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R O Z P R A W Y 

MARIA BORUCKA-ARCTOWA 

POPULARYZACJA PRAWA 
ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU 

Wśród wielu zadań spełnianych przez środki masowego prze
kazu jest również popularyzacja prawa w społeczeństwie. 
Znajomość prawa jest czynnikiem koniecznym dla skutecz
ności działania norm prawnych. Dlatego zagadnienie to 
znajduje się w centrum uwagi zarówno nauki, jak i prak
tyki prawniczej. Doc. dr M. Borucka-Arctowa jest przedsta
wicielką nauki o prawie i z tego stanowiska omawia pro

blem jego popularyzacji. 

Popularyzacja prawa, inaczej niż innych dziedzin wiedzy, jak np. fizyki 
czy astronomii, nie jest „celem, samym w sobie", lecz środkiem do celu, 
jakim jest skuteczność prawa. Warunkiem koniecznym, chociaż niewystar
czającym, skuteczności prawa jest jego znajomość. Musimy zatem uświado
mić sobie, jakie potrzeby i postulaty co do stopnia znajomości prawa uzna
my za niezbędne oraz w jakim rozmiarze mogą one zostać zrealizowane 
środkami masowego przekazu, a raczej przez wykorzystanie istniejącego 
stanu wiadomości o tych środkach, opartego na konkretnych badaniach 
empirycznych. 

Pozostaje wreszcie ostatni, o kluczowym, znaczeniu problem — co rozu
miemy przez popularyzację prawa; czy tylko popularyzację określonych 
norm i instytucji prawnych, pomoc w rozumieniu przepisów, czy także 
popularyzację tego, co moglibyśmy nazwać „kulturą prawną", a co oprócz 
wzorów postępowania zawartych w przepisach prawnych obejmuje rów
nież pewne sposoby realizacji prawa, oceny i postawy wobec prawa, wy
czulenie na naruszenie prawa, aktywność w przeciwstawianiLU się takim 
naruszeniom, a wreszcie pewną wiedzę o prawie jako o zjawisku społecz
nym powiązanym z całym szeregiem innych zjawisk życia społecznego, 
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a więc popularyzację określonych działów nauki prawa. Zakreślenie węż
szych, bądź szerszych ram popularyzacji prawa przesądza, w dość znacznym 
stopniu o wyborze dróg oddziaływania. 

Przez skuteczność prawa w szerszym znaczeniu rozumiem zgodność spo
łecznych rezultatów działania określonej normy prawnej z zamierzeniami 
ustawodawcy; w węższym znaczeniu — zgodność postępowania adresata 
normy prawnej z wzorem zawartym w normie. Mogą bowiem zaistnieć 
takie sytuacje, kiedy mimo stosowania się adresatów normy do wzorów 
postępowania w niej zawartych, normodawca nie osiągnął celów, dla któ
rych realizacji została wydana określona norma prawna.1) Są to jednak 
zagadnienia szersze związane z polityką prawa, wykraczające poza ramy 
problematyki popularyzacji prawa. 

Jak już zaznaczyłam,, czynnikiem koniecznym dla skuteczności prawa 
w węższym znaczeniu jest znajomość prawa; czynnikiem o bardzo dużej 
doniosłości jest społeczna akceptacja obowiązujących norm prawnych, która 
sprawia, że sankcje zawarte w normie stają się tylko elementem posiłko
wym dla sytuacji skrajnych, kiedy mimo społecznej akceptacji następuje 
naruszenie przepisów. Akceptacja taka może być wynikiem różnych postaw 
społecznych wobec prawa 2). 

Jeśli chodzi o znajomość prawa, to nie jest ani możliwe, ani potrzebne 
przekazywanie wszystkim członkom społeczeństwa wiadomości o wszyst
kich obowiązujących normach prawnych. Powstaje więc problem, jaki 
stan nasycenia społeczeństwa wiadomościami o prawie uznamy za opty
malny. Według F. Studnickiego3) wyróżnić możemy trzy rodzaje infor
macji o prawie: 

a) informacje podstawowe — wiadomości o normach wyznaczających 
ustrój państwa; najogólniejsze zorientowania w zasadach ważniejszych 
działów prawa; podstawowe wiadomości o pewnych procedurach oraz o spo
sobach dotarcia do źródeł wiadomości szczegółowych; 

b) informacje, które są niezbędne z uwagi na wymagania określonych 
ról społecznych; 

c) informacje, potrzebne do bieżącego podejmowania decyzji (wiadomo
ści, po które sięga się w miarę potrzeby). 

Informacje należące do pierwszych dwóch grup winny być obywatelom 
p r z e k a z a n e , informacje należące do grupy trzeciej winny być oby
watelom u d o s t ę p n i o n e . 

Na konieczność zróżnicowania różnych rodzajów znajomości prawa 
wskazuje również A. Podgórecki4). Jego badania przeprowadzone za po
średnictwem Ośrodka Badania Opinii Publicznej przy Polskim Radio i Te
lewizji, dotyczą opinii społeczeństwa na temat niektórych przepisów ko
deksu prawa rodzinnego, w szczególności rozwodów i władzy rodzicielskiej. 

*)M. B o r u c k a - A r c t o w a : Legalizm a konformizm i oportunizm; Ruch 
Prawniczy, ekonomiczny г Socjologiczny, 2/1964, s. 239. 

2 ) M . B o r u c k a - A r c t o w a : Z zagadnień społecznego działania prawa, Kra
ków 1962, s. 94. 

3) F. S t u d n i c k i : Przepływ wiadomości o normie prawnej, Kraków 1967, s. 69 
i nast. 

4 ) A . P o d g ó r e c k i : Zjawiska prawne w opinii publicznej, Warszawa 1964, 
s. 27 i nast. 
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W konkluzjach końcowych Podgórecki wskazuje, że potwierdzają one hi
potezę o konieczności rozróżnienia: 
a) znajomości p r z e p i s ó w prawnych, która dotyczy głównie prawni

ków specjalistów, natomiast wśród „przeciętnych" ludzi jest dosyć nikła; 
b) znajomości „ z a s a d p r a w n y c h " , a więc znajomości pewnych 

podstawowych danych dotyczących tego, co wolno i czegO' nie wolno, 
wskazujących w jakim zakresie i pod jakimi warunkami określone zacho
wanie jest dozwolone. „Zasady" te łączą się z mniej lub bardziej solidnie 
utrwalonym w danym społeczeństwie systemem wartości moralno-spo-
łecznych. 

Inną interesującą próbę badań nad świadomością prawną, a więc za
równo przepisów prawnych, jak i ich oceną, stanowią badania Z. Ziem-
bińskiego5). Znacznie węższe w swym zasięgu, obejmowały bowiem 92 
kandydatów na studia na Wydziale Prawa UAM w r. 1962, którzy otrzy
mali do wypełnienia kwestionariusze oraz 100 losowo wybranych miesz
kańców Poznania, z którymi przeprowadzono wywiady. Pytania dotyczyły 
dróg informacji o przepisach i problemach prawnych (prasa, radio, tele
wizja, prawnicze broszury popularne, dzienniki publikacyjne), znajomość 
konkretnych przepisów, bądź pojęć jak „pozew", „chuligaństwo". Chodziło 
tu w szczególności o zorientowanie się jakie ślady w świadomości społe
czeństwa pozostawiła prowadzona przez publicystów dyskusja na temat 
chuligaństwa, znajomości i oceny stosowanego systemu kar w przestęp
stwach gospodarczych oraz szeregu innych problemów, jak działalności 
Rad Narodowych, znajomości konstytucji i innych. 

Wyniki badań — jak pisze Ziembiński — są prowizoryczne i nie pozwa
lają jeszcze na wysnuwanie jakichś dalej idących wniosków. Mają one 
służyć jako przykład tego, w jakich między innymi kierunkach można pro
wadzić badania świadomości prawnej. Przynoszą również wiele ciekawego 
materiału w zakresie dróg i metod popularyzacji prawa 6). 

Problemowi dróg kształtowania się świadomości prawnej, a w szczegól
ności zależności pomiędzy rodzajem źródła informacji a oceną określonych 
norm i instytucji prawnych, o których tą drogą informacja została uzyska
na, poświęcone są badania K. Pałeckiego nad źródłami świadomości praw
nej studentów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UJ 7). Autor uzyskuje 
potwierdzenie hipotezy wyjściowej, że dwie różniące się miejscem zamiesz
kania, a również i innymi cechami grupy studentów odbierają w sposób 
odmienny informacje o prawie, rozprzestrzeniane przy pomocy tego sa
mego zestawu środków nadawczych. Różnica polega bądź na innym wy
borze źródeł, bądź na innej efektywności korzystania ze źródeł. Wyróżnione 
rodzaje źródeł informacji o prawie: a) środki masowego przekazu; prasa, 
radio, telewizja, kino, książka; b) środki osobistego wpływu — rodzice, 

5) Z. Z i e m b i ń s k i : Próby empirycznego badania świadomości prawnej, Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3/1965, s. 197—221. 

•) Z. Z i e m b i ń s k i , cyt. art. s. 221. Kontynuacją badań nad świadomością 
prawną mieszkańców Poznania są, ograniczone do jeszcze węższych tematów, prace 
magisterskie pisane pod kierownictwem Z. Ziembińskiego, jak: M. R o g u s z k o ; 
Świadomość prawna kobiet ze środowiska robotniczego m. Poznania; I. C i e s i e l 
ska ; Postawy wobec wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (badania prze
prowadzone z licealistami Poznania). 

7) Kraków 1966 — praca magisterska, niepublikowana. 
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koledzy, profesorowie, inni — różnią się w swym oddziaływaniu; miarą 
efektywności źródła jest poza ilością i trwałością przekazywanych infor
macji, również wpływ na kształtowanie się określonych postaw odbiorców 
i deklarowane przez nich oceny. Autor uzyskuje częściowe potwierdzenie 
hipotezy, że wśród czynników kształtujących oceny prawne poważną rolę 
odgrywają źródła informacyjne, są one bowiem, nośnikami ocen pożądanych 
dla nadawcy przekazu informacyjnego. 

A zatem badania nad znajomością prawa, jako elementem świadomości 
prawnej, nie ograniczają się do ustalenia stopnia tej znajomości, ale idą 
również w kierunku dotarcia do źródeł informacji o prawie. 

Na czym polegają podstawowe różnice w sposobie docierania normy 
prawnej do adresatów?8) Działanie informacyjne normy prawnej może 
mieć charakter bezpośredni, wówczas adresat normy zapoznaje się z ko
munikatem o normie nadanym przez normodawcę w postaci Dziennika 
Ustaw, kodeksu, komunikatu w prasie, w radio czy telewizji, rozplakato
wanych ogłoszeń itp., może mieć również charakter pośredni, a więc drogą 
porady udzielonej przez adwokata, dyskusji, artykułu lub komentarza ra
diowego czy telewizyjnego, omawiającego zagadnienia regulowane przez 
daną normę, sprawozdania z procesu bądź uczestniczenia w nim jako strona 
lub świadek, a przede wszystkim w drodze analogicznej do przekazywania 
innych ogólnych wzorów postępowania, stosowanych w danym społeczeń
stwie, a składających się na pojęcie kultury, której prawo jest częścią. 

Informacyjne działanie bezpośrednie sprowadza się w dużej mierze do 
problemu „komunikatywności" normy prawnej, a więc stopnia jasności 
i precyzji w jej słownym sformułowaniu, sposobów jej publikacji i roz
powszechniania, poziomu intelektualnego adresata normy, jego zdolności 
przyswajania sobie pewnych nowych wzorów postępowania, a więc cało
kształtu warunków, przesądzających o dotarciu normy prawnej do świa
domości adresata w rozumieniu najbliższym znaczeniu nadania jej przez 
normodawcę. 

Przy mformacyjnym działaniu pośrednim, oprócz, „komunikatywności" 
normy dołącza się szereg czynników dodatkowych, wśród których najbar
dziej istotną rolę odgrywa zróżnicowanie świadomości prawnej osób po
średniczących, stawia nas ono wobec skomplikowanego i mało opracowa
nego problemu — dróg kształtowania się świadomości prawnej i jej sto
sunku do innych form świadomości społecznej. Szeroko zakrojona w sy
stemach socjalistycznych akcja ipopularyzacji prawa, wysiłki skierowane 
w kierunku ulepszania i rozszerzenia informacji o czynach zabronionych 
pod karą, a w szczególności o przestępstwach szczególnie szkodliwych dla 
określonej fazy ustroju politycznego czy też gospodarczego, publiczna dys
kusja nad projektami ustaw czy kodeksów, są również w dużym stopniu 
akcją pośredniego informowania obywateli o społecznej funkcji określonych 
przepisów. 

Zainteresowanie procesem przekazywania informacji o normie prawnej 
wiąże się z współczesnym stanem nauki i nowymi możliwościami badaw
czymi związanymi z rozwojem wyodrębnionej dziedziny wiedzy określanej 
mianem „social communication", a więc studiom nad funkcjonowaniem 

8)M. B o r u c k a - A r c t o w a : Z zagadnień społecznego działania prawa, s. 68. 
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tzw. „środków masowego przekazu" 9). Pozostają one w ścisłym związku 
z zyskującą sobie coraz większą popularność na gruncie różnych dyscyplin 
naukowych — teorią informacji; stanowi ona część składową cybernetyki 
teoretycznej i zajmuje się badaniem optymalnych warunków przekazywa
nia i przetwarzania wszelkich informacji. Wśród podejmowanych prób 
formułowania wielu (traktowanych dotąd odmiennie) problemów, jako 
problemy masowego komunikowania pojawiają się również próby rozpa
trywania procesu zachodzącego pomiędzy normodawcą a adresatem normy 
(wraz z pośrednikami) jako procesu przekazywania informacji o normie, 
bądź szerzej — jako procesu oddziaływania na oceny, postawy i postępo
wanie adresatów przez przekazywanie takiej informacji normatywnej . Zain
teresowania te koncentrują się wokół procesów, których przebieg można 
organizować instytucjonalnie, a więc wokół urządzeń publikacyjnych, k tó
rymi posługuje się normodawcą i urządzeń masowego przekazu10). 

Zagadnienie skuteczności informacji jest kluczowym problemem dla 
licznych prac i badań empirycznych poświęconych tzw. „oddziaływaniu 
perswazyjnemu", a w szczególności oddziaływaniu środkami masowego 
przekazu. Wykazują one, że skuteczność informacji zależy głównie od ta
kich czynników, jak osoba informatora, od elementów treściowych samej 
informacji oraz od charakterystyki audytorium czyli odbiorców informacji. 

Osoba informatora, jego pozycja społeczna, powiązanie z grupą ma 
wpływ na stopień zaufania, autorytetu, wiarygodności przekazywanej 
przez niego informacji. Pomiędzy informatorem a odbiorcą zachodzi wie
lokrotna zależność funkcjonalna — zjawisko to można przedstawić przy 
pomocy cybernetycznego sprzężenia zwrotnego; informiator — nadawca 
ma pewną przewagę nad odbiorcą, szczególnie, kiedy dysponuje środkami 
masowego przekazu, z drugiej jednak strony wiadomości o reakcji na in
formację, o zachowaniu społecznym znacznie modyfikują postępowanie 
nadawcy n ) . Dla korektury stosowanych oddziaływań musi on posiadać 
wiadomości o skutkach nadawanych informacji. 

Treść komunikatu zawierać może bądź to argumenty, które prowadzą 
odbiorców informacji do oceny jej jako> słusznej lub niesłusznej, prawdzi
wej lub fałszywej, bądź też informator posługuje się pewnego rodzaju 
„apelem." — pozytywnym!, jeśli przedstawia różnorodne formy gratyfi
kacji — negatywnym,, jeśli odwołuje się do kar. Zarówno argumenty jak 
i „apele" działają jako pobudki w kierunku przyjęcia i aprobaty uzyska
nych informacji. Bardzo istotnym czynnikiem przy sposobie podania infor
macji może być zwrócenie uwagi na przynależność grupową odbiorców 
i norm obowiązujących w ich grupie członkowskiej (odwołanie się do patrio
tyzmu, do przynależności partyjnej, do związków z regionem, z zakładem 

9) С I. H o v i a n d : Social Communication, (w) Reader in Public Opinion and 
Communication, ed. Berelson, M. Janovitz, Glencoe 1950; J. K u b in; Rola prasy, 
radia i telewizji — przegląd badań zagranicznych, Kraków 1963. 

1 0) W polskiej literaturze prawniczej próbą zastosowania teorii informacji i prze
niesienia sposobu myślenia o procesach komunikacyjnych do badań nad prawem są 
prace F. S t u d n i c k i e g o . Problemom skuteczności prawa instrumentalnego 
charakteru norm prawnych traktowanych jako jedno z urządzeń do kształtowania 
stosunków społecznych — poświęcone są prace M. Boruckiej-Arctowej i A. Podgó-
reckiego. Zagadnienia związane z przekazywaniem informacji o prawie przez gazety 
codzienne i periodyki są przedmiotem zainteresowania Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych w Krakowie. 

") J. K u b in: op. cit., s. 10 i nast. 
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pracy — np. górnicy). Z punktu widzenia skuteczności oddziaływania mo
żemy wyróżnić następujące czynniki treści: czynniki nowe i znane już, 
zgodne i niezgodne z przekonaniami odbiorcy, przypadkowe i celowo do
brane, z tezą wyłożoną wprost i pośrednio apelujące do rozumu bądź do 
uczucia, budzące przestrach, niepokój, wreszcie o różnym porządku argu
mentacji. 

Odbiorca nie może być rozpatrywany w ramach prostego schematu, że 
nadawca przekazuje jakąś treść, a odbiorca ustosunkowuje się do niej 
w drodze racjonalnego indywidualnego rozumowania. Muszą tu zostać 
włączone procesy psychiczne związane z odbiorem oraz proces interakcji 
społecznej, wobec których dany akt oddziaływania można uważać jedynie 
za element składowy. W szczególności należy tu podkreślić rolę „czynników 
pośredniczących", hopotezę dwustopniowego przepływu informacji i rolę 
przywódców — liderów — opinii, poprzez których przekształcają się 
opinie pozostałych członków grupy 12). 

Sprawa „selektywności" odbiorcy, a więc dostrzeganie przez niego okre
ślonych problemów, wiąże się z dobieraniem określonych bodźców, 
z „micjowaniem" zainteresowań. Z punktu widzenia podatności, gotowości 
akceptacji określonych opinii i wzorów odbiorca musi być rozpatrywany na 
tle grupy społecznej i to grupy „kształtującej", grupy odniesienia (która 
nie zawsze musi być grupą członkowską), bardzo duże znaczenie odgrywa 
tu stopień panującego w niej konformizmu13). 

