopo
wa 58/72. Nakład: 750
RUCH MUZYCZNY. Dwutygodnik. Red.
nacz. Zygmunt Mycielski. Warszawa.
R. 4: 1960, nr 1: 1—15 luty. 33,5 X 24,5,
s. 24, ilustr., portr. Wydawn. Artyst.
i Filmowe. Redakcja: Warszawa, Plac
Teatralny 3. Stanowi trzecie powojenne
wznowienie. Czasopismo założone w
1857 r. Wznowienia poprzednie: pierw
sze R. 1: 1945, drugie (1957), ostatni R.
3: 1959 nr 17/18.
ŚWIT KRÓLESTWA BOŻEGO I WTÖREGO PRZYJŚCIA
JEZUSA
CHRYS
TUSA. Miesięcznik Warszawa. R. 1:
1959, nr 1: październik, 20,5X14,5 s.
31, 1 nlb. Wydawnictwo: Stowarzysze
nie Badaczy Pisma Świętego. Admin.
Warszawa, ul. Siedzibna 11 m. 10.
TY I JA. Magazyn ilustrowany. Mie
sięcznik. Warszawa R. 1: 1960, nr 1:
maj. 32,5 X 24, s. 80, ilustr. Wyd. Za
rząd Gł. Ligi Kobiet. Redakcja: ul.
Elektoralna 1. Nakład: 5.000
WIADOMOŚCI
LEKARSKIE.
Organ
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Miesięcznik. Red. nacz. Mieczysław
Feigin. Warszawa. T. 13: 1960, nr 1:
styczeń. 24 X 16,5, s. 87, 1 nlb., ilustr.,
bibliogr. Res., Sum. Państw. Zakłady
Wydawn. Lekarsk. Redakcja: Warsza
wa, ul. Długa 38/40 pokój 128. Poprzed
nio pt. Polski
Tygodnik
Lekarski
i Wiadomości Lekarskie. R. 13: 1958, nr
40 : 6 października, ostatni R. 14 : 1959,
nr 52 : 28 grudnia.
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I
RACJONALIZA
CJA. Miesięcznik poświęcony zagadnie
niom twórczości technicznej. Red. nacz.
Zdzisław Skupień. Warszawa (R. 1):
1959, nr 1/2: listopad/grudzień. 29 X 20
s. 60, ilustr., portr., tab. Wydawn. Czas.
Techn. Nacz. Organiz. Techn. Redak
cja: Warszawa ul. Mickiewicza 18. Na
kład: 1.500
PRZESTAŁY SIĘ UKAZYWAĆ
FILMOWY SERWIS PRASOWY
(FSP).
Dodatek do wyłącznego użytku prasy,
radia, telewizji i ekspozytur CWF
(Centrali Wynajmu Filmów). Dwutygo
dnik. Warszawa. R. 1: 1955 nr 1: 1 czer_
wca. R. 5: 1959, nr 16/102: wrzesień —
ostatni.
GOSPODARSTWO DOMOWE. Od 1. V.
60. Ostatni nr 4/60.
PRZEGLĄD
ARTYLERYJSKI.
Dwu
miesięcznik wydawany przez Szefos
two Artylerii Wojska Polskiego. War
szawa R. 15: 1959, z. 3 (120): maj/czer
wiec — ostatni. Czasopismo założone
w 1923 г., wznowione po wojnie (R. 1)
(23): 1945. Artykuły z zakresu artyle
rii będą publikowane w czasopiśmie
Przegląd Wojsk Lądowych, którego nr
1 miał ukazać się w lipcu 1960 r.
PRZEGLĄD
INŻYNIERYJNY.
Dwu
miesięcznik wydawany przez Szefos
two Wojsk Inżynieryjnych. Warszawa
R: 1959, z. 3 (65): maj/czerwiec —
ostatni. R. 1: 1947 nr 1 pt. Przegląd
Inżynieryjno-saperski.
Od R. 5: 1951
pod tytułem nru ostatniego. Artykuły
dotyczące wojsk inżynieryjnych będą
publikowane w czasopiśmie Przegląd
Wojsk
Lądowych.
PRZEGLĄD SAMOCHODOWY. Miesię
cznik Szefostwa Służby Samochodowej
MON, Warszawa R. 12: 1959, z. 6:
czerwiec ostatni, R. 1: 1947. Artykuły
z zakresu służby samochodowej w woj
sku, będą publikowane w czasopiśmie
Przegląd Wojsk
Lądowych.
PRZEGLĄD
WOJSK
PANCERNYCH
Dwumiesięcznik wydawany przez Sze
fostwo Wojsk Pancernych. Warszawa
R. 15: 1959, nr 3: maj/czerwiec — osta
tni. Czasopismo założone w 1922 r. Wy
chodziło do 1939 r. pod tytułami: Saper
i inżynier wojskowy,
Przegląd
Woj
sko wo-Techniczny,
Przegląd
Łączności,
Przegląd Saperski, Przegląd Wojsk Sa
perskich.
Wznowione po wojnie R.
1 (14): 1945. Od R. 4 (17): 1948 pt. Prze
gląd Broni Pancernej, od R. 6 (19): 1950
pt. numeru ostatniego.

132
SPÓŁDZIELCZOŚĆ
PRACY.
Organ
Centralnego Związku Spółdzielczości
Pracy. Warszawa R. 5: 1959, nr 2
(64) — ostatni. R. 1: 1955.
ŚWIĘTOKRZYSKI
TYGODNIK
ILU
STROWANY
„ZA I PRZECIW" prze
staje się ukazywać. Za i Przeciw uka
zuje się w jednym wydaniu ogólno
polskim, od 1 maja 1960 r.
LA VERDA VOJO. Miesięcznik po
święcony językowi międzynarodowemu
i jego praktycznemu zastosowaniu w
literaturze, sztuce, filozofii i kulturze.
Warszawa (R. 2): 1958, nr 2/3: marzec/
kwiecień, ostatni. R. 1: 1957, nr 1.
ZYCIE BIAŁOSTOCKIE.
Przestaje się
ukazywać od 1. VII. 1960.
ZYCIE OLSZTYŃSKIE.
Przestaje się
ukazywać od 1. VI. 1960.
SPORTOWIEC
BAŁTYCKI.
Przestaje
ukazywać się od 1. V. 1960.
WIADOMOŚCI
INSTYTUTU
MELIO
RACJI
I UŻYTKÓW
ZIELONYCH.
Przestały ukazywać się od II-go kwar
tału jako wydawnictwo periodyczne.
Ukazują się natomiast jako wydawnic
two zwarte.
ZMIANY TYTUŁÓW
BIULETYN STATYSTYKI
CEN R. 1:
1951 z. 1: styczeń — ostatni R. 9: 1959
Z. 2: luty. Na jego miejsce ukazuje
się KWARTALNY
BIULETYN
STA
TYSTYKI
CEN. Główny Urząd Staty
styczny Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej. Warszawa R. 1: 1959, z. 1: czer
wiec, 29X20,5 s. 27, 3 nlb., rys. tab.,
powiel. Adm.: ul. Wawelska 1/3.
BIULETYN
ZARZĄDU
GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOW
NIKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
W POL
SCE. R. 1: 1957, nr 1: marzec, ostatni
R. 2: 1958, nr 23/24. Od stycznia 1960 r.
ukazuje się pt. PRACOWNIK
SPÓŁ
DZIELCZY. Biuletyn Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Pracowników
Spółdzielczych w Polsce. Dwutygodnik.
Red. Stefan Fabisiak. Warszawa R. 3:
1959, nr 1/2 (37/38)30X21 s. 7,1 nlb., Re
dakcja: Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1.
NASZE POSŁANNICTWO:
R. 1: 1957,
nr 1/3, ostatni R. 3: 1959 nr 12: gru
dzień. Od stycznia ukazuje się pt. PO
SŁANNICTWO — miesięcznik poświę
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cony dziejom i doktrynie polskiego k a 
tolicyzmu. Warszawa R. 29 1960, nr 1/2:
styczeń/luty. 29,5 X 20,5 s. 23, 1 nlb.,
ilustr. Wydawn. Literatury Religijnej.