Liczne prace przeglądowe poświęcone analizie wyników oddziaływania 
środków masowego przekazu wskazują, że ich rola polega raczej na kry
stalizowaniu i umacnianiu istniejących opinii niż na ich zmianie14). Zasad
nicze zmiany powodują one w sytuacjach, gdy odbiorcy, znajdując się wo
bec „krzyżującej się presji", pragną należeć do grupy o innych poglądach 
niż ich grupa członkowska, niezbyt wysoko cenią swe związki z grupą 
o innych poglądach niż propagowane oraz gdy występując w określonych 
„rolach społecznych", głoszą „publicznie" poglądy, z którymi początkowo 
samji się nie zgadzają. 

Badania nad zasięgiem oddziaływania poszczególnych środków maso
wego przekazu prowadzone dokładnie w wielu krajach, u nas mają charak
ter badań wyrywkowych i fragmentarycznych, nie dających podstaw do 
jakichś uogólnień. 

Omawiane tu już badania poznańskie w swej części poświęconej drogom 
informacji o prawie wskazują na zakres oddziaływania informacji praso
wej, audycji radiowych, programów telewizyjnych i prawniczych broszur 
popularnych15). Szerszy zasięg oddziaływania i łatwiejsze do przyswojenia 
są informacje o charakterze konkretnym, kazuistycznym — a więc zawarte 
w sprawozdaniach z procesów, w poradzie udzielonej na temat załatwienia 
określonej sprawy, czy też w wyjaśnieniach o konkretnych obowiązkach 
w związku z wejściem) w życie nowej ustawy. Artykuły o charakterze ogól
nym, omawiające prace ustawodawcze, czy wydane ostatnio' ustawy czy-

12) Omówienie problemu wraz ze wskazaniem literatury: M. B o r u c k a - A r c t o -
wa, op. cit. s. 125. 

") tamże, s. 145 i nast. 14) J. T. K l a p p e r : The Effects of Mass Communication, Glencoe 1960, omó
wienie w literaturze polskiej — J. К u b i n, op. cit., s. 32 i nast. 18) Z. Z i e m b i ń s к i, op. cit., s. 207 i nast. 
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tanę są na ogół tylko przez inteligencję (inteligencja techniczna koncentruje 
swą uwagę na artykułach prawniczych, które wiążą się z ich pracą zawo
dową), ewentualnie przez ludzi rozporządzających czasem na przeczytanie 
całej gazety (emeryci, renciści i tp) . Niechęć do artykułów ogólniejszych 
związana jest z pewną trudnością opanowania niezbędnej przy takiej lek
turze znajomości podstawowej terminologii prawniczej, a równocześnie 
z pewną obojętnością na sprawy publiczne. 

Artykuły prasowe są drogą informacji o prawie w większym stopniu dla 
mężczyzn, którzy wskazują na możność powrócenia do tych wiadomości 
i ponownego ich przeczytania; natomiast kobiety stosunkowo częściej słu
chają prawniczych pogadanek radiowych na zasadzie „raz włączonego 
głośnika" przy pracach domowych, bez większego jednak zwracania uwagi 
na ich treść (badania obejmowały jedynie środowisko miejskie). 

Bardzo duży oddźwięk u respondentów budziły audycje telewizyjne. 
„Paragraf i fajka" — prawnicze pogadanki telewizyjne prowadzone przez 
prof. Sawickiego — chwalone były raczej przez środowisko inteligenckie. 
Program „Wszyscy jesteśmy sędziamd" żywiej był przyjmowany przez 
szerszą publiczność, która identyfikowała się z dopuszczonymi do dyskusji 
„swoimi przedstawicielami". Audycja ta budziła również głosy krytyczne, 
a przez to zmuszała do zajęcia jakiegoś własnego' stanowiska i w wielu 
przypadkach o prawniczej problematyce zawartej w tych programach pa
miętano dosyć długo. 

Rzadko wykorzystywanym kanałem informacji są broszury popularyzacji 
prawa. Z propozycji wyboru przedłożonych respondentom broszur korzy
stano niezbyt skwapliwie, interesowano się przede wszystkim broszurami 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Badania krakowskie nad środowiskiem studenckimi prowadzone przez 
K. Pałeckiego w zakresie źródeł informacji o prawie wykazały, że pierwsze 
miejsce wśród nich zajmuje prasa, a w dalszej dopiero kolejności radio 
i telewizja 16). 

Specjalny krąg zagadnień, związanych z papularyzacją prawa, jest przed
miotem zainteresowań Ośrodka Badań Prasoznawczych, a więc problem 
tzw. „analizy treściowej" sprawozdawczości sądowej (P. Dubiel), swoistości 
języka sprawozdań sądowych (K. Buczyński i W. Pisarek), popularyzacji 
prawa cywilnego i zebrania danych na temat sprawozdawczości z procesów 
cyWilnych i innych publikacji na tematy prawno-cywilne oraz opracowa
nie danych liczbowych dotyczących poradnictwa prawnego dokonywa
nego za pośrednictwem- redakcji gazet (J. Parzyński)1 7) . 

Należy tu wspomnieć również o badaniach A. Podgóreckiego i przepro
wadzonych przez niego wywiadach z dziennikarzami — sprawozdawcami 
sądowymi1 8). 

Problemowi zależności systemu informacji od struktury społecznej po
święcona jest bardzo interesująca praca S. Eisenstadta oparta na bada
niach przeprowadzonych w Izraelu 19). Autor wyróżnia w niej ze względu 

ie) por. przypis 7. 
17) Artykuły przygotowane do publikacji w pracy zbiorowej OBP pt. Metodyka 

współpracy prasy z wymiarem sprawiedliwości. 
1S) A. P o d g ó r e c k i : Prasa a wymiar sprawiedliwości, Prawo i Zycie, 4/1966. 
19) S. N. E i s e n s t a d t: Communication Systems and Social Structure, Public 

Opinion Quarterly, 2/1955, vol. XIX. 
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na treść trzy rodzaje informacji: poznawczą, techniczną i normatywną. 
Informacja normatywna może obejmować nie tylko zalecone wzory zacho
wania się dla wszystkich członków określonej zbiorowości bądź też wzory 
dla określonej kategorii ról społecznych, ale może przybrać postać ogól
nych zasad, odpowiadających raczej pewnym systemom wartości (dobre, 
złe, uczciwe, nieuczciwe itp.) — dlatego też uzupełniłabym wyróżnione tu 
trzy rodzaje informacji — informacją aksjologiczną, 

Mówiąc o popularyzacji, mamy zazwyczaj na myśli nie tylko przekazy
wanie informacji o czymś, rozpowszechnianie ich wśród szerokich kręgów 
odbiorców, ale i zaznajamianie z jakimś zasobem wiedzy fachowej, trudnej, 
wymagającej specjalnego przygotowania w pewien określony sposób, 
a mianowicie — jasny, prosty, przystosowany do możliwości odbiorców. 

Przy próbach określenia ram, popularyzacji prawa można przyjąć wersję 
wąską, sprowadzającą się do zaznajamiania odbiorców z przepisami pra
wa, instytucjami prawnymi. Oprócz procesu czysto informacyjnego — prze
kazywania pewnych treści — dochodzi tu jeszcze wyjaśnianie tych prze
pisów w sposób przystosowany do poziomu odbiorców i stopnia ich obezna
nia z terminologią prawną. Popularyzacja ta łączy w sobie elementy 
informacji normatywnej z techniczną, przynosi bowiem zarówno wzory 
dozwolonych bądź niedozwolonych zachowań się, jak i praktyczną wiedzę 
w zakresie sposobu zawarcia pewnych tranzakcji, sporządzenia ważnych 
dokumentów, przepisów proceduralnych, pewnych normatywów budowla
nych, czasem nawet receptur itp. 

Pozostaje tu otwarty problem świadomego i przemyślanego wyboru — 
celem popularyzacji — określonych norm prawnych z uwagi na ich przy
datność dla określonego kręgu adresatów (problem poruszany już poprzed
nio), oraz problem kierunku tej popularyzacji, czy chodzi nam o dość 
dokładne zaznajamianie z „przepisami prawa", czy też o bardziej ogólne 
poinformowanie o „zasadach prawnych" z pewnym nawiązaniem do istnie
jących systemów ocen i wartości. 

Wszelkie informacje na temat dodatkowej argumentacji normodawcy 
w odniesieniu do popularyzowanych przez nas norm, jak też i nasze własne 
próby poparcia tych wzorów zachowania się racjami moralnymi, nauko
wymi, celowości społecznej itp. będą już miały charakter oddziaływania 
perswazyjnego, a więc mieszczącego się w wersji „rozszerzonej" populary
zacji prawa związanego z „informacją aksjologiczną". 

Zaznajamianie z przepisami prawa i wyjaśnianie tych przepisów musi 
czasem prowadzić do omówienia pewnych terminów pojęć, zasad, jak 
np. „chuligaństwo", „prewencja ogólna", „dobra wiara", „zasady współ
życia społecznego", a to z kolei prowadzi do popularyzacji pewnego zasobu 
wiedzy prawniczej z zakresu określonego działu nauki prawa. I w takim 
wypadku przekazujemy już pewną „informację poznawczą". 

A zatem utrzymanie rygorystyczne czystej wersji zawężonej populary
zacji prawa jest trudne do realizacji i z wielu względów niecelowe. Można 
problem ująć szerzej, traktując popularyzację prawa nie tylko jako dzia
łalność informacyną i wyjaśniającą w odniesieniu do 'przepisów prawa, 
lecz jako popularyzację „kultury prawnej", a więc również, jako populary
zację pewnej wiedzy o prawie, jako zjawisku społecznym,, psychicznym, 
o pewnych prawidłowościach i powiązaniach prawa z innymi zjawiskami 
społecznymi, o społecznych warunkach skuteczności prawa, źródłach prze-
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stępczości, o konflikcie norm społecznych, funkcjach kary itp. Chodziłoby 
więc tu o oddziaływanie, które popularnie nazywamy często „otwieraniem 
oczu na problematykę społeczno-prawną" i wskazywanie na związek tej 
problematyki z rozwojem techniki, urbanizacji, kul tury masowej, medy
cyny itp.; t e zagadnienia szłybj r przede wszystkim w kierunku włączenia 
prawników-naukowców w proces popularyzacji prawa. 

W szczególności chodziłoby tu jednak o popularyzację pewnych ocen, 
postaw wobec prawa, budzenie aktywności, wyczulenie na naruszenie pra
wa, o oddziaływanie prowadzące do internalizacji norm prawnych — a więc 
włączenie ich do przyjętego systemu normatywnego i hierarchii wartości. 
Można by tu wysunąć pewną analogię do popularyzacji etyki, czy higieny, 
bądź „zdrowia psychicznego". We wszystkich tych wypadkach chodzi bo
wiem nie tylko o informowanie i wyjaśnianie pewnej wiedzy, czy też pew
nych wzorów zachowania, ale również o oddziaływanie perswazyjne i to 
bardzo często przy pomocy odwoływania się do określonych systemów war
tości, stąd też można by tu mówić o rodzaju „informacji aksjologicznej". 

Takie ujęcie — różne od popularyzacji wiedzy z zakresu nauk przyrodni
czych — związane jest z popularyzacją tego, co nazywamy „intelektual
nymi wytworami człowieka" (np. problem „gustów", „stylów" poprzez 
popularyzację literatury, sztuki),a jeszcze dodatkowe elementy dochodzą 
przy popularyzacji systemów normatywnych, a w szczególności systemów 
tak zinstytucjonalizowanych jak prawo i o takim znaczeniu dla postępowa
nia człowieka i dokonywanych przez niego „wyborów" zachowania się. 

Nie cała sfera oddziaływania prawa przy pomocy masowego przekazu 
jest problemem popularyzacji. Dlatego też zarysowuje się niebezpieczeń
stwo zatarcia granic pomiędzy popularyzacją prawa a innymi funkcjami 
jakie mogą pełnić środki masowego przekazu w stosunku do< prawa, a więc 
np. działalnością interwencyjną, walką z „krzywdą ludzką", czy też dzia
łalnością prewencyjną, zapobiegawczą, polegającą na likwidowaniu poten
cjalnych źródeł przestępstwa, czy konfliktów międzyludzkich, przez uka
zywanie za pośrednictwem publicystyki czy też sprawozdawczości sądowej 
nie tylko poniesionej kary, ale i „demoralizacji wewnętrznej sprawcy" 20). 

Ukazane tu formy działalności przy wykorzystaniu środków masowego 
przekazu mogą stać się również formami popularyzacji prawa, mogą to być 
nawet formy budzące większe zaangażowanie czytelników. Jednakże zain
teresowanie osób zajmujących się popularyzacją prawa będzie koncentro
wało się nie tylko wokół skutków „interwencji", ale i wokół przekazania 
przy tej sposobności określonej wiedzy o prawie i próby oddziałania w kie
runku internalizacji pewnych norm, oraz kształtowania określonych „po
staw wobec prawa". A więc będzie to podejście instrumentalne, które 
traktuje scharakteryzowane tu formy działalności publicystycznej, jako 
środki, narzędzia dla popularyzacji prawa. 

W n i o s k i k o ń c o w e . 

Popularyzacja prawa może zatem m i e ć z a c e l : 
1) poinformowanie o obowiązujących normach prawnych, wyjaśnienie 

tych norm w sposób dostosowany do możliwości odbiorców; 

') A. P o d g ó r e c k i : cyt. artykuł. 
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2) przekazywanie, rozpowszechnianie poglądów, ocen, krytyki obowią
zujących norm i instytucji prawnych, nowych konstrukcji i rozwiązań 
(nowej ustawy o paszportach, bądź projektu kodeksu karnego); ocenę 
działalności organów wymiaru sprawiedliwości, bądź określonej insty
tucji np. ławników, czy też ocenę stosowanej polityki karnej. Mogą 
to być oceny o charakterze „zasadniczym" (dobry — zły; sprawiedli
wy — niesprawiedliwy) bądź celowościowe, techniczne z uwagi na 
ich skuteczność; 

3) inspirowanie bądź utrwalanie określonych postaw wobec prawa, wdra
żanie pewnych zachowań się, oddziaływanie perswazyjne; 

4) informację „poznawczą", a więc przedstawienie w sposób łatwy i przy
stępny wiedzy o prawie, wiadomości z zakresu poszczególnych dzia
łów nauki prawa, a w szczególności o powiązaniu prawa z szeregiem 
innych procesów i zjawisk życia społecznego; 

5) dokonanie pewnych diagnoz społecznych i wskazanie na konkretnych 
przykładach jak np. zła organizacja prowadzi do marnotrawstwa wy
siłków; nadużywanie władzy do krzywdy ludzkiej i demoralizacji 
dysponujących tą władzą oraz zapobieganie tego rodzaju sytuacjom, 
ostrzeganie przed nimi. 

Popularyzacja może być realizowana różnymi środkami: za pośred
nictwem „masowego przekazu" i „osobowego wpływu". Przy posługiwaniu 
się środkami przekazu masowego щ о g ą b y ć s t o s o w a n e n a s t ę 
p u j ą c e „ f o r m y " , „ g a t u n k i " : 

1) komunikat; 
2) komunikat z komentarzem wyjaśniającym; 
3) artykuł publicystyczny, felieton radiowy, telewizyjny; 
4) sprawozdanie sądowe; 
5) utwór literacki, słuchowisko, film; 
6) porady prawne udzielane konkretnym adresatom czy to w formie 

publikowanej, czy to indywidualnej (i w tym drugim wypadku udzie
lona porada może spełnić funkcję popularyzacji wśród szerszego' kręgu 
aniżeli jeden adresat); 

7) ankieta, konkurs, ogólna dyskusja. 
P r z y w y b o r z e ś r o d k a m a s o w e g o p r z e k a z u musimy brać 

pod uwagę: 
a) ich dostępność w określonych środowiskach, czasem „atrakcyjność" 

tych środków dla określonych środowisk; 
b) rodzaju materiału, jaki chcemy przekazać z uwagi na możliwości od

biorcy, a więc tempo wchłaniania tego materiału, możliwość powrotu 
(lektura), bądź przeciwnie — pewne trudności związane z lekturą, 
znajomość podstawowej terminologii prawnej; 

c) szybkość rozprzestrzeniania się informacji; 
d) charakter pewnych wypowiedzi, „apeli", bezosobowy bądź osobisty, 

pamiętając o przewadze wpływu „osobowego" z uwagi na skuteczność 
oddziaływania; 
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e) rolę pewnych „autorytetów" naukowych, politycznych, lekarskich itp., 
popularność pewnych prelegentów, czy nawet popularność spikerów 
odczytujących określone teksty; 

f) możliwość bardziej kontrowersyjnego ujęcia tematu — artykuły pole
miczne, dyskusje przed mikrofonem, czy w studio telewizyjnym; 

g) możliwość „narzucenia" odbiorcy określonego „programu", a więc 
np. dołączenie dodatku filmowego do< atrakcyjnego filmu, czy umiesz
czenie sprawozdania sądowego bądź innych wiadomości w dzienniku 
telewizyjnym, kronice filmowej i tp. 

Mówiąc o środkach masowego przekazu, mamy na ogół na myśli prasę, 
książki, radio, telewizję, film. Wydaje mi się jednak, że mówiąc o populary
zacji prawa nie możemy pomijać w naszych rozważaniach oddziaływania 
za pośrednictwem odczytów, w szczególności gdy chodzi tu o wielokrotne 
powtarzanie tych samych tematów w grupach różnych odbiorców, a zatem, 
kiedy „zasięg oddziaływania" określonego tematu może obejmować zna
cznie szerszy krąg odbiorców, niż w pewnych przypadkach ich posłu
giwania się środkami przekazu masowego. Przy tym rodzaju popularyzacji 
wzrasta rola czynnika „osobowego" oraz istnieje na ogół większa możliwość 
dokładniejszego „rozpoznania odbiorców" i przystosowania treści prelekcji 
do ich poziomu, zainteresowań, oczekiwań; jak i bezpośredniej konfron
tacji z ich uwagami, reakcją. 