Adm. ul. Wilcza 31 m. 15
OD NOWA. Od 1 lipca 1960 r. prze
staje się ukazywać. Na jego miejsce od
października 1960 wydawany jest MA
GAZYN STUDENCKI — ITD
POLSKI
TYGODNIK
LEKARSKI
I
WIADOMOŚCI
LEKARSKIE.
R. 13:
1958 nr 40 6 października, ostatni R.
14: 1959 nr 52: 28 grudnia. Od stycznia
I960 czasopismo (połączone w r. 1958)
znów powróciło do 2 samodzielnych
wydawnictw:
POLSKI TYGODNIK LEKARSKI —
tygodnik.
WIADOMOŚCI
LEKARSKIE
— mie
sięcznik.
PRASA WSPÓŁCZESNA I DAWNA R.
1: 1958, nr 1. Ostatni R. 1959 nr. 1—2
(5—6D Od kwietnia tematykę półrocznika przejęły ZESZYTY
PRASOZNAW
CZE R. 1: 1960; nr 1: maj 1960.
PRZEGLĄD WOJSKOWY,
PRZEGLĄD
WOJSK PANCERNYCH,
PRZEGLĄD
ARTYLERYJSKI,
PRZEGLĄD
INŻY
NIERYJNY, PRZEGLĄD
ŁĄCZNOŚCI,
PRZEGLĄD
SAMOCHODOWY,
BIU
LETYN
CHEMICZNY
połączyły się
pod wspólnym tytułem:
PRZEGLĄD
WOJSK LĄDOWYCH. Miesięcznik wy
dawany przez Ministerstwo Obrony
Narodowej. Red. nacz. Stanisław Szulczyński. Warszawa R. 1: 1959, nr 1: li
piec. 24 X 16,5 s. 226, 1 nlb., tabl. 1,
ilustr., mapa. Adm.: ul. Grzybow
ska 77.
POSTĘP KRAWIECKI
R. 1: 1946, nr
2/3: marzec/kwiecień, ostatni: R. 14:
1959, nr. 12: grudzień. Od stycznia 1960
r. ukazuje się pt. MODNE
KRAWIEC
TWO. Miesięcznik. Red. nacz. A. Otlewski. Poznań. R. 15: 1960, nr 1: sty
czeń, 33X23, s. 16, tabl. 8, ilustr., portr.
Warszawa. Wydawn. Przem. Lekkiego
i Spożywcz. Redakcja: Warszawa, ul.
Kościuszki 57
ZMIANA
CZĘSTOTLIWOŚCI
NAUKA POLSKA — dotychczas 6X
w roku, od 1. I. 1960 — kwartalnik.
Z OTCHŁANI WIEKÓW — dotychczas
6X w roku, od 1. I. 1960 — kwartalnik.

СОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Рышард Р а з ь н ы : Юридические проблемы в краковских газетах (стр.. 5).
Статья представляет собой анализ содержания юридической проблематики, за
трагиваемой тремя польскими ежедневными газетами: „Gazeta Krakowska"
(„Газета Краковска"), „Dziennik Polski" („Дзенник Польски") и „Echo Krakowa"
(„Эхо Кракова") за первый квартал I960 г. Анализ проведён с точки зрения:
а) юридической формулировок и высказываний журналистов, относящихся
к юридическим проблемам; Ь) разнообразия тематики, с) толковости и воспита
тельного влияния исследованных информации и публицистических позиций.
В статье находится ряд примеров указывающих на случаи неправильного за
трагивания журналистами юридических вопросов, в особенности из области уго
ловного права.
Ирена Т е т е л ё в с к а : Проблема сенсации в польской печати (стр. 14). Ав
тор указывает на объективную потребность здоровой сенсации в печати, затем
обсуждает исторические родословные явления сенсации в печати (принимая во
внимание в особенности печать США). Автор упоминает также о проблеме из
вращения фактора сенсации в печати — извращения являющегося результатом
коммерциализации печати при капиталистическом строе. В дальнейшем статья
обсуждает развитие сенсации в польской печати, указывая на то, что большин
ство иллюстрированных и сенсационных журналов возникло в периоде 1955—
1956. Автор видит ряд отрицательных явлений в развитии сенсации в плохом
смысле этого слова, но высказывается в пользу сенсации как таковой, с усло
вием, чтобы она находилась на надлежащем уровне и соответствовала воспита
тельным принципам социалистической печати.
ДИССЕРТАЦИИ
Станислав О р с и н и - Р о з е н б е р г : Печать как социальный продукт
(стр. 23). Автор, ведущих долгие годы исследования в области социологии прес
сы, анализирует в этой статье социальный механизм воздействия печати. Обсу
див внешний и внутренний вид газеты, автор переходит к оценке ценности пе
чати как документа, различая при этом историческую и социологическую цен
ность печати. У первой из них — определённые границы, вторая имеет большее
значение. Это является следствием возникновения печати, а именно — сугубо
классового характера деятельности журналистов и принципов печати, начиная
с момента её рождения до настоящего времени. В последней части своих рас
суждений Орсини-Розенберг анализирует понятие „социальный класс" с точки
зрения печати, подчёркивая при этом, что независимо от декларативного харак
тера программ газет разных времён, народов и партий, следует проводить их
классовую оценку, так как только она разрешает нам объективно определить
настоящий социальный облик газеты. Автор иллюстрирует отдельные тезы
своей диссертации многочисленными примерами взятыми из истории печати
и из современной печати.
Ежи M и к у л о в с к и - П о м о р с к и: О чём должна писать провинциональная печать? (стр. 32). Автор ,ассистент Социологической Лаборатории КЦПИ
(КОБП), представляет нам вторую часть своего отчёта об исследованиях про
ведённых над читательскими потребностями жителей горных местностей Поль
ши (первая часть этих исследований была опубликована в 1 номере „Zeszytów
Prasoznawczych" („Зешиты Прасознавче") за 1960 г. Статья анализирует „сво-
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бодные высказывания" жителей горных местностей во время проведённой среди
них анкеты на тему пожеланий читателей насчёт содержания печати. Из ан
кеты следует, что жителям горных местностей желательно прежде всего расши
рение в печати тематики непосредственно связанной с экономикой, культурой
и социально-политической жизнью их территории. В связи с этим они требуют
высшего уровня „мутационных" (переменных) колонн воеводских газет, а также
в известной степени хотели бы, чтобы возникла местная газета для их терри
тории.
Ян Ф и б и г: Левая полонийная печать в Америке (попытка оценки) (стр. 40).
В США находится наибольшее за пределами Польши скопление поляков.
В 1940 г. в США было свыше 3 миллиона американских граждан урождённых
в Польше. Автор проводит общую характеристику среды американских поляков
и их организации ,а затем излагает вкратце историю печати американской По
лонии. Первой такой газетой было основанное в 1863 году „Эхо из Польши".
В кульминационном пункте в США выходило 120 полонийных газет. В настоя
щее время их число уменьшилось до 5 ежедневных газет и тридцати с чем-то
еженедельных и периодических журналов. Статья характеризует следующие
газеты и журналы: „Dziennik Chicagowski" („Дзенник Чикаговски"), „Dziennik
Związkowy" („Дзенник Звёнзковы"), „Dziennik Polski" („Дзенник Польски"),
„Nowy Świat" („Новы Сьвят"), „Wiadomości Codzienne" („Вядомосци Цодзенне"),
„Polish-American Yournal" („Полиш-Америкэн Джоурналь"). Затем статья про
изводит оценку левой печати, подробно обсуждая „Głos Ludowy" („Глос Людовы") и „Kronika Tygodniowa" („Кроника Тыгоднёва").
НАКАНУНЕ 300-ЛЕТИЯ ПОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ
Чиела и факты из истории польской печати (стр. 56).