Pozostaje jeszcze do omówienia p r o b l e m „ p a r t n e r ó w " w akcji 
popularyzacji prawa, przy czym chodzi tu: 

a) po pierwsze o „inspirowanie" określonych tematów i to nie tylko 
przez osoby pracujące w takich instytucjach jak sąd, prokuratura, 
milicja, więziennictwo, ale i przez radców prawnych, wychowawców, 
nauczycieli, a wreszcie samych odbiorców środków przekazu maso
wego. „Inspirowanie" to wiąże się bardzo blisko^ z wymianą „sygna
łów" i wiadomości związanych z problemami prawno-społecznymi 
o stanach dezorientacji, o określonych postawach wobec prawa, po
trzebie działania w określonym kierunku „prewencji ogólnej"21). 
Osobnym zagadnieniem jest tu problem, w jakimi stopniu autorzy 
listów do redakcji mogą być uznani za „grupę reprezentatywną" dla 
ogółu odbiorców, czy czytelników, ich potrzeb i zainteresowań. 

b) po drugie chodzi tu o koordynację środków działania czy to w odnie
sieniu do oddziaływania długofalowego, czy też w ramach określo
nych „akcji", czy też wreszcie o próby instytucjonalnych powiązań 
pewnych form oddziaływania na określone kręgi odbiorców (a więc 
np. przez stałą współpracę ze szkołami czy też organizacjami młodzie
żowymi), o próbę podjęcia wysiłków w kierunku wzajemnej infor
macji o podejmowanych działaniach popularyzacyjnych i ich rezulta
tach i w kierunku wspólnej wymiany doświadczeń. 

Wiąże się to ze znacznie szerzej postawionym zagadnieniem i zadaniem 
sobie pytania, jak wygląda u nas problem badań nad popularyzacją prawa 

21) Postulaty takiej współpracy między redakcją gazet a wydziałami sądowymi 
w zakresie problematyki cywilno-prawnej omawia J. P a r z y ń s k i : Prasa jako 
czynnik kształtowania świadomości prawnej (nie publikowana praca doktorska 
autora). 
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a w szczególności nad skutecznością stosowanych dotąd form poularyzacji, 
bądź przynajmniej zebrania danych dla przyszłych opracowań. 

Należy stwierdzić, że brak jest dokładniejszego rozeznania, kto czyta 
artykuły o treści prawniczej, czy odbiera audycje radiowe i telewizyjne. 
Istnieje natomiast dość dobre rozeznanie co do kręgu osób, które piszą 
listy do redakcji. Specyficzność tego kręgu budzi zastrzeżenia przeciw 
możliwości traktowania ich jako „grupy reprezentatywnej", czy przy
najmniej „symptomatycznej" z punktu widzenia przekazywania opinii 
publicznej i informacji o stopniu znajomości prawa. 

Omawiane tu już stosunkowo nieliczne badania nad znajomością prawa 
i źródłami informacji o prawie nad sprawozdawczością sądową przynoszą 
nam pewne dane na temat oddziaływań określonych środków przekazu ma
sowego jako źródła informacji o prawie, jednakże mjają one charakter pio
nierski, inicjujący, o ograniczonym zasięgu przeprowadzonych badań i jako 
takie mogą być traktowane raczej jako próby wskazania przyszłego kie
runku szerzej zakreślonych badań. 

Zarówno ilość przedstawionych tu prac, jak i ich wycinkowy charakter 
wskazuje na potrzebę znacznie szerszego podjęcia badań nad problemami 
popularyzacji prawa i zastanowienia się nad możliwością zainteresowania 
nimi większej ilości osób i ośrodków badawczych oraz ewentualnego po
wierzenia jednemu z nich prac inicjujących i koordynacyjnych. Zaryso
wuje się również potrzeba pewnej stałej, zorganizowanej formy wymiany 
doświadczeń w zakresie prowadzonej popularyzacji prawa. 

Wszystkie poruszone tu problemy traktowane są jako punkt wyjścia dla 
dalszej dyskusji, której zasadniczym celem byłoby ulepszenie stosowanych 
dotąd metod popularyzacji prawa. 
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BARBARA KAŁAMACKA 

ZAGADNIENIA TREŚCI I WARSZTATU 
DZIENNIKÓW POPOŁUDNIOWYCH 

Badania nad zawartością prasy w celu jej oceny, prowa
dzone są nie tylko w OBP, ale również w Zarządzie Głów
nym RSW „Prasa". Tematem jednej z takich prac były 
dzienniki popołudniowe. Analiza ich treści dała podstawy do 
wysunięcia kilku propozycji i wniosków, które niewątpliwie 
skłonią zespoły redakcyjne popołudniówek do refleksji 
i stanowią podstawę do dyskusji. Wypowiedziom dyskusyj

nym udzielimy chętnie miejsca na łamach „Zeszytów". 

Wstęp 

Przed sześciu laty Dział Redakcyjny ZG RSW „Prasa" podjął badania 
nad terenową prasą popołudniową. Poddano ocenie każdy tytuł, spośród 
8 gazet ekspresowych wychodzących wówczas w miastach wojewódz
kich 1). Następnie przeprowadzono analizę całości zgromadzonego mate
riału, dążąc do ustalenia podstawowych cech typologicznych tej grupy 
pism codziennych. Tezy Działu Redakcyjnego zostały skonfrontowane 
z opiniami redaktorów popołudniówek i wzbogacone wynikłą przy tej 
okazji dyskusją. 

Dziś, rozpatrując ponownie problematykę terenowej prasy popołudnio
wej, warto przypomnieć główne kierunki wspólnych dociekań: 

1) Usiłowano sprecyzować ogólną formułę pisma popołudniowego. Oka
zało się przy tym, iż nie ma pełnej jasności co do metod i środków działa
nia w ramach istniejącego duetu lub tercetu terenowych gazet codzien
nych. 

*) Od 3.IV.1967 r. ukazuje się dziewiąty tytuł — Wieczór Wrocławia. 
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2) W związku z istnieniem wątpliwości dotyczących spraw modelowych, 
próbowano ustalić, kto mianowicie jest głównym adresatem popołudniów-
ki, wychodząc z założenia, iż właśnie znajomość odbiorcy powinna lec 
u podstaw koncepcji redakcyjnych. W braku specjalistycznych badań ryn
ku czytelniczego oceniono tę sytuację stosownie do rozeznania poszczegól
nych redakcji. Ze zgodnego osądu zainteresowanych wynikało, że popołud-
niówka znajduje odbiorców dwojakiego rodzaju: dla pierwszych jest je
dynym tytułem codziennym lub w ogóle jedynym tytułem prasowym, po 
jaki sięgają; dla pozostałych — drugą lub nawet trzecią gazetą dnia. Ko
nieczność zaspokajania różniących się między sobą potrzeb tych dwu 
grup czytelniczych stawiała popołudniówki w dość trudnym położeniu. 
Na którą z grup należy się orientować? Które potrzeby uwzględniać 
przede wszystkim? Dyskusja wykazała, iż dylemat ten rozwiązuje się 
częściowo samoistnie poprzez krystalizujący się podział zadań w ramach 
prasy codziennej. 

3) Stwierdzono bowiem wspólne dla wszystkich popołudniówek ten
dencje, mogące decydować o ich odrębności wobec pozostałych dzienni
ków. Wskazywano m. in. na ich niemal wyłącznie informacyjny charakter, 
eksponowanie tematyki lokalnej, szczególnie rozwiniętą działalność orga
nizatorską oraz dążenie do uatrakcyjnienia treści i formy przy zachowaniu 
popularności wykładu. 

Relacjonując z (perspektywy minionych lat wątki tych pierwszych prób 
określenia miejsca i modelu terenowej popołudniówki, stwierdzić wypada, 
iż przy utrzymaniu w mocy niektórych tez, obecna sytuacja i kształt pism 
ekspresowych wysuwają na czoło nowe problemy wymagające rozpoznania 
i rozpatrzenia. 

Na obecną sytuację rzutują wciąż restrykcje papierowe, które sprawiły, 
że w 1963 roku. popołudniówki zmniejszyły wydatnie swą objętość, a ich 
nakłady zostały zlimitowane poniżej wykazywanej chłonności rynku. 
Do dziś, mimo pewnej poprawy, żadna z popołudniówek nie odzyskała swej 
pierwotnej objętości. 

Natomiast wypada odnotować systematyczny wzrost nakładów. Sumu
jąc dzienne nakłady popołudniowych pism terenowych i mnożąc je przez 
4, która to liczba przyjmowana jest jako średnia czytających jeden egzem
plarz gazety, otrzymujemy cyfrę bliską 2,5 milionom codziennych od
biorców. 

Czytelnik a popołudniówka 

Na pytanie, kim jest czytelnik gazety popołudniowej — brak wciąż 
wyczerpującej, uzasadnionej naukowo odpowiedzi. Można jednak, w opar
ciu o niektóre badania Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, 
praktyczną wiedzę redakcji i geografię kolportażu, choćby z grubsza 
uzmysłowić sobie, do kogo adresujemy te dzienniki. 

Na pewno, w przeważającej większości wypadków, mamy do czynienia 
z czytelnikiem miejskim, a ściślej — wielkomiejskim. Z dużym prawdo
podobieństwem można także założyć, iż popołudniówka w swym macie
rzystym mieście pozyskuje większą liczbę odbiorców, niż dzienniki po
ranne. Przeprowadzone niedawno badania nad publicznością prasową 
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Szczecina 2) wykazują пр., że 85,2% mieszkańców jest czytelnikami po
południowego Kuriera, podczas gdy Glos czyta 65,5% ludności tego> miasta. 

Oczywiście wśród zwolenników popołudniówek znajdują się także od
biorcy korzystający równocześnie z prasy porannej. Jednak dla pewnej 
części czytelników popołudniówka pozostaje nadal jedyną gazetą. Nie spo
sób na razie ustalić dokładnie w jakim stosunku liczbowym pozostają do 
siebie te dwie grupy czytelnicze. Opierając się na fragmentarycznych da
nych — można by z pewną dozą ryzyka przyjąć, że stosunek ten kształtuje 
się, jak 1 : 1 . 

Z badań OBP przeprowadzonych w Katowicach i Szczecinie3) wynika, 
że gazety ekspresowe, prezentując niejako odrębny typ dziennika, posia
dają własną publiczność prasową. Są to: młodzież (uczniowie, studenci), 
pracownicy umysłowi bez wyższego wykształcenia i pracownicy fizyczni 
oraz — w mniejszej liczbie — pracownicy umysłowi z wyższym wykształ
ceniem, gospodynie domowe i renciści. 

Okazuje się więc, że tak charakterystyczne dla popołudniówki zaintere
sowanie szczegółowymi problemami miasta, drobiazgowe wnikanie w prze
jawy funkcjonowania machiny społecznej, skrótowość i popularność prze
kazu oraz pewne elementy sensacyjności — pozyskują gazetom ekspre
sowym czytelników we wszystkich niemal środowiskach społecznych. 

Nader ciekawe są spostrzeżenia na temat upodobań czytelniczych miesz
kańców Szczecina 4). Na pierwszym miejscu i to z dużą przewagą ankie
towani wymieniali publikacje dotyczące samego Szczecina, na drugim — 
„z terenu całej Polski", na trzecim sprawy międzynarodowe. Czytelnicy 
zgodnie postulowali rozszerzenie problematyki lokalnej, w zakresie spraw 
samego miasta. 

Bardziej szczegółowe dociekania ujawniły następnie, że ponad 80% od
biorców preferuje tematykę obyczajową oraz tematykę obejmującą zagad
nienia przemysłu konsumpcyjnego, usług, handlu itp. Nieco mniejszą, lecz 
także stosunkowo znaczną poczytnością, cieszy się polityka międzynaro
dowa. Zaskakuje nieco fakt, że wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu 
o powszechności zainteresowania sportem, badania szczecińskie wykazują 
niewielką poczytność doniesień z tej dziedziny. Odbiorcy Kuriera Szcze
cińskiego stawiali ją dopiero na trzynastym miejscu. 

Wreszcie przypomnijmy jeszcze jedną interesującą tezę uzasadnioną 
studiami Ośrodka Badań Prasoznawezych. W publikacji I. Tetelowskiej pt. 
„Problem podziału pracy w procesie informacji prasowej"5) czytamy 
m. in.: ...„Zatraciła się tradycyjna funkcja popołudniówek wydawanych 
dawniej w ścisłej zazwyczaj współpracy z redakcjami przedpołudniowymi, 
jako dalszy ciąg i uzupełnienie wiadomości porannych... Współczesne nam 
popołudniówki przestały oferować informacyjną ciągłość w czasie... zacho
wując jedynie popularną treść i formę przekazu, orientowaną na ogólny 
poziom intelektualny odbiorcy, nie zaś na porę dnia. Mogą one w zasadzie 
z powodzeniem ukazywać się przed południem, obok innych dzienników, 

2) Jacek A d o l f : Badania nad czytelnictwem a praktyka redakcyjna, Zeszyty 
Prasoznawcze nr 4/1966. 

3) j . w.; uraz: J. K ą d z i e l s k i : Typy zainteresowań czytelników trzech dzien
ników katowickich, Z. Pr. nr 4/1963. 

4) J. Adolf, 1. с 
5) Zeszyty Prasoznawcze, nr 4/1963. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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różniąc się jedynie zaadresowaniem do innej grupy odbiorczej lub zaspo
kajaniem innej (właśnie ciekawości tego co jednostkowe, niezwykłe czy 
intymne) potrzeby całej danej grupy terytorialnej... Ciągu dalszego wia
domości porannych, zaspokojenie potrzeby aktualnej wiedzy o wydarze
niach w świecie i kraju, szuka czytelnik prasy porannej raczej w radiu...". 

Jakkolwiek teza ta odnosi się do sytuacji badanej przed kilku laty i to 
głównie do województwa katowickiego znajduje — jak się zdaje — pełną 
aktualność w obecnym stanie rzeczy, niezależnie od lokalizacji popołudnió-
wek i zakresu ich współdziałania z prasą poranną. Mamy tu bowiem do 
czynienia m. in. z obiektywnymi determinantami możliwości działania 
agencji informacyjnych i sprawności bazy drukarskiej. 

Co zawierają popołudniówki 
Rozpatrywaliśmy dotąd ważniejsze elementy wydawniczych i czytelniczych wa

runków, w jakich działają gazety popołudniowe. Wypada teraz przyjrzeć się bliżej 
ich treściowemu obliczu zaprezentowanemu w drugim półroczu 1966. Opracowanie 
niniejsze powstało m.in. na podstawie lektury gazet za ten właśnie okres. Zostało 
jednak wzbogacone przeliczeniem obszarów tematycznych, występujących na ła
mach popołudniówek terenowych w ostatnim kwartale ubiegłego roku. 

Kilka słów o zastosowanej tu metodzie. Dokonano wyboru reprezentatywnych 
numerów spośród wszystkich popołudniówek w ten sposób, by dać przegląd peł
nego tygodnia wydawniczego w odniesieniu do następujących dni 1, 3, 5, 7/8.X; 
11, 12/13, 15, 17, 25/26, 29.XI; 19, 21, 28, 29, 30.XII. Daty te zostały tak dobrane, by 
ilustrowały możliwie najbardziej typowe sytuacje redakcyjne, z pominięciem dni, 
w których redaguje się numery okolicznościowe. 

Obliczono w centymetrach kwadratowych powierzchnię każdej z zamieszczonych 
publikacji, stosując podział na trzy strefy tematyczne: lokalną, krajową i zagra
niczną. Każda z tych stref uległa dalszemu podziałowi na szczegółowe człony proble
mowe. Otrzymane w rezultacie dane cyfrowe pozwoliły na dokonanie szeregu wy
liczeń procentowych, dających niejaką podstawę do snucia porównań oraz ujawnia
nia wspólnych zjawisk i tendencji. M a t o i s t o t n e z n a c z e n i e d l a r e a 
l i z a c j i n a s z e g o z a m i e r z e n i a , w m y ś l k t ó r e g o a n a l i z o w a ć 
b ę d z i e m y n i e p o j e d y n c z e t y t u ł y , l e c z s u m a r y c z n y o b r a z 
p o p o ł u d n i ó w k i t e r e n o w e j . 

Uprzedzając nieco dalszy bieg rozważań, warto dodać, iż wnioski wynikające 
z lektury, znalazły w tych przeliczeniach potwierdzenie. 

T r e ś c i z a s a d n i c z e 

Spójrzmy najpierw, jaka część powierzchni popołudniówek, w ramach ich szczu
płych objętości, poświęcona jest z a s a d n i c z y m t r e ś c i o m . Tak bowiem 
umownie określimy wszystko co przekazuje gazeta, poza komunikatami, odcinkiem 
powieściowym, ogłoszeniami, krzyżówkami, humorem i innymi tego typu materia
łami: 

Tytuł 

Kurier Lubelski 
Wieczór 
Express Poznański 
Express Ilustrowany 
Kurier Szczeciński 
Wieczór Wybrzeża 
Echo Krakowa 
Dziennik Wieczorny 

Treści 
zasadnicze 

średnio 

75.1 °/o 
70,6 °/o 
70,2 % 
66,5 °/o 
64,6 % 
61.0 °/o 
57,5 % 
56,1 °/o 

Materiały 
inne 

średnio 

24,9 9/o 
29,4 % 
29,8 % 
33,5 °/o 
35,4 % 
39,0 % 
42,5 % 
43,9 % 
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Okazuje się, że średnie wielkości marginesu, na którym plasują się publikacje 
wydzielone w naszych rozważaniach z tzw. t r e ś c i z a s a d n i c z y c h — są 
różne dla poszczególnych tytułów. Rozpiętość jest nawet dość znaczna od prawie 447o 
do 25%. W większości jednak wypadków margines ten obejmuje ponad 337o, a więc 
ponad VJ całej powierzchni druku6). 

T e m a t y k a l o k a l n a w o b e c k r a j ó w ej i z a g r a n i c z n e j 

Przejdźmy do zagadnień związanych z podziałem treściowym, poczynając od usta
lenia stosunku ilościowego tematyki lokalnej do pozostałych. 

Tytuł 

Kurier Lubelski 
Express Poznański 
Express Ilustrowany 
Wieczór Wybrzeża 
Echo Krakowa 
Dziennik Wieczorny 
Wieczór 
Kurier Szczeciński 

Tematyka 
lokalna 

38,8 7o 
34,4 7o 
31,0 7o 
30,4 7o 
30,0 7o 
29,3 7o 
29,0 7o 
27,3 7o 

Tematyka 
zagraniczna 

i krajowa 

36,3 7o 
35,8 7o 
35.5 7o 
30.6 7° 
27.5 % 
26,8 7o 
41.6 7o 
37,3 7o 

(Procenty odnoszą się do całej powierzchni zadruku). 