Антони Т р е п и н ь с к и : Крашевски — журналист (стр. 61). Статья по
дробно обсуждает роль выдающегося польского писателя, Юзефа Игнация Крашевского (1812—1887), в польской журналистике XIX в.
МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ И РАДИО
Развитие печати, радио и телевизии в СССР в свете некоторых цифр
(стр. 75).
ВВС — история, организация, программа (стр. 80).
РЕЦЕНЗИИ (стр. 87—102).
ОТЧЁТЫ И ИНФОРМАЦИИ. ХРОНИКА КЦПИ (КОБП) (стр. 103—115).
ХРОНИКА ПЕЧАТИ И РАДИО (стр. 126).
НОВЕЙШИЕ ИЗДАНИЯ (стр. 130).

SUMMARY
ACTUAL PROBLEMS
RYSZARD R A Ź N Y : LEGAL QUESTIONS IN THE CRACOW NEWSPAPERS
(p. 5). The article summarizes and analyzes the lągal items and other juridical
publications appearing in following three Cracow' dailies: The Cracow' Gazette
(Gazeta Krakowska), The Polish Daily (Dziennik Polski) and Echo of Cracow' (Echo
Krakowa) during the 1st quarter of 1960. The analyzis is presented under the follo
wing aspects: a) the juridical correctness of formulae, expressions and other journa
listic statements concerning the legal questions; b) the thematical différenciation
of these materials; c) the unprejudicialness, objectivity and social influence due to
the analyzed items and publications. The article presents a number of examples
exposing some errors and imperfections committed by the newsmen dealing with
the juridical and legislative questions and especially with the criminal law.
IRENA T E T E L O W S K A : THE PROBLEM OF THE SENSATIONAL WRI
TING IN THE POLISH PRESS (p. 14). Miss Tetelowska is demonstrating the great
objective nedd of healthy sensation alfist press items. She presents the historical,
genetic developement of the sensational writing in the world press directing a spe
cial attention to the US newspapers. The article emphasizes the negative conse
quences of the newspapers sensationalism as results of the press commercialisation
processus in capitalism. The article is dealing with the developement of the sen
sational themes in the Polish press manifested widely in the magazines, tabloids
and evening papers in the period 1955—56. The author points out some negative
results of a devious press sensationalism. In general the article defends the place
of the sensation in the press of to-day under following condition: it must be a sen
sationalism of high guality adequate to the moral and educational basis of the
socialist press.
STUDIES
STANISŁAW O R S I N I - R O S E N B E R G : THE PRESS AS SOCIAL PRO
DUCT (p. 23). The author, member of the Sociological Committee of Polish Academy
of Science — Cracow, is realizing from many years some investigations in the
press sociological field. In his study he analyzes the mechanism of the press social
function. After dealing with the external and internal face of a newspaper, he is
fulfilling the evaluation of the press as document. The author considers there are
two different values of a newspaper from this point of view: the historical and
the sociological one. The first, documental value of a newspaper is in a certain way
limited. The second is much more important. It results from the nature of the
newspaper. It is a general consequence of the class structure of all journalist'c
activities and all press functions from its origins until now. In the last part of his
study, Mr. Orsini-Rosenberg analyzes the category of „social class" under the press
research aspect. He emphasizes that regardless of the declarative character of the
ideological and political programmes of all times, nations and parties papers, one
is always obliged to evaluate their class contents. It is the one way of proof objecti
vely the real social function of a newspaper. To illustrate the author's opinions
the study presents a number of recent and historical examples.
JERZY M I K U Ł O W S K I - P O M O R S K I : WHAT SHOULD BE THE THE
MES OF THE REGIONAL PRESS? (A RESEARCH REPORT) (p. 32). The author,
assistant worker of the Sociological Section of the Cracov' Press Research Centre,
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presents the second part of his report concluding the results of a sociological research
investigation concerning the press readership demand of the Polish mountain
regions population (the first part of this report was published in Zeszyty Praso
znawcze no. 1, 1960). The study summarizes the ,,free opinions" manifested by the
mountain regions inhabitants and concerned with their attitude toward the news
papers content. In particular the respondents are adherents of such press items
and themes which are connected in a direct way with the economic, culture and
politico-social background of their region. They want to improve the content of
the local pages of the district papers and some of them want to create a special
regional periodical to promote all particular problems of the montains region.
JAN F I E B I G : THE LEFT-WING POLISH PRESS IN NORTH AMERICA
(AN EVALUATION STUDY) (p. 40). Apart Poland the most Poles are located in the
US. In 1940 there were three millions US citizens of Polish origin. The author
characterizes in general the Polish-Americans milieu and describes their organiza
tions. Then he gives an outline of the history of the Polish-American press. The
first newspaper of that knid was the Echo from Poland (Echo z Polski) founded
in 1863. In the top period 120 Polish-American papers were published in the US.
Now the number is diminishing and it exists five dailies and some thirties
weeklies and monthlies. The study presents especially following papers: The Chi
cago Daily (Dziennik Chicagowski),
The Unionist Daily (Dziennik
Związkowy),
The Polish Daily (Dziennik Polski), The New World (Nowy Świat), The Daily News
(Wiadomości Codzienne) and the Polish—American Journal. In the last part of Mr.
Fiebig's study the author analyzes in details the social, ideological and political
structure of two Polish-American papers: The People's Voice (Glos Ludowy) and
The Weekly Chronicle (Kronika
Tygodniowa).
BEFORE THE 300-TH ANNIVERSARY OF THE POLISH PRESS
THE DATES AND FACTS OF THE POLISH PRESS HISTORY (p. 56).
ANTONI T R E P I Ń S K I : KRASZEWSKI AS JOURNALIST (p. 61). The study
deals in detail with the journalistic activities of an emminent Polish writer, Józef
Ignacy Kraszewski (1812—1887).
THE PRESS AND RADIO THROUGHOUT THE WORLD
THE DEVELOPEMENT OF THE PRESS, RADIO AND TV IN THE USSR ON
THE BASIS OF SOME DATES AND FACTS (p. 75).
THE BRITISH BROADCASTING CORPORATION — THE HISTORY-, ORGANI
ZATION AND PROGRAMME (p. 80).
RECENSIONS (p. 87—102)
REPORTS AND INFORMATIONS. CHRONICLE OF THE CRACOW' PRESS
RESEARCH CENTRE (p. 103—1151).
"CHRONICLE OF THE PRESS, RADIO AND TV (p. 126).
NEW PUBLICATIONS (p. 130).

SOMMAIRE
PROBLÈMES ACTUELS
RYSZARD R A Ź N Y : LES QUESTIONS JURIDIQUES DANS LES JOURNAUX
DE CRACOVIE (p. 5). L'article présente une analyse aprofondie du contenu des
problèmes juridiques traités par les trois quotidiens de Cracovie: Gazetę de Cra
covie (Gazeta Krakowska), Journal Polonais (Dziennik Polski) et Echo de Cracovie
(Echo Krakowa ) dans le premier trimestre de I960. L'analyse traite trois objectifs:
a» la perfection juridique des expressions et declarations journalistiques traitant
les problèmes liés avec la loi; b) la differentiation thématique des questions juri
diques dans la presse; c) l'objectivité et l'influence sociale effectuée par l'infor
mation juridique de presse. L'article présente plusieurs exemples d'une application
defective des questions juridiques et législatives dans la presse, en particulier des
exemples de la domaine du code pénal.
IRENA T E T E L O W S K A : LA SENSATION DANS LA PRESSE POLONAISE
(p. 14i). Mlle Tetelowska domentre l'objective nécessité d'une bonne sensation dans
la presse. Elle présente le développement histor'que et génétique du sensationalisme dans la presse mondiale et en particulier dans les journaux des États-Unis.
L'autrice tient a souligner les conséquences négatives et nuisibles du développe
ment du sensationalisme dans la presse mercantilisee capital iste. L'article traite
le développement de la sensation dans la presse polonaise et surtout dans les maga
zines, tabloids et journaux de soir dans la période 1955—1956. L'autrice démontre
les phénomènes négatives produits du développement defective et erroné du sen
sationalisme vulga r e . En générale elle defend décidément la sensation dans la
presse sous une condition suivante: le sensationalisme doît-être d'une bonne qualité
et conforme aux objectifs éthiques et sociaux de la presse socialiste.