Jak widać — c h o ć n a o g ó ł j e s t e ś m y p r z e k o n a n i o p r y m a c i e t e 
m a t y k i l o k a l n e j w p o p o ł u d n i ó w e e — t y l k o d a n e z t r z e c h 
t y t u ł ó w z d a j ą s i ę p o t w i e r d z a ć t e n p o g l ą d . W t r z e c h i n n y c h 
b o w i e m r y s u j e s i ę p r z e w a g a p r o b l e m a t y k i z a g r a n i c z n e j 
i k r a j o w e j , w d w u p o z o s t a ł y c h p a n u j e r a c z e j r ó w n o w a g a 
i l o ś c i o w a . 

Gdy następnie porównamy między sobą obszary zajęte przez tematykę zagra
niczną i krajową, okaże się, że pierwsza stanowczo wysuwa się w popołudniów-
kach na czoło, przy dwu niezbyt rażących wyjątkach: 

Tytuł 

Express Ilustrowany 
Kurier Szczeciński 
Echo Krakowa 
Wieczór 
Express Poznański 
Kurier Lubelski 
Dziennik Wieczorny 

Tematyka 
zagraniczna 

średnio 

24,3 o/o 
20,9 o/o 
20,3 o/o 
20,0 o/o 
19,8 o/o 
17,9 o/o 
17,8 o/o 

Tematyka 
krajowa 
średnio 

11,2% 
16,4 % 
7,2 7o 

21,6 % 
16,0 % 
18,4 % 
9,0 % 

(Procenty odnoszą się do całej powierzchni zadruku). 

Z a t e m p o p o ł u d n i ó w k a z o s t a t n i e g o k w a r t a ł u 1966 r o k u 
b y ł a p r z e d e w s z y s t k i m d o m e n ą t e m a t y k i l o k a l n e j i z a g r a 
n i c z n e j , n i e c o n a u b o c z u z o s t a w i a j ą c z a g a d n i e n i a k r a j u . 

•) O rozmiarach tego marginesu decyduje w pierwszym rzędzie ilość przeciętnie 
zamieszczonych ogłoszeń i reklam, a następnie stopień rozbudowy komunikatów 
i rozrywek umysłowych. Najmniejszą zaś rolę odgrywa stopień ozdobności graficz
nej i wielkość odcinka powieściowego, czy komiksu. 

2* 
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Zajmijmy się teraz strukturą treściową każdej z trzech podstawowych grup tema
tycznych, pozostawiając na zakończenie problematykę lokalną, którą wypadnie za
jąć się nieco szerzej. 

T e m a t y k a z a g r a n i c z n a 

W ramach tej tematyki bezsporną dominantę uzyskują zagadnienia polityczno-
-gospodarcze. 

Szczegółowe przeliczenie zawartości tej grupy materiałów 7) daje nieco zaskaku
jące wyniki. Okazuje się bowiem, że w ciągu omawianego kwartału najwięcej 
miejsca i uwagi udzieliły gazety popołudniowe sprawom Trzeciego Świata. Przy
pada nań średnio 28,5% publikacji dotyczących zagranicznej polityki i gospodarki. 
Nie dzieje się tak jednakowoż za sprawą codziennych doniesień z Wietnamu, lecz 
głównie z powodu znacznego zainteresowania popołudniówek Afryką. Na drugim 
miejscu w tej hierarchii zainteresowań plasuje się Europa Zachodnia — 26%. Jest 
to już znacznie bardziej zrozumiałe, zwłaszcza gdy dodamy, że więcej niż połowa 
zgrupowanych tu materiałów dotyczy NRF. Trzecie miejsce zajmują Stany Zjedno
czone — 18,3°/o, co związane jest w dużej mierze z agresją w Wietnamie. Ale, jak-
kolwiekby wnikać w przesłanki tego doboru problemowego, fakt pozostanie faktem, 
że sprawy obozu socjalistycznego uzyskują w popołudniowkach nieporównanie 
mniej miejsca. Honoruje się jeszcze Związek Radziecki — 10,8'°/o, zwłaszcza od 
strony przejawów polityki zagranicznej. Jednak pozostałe kraje demokracji ludowej 
(na które łącznie przypada 8,9% zagranicznych materiałów polityczno-gospodarczych), 
pojawiają się na łamach gazet głównie z okazji oficjalnych i najważniejszych wy
darzeń, lub osobistych podróży członków redakcji. Zasługuje też chyba na podkre
ślenie niekorzystny stosunek ilościowy pomiędzy eksponowanymi doniesieniami 
o NRF a materiałami poświęconymi NRD. Pozostałe średnio 7,5% zagranicznych 
materiałów polityczno-gospodarczych dotyczy Ameryki Łacińskiej, Australii oraz 
różnorakich kronik, wspomnień i ocen II wojny światowej zgrupowanych oddzielnie 
z uwagi na ich ogólniejszy charakter. 

Zanotujmy przy okazji, że większość omówionych wyżej publikacji to depesze — 
68%. Na inne formy, jak komentarz, reportaż, felieton itp. przypada więc tylko 32%. 
Zresztą także pozostałe materiały wchodzące w skład tematyki zagranicznej to 
niemal wyłącznie informacje. 

I znów pewne zaskoczenie. Wbrew famie o sensacyjnym charakterze popołudnió
wek wśród doniesień zagranicznych, katastrofy, „kryminałki", „michały" zajmują 
stosunkowo niewiele miejsca; średnio 3,8% całej powierzchni zadrukowanej. Nie
wiele też nowinek ze świata nauki czy techniki, bo średnio zaledwie 1,7%. Pewne 
ożywienie w tej dziedzinie notuje się tylko przy okazji kolejnych lotów kosmicznych. 

T e m a t y k a k r a j o w a 

Przypada na nią w popołudniowkach średnio 17% całej powierzchni zadruku, 
W tej grupie problemowej przewagę uzyskują materiały dotyczące gospodarki. 
W kolejności drugie miejsce zajmuje działalność organizacji społecznych, a dalej 
relacje sejmowe, polska polityka zagraniczna oraz centralne obchody i uroczystości 
państwowe. 

Wypada przy tym podkreślić, że stosunkowo mała część publikacji dotyczy po
szczególnych regionów kraju. Zarówno polityczne, jak gospodarcze i kulturalne 
problemy, ukazywane są przeważnie w aspekcie centralnych decyzji i wydarzeń. 
Stąd w materiale informacyjnym i sprawozdawczym pojawia się przewaga doniesień 
z Warszawy. Z drugiej zaś strony obserwuje się tendencję do omawiania krajowych 
zagadnień w sposób uogólniony, ukazujący osiągnięcia, zamierzenia czy potrzeby 
w skali całej Polski. 

W sumie, nagromadzenie ilościowe tego typu publikacji sprawia, że wyłaniający 
się z nich obraz jest chyba niepełny. I może zbyt oficjalny. W każdym razie dyna
mizm i różnorodność przejawów życia kraju znajduje w nim dość nikłe odbicie. 

Podobnie, jak w wypadku tematyki zagranicznej, również w doniesieniach kra-
7) Uwaga: podane niżej w tym akapicie wskaźniki procentowe obliczone zostały 

tylko w stosunku do grupy zagranicznych zagadnień polityczno-gospodarczych, przyj
mując całość materiałów tej grupy tematycznej za 100%. 
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jowych sensacje i ciekawostki dozowane są raczej oszczędnie. Przypada na nie 
średnio l,ff°/o całej powierzchni zadruku. Dużo więcej miejsca udziela się tu wy
darzeniom sportowym, które zajmują średnio 2,6% powierzchni zadruku. 

W ramach tematyki krajowej spotyka się najbardziej — jak na konwencję po-
południówek — rozbudowaną publicystykę. I chociaż pod względem liczby pozycji 
i tu przeważa informacja, to jednak materiały publicystyczne z uwagi na swą 
objętość zajmują więcej miejsca. 

T e m a t y k a l o k a l n a 
i 

Choć nie wszędzie uzyskuje zdecydowaną dominantę, zawsze jednak zajmuje 
co najmniej jedną tzw. miejską kolumnę. W niektórych tytułach doniesienia lokalne 
plasują się także na pierwszej i drugiej stronie gazety. Oddzielne stałe miejsce 
przysługuje też miejscowym problemom sportowym. 

Wypada zastrzec się na wstępie, że pojęcie tematyka lokalna jest traktowane, 
zgodnie z rzeczywistością, dość szeroko. Popołudniówki bowiem, zwłaszcza w za
kresie informacji, obsługują nie tylko miasto macierzyste, lecz również teren wo
jewództwa. 

Dzieląc ten całościowy zespół treści lokalnych na poszczególne elementy, wyróż
niliśmy 7 członów problemowych, które należy dokładniej omówić. Jakim zagadnie
niom w ramach tematyki lokalnej poświęca się najwięcej miejsca? Przeliczenia 
ukazują następujący obraz przeciętnej sytuacji (średnio procent całej powierzchni 
druku) : 

1. Sprawy gospodarcze — 7,9% 
2. Sport — 6,0% 
3. Kultura, oświata, materiały mile

nijne — 5,2% 
4. Wydarzenia oficjalne, uroczystości, 

imprezy — 4,7% 
5. Interwencje i poradnictwo — 3,7% 
6. Działalność organizacyjno-społecz-

na, czyny społeczne, akcje — 2,3% 
7. Katastrofy, wypadki, sądówki — 1,7% 

Razem średnio — 31,5% 

Jak widać c z o ł o w e p o z y c j e w r a m a c h t e m a t y k i l o k a l n e j 
o s i ą g a ł y z a g a d n i e n i a g o s p o d a r c z e i s p o r t o w e . Już sam ten fakt 
wydaje się zastanawiający, dowodząc pewnego, niepożądanego chyba zachwiania 
proporcji. Wątpliwości pogłębiają się jeszcze, gdy rozpatrujemy rzecz szczegółowiej. 
Oto wśród zagadnień gospodarczych, zgrupowanych w punkcie 1, poświęcono 
wprawdzie najwięcej miejsca sprawom handlu, budownictwa i remontów, ale już 
usługi, komunikacja, rzemiosło i przemysł terenowy znajdują się na dalszych pla
nach. Wyprzedza je m. in. pokaźnie rozbudowana informacja o problemach du
żych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta czy wojewódz
twa. Tak więc ekspozycja poszczególnych problemów gospodarczych nie uwzględnia 
chyba w sposób dostateczny spraw najbliższych czytelnikowi w praktyce jego dnia 
powszedniego. 

Niemniej charakterystyczny jest fakt, że pośród materiałów sportowych tylko 
16% publikacji dotyczy zagadnień sportu masowego. 

Z pozostałych grup problemowych tematyki lokalnej, istotne znaczenie dla obli
cza gazet popołudniowych posiadają: sprawy kulturalne, interwencje i poradnictwo. 
Penetracja w życie kulturalne miasta i terenu — wydaje się dość wszechstronna. 
Jest rzeczą symptomatyczną, że nie poprzestając na informacji o poszczególnych 
wydarzeniach, najwięcej uwagi (prawie i/з materiałów kulturalnych) udziela się 
popularyzacji oraz ocenie działalności artystycznej i kulturalnej. Zagadnienia 
szkolnictwa, wyższych uczelni, osiągnięć naukowych są pilnie śledzone i systema
tycznie odnotowywane. Dodajmy, iż wiele popołudniówek użycza lokalnej proble
matyce kulturalnej, co pewien czas, stałych kolumn. W minionym roku sporo miej
sca poświęcono też opracowaniom historycznym, ukazującym tradycje kulturalne 
regionów i ich rozwój na przestrzeni tysiąclecia. 
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Materiały interwencyjne dotyczą w większości szczegółowych przejawów życia 
miasta. Występując często z konstruktywną krytyką różnorodnych bolączek i nie
dociągnięć, najwięcej uwagi (prawie 3A publikacji interwencyjnych) poświęca się 
zagadnieniom komunalnym. Jak świadczą odpowiedzi na listy czytelników, działal
ność interwencyjna popołudniówek wybiega daleko poza ich łamy. W zasadzie do
stają się na nie tylko te materiały, które zajmują się sprawami o ogólniejszym 
znaczeniu. 

Poradnictwo odbywa się w gazetach popołudniowych w dwojaki najczęściej spo
sób. Na co dzień udziela się konkretnych porad w ramach odpowiedzi na listy. Prócz 
tego w ustalone dni tygodnia zamieszczane bywają specjalne rubryki poświęcone 
bądź to interpretacji prawa, bądź modzie czy zdrowiu, bądź wreszcie rozmaitym 
hobby. Ze względu na swą objętość, w zestawieniu cyfrowym, rubryki poradnicze 
zajmują najwięcej miejsca. Wydaje się jednak, że w tym wypadku większe znacze
nie należy przypisać skrótowym, ale licznym i systematycznie udzielanym odpowie
dziom na listy. 

Podsumowanie wyników 
Podsumowując uwagi płynące z przeliczeń liczbowych, można by z niewielkim 

chyba ryzykiem podjąć próbę nakreślenia najogólniejszego, sumarycznego obrazu 
terenowej popołudniówki z ostatniego kwartału roku 1966: j e s t t o g a z e t a p o 
ś w i ę c o n a g ł ó w n i e z a g a d n i e n i o m l o k a l n y m i m i ę d z y n a r o 
d o w y m . Wynika to — jak się wydaje — nie tyle z zamierzonej k o n c e p c j i , 
i l e z n i e n a r u s z a n e g o u k ł a d u t e m a t y c z n e g o k o l u m n . Na dwu 
pierwszych lokuje się przede wszystkim serwis depeszowy z pewnym dodatkiem 
doniesień lokalnych i mniejszym zazwyczaj — krajowych. Zawsze też, co najmniej 
półtorej kolumny przeznacza się na materiały miejskie, ze sportem włącznie. Po
nieważ zaś te trzy i pół kolumny stanowią przeważnie większą część objętości 
numeru, ich zawartość w decydujący sposób rzutuje na oblicze gazety. 

T e m a t y k ę l o k a l n ą — pojmowaną, jak wspomniano, dość szeroko, cechuje 
przewaga problematyki gospodarczej, nie zawsze jednak w tym aspekcie naj
bardziej interesującym przeciętnego konsumenta i użytkownika. Na zagadnienia 
ściśle komunalne nacelowana jest za to przeważająca część interwencji redakcyj
nych. Eksponuje się, poprzez skupienie na stale mu wydzielanym miejscu, sport 
wyczynowy. Wyraziście rysuje się też zespół zagadnień kulturalnych, rozmieszczany 
zwykle dość równomiernie. 

Spośród wszystkich wątków treściowych n a j s ł a b i e j z a z n a c z o n y j e s t 
w ą t e k s p o ł e c z n o - o b y c z a j o w y , markowany tylko z okazji czynów, akcji, 
sprawozdań sądowych itp. 

Wydarzenia lokalne odnotowywane na łamach popołudniówek to przede wszyst
kim wszelkiego rodzaju imprezy i uroczystości. Jest ich w życiu każdego miasta 
niezaprzeczalna obfitość, począwszy od tzw. oficjalnych wydarzeń politycznych, po
przez najróżniejsze „dni", spotkania, otwarcia, powitania... Stąd dające się często 
odczuć wrażenie odświętności, czy też oficjalności informacji miejskiej. Znacznie 
mniejszy jej procent poświęcony jest innym sprawom, nawet tym o smaku sensacji. 

Ponieważ na tytułowych kolumnach gazet popołudniowych sprawy lokalne nie 
zawsze znajdują odbicie i nie wszędzie są należycie eksponowane, w i z u a l n i e 
d o m i n u j e t e m a t y k a z a g r a n i c z n a . Jej usytuowanie na czołowych stro
nach, jej stosunkowo bogata oprawa fotograficzna, sugestywne tytuły — wszystko 
to sprawia, że w pierwszym rzędzie narzuca się ona spojrzeniu odbiorcy gazet. 
Skupiając uwagę czytelnika na zagranicznych wydarzeniach polityczno-gospodar
czych, popołudniówki podsuwają mu sporą porcję tzw. Trzeciego Świata, w której 
obok Wietnamu wiele miejsca zyskują odległe problemy Afryki. Serwując w dość 
dużym rozmiarze doniesienia z obszaru Europy Zachodniej, zwłaszcza dotyczące 
polityki Bonn, ukazując rozwój imperialistycznych dążeń USA oraz ich odbicie 
w sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej — tematyka popołudniówek pozostawia 
pewien istotny niedosyt informacyjny. Bowiem sprawy krajów demokracji ludo
wej, naszych najbliższych sąsiadów wraz ze Związkiem Radzieckim, pojawiają się 
o wiele rzadziej i nie zawsze bywają należycie eksponowane. Ten, powszechnie 
niemal występujący, brak zachowania słusznych proporcji w doborze i zestawie 
problemów zagranicznych, wydaje się zdecydowanie niekorzystny. Choćby dlatego, 
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że poniekąd odwraca uwagę czytelnika od spraw nam bliższych, a wcale nie mniej 
ważnych. 

W ramach t e m a t y k i k r a j o w e j popołudniówki oferują także przede 
wszystkim problematykę polityczno-gospodarczą, z pewną przewagą gospodarczej. 
Wizualnie dominują jednak doniesienia z centralnych wydarzeń politycznych, za
zwyczaj zamieszczane na honorowych miejscach, często ilustrowane i opatrywane 
dużymi tytułami. Ponieważ poszczególnym regionom kraju udziela się niewiele 
uwagi, Polska na łamach gazet popołudniowych to właściwie Warszawa, jako sie
dziba władz państwowych, miejsc uroczystości centralnych oraz ośrodek dyspozycji 
politycznej i kulturalnej. 

Zapewne, pewien niezbędny priorytet doniesień stołecznych, zwłaszcza, gdy idzie 
o węzłowe zagadnienia życia państwa, jest w pełni uzasadniony. Nie powinien jed
nak — jak się zdaje — być uwzględniany w rozmiarach, które powodują wyraźne 
zwężenie obrazu kraju. Dotyczy to wszak nie tylko spraw głównych — polityki 
i ekonomiki, lecz także kultury, nauki i in. 

Tematyka krajowa nie związana zazwyczaj z określonym stałym miejscem, 
gości na różnych stronach popołudniówek. Być może, m. in. ten stan rzeczy sprawia, 
iż jej rozmieszczenie ilościowe jest na ogół nierównomierne, zaś materiały infor
macyjne nie zawsze celowo dobrane. 

Z tego, co dotąd powiedziano, wynika, że nasze gazety popołudniowe nasycone są 
zagadnieniami ekonomicznymi i wielką polityką. Wszystkie inne dziedziny życia 
widziane głównie w aspekcie lokalnym, towarzyszą tylko tym podstawowym nur
tom, mniej lub bardziej marginalnie traktowane. Jest wszak symptomatyczne, że 
obecnie popołudniówki z takim umiarem dawkują ciekawostki. I bynajmniej nie 
gonią za sensacją. Nawet kronikę milicyjną czy sądową ograniczają przeważnie do 
skrótowych, nonparelem drukowanych informacji. W pewnej mierze kompensują 
czytelnikowi tę wstrzemięźliwość za pomocą powieści odcinkowej, przeważnie kry
minalnej, choć nie zawsze dobrej. 

Jeśli jednak ucierpiała lekturowa atrakcyjność popołudniówek, nie dotyczy to, 
jak się zdaje, płaszczyzny bezpośredniego dialogu z czytelnikami. A choć toczy 
się on na ograniczonej nieco powierzchni, nie stracił na dynamice. Służą mu nie 
tylko interwencje i poradnictwo, lecz także organizacyjne akcje redakcyjne, któ
re — jak wynika z zamieszczanych następnie sprawozdań — spotykają się wciąż 
z pozytywną reakcją dużych odłamów publiczności prasowej. 

Mimo szczupłych objętości zamieszczają popołudniówki stale i systematycznie 
pełne serwisy repertuarowe. 

Od strony graficznej gazety popołudniowe prezentują dużą prostotę. Oszczędnie 
dozują materiał fotograficzny i ozdobniki, wynagradzając tę skromność dynamicz
nym łamaniem, układem tytułów oraz kompozycją drobnych elementów kolorowych. 

T e n o g ó l n y o b r a z t e r e n o w e j p o p o ł u d n i ó w k i z k o ń c a u b . 
r o k u w a r t o p r z y m i e r z y ć d o p r z e d s t a w i o n y c h w c z e ś n i e j 
p o t r z e b i o c z e k i w a ń c z y t e l n i c z y c h . Już na pierwszy rzut oka zwra
ca uwagę pewna rozbieżność między powszechnym zapotrzebowaniem na publi
kacje o sprawach lokalnych, a ściślej miejskich, a tym, co w tej dziedzinie ilościowo 
i jakościowo oferuje na co dzień popołudniówka. Podobnie jest chyba z tematyką 
krajową, dla której w kołach czytelniczych istnieje znaczne zainteresowanie. 

Tematyka zagraniczna natomiast, ze swą preferencją dla egzotycznych nieco 
problemów, wychodzi — jak się zdaje — skuteczniej naprzeciw naturalnej cieka
wości świata. Inna rzecz, czy zaspakaja ją w dostatecznej mierze, posługując się 
przede wszystkim lakonicznym materiałem informacyjnym. Poza tym nieuchronnie 
nasuwa się pytanie, czy tą ciekawością nie należałoby bardziej celowo sterować? 
Czy nie powinno się m. in. świadomie pobudzać zainteresowań odbiorcy dla wy
darzeń i zjawisk zachodzących tuż za miedzami Polski? W obecnej sytuacji rozwój 
tego typu zainteresowań nie znajduje w popołudniówkach dostatecznych bodźców. 

Wyraźnie rozbiega się chyba z życzeniami czytelników ustawienie w popo-
łudniówce problematyki społeczno-obyczajowej. Nurt ten jest nie tylko dość ubogi 
ilościowo i formalnie, ale na domiar pojawia się, głównie z okazji oficjalnych wy
darzeń. Na ową oficjalność, cechującą szereg dziedzin tematycznych popołudniówki, 
zwracaliśmy już uwagę, mając na myśli nie tylko rzeczywisty charakter odnotowy
wanych faktów, ich obfitość na łamach popołudniówek, lecz i pewien ton na
maszczenia, w jakim się je podaje. Sprawa wydaje się wcale niebłaha, gdyż 
sygnalizuje wymijanie wyraźnego zapotrzebowania czytelników na tematykę bar-
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dziej intymną, prywatną, której nie oczekują po dziennikach porannych. W połą
czeniu ze zjawiskiem kurczenia się marginesu sensacyjności gazet popołudniowych, 
może to prowadzić do narastającego poczucia zawodu u dużej części odbiorców. 

Trudno ocenić, czy w pełni zadowalają odbiorców rozmiary interwencyjnej i po-
radniczej działalności popołudniowek. Wjolno jednak przypuszczać, że ta porcja 
uwagi, jaką się aktualnie udziela codziennym kłopotom i troskom mieszkańców 
miasta — wiąże czytelnika z gazetą i wyposaża ją w dodatkowy autorytet. 

Miejsce popołudniówki w zespole gazet codziennych 
Popołudniówki terenowe występują zawsze w towarzystwie przynajmniej jednego 

dziennika. W sześciu przypadkach na osiem — w otoczeniu dwu dzienników. Każda 
z gazet powinna więc prezentować swoistą koncepcję treściowo-formalną, by nie 
dopuszczać do zbyt daleko idącego powielania tych samych wersji pod zmienio
nymi jedynie tytułami. Proces zróżnicowania dzienników dokonuje się w prak
tyce żywiołowo. W efekcie, odrębność w profilach poszczególnych gazet jest niesta
bilna i często nie dość uchwytna. Odnosi się to również do gazet popołudniowych, 
których odmienność, zwłaszcza w zakresie treści, bywa raczej iluzoryczna, znacznie 
natomiast wyraźniej przejawia się w dziedzinie formy. 

Lektura gazet popołudniowych oraz porównanie ich z miejscowymi dziennikami 
porannymi ujawnia, że co najmniej 3A treści zasadniczych oraz cały obszar infor
macji repertuarowej i imprezowej nie różni się w zasadzie od doniesień pozostałych 
tytułów, jak tylko formalno-stylistycznym i graficznym ujęciem. Zjawisko dublowa
nia treści w procesie przekazu dzienników jest więc, jak się wydaje, ewidentne. 
Czy jednak całkowicie nieuniknione? Czy słuszne i pożądane? 

Nie pretendując do rozstrzygania tego problemu generalnie, sądzimy, że praktyka 
powielania w popołudniówce zawartości gazet porannych w tak szerokim zakresie, 
budzi zastrzeżenia. Nawet przy założeniu, że połowa czytelników obcuje wyłącznie 
z gazetą ekspresową. 

N a p e w n o n i e p o d o b n a u n i k n ą ć p o w t a r z a n i a k l u c z o w y c h 
w i a d o m o ś c i d n i a , których zamieszczenie obowiązuje całą prasę codzienną. 
Tym bardziej, że serwisy PAP dla popołudniowek z rzadka tylko różnią się od 
serwisów nocnych, wykorzystanych już przez dzienniki poranne. Czy jednak w tej 
sytuacji słuszna jest, powszechna w gazetach ekspresowych, tendencja do zapełnia
nia kolumn maksymalną ilością depesz? Rezultaty takich zabiegów są chyba nie
zadowalające. Z jednej strony poszerza się płaszczyzna powielania. Z drugiej zaś, 
informacje dobierane w pośpiechu i bez bliżej określonej koncepcji, trafiają na 
łamy niezależnie od ich aktualnej wartości i społecznej potrzeby. Ten stan rzeczy 
pogłębiony jest jeszcze przez bardzo rozpowszechnioną praktykę stosowania nonpa-
relowych rubryk depeszowych. 

W efekcie, czytelnik otrzymuje ogromną dawkę dość chaotycznie nagromadzo
nych doniesień, co utrudnia całościowe ogarnięcie sytuacji, sygnalizowanych we 
fragmentarycznych wydarzeniach. Więcej nawet. Wywołuje chyba instynktownie 
obronną postawę przed intelektualną absorbcją nie komponujących się w logiczną 
całość szczegółów. Należy się tego obawiać zwłaszcza w odniesieniu do czytelnika 
popołudniowek, w większości swej mniej wyrobionego politycznie i przypuszczalnie 
niezbyt zaawansowanego w umiejętności syntetycznego myślenia. 

Odnotowując powyższe zjawiska proponujemy przedyskutowanie kilku związa
nych z nimi zagadnień. Oczywiście, przy założeniu, że nie pozbawiając czytelnika 
doniesień o węzłowym znaczeniu, należy jednak dążyć do wyróżnienia gazet popo
łudniowych także w zakresie informacji o sprawach międzynarodowych i kra
jowych. 

Sądzimy, że wobec szczupłej objętości popołudniowek, można by się zastanowić 
nad odejściem od dotychczasowego, statycznego układu kolumn, w którym pierwsze 
strony, w większości lub w całości zapełniane są bieżącym materiałem agencyjnym. 
Wydaje się, że zacieśnienie tego obszaru okazałoby się korzystne. 

Nie widać powodów, dla których popołudniówka miałaby rywalizować z dzien
nikami porannymi w zakresie szerokości informacji, w tym również w zakresie 
szerokości geograficznej. Nasz postulat, pomocny w dążeniu do uzyskania odrębności 
gazet popołudniowych, zakłada ograniczenie ilości doniesień na rzecz ich jakości. 
Lepsza jakość, w naszym zrozumieniu, polegałaby na właściwszym doborze wia-
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domości o podstawowych wydarzeniach dnia, szczególnie godnych przyjęcia przez 
polskiego czytelnika. Dobór ten powinien prowadzić do stałego, odpowiednio ukie
runkowanego rozwoju wiedzy i świadomości odbiorcy. Nie znaczy to, że proponu
jemy rezygnację z barwności świata, a tym bardziej gubienie z oczu tzw. bombo
wych wydarzeń. Sądzimy tylko, że potrzebna jest świadoma selekcja materiału 
informacyjnego zmierzającego do eksponowania na co dzień tych zagadnień, które 
z istoty swej są nam najbliższe. 

W ślad za ilościowym ograniczeniem doniesień proponujemy rozbudowanie dzia
łalności wyjaśniającej gazet. Wydaje się, że w popołudniówce, bardziej niż w po
zostałych dziennikach rysuje się potrzeba interpretacji zachodzących zjawisk. Skró
towe doniesienia najczęściej nie pozwalają na wyciąganie z nich uogólniających 
wniosków. Tematyczny, geograficzny, czasowy rozbieg wiadomości tym bardziej 
utrudnia wiązanie ich w system przyczynowo-skutkowy. 

Celowo zacieśniony potok informacji pozostawiałby miejsce na kilka słów ko
mentarza już w ramach samych not, których obecna lapidarność doprowadzona jest 
niekiedy do absurdu. Umożliwiłby rozbudowanie materiałów poglądowych, mapek, 
zdjęć, wykresów. I publicystyki interpretacyjnej. A z nią jest chyba nie najlepiej. 
Co prawda, niemal w każdym numerze popołudniówki znajdujemy mikro-komen-
tarz polityczny. Czy jednak są one podyktowane koniecznością wyjaśnienia nowych 
i nie całkiem zrozumiałych faktów? Na ogół, nie. Od długiego czasu większość 
omówień poświęcona jest wojnie wietnamskiej, związanej z nią polityce USA oraz 
rewizjonistycznym działaniom NRF. Są to niewątpliwie tematy wciąż aktualne, ale 
niewiele dostarczają nowych przemyśleń. Pozostałe komentarze rzadko bywają zwią
zane z bieżącym rozwojem wypadków w kraju i na świecie. Zazwyczaj nie ma 
możliwości pisania na gorąco, pod dyktat wybranych do numeru doniesień. Prze
ciwnie, najczęściej zostają umieszczone na kolumnie, przed zakomponowaniem 
depesz. Często też, nie tyle interpretują, ile raczej zawierają dodatkową porcję 
informacji. 

Na pewno publicystyka interpretacyjna, która dotrzymywałaby kroku biegowi 
zdarzeń, jest ideałem nieosiągalnym dla przeciętnej redakcji. I tak, w wielu wy
padkach, korzystają one nie z własnych, lecz z agencyjnych opracowań. Wolno 
jednak chyba postulować większą operatywność w tym względzie. Chodzi o zabez
pieczenie komentarzy możliwie szybko po wydarzeniach, zanim pokryje je fala 
nowych wypadków. Przede wszystkim zaś potrzebne wydaje się zwiększenie ilości 
pozycji w zakresie publicystyki wyjaśniającej. Poprzestawanie w każdej sytuacji 
na jednym komentarzu nie może załatwić sprawy. Zwłaszcza, że jego rozmiary muszą 
być przystosowane do obowiązujących w popołudniówkach norm. 

Wypada też wreszcie zwrócić baczniejszą uwagę na jasność i komunikatywność 
wykładu komentarzy, które powinny zakładać interpretację elementarną. 

Zjawisko d u b l o w a n i a s i ę p o p o ł u d n i e w e k z d z i e n n i k a m i p o 
r a n n y m i występuje również wyraźnie w płaszczyźnie informacji lokalnej. 
W ślad za organami partyjnymi i dziennikami czytelnikowskimi, skrupulatnie odno
towuje się wszelkie wydarzenia dotyczące działalności instancji politycznych i władz 
terytorialnych. Pochłania to wiele miejsca. Efekty zaś — wydają się raczej nie
współmierne. Wolno żywić wątpliwości, czy długie listy nazwisk dołączone do kilku 
zdań omawiających przyczyny zgromadzenia tylu naraz osób — przynoszą większy 
pożytek. Można też nie dowierzać skuteczności sprawozdań referujących jedynie 
porządek obrad i sygnalizujących przedmiot poszczególnych wystąpień. 

W jakiej mierze należy proponować redakcjom oderwanie się od tych zwyczajowo 
ustalonych schematów? Sprawa jest, jak wiadomo, drażliwa. Trudno zresztą za
przeczyć, że i ten rodzaj wiadomości powinien dotrzeć do czytelnika. Wypadałoby 
się raczej zastanowić nad sposobami ich podania. 

Z pewnością natomiast zasługują na głębsze niż dotąd traktowanie merytoryczne 
rezultaty wspomnianych wydarzeń. To one wymagają problemowego omówienia 
i zabiegów dziennikarskich dla mobilizacji czytelników wokół aktualnych postula
tów i zamierzeń władz politycznych czy administracyjnych. 

Problem ten łączy się ściśle z dalszymi propozycjami, które dotyczą rozbudowy 
i pewnego przeprofilowania tematyki lokalnej. Ponieważ spośród wszystkich dzien
ników, popołudnićwka jest tym, który bazuje głównie na mieszkańcach swego ma
cierzystego miasta, powinna chyba przede wszystkim zajmować się jego sprawami. 
Wychodząc naprzeciw wyraźnym życzeniom czytelników w tym względzie, gazety 
spotkają się z niewątpliwymi potrzebami władz miejskich. Zakres kompetencyjny, 



26 WITOLD DOBSKI, BARBARA KAŁAMACKA 

samodzielność, budżety miejskich rad narodowych poszerzyły się w ostatnich latach 
ogromnie. Dynamika rozwoju wojewódzkich stolic mnoży problemy miejskich instan
cji partyjnych. Władze te nie mogą liczyć na właściwe i pełne odbicie swych po
czynań w pismach porannych, obsługujących cały teren województwa. I wydaje się, 
że właśnie popołudniówka jest jak najbardziej predysponowana dla spełnienia 
roli transmisji od władz miasta do jego mieszkańców i na odwrót, opinii publicznej 
do władz. Zacieśnienie, przeważnie dość luźnych dotąd i nie zawsze pomyślnie roz
wijających się związków pomiędzy gazetą a miejską instancją partyjną i radą 
narodową — przyniosłoby znaczne korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. 
Nadto udzielając tak wyraźnego priorytetu sprawom miejskim popołudniówka ustali 
na tej płaszczyźnie swą zdecydowanie odmienną a doniosłą rolę. 

W ramach propozycji odnośnie tematyki lokalnej, opowiadamy się również za 
rozszerzeniem w popołudniówkach wątków społeczno-obyczajowych. Ich walory 
wychowawcze są wszak bezdyskusyjne, a powszechne zainteresowanie czytelników 
tą dziedziną gwarantuje łatwość dotarcia do adresata. Wydaje się, że sprawa wy
maga nie tyle odrębnych pozycji publicystycznych, ile ukierunkowania pod wła
ściwym kątem widzenia m. in. tematyki oświatowej, kulturalnej, sportowej, spra
wozdań sądowych, doniesień o działaniu urzędów, organizacji społecznych itp. 

Należy przypuszczać, iż czytelnik, zwłaszcza w popołudniówce, długo jeszcze szu
kać będzie rozważań dotyczących zagadnień z dziedziny nadbudowy, z którymi 
radzi sobie nie najlepiej, których praktyczne przejawy niepokoją go niekiedy, a na
wet straszą. Chuligaństwo, przestępczość nieletnich, pijaństwo powinny znajdować 
odpór nie tylko w publicznym potępieniu, ale przede wszystkim w popularyzowaniu 
środków zaradczych, w budowaniu powszechnego systemu profilaktycznych działań 
społecznych. I nie ulega wątpliwości, że w organizmie wielkomiejskim popołud
niówka może odegrać w tej dziedzinie ogromną rolę. Wypada wszakże stwierdzić, 
iż, obecnie, możliwości gazet nie są w tym kierunku należycie wykorzystane. Udzie
lając tak wiele uwagi problemom gospodarczym, imprezowej działalności kultural
nej czy sportowej, gazety popołudniowe gubią po trochu z pola widzenia ich spo
łeczne i obyczajowe aspekty. Nie wystarczy tu chyba sygnalizowanie zjawisk i nazy
wanie ich po imieniu, co popołudniowki w ' mniejszym lub większym zakresie 
uprawiają na co dzień. Zresztą do wtóru porannym dziennikom. Wydaje się, że od
rębność modelowa popołudniowki powinna by wyrażać się także w wypracowaniu 
sobie własnej metody drążenia problematyki społeczno-obyczajowej. 

Ostatnia wreszcie propozycja, którą chcielibyśmy poddać pod dyskusję, jest 
natury ogólniejszej. Chodzi mianowicie o sprawę atrakcyjności lekturowej popo-
łudniówek. Zwracaliśmy już wcześniej uwagę na stosunkowo niewielkie rozmiary 
powierzchni poświęconej sensacji i ciekawostkom, w, tym również nowinkom 
nauki i techniki. I trzeba by upomnieć się o tę dziedzinę, z natury przynależną po
południówce, zwłaszcza, gdy nawet organy partyjne poszły w tej mierze na znaczne 
koncesje wobec swych czytelników. 