É T U D E S
STANISŁAW O R S I N I - R O S E N B E R G : LA PRESSE COMME PRODUIT
SOCIAL (p. 23). L'auteur membre de a Commission Sociologique de l'Acad°mie
Polonaise des Sciences à Cracovie-, se livre depuis plusieurs années aux reche
rches dans la domaine de la sociologie du journal. Il analyse dans son étude le
mechanisme du fonctionement social de la presse. Après la description des marques
extérieurs et intérieurs du contenu du journal, l'auteur s'occupe de la valeur
documentaire de la presse. M. Orsini-Rosenberg voit dans le jornal un document
historique et sociologique. La portée de la valeur première est lim'tée. L'importance
de cette duxième est beaucoup plus considérée. C'est une conséquence de la nature
même d'un journal. Et en particulier de la formation des activitées journalistiques
et de toute fonction de presse influencée par l'esprit des classes depuis ses origines
jusqu'aux nos jours. Dans la dernière partie de son étude M. Orsini-Rosenberg
présente une analyse détaillée de la catégorie de la „classe sociale" sous l'angle
des recherches sur la presse. Il souligne la nécessité d'une mise en valeur de la
condition sociale et de la position de classe de la presse de toutes époques, toutes
nat ons et tous partis politiques sans regards a leurs programmes declaratives.
C'est de seule moyen de reconnaître d'une manière objective le caractère reél
de la nature sociale d'un journal. L'auteur démontre ses thèses sur la base d'une
quantité d'exemples de l'histoire et de la presse d'aujourd'hui.
JERZY M I K U Ł O W S K I - P O M O R S K I : DE QUELS PROBLEMS DOÎT
TRAITÉE LA PRESSE REGIONALE? (UN RAPPORT D'UNE ENQUETE) (p. 32).
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lur de la Section Sociologique du Centre Cracovien de la Reie, présente la deuxième partie de son rapport sur les résultats
\ demande de la lecture de presse des populations montagnardes
nière partie du rapport étant publiée dans les Zeszyty
Praso. L'étude contient une analyse des demandes et „opinions libres"
ïiontagnards dans le cadre de l'enquête. Il se montre que les
egion demandet de lire dans la presse beaucoup plus des sujets
ilèmes économiques, culturels, sociaux et politiques de leurs
aient surtout une amélioration du centenu des pages destinées
aie dans la presse des voievodies. Une partie des habitants voue un périodique regionale destiné aux besoins et intérêts des
e partie de la Pologne.
: LA PRESSE POLONAISE DU GAUCHE EN AMERIQUE
зауе d'une mise en valeur) (p. 40). Sauf la Pologne ce sont les
trouve la plupart des Polonais. En 1940 quelques trois millions
icans naîent en Pologne vivaient aux USA. Après les remarques
Polono-Amer cains et leurs organisations, l'auteur présente u n
re de la presse polono-americaine. Le premier journal de cette
>ndé en 1863 sous le tître l'Echo de la Pologne (Echo z Polski),
culminante il exister 120 journaux et périodiques polono-americe nombre a diminué jusqu'aux cinq quotidiens et une trentaine
et périodiques. L'article caractèris les journaux suivants: Le
go (Dziennik Chicagowski) Le Journal Unioniste (Dzienn'k
Związ
ał Polonais (Dziennik Polski), Le Nouveau Monde (Nowy Świat),
s Quotidiens
(Wiadomości Codzienne) et le Polisch- American
: analyse en détail deux périodiques de gauche: La Vox du Peple
t La Chronique Hebdomadaire (Kronika
Tygodniowa).
E 300-ÈME ANNIVERSAIRE DE LA PRESSE POLONAISE
ET LES FAITS DE L'HISTOIRE DE LA PRESSE

POLONAISE
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d'une façon détaillée de l'ouvre journalistique d'un emmiment
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