Naturalnie, nie zamierzamy nawoływać do nawrotu rewolwerowych tendencji. 
Sądzimy jednak, że niesłuszne byłoby popadanie w drugą skrajność. Dlatego ośmie
limy się wyznać, że lektura popołudniówek w półrocznej porcji była cokolwiek 
nudnawa. Nie wolno łudzić się, że umyka to uwadze czytelnika. Niskie wskaźniki 
zwrotów przy permanentnym niedosyceniu rynku prasowego niczego tu nie do
wodzą. Potrzeba sensacji, ciekawość niezwykłych zdarzeń czy osobliwych przeżyć 
istnieje obiektywnie, jak istnieją powody, by właśnie popołudniówka starała się je 
zaspokoić. To też chyba jest sprawą jej swoistego modelu. 

Starając się ukazać sumaryczny obraz terenowej popołudniowki, koncentrowa
liśmy się na problemach, które wydawały nam się węzłowe. Ich też dotyczą nasze 
wnioski — propozycje. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że nie zdołaliśmy wy
czerpać tematu, zaś uogólniane z konieczności opinie mogą nie dość ściśle przylegać 
do pojedynczych tytułów. Nasze opracowanie nie mogło uwzględniać niektórych 
specyficznych sytuacji, w jakich działają redakcje. 

Zapewne też, nie wszystkie zagadnienia szczegółowe dają się rozstrzygać jedno
znacznie. Nie pretendujemy jednak do ustalania ostatecznych osądów czy recept. 
Pragnęliśmy tylko zarysować zespół problemów oczekujących korzystniejszego niż 
dotąd rozwiązania, a więc zasługujących, naszym zdaniem, na szerszą dyskusję. 
Oświetlając krytycznie obecny stan rzeczy spodziewamy się wywołać konstruk
tywną polemikę, która w rezultacie ułatwi wytyczenie dróg dalszemu rozwojowi 
terenowej prasy popołudniowej. 
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TREŚCI WYCHOWAWCZE 
NA ŁAMACH „PANORAMY PÓŁNOCY" 

Prezentowana tutaj analiza tygodnika Polski Północnej 
była wykonana dla celów politycznej i wydawniczej jego 
oceny. Dlatego zastosowana metoda pomiarów zawartości 
jest bardzo uproszczona, umożliwiająca ich wykonanie w ter
minach określonych przez zleceniodawcą. Jako taka jed
nak, jest ona nową propozycją metodologiczną, umożliwia
jącą badania szybkie, a więc możliwe do wykonania przez 
same zespoły redakcyjne w potrzebnym im czasie, a jednak 
nie rezygnującą z rygorów naukowych. Dziennikarzy za
interesują niewątpliwie również wyniki uzyskane przy za

stosowaniu tej metody. 

1. Wstępne założenia teoretyczne 

Warunkiem rozpoznania treści wychowawczych w prasie jest w pierw
szym rzędzie dokładne uprzytomnienie sobie przez badacza znaczenia ter
minu „wychowanie". Dlatego właśnie pracę swą rozpoczynamy od okre
ślenia interesującego nas tu kluczowego pojęcia. 

Przez „wychowanie" zatem — rozumiemy intensywny, długotrwały 
wysiłek u s p o ł e c z n i a n i a , czyli aktywność sprowadzającą się do 
przygotowywania i wprowadzania poszczególnych jednostek do czynnego, 
celowego i świadomego uczestniczenia w działaniu — najpierw grupy pier
wotnej (rodziny), a potem zawodowej, aż do nowoczesnej, polityczno-
-prawnej organizacji narodowo-państwowej oraz równoległej ogólno-świa-
towej, ponadnarodowej wspólnoty państw. 

Wychowanie implikuje więc aktywne dopomaganie każdej jednostce 
w przezwyciężaniu wrodzonego jej egocentryzmu poprzez wszechstronne 
doskonalenie charakteru i umysłu oraz przez rozszerzanie horyzontów 
myślowych. W wyniku procesu wychowawczego powinno się osiągnąć 
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świadomość szerszych, ponadjednostkowych potrzeb i aspiracji, czyli pod
niesienie umysłowości poszczególnych jednostek do poziomu, w którym 
pojawia się możliwość myślowego, a ewentualnie i praktycznego uczestni
czenia w dziejach i dorobku kulturowym wielkich społeczności, takich 
jak zorganizowane w państwa narody czy ich ustrojowe zespoły. 

Przechodząc od problematyki ogólnej do prasy, przyjmujemy trzy za
łożenia: 

Pierwsze: że w tak pojmowanym procesie wychowawczym może rów
nież uczestniczyć prasa i że stawiane sobie zadania może osiągać przez: 

a) z w r a c a n i e u w a g i czytelnika na określone aspekty i dziedziny 
życia, tak jednostki jak i społeczeństwa, a tym samym przez m y ś l o w e 
w p r o w a d z a n i e go w określone przebiegi tego życia; 

b) o s w a j a n i e czytelnika z problematyką wybranych dziedzin ludz
kiej aktywności (dzięki powracaniu do tematów z pewną częstotliwością), 
i wreszcie przez: 

c) z a c h ę c a n i e lub c e l o w e z n i e c h ę c a n i e odbiorcy do 
pewnych zjawisk, w wyniku pozytywnego lub negatywnego ich naświetla
nia (co może się dokonać także bezwiednie, przez nieumiejętne przedsta
wienie danej problematyki). 

Zakładamy dalej, że idealnym celem wysiłków wychowawczych insty
tucji specjalnie do tego celu powołanych w PRL jest jak najpowszecn-
niejsze wychowywanie takiego obywatela, który byłby dobrym Polakiem, 
komunistą i humanistą przystosowanym do nowych form pracy zespoło
wej XXI wieku. 

I wreszcie przyjmujemy trzecie założenie: dla osiągnięcia omówionego 
właśnie idealnego celu n a l e ż y podejmować następujące praktyczne 
wysiłki wychowawcze: 

a) akcentować wagę pozytywnych wartości moralnych ludzkiego cha
rakteru, niezbędnych dla przekształcenia jednostki w wartościowego 
członka społeczeństwa, a więc takich jak: odwaga, pracowitość, wytrwa
łość, lojalność, sprawiedliwość, uczciwość, wierność, przyjaźń itp.; 

b) nasycać świadomość jednostki wiedzą o najwyższych wartościach 
kulturowych i przygotowywać ją do ich percypowania; 

c) uprzytomniać wychowywanej jednostce ogromną i decydującą rolę, 
a zarazem bezwzględną wartość osobistego i zespołowego wysiłku pracy 
w życiu jednostki, narodu i ludzkości; 

d) nauczyć czytelnika głębokiego umiłowania polskości, dumy naro
dowej i patriotyzmu; rozwijać jego świadomość narodową; 

e) wprowadzać i wciągać wychowywaną jednostkę w publiczne życie 
kraju i świata, tak w skali regionu i całego zorganizowanego we wspól
notę polityczną narodu, jak też w sferę działalności wspólnot ponadnaro
dowych; 

f) zaszczepiać ideał sprawiedliwości społecznej, a tym samym wyrabiać 
poczucie solidarności z bojownikami ruchów społecznego wyzv/alania się 
pracy na świecie, z przedstawicielami narodów zaprzyjaźnionych, przebu
dowujących swe ustroje w oparciu o podstawy socjalistyczne — czyli 
rozwijać świadomość klasową czytelnika; 

g) zaznajamiać wychowywaną jednostkę z życiem ludzi pracy na całym 
świecie; uczyć sympatii do nich niezależnie od różnicy narodowości, kolo-
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ru skóry i ustroju społecznego, w którym żyją, a zarazem i krytycyzmu 
w stosunku do wszelkich działań, które godzą w ich interesy; 

h) popularyzować wzbogacające osobowość formy spędzania wolnego 
czasu. 

W oparciu o wyłożone powyżej koncepcje teoretyczne opracowano ze
staw kategorii tematycznych, pozwalających uporządkować w osiem klas 
ogólnych i kilkanaście szczegółowych wszystkie wypowiedzi wychowaw
czo nieobojętne. Analizą objęto okres od 3 kwietnia 1966 do 2 kwietnia 
1967, a więc cały rok kalendarzowy, co w tygodniku daje 52 numery. 

Ilustracje potraktowano na równych prawach z tekstem, wychodząc 
z założenia, że (w dobie kariery telewizji) mają one taką samą (jeśli cza
sem nie większą) siłę oddziaływania, co tekst. Jeśli zaś dodatkowo weźmie 
się pod uwagę fakt, że zdjęcia w Panoramie Północy są na wysokim po
ziomie artystycznym i poprawnym — jak na polskie warunki — technicz
nym, przyjęty tok rozumowania zyskuje dodatkowe poparcie. 

Za jednostkę obliczeniową przyjęto wypowiedź prasową, nie zaś — jak 
się to zazwyczaj czyni w podobnych pracach Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych — powierzchnię przez nią zajmowaną. Tą uproszczoną metodą po
służono się w celu szybszego, mniej pracochłonnego uzyskania wyników. 
Wypowiedzi zostały jednak sklasyfikowane w trzy grupy, to jest jako: 
„małe", „średnie" i ,,duże". Za „małe" uznano te, które zajmują po
wierzchnię nie większą aniżeli XU kolumny, za „średnie" — oscylujące 
wokół V2 kolumny, i wreszcie za „duże" te, które zajmują 1—2 kolumn. 
Jest to rachunek przybliżony, ale jedynie możliwy do zastosowania w ba
daniach szybkich. Zarzucenie zaś całkowicie ilościowego uporządkowania 
treści i poprzestanie na swobodnej recenzji, odbierałoby wielu twierdze
niom pracy charakter naukowy i pozwalało na zbyt daleko idący subiek
tywizm. Zastosowanie obliczeń w oparciu o ilość wypowiedzi połączoną 
z jej przybliżoną wielkością daje wyniki średnio poprawne, aczkolwiek 
nie tak dokładne, jakie uzyskuje się posiadając rozeznanie w zakresie zaj
mowanej powierzchni i ilości wypowiedzi, a co za tym idzie — częstotli
wości ich pojawiania się. 

2. Charakterystyka ogólnego modelu „Panoramy Północy" 
Na podstawie ustalonych w drodze badań proporcji należy stwierdzić, że Pano

rama Północy nie jest magazynem li tylko rozrywkowym — jak zwykło się trakto
wać polskie tygodniki kolorowe — ale pismem bardzo wyraźnie zaangażowanym 
i sugestywnie angażującym społecznie. Fakt ten obrazuje następujące zestawienie 
ilościowe: 

Tabl. 1: Wypowiedzi wychowawczo nieobojętne i wychowawczo obojętne 

^ ~ ~ " - \ ^ ^ Treść 

Wielkość ^~~~^-^^^^ 
wypowiedzi ^ " ^ - - - ^ 

m a ł e 
ś rednie 
duże 

O g ó ł e m 

Wychowawczo 
n ieoboję tne 

301 
276 
401 

978 

W y c h o w a w c z o 
oboję tne 

72 
12 

117 

201 

Razem 

373 
288 
518 

1 179 
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Ujmując powyższe dane w relacji stosunkowej, stwierdzamy, że pismo zamiesz
cza 83°/o treści wychowawczo nieobojętnych, a jedynie ITlo wychowawczo obo
jętnych. Proporcje te kształtują się identycznie, jeśli przeliczymy powierzchniowo 
przeciętny numer (stosunek liczbowy kolumn jednej i drugiej grupy). Na 16 kolumn 
około 3 zajmują treści wychowawczo obojętne. Obliczając ilość wypowiedzi w prze
ciętnym numerze, stwierdzamy, że stosunek ten wyraża się jak 19 : 5. 

Koncentrując się z kolei na treściach wychowawczo nieobojętnych i ujmując je 
w omówione we wstępie osiem kategorii, ustalamy następujące proporcje: 

Tabl. 2: Wypowiedzi wychowawczo nieobojętne według szczegółowych kategorii 
tematycznych 

\ . Treść 

Wielkość ^ \ 
wypowiedzi \ 

małe 
średnie 
duże 

O g ó ł e m 

W
ar

to
śc

i 
ch

ar
ak

te
ru

 

2 
8 

20 

W
ar

to
śc

i 
ku

lt
ur

ow
e 

67 
98 

105 

R
ol

a 
pr

ac
y 

21 
22 
62 

30 | 270 | 105 

Św
ia

do
m

oś
ć 

na
ro

do
w

a 
91 
26 
66 

W
pr

ow
ad

za
ni

e 
w

 ż
yc

ie
 p

ub


lic
zn

e 

61 
97 
29 

183 | 187 

So
lid

ar
no

ść
 

z 
ru

ch
am

i 
kl

a
so

w
ym

i 

41 
11 
37 

Po
zn

aw
an

ie
 

lu


dz
i 

na
 ś

w
ie

ci
e 

6 
69 

89 | 75 

W
yc

ho
w

an
ie

 
pr

ze
z 

ro
zr

yw
kę

 

18 
8 

13 

39 

R
az

em
 

301 
276 
401 

978 

Uzyskane wielkości układają się w następującym porządku (wypowiedzi ogółem): 
1. wartości kulturowe 270 
2. wprowadzanie w życie publiczne 187 
3. świadomość narodowa 183 
4. rola pracy 105 
5. solidarność z ruchami klasowymi 89 
6. poznawanie ludzi na świecie 75 
7. wychowanie przez rozrywkę 39 
8. wartości charakteru 30 

Aby choć częściowo uzyskać pogląd co do wielkości powierzchni zajmowanej 
przez poszczególne kategorie tematyczne, następny układ — również w porządku 
zstępującym — ograniczono jedynie do zsumowanych wypowiedzi „średnich" i „du
żych" — pomijając „małe", które w pewien sztuczny sposób mogą zawyżać daną 
kategorię: 

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

wartości kulturowe 
wprowadzanie w życie publiczne 
świadomość narodowa 
rola pracy 
poznawanie ludzi na świecie 
solidarność z ruchami klasowymi 
wartości charakteru 
wychowanie przez rozrywkę 

203 
126 

92 
84 
75 
48 
28 
22 

Obydwa układy, tak czysto ilościowy, jak i ilościowo-powierzchniowy, nie zbu
rzyły porządku i wielkości pierwszych czterech wydzielonych przez nas kategorii. 
One więc, w sposób niezaprzeczalny, decydują o charakterze i modelu pisma. 

Panorama p r e z e n t u j e s i ę n a m z a t e m j a k o t y g o d n i k u p o 
w s z e c h n i a j ą c y w p i e r w s z y m r z ę d z i e w a r t o ś c i k u l t u r o w e , 
w p r o w a d z a j ą c y j e d n o s t k ę w ż y c i e p u b l i c z n e (regionu i narodu), 
k s z t a ł t u j ą c y j e j ś w i a d o m o ś ć n a r o d o w ą i z w i e l k i m n a c i 
s k i e m p o d k r e ś l a j ą c y r o l ę p r a c y . 

Warto tu wstępnie wyjaśnić (w późniejszych rozdziałach powrócimy do tego), że 
we wszystkich czterech kategoriach wysuwających się w piśmie na czoło, materiał 
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czysto informacyjny, na podstawie którego pismo realizuje swoje funkcje, jest po
chodzenia regionalnego. To samo zresztą dotyczy i pozostałych kategorii uplasowa
nych na dalszych miejscach. I tu należałoby postawić pierwsze pytanie: czy przy 
całej słuszności wiązania pisma z regionem, jego czytelnik nie powinien otrzymywać 
więcej wiadomości o całym kraju i świecie; czy kontynuowanie obecnej linii nie 
grozi zaściankowością? 

Można wprawdzie rozwiać te wątpliwości odpowiedzią, że pomiędzy poszczegól
nymi pismami w Polsce istnieje podział pracy i jeśli pisma warszawskie niewiele 
uwagi poświęcają dla spraw np. teatru czy literatury Polski Północnej — to czyni 
to pismo lokalne. Ale można też pytanie odwrócić. Skoro czytelnik Panoramy Pół
nocy nie czyta pism warszawskich, to skąd weźmie wiedzę, która odpowiednio rozsze
rzyłaby jego horyzonty? Właściwe jednak nakierowanie swego modelu może redakcja 
oprzeć jedynie na badaniach czytelnictwa, które udzieliłyby niezbędnej odpowiedzi 
na pytanie o to, które tygodniki — jako towarzyszące — czyta stały odbiorca Pano
ramy Północy i czy jego preferencje tematyczne są zgodne z redakcyjnymi. 

3. Treści realizujące funkcję wychowawczą pisma 
Osiem podstawowych grup tematycznych podzieliliśmy na szereg szczegółowych, 

które w sposób bardziej bezpośredni prezentują omawianą problematykę. Omó
wimy je — zgodnie z wstępnymi założeniami — w porządku zstępującym, rozpoczy
nając od popularyzacji przez pismo wartości kulturowych, zajmujących pierwsze 
miejsce. Analizę rozpoczyna zestawienie tabelaryczne. 

Tabl. 3: Wartości kulturowe według podziału szczegółowego 

^"~-\^^ Treść 

W i e l k o ś ć ^ " " ^ - ^ 
wypowiedzi ^ ' \ . 

małe 
średnie 
duże 

O g ó ł e m 

Estetyka 
wyglądu 

53 
50 
33 

Wartość 
dzieł sztuki 

14 
46 
67 

136 | 127 

Piękno 
świata 

2 
5 

Razem 

66 
98 

105 

7 270 

Wysuwająca się na czołowe miejsce „estetyka wyglądu", to przede wszystkim 
okładki pisma i moda. Pierwsze strony Panoramy Północy odbiegają od innych kolo
rowych pism polskich. Prezentowany typ urody kobiecej nie jest dyktowany zamia
rem eksponowania seksu, przejściową modą czy też gustem przeciętnego czytelnika, 
ale raczej stanowi to, co najbardziej zbliża się do szlachetności piękna obiek
tywnego. Są to najczęściej twarze kobiet nierzadko bliskich urodzie klasycznej. 
Zdjęcia te często pochodzą z warsztatów fotografików-portrecistów polskich, fran
cuskich i angielskich. Na 52 okładki rocznika — 34 to fotografie kobiet, w więk
szości aktorek, modelek i śpiewaczek z Polski, Anglii, Francji, Japonii, ZSRR, NRD, 
Czechosłowacji i Bułgarii. 

Zatrzymując się w obrębie tego działu, można by przeprowadzić pewne hipote
tyczne rozważanie nad skutecznością oddziaływania Panoramy Północy w zakresie 
kształtowania upodobań czytelniczych. Otóż na stronie 12 ukazuje się jako stała 
rubryka (zatytułowana „Jak się Wam podobam") — główka lub sylwetka kobieca 
nadsyłana przez czytelników. Analiza tych zdjęć wykazuje, że uroda pierwszych 
stron nie wywiera wielkiego wpływu na gust fotoamatorów ze strony 12, ani nawet 
ich w tym zakresie nie reflektuje. Sporo jest tu twarzy wulgarnych, mało samo
krytycyzmu, albo dość wyraźna niezgodność z upodobaniami redakcji. Ale rozstrzyg
nięcie tego zagadnienia należy również pozostawić jako otwarty problem dla so
cjologa. 

Pewną kontrowersję może również wywoływać propagowana przez pismo moda. 
Lansowany styl i modele są bowiem utrzymane na najwyższym poziomie światowym 
i w bardzo dobrym guście. Ale czy jest to propozycja realna dla czytelniczek 
Panoramy Północy? W dużej mierze należy prawdopodobnie odpowiedzieć: nie. Ale 



32 JAN SZEWCZYK, IRENA TETELOWSKA 

nie można też pominąć faktu, że gust kształtuje się nie przez pokazywanie średniej, 
szarej przeciętności, ale ambitne lansowanie projektów wysokiej klasy, które ko
biety — czytelniczki mogłyby samodzielnie trawestować, przystosowując do swych 
możliwości i potrzeb. 

Jeśli idzie o drugą kategorię szczegółową, tj . : „uwrażliwianie czytelników na 
wartości estetyczne dzieł sztuki" — należy w pierwszym rzędzie uwzględnić zamiesz
czane przez pismo z dużą regularnością recenzje teatralne i książkowe oraz stałą 
rubrykę (ostatnia strona) poświęconą problematyce filmu. Oprócz tego pismo infor
muje i o takich dziedzinach życia artystycznego, jak: malarstwo, fotografika, pro
dukcja gobelinów itp. — niemniej, głównym wykładnikiem jego polityki wychowaw
czej w tym zakresie są bezspornie recenzje teatralne (rubryka: „W teatrze i gdzie 
indziej") i filmowe. 

Recenzje teatralne oraz krytyczno-literackie felietony mają charakter — ideolo
gicznie biorąc — bardzo jednolity, pogłębiony teoretycznie i pryncypialny. Rozwi
jają i zarazem usiłują realizować ambitny program walki o oblicze polskiego teatru 
i polskiej kultury. Na ogół mają też charakter zdecydowanie opozycyjny i pole
miczny w stosunku do stołecznych środowisk twórczych. „Wystarczy przekroczyć 
stołeczne rogatki, aby odetchnąć zupełnie innym powietrzem i przekonać się na
ocznie, że ziemia się nadal obraca, ludzie robią swoje i że z naszym teatrem nie jest 
tak źle, jak to się ostatnio zewsząd słyszy" — pisze jeden z krytyków teatralnych. 
Publicystyka atakuje polskie środowiska artystyczne za lenistwo umysłowe, stad-
ność, konformizm, „jałowy sprzeciw wobec potrzeb życia mas"; krytykuje „teatry 
zinstytucjonalizowane" za „niedowład teatru politycznego i bojaźń przed ryzykiem", 
za brak ideowego programu, brak teorii, niechęć do „skomponowania samych siebie", 
gdyż ...tylko ryzyko ideowo-polityczne może stanowić skuteczny protest przeciw bez-
ldeowości". 

Kultura widziana jest tutaj jako czynnik integrujący społeczeństwo; postuluje się 
harmonizowanie poszukiwań elit twórczych z potrzebami najszerszych mas. Propa
guje się sztuki i powieści krzewiące polskość i dumę narodową, angażujące widza 
w najżywsze sprawy narodu i regionu, zbliżające czytelnikowi i widzowi postacie 
takich ludzi, jak Róża Luksemburg, a wreszcie postacie dające wyraz „buntowi 
przeciw bezmyślnej kalkomanii efekciarskich sposobów bycia i nieodpowiedzial
nych postaw". Lansuje się książki tego typu, co Z. Ostrołęki „Kolory mojego morza" 
(ukazana przez recenzenta jako apoteoza twardej pracy marynarzy), czy J. Zna
mierowskiego „Jutro będę młodszy" (zaprezentowana jako książka ucząca poszano
wania dla „pracy jako takiej, dla pracy, którą trzeba ukochać i uszanować, obo
jętnie, czy będzie się zarabiało więcej, czy mniej"). 

Recenzje wyznaczają teatrowi zadania nie tylko artystyczne, lecz także dydak
tyczne, propagandowe i społeczne. Rubryki, o których tutaj mowa, stają się bowiem 
trybuną dla regionalnych ideologów i liderów teatru, których koncepcje są całko
wicie zbieżne z lansowanymi konsekwentnie przez wszystkich bez wyjątku recen
zentów pisma. „Panoramowy" model teatru, to teatr popularny. Nie jest to więc 
teatr elitarnej rozmowy jego dyrektora z recenzentem lub wąskim kręgiem osób, 
ponad głowami widzów, ale teatr posiadający kredyt zaufania u przywódców pań
stwa, wychodzący swoją problematyką naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom 
szerokiej publiczności, związany z aktualnymi wydarzeniami politycznymi, poru
szający kwestie wielkiej polityki, ideologii, narodowych aspiracji i dążeń, skompli
kowanych losów historycznych kraju — teatr aprobowany przez najszersze kręgi. 
Jego ideologom idzie o teatr żywy, walczący, wrażliwy, zaangażowany we współ
czesność. Autorytetem jest tutaj Stefan Jaracz i do niego krytycy Panoramy Północy 
chętnie nawiązują, roztrząsając np. problemy możliwości i potrzeby wypracowania 
odrębnego, polskiego stylu gry aktorskiej, o jakim marzył. Jest to zatem felietoni-
styka lansująca zaangażowanie i zarazem sama na wskroś zaangażowana w walkę 
o nowy polski teatr socjalistyczny, a nawet i o nowy model kultury. 

Ogromną wagę przywiązuje pismo również do kształtowania gustów widza kino
wego. Na około 80 filmów z całego świata, omówionych na łamach analizowanego 
rocznika, niemal równo połowa przypada na filmy krajów kapitalistycznych i tyle 
samo na filmy wyprodukowane w krajach obozu socjalistycznego (w tym: 28 polskich, 
5 radzieckich, 3 z NRD, 3 czeskie i 1 bułgarski). 

Wyeksponowane tu przez stałego recenzenta treści filmowe prezentują się na
stępująco: 
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— najczęściej podkreślane są akcenty antyfaszystowskie (12 razy); 
—• akcenty pacyfistyczne występują 9 razy; 
— rozmaite tematy rozwijające tak czy owak świadomość klasową zaznaczone są 

w recenzjach 6 razy; 
— rzadziej lansowane są takie poszczególne wartości humanistyczne, jak: odwaga, 

męstwo, solidarność, odpowiedzialność za drugich, miłość, pragnienie szczęścia, pa
triotyzm itp. 

Autorce tych recenzji brak już jednak najwyraźniej tego silnego, ideologicznego 
zaangażowania i ofensywności, które zaznaczają się równolegle w polityce recen
zentów teatralnych i książkowych. Recenzje te są bardziej popularne w formie, a za
razem merytorycznie mniej zdecydowane, zbliżające się do gustów przeciętnego, 
prowincjonalnego polskiego inteligenta, który nie lubi faszyzmu, boi się wojny, mniej 
więcej zdaje sobie sprawę z tego, „z której strony jego chleb jest masłem smarowany" 
i jest nastawiony raczej zabawowo i konsumpcyjnie, aniżeli politycznie czy ideowo. 
Autorka pośredniczy więc raczej poprawnie pomiędzy filmem a widownią, ale 
żadnej wielkiej polityki czy ideologii nie uprawia. Uczy jednak niewątpliwie wrażli
wości na walory estetyczne filmu jako dzieła artystycznego, z tematyki eksponuje 
natomiast niewątpliwie wartości — ogólnie biorąc — humanistyczne. 

Ciekawego materiału dotyczącego kierunku oddziaływania pisma poprzez propa
gandę określonej beletrystyki mogłaby dostarczyć analiza rubryki poświęconej 
książkowym nowościom wydawniczym. Pominięto ją jednak w tych szkicowych ba
daniach, jako stanowiącą problem w sobie. 

Kategoria: „wprowadzanie jednostki w życie publiczne regionu, narodu i świata" 
zajmuje — jak już powiedziano — drugie miejsce po „wartościach kulturowych". 
Jej szczegółowe podgrupy obrazuje następujące zestawienie ilościowe: 

Tabl. 4: Wprowadzenie jednostki w życie publiczne wedJug podziału szczególowego 

^ ~ \ ^ ^ Treść 

Wielkość ^ ~ ~ \ ^ ^ 
wypowiedzi ^ - ^ 

małe 
średnie 
duże 

O g ó ł e m 

W życie 
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53 
48 
14 
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narodu 

4 
46 
14 
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4 
3 
1 

8 

Razem 

61 
97 
29 

187 

I znów — jak już była o tym mowa — w kategorii tej dominuje — przed: „wpro
wadzaniem w życie publiczne narodu i świata" — „wprowadzanie w życie r e g i o -
n u". Pismo realizuje tę swoją funkcję przede wszystkim przez stały przegląd ilu
strowany, zamieszczany na s. 2, pt. „Z siedmiu miast", również stałą rubryką pt.: 
„Fakty i liczby z Ziem Zachodnich i Północnych", trzecią pt.: „Znad wielkiej 
wody", no i oczywiście dużymi fotoreportażami z miast i uroczysk polskiej północy, 
jednostek wojskowych stacjonujących na terenie regionu reprezentowanego przez 
pismo, okolicznościowych obchodów, jak też przez prezentowanie sylwetek miej
scowych działaczy. Inną nieco formą zespalania z życiem regionu jest publicystyka 
wdrażająca w aktywność społeczną i ucząca odpowiedzialności za działalność 
wszystkich, składających się na wspólnotę grup zawodowych i społecznych, szcze
gólnie wtedy, gdy ich części ulegają zmianom patologicznym. 

Swoje zadania w zakresie wprowadzania jednostki w życie publiczne narodu, 
pismo realizuje głównie przy pomocy ilustrowanego, również publikowanego regu
larnie (obok rubryki „Z siedmiu miast"), przeglądu wydarzeń tygodnia oraz licz
nych okolicznościowych foroteportaży. Ilustracje zamieszczane z tych okazji przez 
pismo prezentują czytelnikowi takich znanych przywódców narodu, jak W. Gomułka 
(17 razy w stałej rubryce, 1 okładka, 1 reportaż), J. Cyrankiewicz (16 razy w rubryce, 
1 fotoreportaż), Z. Kliszko (14 razy w rubryce, 1 fotoreportaż), E. Ochab (12 razy), 
M. Spychalski (11 razy w rubryce, 1 okładka) — w trakcie wykonywania rozmaitych 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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czynności związanych z pełnieniem funkcji oficjalnych. Jest przy tym rzeczą cha
rakterystyczną, że pismo rozszerza w znacznej mierze krąg przybliżanych czytelni
kowi postaci o takich ludzi, jak L. Motyka (6 razy w rubryce, a także liczne oko
licznościowe fotografie wewnątrz pisma), M. Moczar (6 razy w rubryce i 3 duże 
fotoreportaże), R. Strzelecki (6 razy w rubryce, 1 fotoreportaż), E. Gierek (6 razy), 
A. Rapacki (7 razy), Cz. Wycech (7 razy) i — rzadziej — innych. 

Kilka fotoreportaży pokazujących przywódców partyjnych szczególnie zaskakuje. 
Jeden z polityków jest skrzywiony, inny trudzi się nad polewką w harcerskiej me
nażce. Nic z niepotrzebnego a kultywowanego u nas monumentu oddalającego 
„zwykłych" ludzi od władzy, która nie wiadomo dlaczego musi być „usztywniona". 

Słabością omawianej tu stałej rubryki jest natomiast dominowanie w niej 
swego rodzaju „informacji dworskiej". Dowiadujemy się z niej jedynie, że ,,..Z okazji 
IV Krajowego Zjazdu Ligi Kobiet, przewodniczący Rady Państwa o d z n a c z y ł...", 
„Z okazji 44 Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości premier Józef Cyrankiewicz 
p r z y j ą ł...", „W gmachu Rady Naczelnej CRZZ odbyła się d e к о г а с j a...", 
„W Domu Artysty Plastyka w Warszawie odbyła się u r o c z y s t o ś ć wręczenia 
medali...", itp. Czytelnik nie otrzymuje natomiast (a jeśli tak, to nazbyt rzadko) 
merytorycznej informacji o sensie działalności przedstawicieli partii i rządu, infor
macji, która przede wszystkim mogłaby go wprowadzać myślowo w mechanizmy 
społecznego i politycznego życia narodu, a zarazem angażować w nie uczuciowo. 

O tym natomiast, że pismo w zdecydowanie niekorzystny dla siebie sposób prze
sunęło granicę między regionalizmem a zaściankowością świadczy tu znów fakt, że 
do rubryki „wprowadzanie jednostki w życie publiczne świata" kwalifikuje się 
zaledwie 8 wypowiedzi. 

Na trzecim z kolei miejscu co do wielkości, uplasowała się tematyka, którą okre
ślono jako: „kształtowanie świadomości narodowej". 

Tabl. 5 : Świadomość narodowa według podziału szczegółowego 
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Analizując powyższe wielkości należy stwierdzić, że intencjonalnie pismo odgrywa 
w tym zakresie poważną rolę i można zakładać, że w sposób skuteczny rzeczywiście 
kształtuje patriotyczną postawę swych odbiorców. Poszczególnych bowiem wypo
wiedzi, realizujących tę kategorię treści jest dużo, są pokaźne objętościowo i bardzo 
wyraźnie rzucają się w oczy czytelnika. Forma ich podania jest sugestywna, szcze
gólnie zaś w kategorii „tradycje i współczesność oręża polskiego". Pismo publikuje 
wspomnienia byłych kombatantów z okresu walk o Berlin, bitwy o Londyn, życia 
oddziałów partyzanckich AL i AK, słowem, mamy tutaj historię drugiej wojny świa
towej, przedstawioną w kategoriach ideałów najwyższej wartości i męstwa jej 
polskich uczestników (chociaż w nie najlepszej formie literackiej, ze względu na 
pamiętnikarski charakter wypowiedzi). Przez tę tematykę pismo zajęło niewątpliwie 
szczególną pozycję na mapie wydawniczej kraju, modelując się na magazyn o bardzo 
odrębnym charakterze, realizujący czynnie i z przejęciem program ZBOWiD-u, 
w swej magazynowej — by tak rzec — zbeletryzowanej postaci. 
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Nie można jednak znowu nie odnotować powracającej w każdej grupie tema
tycznej zaściankowości. Dowodzi tego np. fakt, że do kategorii: „wkład Polski do 
kultury światowej" udało się zaklasyfikować zaledwie jedną wypowiedź. Świadczy 
o tym również pewne ubóstwo i schematyzm środków, przy pomocy których rozbu
dza się i pogłębia świadomość narodową czytelnika. W pierwszym rzędzie więc rzuca 
się tu w oczy nazbyt wielkie zapatrzenie w przeszłość narodu i to przeszłość niezbyt 
odległą. Łączy się to z brakiem zastanowienia pism,a nad perspektywami i możli
wościami działania narodu jako całości. Brak mu materiałów rozbudzających zespo
łowe ambicje Polaków skierowane w przyszłość, brak prób określenia samodzielnej 
roli i miejsca Polski w narastającej już dziś przyszłości świata, w jego wielu podsta
wowych dziedzinach takich, jak polityka, gospodarka, kultura, nauka itp. Jest 
obawa, że pozbawiony horyzontów przyszłości czytelnik może popadać w szczegól
nego rodzaju tradycjonalizm i konserwatyzm, wyłączający go z tytanicznego wy
ścigu pracy, w którym naród musi coraz bardziej świadomie uczestniczyć, uprzy
tamniając sobie zespołowe potrzeby i aspiracje. 

I to — wydaje się — powinno być uwzględnione w programie pisma, jeśli chce 
ono związać czytelnika z przeszłością i wytworzyć w nim świadomość historii, ale 
zarazem nie pogrążyć go w przeszłości. 

Ostatnią dominującą w piśmie kategorią tematyczną jest „rola pracy w życiu". 

Tabl. 6: Rola pra«y w życiu — w rozbiciu szczegółowym 

^ ^ \ ^ Treść 

Wielkość \ . 
wypowiedz i ^ * " \ 

ma łe 
ś redn ie 
duże 

W życiu 
j ednos tk i 

5 
7 

O g ó ł e m | 12 

W życiu 
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21 
15 
54 

90 

W życiu 
ludzkości 

2 
1 

3 

Razem 

21 
22 
62 

105 

Uwaga redakcji koncentruje się więc wyraźnie (i to w ogromnej przewadze) na 
roli pracy zespołowej w życiu narodu. Trzeba przyznać, że problem to ważny (cho
ciaż nieco schematycznie i powierzchownie traktowany), ale brak wyeksponowania 
roli pracy w życiu jednostki stanowiącej drugą podkategorię, a co za tym idzie — 
•brak całej sfery zagadnień i przeżyć, związanych z kształtowaniem się w robocie 
ludzkich charakterów. Brak ukazywania pracy jako sprawy osobistej, jako ambicji 
i źródła zadowolenia człowieka. Brak wreszcie jej dramatyzmu i wartości charyzma
tycznych jej bohaterstwa i moralności. Wychowanie zaś jednostki w kulcie pracy 
stanowi dziś w Polsce prawdopodobnie podstawowy warunek zrealizowania wielu 
innych spraw. 

Aby poprawnie odczytać kierunki natarcia pisma w jego ambicjach wychowy
wania odbiorcy, należałoby wprowadzone 8 kategorii podstawowych podzielić dalej. 
„Praca" np. jest przecież różnorodna i dotyczy wielu dziedzin życia o niejednakowej 
wartości społecznej. Niezbędna więc staje się jej szczegółowa charakterystyka, po
zwalająca odpowiedzieć na pytanie o to, do c z y j e g o przede wszystkim wysiłku 
pismo uczy szacunku i j a k i e w a r t o ś c i uznaje w tym wysiłku za najwyższe. 

I znów — przedstawione proporcje są szkicowe i szacunkowe, a być może obcią
żone błędem, który pociąga za sobą brak danych o wielkości powierzchni poświęco
nej danej tematyce i poprzestanie jedynie na ilości wypowiedzi. 

Pierwsze miejsce w ogólnej kategorii: „rola pracy" zajął niepodzielnie w Panora
mi Północy przemysł. Zaliczono do niego również rozbudowę portów handlowych 
i rybackich (14 wypowiedzi „dużych"); drugie — praca milicjanta (12 wypowiedzi 
„dużych"), trzecie — praca lekarza różnych specjalności, od pogotowia ratunkowego 
poczynając — poprzez pediatrię, chirurgię, neurologię, geriatrię i wszechstronność 
wiejskiego „pana doktora" (8 wypowiedzi „dużych"). Dzieli z nim równe miejsce 

3* 
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praca marynarzy i rybaków (8 wypowiedzi „dużych") i wreszcie na czwartym — 
plasuje się rozbudowa miast (7 wypowiedzi „dużych"). 

Na dalszych miejscach — od 5 „dużych" wypowiedzi w dół — ułożyły się takie 
zawody, jak: naukowca, nauczyciela i jego wychowanka, dokera, konserwatora dzieł 
sztuki, wydawcy, pisarza, spadochroniarza, nurka, strażaka, handlowca, drwala, 
modelki, dziennikarza i handlującego na targu chłopa. Fakt ten jest zresztą bardzo 
interesujący: chłop w Panoramie Północy (i to w dodatku nie przy warsztacie, ale 
półświątecznie, bo na targu) pojawia się tylko jeden raz na 52 numery. 

Na podkreślenie zasługuje również i to, że pierwsza, najliczniejsza grupa pod-
kategorii pracy jest trochę odczłowieczona. Człowiek jest tu wprawdzie celem: dla 
jego wygody buduje się miasta i dla niego będą produkować kopalnie, fabryki wa
gonów i wszelkiego rodzaju przetwórnie, ale ten, który je tworzy, tak w fotorepor
tażu, jak i w reportażu, jest tylko „dumny ze swego dzieła". Dziennikarz nie pene
truje nigdy w subiektywną, psychiczną sferę pracy produkcyjnej. Za to, poczynając 
od lekarza i milicjanta poprzez marynarza, lotnika, żołnierza, naukowca, nauczy
ciela i strażaka — i to nawet wtedy, gdy nie oni są bohaterami, ale ich praca — 
bez trudu wyliczamy cechy, które łatwo rozumieć jako w y m a g a n i a stawiane 
danym zawodom i popularyzowane jako zrośnięte z tymi zawodami. Praca tych 
ludzi jest a priori otoczona nimbem szacunku i powagi — więcej nawet — bo pra
wie bohaterstwa, jakby jej odpowiedzialność była większa od każdej innej, a jej 
trud — cięższy niż np. praca robotnika fabrycznego czy rolnika. 

L e k a r z w Panoramie Północy jest więc: dobry, odpowiedzialny, ofiarny, nad 
osobiste życie zawsze przedkłada obowiązek, jest cierpliwy i pełen samozaparcia. 
M i l i c j a n t jest odpowiedzialny, ofiarny, uczciwy, ale nieustannie zagrożony (co 
być może wynika z tego, że o pracy tej pisze amator: reporter PP, który na krótko 
przywdział mundur MO). 
M a r y n a r z jest odważny, dzielny, twardy, solidny i uczuciowy. 
N a u k o w i e c jest zaangażowany (pasja poznawcza i dążenie do zmieniania rze
czywistości). 
L o t n i k jest odważny, odpowiedzialny i ofiarny. 
N a u c z y c i e l jest mądry, ofiarny i dobry. 

Jeśli działanie (praca) — choć dzieje się to jak już powiedziano w niewielu tylko 
wypowiedziach — potraktowane jest jako kształtowanie charakteru jednostki, mówi 
się o wytworzeniu potrzeby pracy tak wielkiej, by człowiek nie baczył na zysk, jaki 
m,oże dawać wysiłek. Ma się ono po prostu stać formą ludzkiego bytu. 

Bez względu na to, że uczynione na wstępie założenie każe po „roli pracy" oma
wiać inne kategorie (jako liczniejsze) — świadomie czynimy pewien przeskok, a to 
po to, aby zachować logiczny tok rozumowania i nie rozdzielać tematyki spójnie 
ze sobą powiązanej. Dlatego więc z kolei przechodzimy do kategorii nazwanej: 
„wartości ludzkiego charakteru". 

Tabl. 7: Wartości ludzkiego charakteru według grup zawodowych prezentowanych 
sylwetek 
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Tematyka ta od poprzednio omawianej różni się bohaterem. Jeśli tam była nim 
praca w swych zewnętrznych, rzeczowych przejawach, a człowiek jej ukrytym pod
miotem — teraz bohaterem jest człowiek na tle pracy. Ale i tu jego cechy, jako 
wykonującego swój zawód, dominują. Jest więc aktor czy artysta tak dobrany 
spośród grona wielkich (najliczniejsza kategoria), by można pokazać przede wszyst
kim nie ciekawe skandale z jego życia, ale charakter — w pełnym tego słowa zna
czeniu — człowieczy, choć również — jak poprzednio — nieodłączalny od zawodu. 
Tak więc: 

a r t y ś c i Panoramy Północy są zdolni, wrażliwi, pracowici, konsekwentni, prosto
linijni, prości, a bardzo dobrze, gdy można ich pokazać jako na swój sposób wal
czących z faszyzmem (Marlena Dietrich); 
i n ż y n i e r jest obowiązkowy i pracowity; 
ż o ł n i e r z rewolucjonista — uparty, prosty i skromny, bez świadomości swego 
bohaterstwa ; 
k s i ą d z pracowity i po chrześcijańsku łączący powierzoną mu społeczność; 
l i t e r a t związany z tym, o czym pisze, jak ze swą własną naturą. Zna swych 
czytelników. Piszą do niego i on pisze do nich. Jest patriotą; 
s p o ł e c z n i k — to fanatyk swej pracy; 
r o d z i n a jest związana z sobą tak mocno, że nie ma dla niej granic we wza
jemnych świadczeniach. 

Poza sylwetkami są jeszcze trzy cechy wykładane w publicystyce wprost, tzn. bez 
pośrednictwa wzorców osobowych. Są to: energia w działaniu oraz budzenie odpo
wiedzialności za drugiego człowieka i współczucia dla niego. 

Inną, i to niebłahą formą kształcenia charakterów, jest niewątpliwie typ roz
rywki, proponowanej przez pismo na urlop i czas wolny. Redakcja robi to w formie 
bardzo przewidujących wykładów, nie pomijając żadnej drobnostki, która mogłaby 
turystę ,,w terenie" zaskoczyć. W ciągu analizowanego roku pismo zaproponowało 
swoim czytelnikom w kilkudziesięciu wypowiedziach: turystykę pieszą, samochodową 
i kolarską, żagle, nurkowanie i szachy. Otrzymali więc wykład o sprzęcie, przepis 
na zachowanie się w każdych warunkach i sugestywną wizję tego, co ich czeka 
w nagrodę za trudy tej bezspornie bardzo wybrednej formy spędzania urlopu. 

Następna kategoria tematyczna określona została jako: „zaszczepiająca czytelni
kowi ideały sprawiedliwości społecznej przez wyrabianie w nim poczucia solidarno
ści z bojownikami ruchów społecznego wyzwalania się pracy" — i przez wychowy
wanie go w duchu szeroko pojętej świadomości klasowej. 

Tabl. 8: Solidarność z ruchami klasowymi według kategorii szczegółowych 

^ ^ ^ ^ Treść 

Wielko ś ć ^ ^ \ ^ ^ 
wypowiedzi ^ ~ \ ^ 

małe 
średnie 
duże 

O g ó ł e m 

Z ruchami 
w Polsce 

1 
3 
6 

Z ruchami 
na świecie 

5 
1 
7 

Walka 
z faszyzmem 

35 
7 

24 

Razem 

41 
11 
37 

10 | 13 | 66 | 89 

W sensie węższym i bardziej bezpośrednim, wyrabianie świadomości klasowej 
zakłada angażowanie czytelnika po stronie dążności i potrzeb najniższych i najbar
dziej upośledzonych warstw społeczeństwa (tak narodowego, jak światowego) — 
warstw najbardziej potrzebujących wyzwolenia: ekonomicznego — od niedostatku; 
technicznego — od prymitywnych, przytłaczających i otępiających form pracy; spo
łecznego — od roli biernej politycznie i społecznie bezczynnej masy; kulturowego — 
od ciemnoty i zacofania. Tego typu świadomości klasowej w piśmie nie ma. Zajmuje 
ono raczej (w stosunku do współczesności) postawę z punktu widzenia klasowego 
solidarystyczną, nie angażującą czytelnika intelektualnie i uczuciowo w walkę.1; 
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Omówione już wcześniej (przy tabl. 6) artykuły o roli pracy w życiu narodu — 
które mogłyby spełniać zadanie wychowawcze z punktu widzenia rozwijania świa
domości narodowej — są również w przytłaczającej większości pisane albo z pozycji 
potrzeb narodu jako całości, albo aspiracji i doświadczeń wyższych kategorii za
wodowych — w pewnym sensie z punktu widzenia naszej, choćby w najlepszym 
tego słowa znaczeniu, arystokracji robotniczej (bo dyrektorów, inżynierów, kapitanów 
okrętów, twórców itp.), a prawie nigdy z pozycji typowych przedstawicieli najniż
szych warstw społeczeństwa. 

Artykuły dotyczące życia ludzi w krajach kapitalistycznych (tabl. 9) również nie 
ukazują toczącej się w ich łonie walki klas (np. strajkowej) przenoszącej się na 
płaszczyznę międzynarodową jako ruch narodowo-wyzwoleńczy, ale za to (w prze
ciwieństwie do Polski) interesują się — i to prawie wyłącznie — pracą niewykwa
lifikowaną, co dodatkowo sprawia wrażenie jakoby tej kategorii pracy w Polsce 
w ogóle nie było. 

Tabl. 9: Poznawanie ludzi na świecie według kategorii szczegółowych 

"~""-\_^^ Treść 

W i e l k o ś ć ^ - ^ ^ 
wypowiedzi ^ \ 

małe 
średnie 
duże 

O g ó ł e m 

Kraje 
socjalistyczne 

3 
22 

Kraje 
kapitalistyczne 

2 
39 

25 | 41 

Trzeci świat 

1 
8 

Razem 

6 
69 

9 | 75 

Pokaźna grupa artykułów o krajach kapitalistycznych (tabl. 9) to jednak przede 
wszystkim pogodne fotoreportaże podróżnicze (kształtujące swoją tematykę geo
graficznie, odpowiednio do biegu okrętu, którym pływa „własny korespondent"), albo 
sensacyjne wypowiedzi kryminalne, obserwacje konduktora kolejowego (2 wypowie
dzi) i boya hotelowego (10 wypowiedzi), podkreślające wyzysk, upodlenie i cenę 
pracy w tamtym ustroju, czy wreszcie cykl antyniemieckich i zarazem antykapitali-
stycznych reportaży z NRF (8 odcinków do chwili zakończenia badanego rocznika). 

Redakcja nie zaangażowała się też nazbyt w problematykę wojny w Wietnamie. 
Poświęcono jej w analizowanym roczniku 1 duży fotoreportaż (2 kolumny), 1 mały 
komentarz, a potem jeszcze — częściowo — 3 inne w stałej rubryce na s. 2. 

Raz zaś tylko korespondent Panoramy Północy — po podróży do Zatoki Tonkiń
skiej i Adenu — opisuje walkę z kolonializmem brytyjskim. To jest jednak wszystko, 
czym pismo kwituje ruchy narodowo-wyzwoleńcze. 

W ocenach wybranych elementów zawartości gazet ważną rolę mogłyby odgrywać 
porównawcze studia nad prasą polską i kapitalistyczną. Zestawiając np. Panoramę 
Północy z takim konserwatywnym tygodnikiem francuskim jak Paris Match (i to 
jedynie w zakresie informacji o Wietnamie) trzeba by było stwierdzić, że jego liczne 
(zamieszczone często w każdym numerze) fotoreportaże, dzięki wysokim walorom 
dziennikarskim, byłyby sugestywne i dla naszego czytelnika, mimo iż pisane z dru
giej strony frontu. Po prostu nie zapomina się fotograficznego zbliżenia rzeszy 
młodych demonstrantów amerykańskich niosących sępa o twarzy Johnsona nad 
lasem asymetrycznych prętów, symbolizujących spalony busz na wzgórzu 808 — 
chociaż autor artykułu i pismo nie sympatyzuje z nimi. 

Tej sugestywności (nie mówiąc już o zainteresowaniu wojną w Wietnamie) brak 
Panoramie Północy, mimo iż właśnie ona powinna być w tych kwestiach agresyw
niejsza, choćby dla zachowania konsekwencji w stosunku do opisu partyzanckich 
wspomnień ostatniej wojny. 

Z drugiej strony można jednak niewątpliwie uznać, że Panorama Północy uczy 
świadomości klasowej, w pewnym sensie w sposób dla niej specyficzny, bo pośredni. 
Czyni to przez omówione już — akcentowanie roli pracy w życiu narodu, systema-
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tyczne wpajanie solidarności z bojownikami PPR z czasów okupacji hitlerowskiej, 
eksponowanie aktualnej roli partii (na przykładzie organizacji katowickiej) i jej 
przywódców w życiu narodu. Czyni to przez uczenie zadowolenia i dumy z osiągnięć 
i prestiżu własnego kraju, a zarazem przez wpajanie nienawiści do faszyzmu 
i hitleryzmu. Panorama Północy wyraźnie uwzględnia np. w materiałach z historii 
walk partyzanckich akcenty anty-NSZ-owskie (4 wypowiedzi) i zachowanie się mag
nackich rodów polskich sprzedających Niemcom bezcenne skarby narodowe. 

Tygodnik pokazuje też sylwetki ludzi Wielkiego Października: polskich i rosyj
skich żołnierzy-rewolucjonistów. Jako głównego aktualnego wroga Polski Panorama 
Północy prezentuje nieustannie NRF. Wi interpretacji pisma jest ona, wraz ze swą 
hitlerowską przeszłością i odradzającym się militaryzmem, ucieleśnieniem wszystkich 
wrogich i zagrażających państwowości polskiej sił kapitalistycznych. NRF poświę
cona jest np. prawie w całości stała rubryka „Politycznie i refleksyjnie". Jest to 
niewątpliwie jeszcze jeden dowód powracającej w większości kategoria tematycz
nych zaściankowości. Całą bowiem bez mała walkę klasową i ogólniej — walkę poli
tyczną, redukuje się do konfliktu: Polska—Niemcy w przeszłości, oraz: Polska—NRF 
w teraźniejszości. I tu zresztą też brak aktywnej, nowoczesnej postawy. A o aktu
alnej bezradności pisma świadczy ustawiczne wspominanie minionych ofiar i cierpień 
narodu poniesionych w czasie wojny oraz dosyć bezsilny lęk przed rozwojem sytuacji 
w NRF. Nawiązywanie do przeszłości wiąże się więc w Panoramie Północy z uka
zywaniem walki klas, toczącej się w społeczeństwie polskim wyłącznie równolegle 
do walki narodowo-wyzwoleńczej, toczonej przeciw Niemcom hitlerowskim. Obsesyj
ne zainteresowanie się pisma faszyzmem (i to w jego hitlerowskiej postaci), czy 
niemieckim militaryzmem, może utrudniać czytelnikowi zrozumienie faktu, że głów
nym wrogiem postępu społecznego na całym świecie są dziś Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej, nie zaś faszyzm międzywojenny. 

Dominująca grupa szczegółowa, do której zaliczono opis krajów kapitalistycznych, 
zawiera 22 wypowiedzi krytyczne. Pozostałe pozytywne, nie są jednak propagandą 
życia w ustroju kapitalistycznym (jaką w swoisty sposób uprawiają często inne 
polskie pisma ilustrowane) i nie są też przejawem tęsknoty do zachodniej, wyższej 
niewątpliwie stopy życiowej, wykwintniejszych sposobów spędzania wolnego czasu 
itp. Są to najczęściej realistyczne, raczej krajoznawcze fotoreportaże z życia prze
ciętnego obywatela z tłumu ulicznego Tokio, Londynu, Bangkoku itp. Dużo tutaj 
też reportaży prezentujących zabytki, czy dzieła sztuki, co niewątpliwie zbliża czy
telnika do niezależnej od różnic ustrojowych kultury światowej. 

Artykuły krytyczne zwracają się przeciw wyzyskowi pracy niskokwalifikowanej 
kategorii ludzi (10 opowiadań boya i wspomnienie reemigranta z Australii), przeciw 
NRF (8 wypowiedzi), gangsterstwu i korupcji (kilka reportaży sensacyjnych). Brak 
tu jednak pryncypialnej krytyki węzłowych problemów ustroju kapitalistycznego 
choćby tylko tych, które nierzadko podejmują tygodniki konserwatywne np. New
sweek czy Times. I właściwie trudno znaleźć odpowiedź, dlaczego o tym milczy za
angażowane niewątpliwie pismo polskie. 

4. Zakończenie 

Analiza ta nie miiała na celu negatywnej krytyki pisma. Szło w niej 
o czysto opisowe pokazanie go takimi, jakie jest, jaki jest jego faktyczny 
model — na pewno mniej lub więcej celowo kształtowany, choć niemożli
wy do odczytania, jeśli patrzy się nań z pozycji tygodniowych elementów, 
jak to z konieczności i istoty swej pracy czyni zespół redakcyjny. Nasz 
zabieg statystyczny miał więc scalić wątki, biegnące poprzez rok i wza
jemnie poprzeplatane z sobą — po to, by ujęte w odrębne ciągi ukazały się 
w proporcjach, które realizują określoną intencję mniej lub bardziej świa
domie im nadaną. Uchwycenie jednak intencji przewodniej, siłą rzeczy 
ukazuje pracę redakcji z punktu widzenia stopnia zrealizowania przez nią 
samą własnych zamierzeń i o tyle przybiera też charakter krytyki. 
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Dla podsumowania wszystkiego, co powiedziano dotychczas, prezentuje
my ogólny model pisma (a tym samym1 i jego intencję wiodącą) już nie 
w przekroju kategorii nadrzędnych — jak to uczyniliśmy we wstępie — ale 
szczegółowych, dokładnie omówionych w poprzednich rozdziałach. Oto 
w y p o w i e d z i o g ó ł e m : 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

estetyka wyglądu 
wartość dzieł sztuki 
wprowadzanie w życie regionu 
rola pracy w życiu narodu 
walka z faszyzmem 
wprowadzanie w życie narodu 
tradycje i współczesność oręża polskiego 
histeria Polski 
poznawanie ludzi w krajach kapitalistycznych 
wychowanie propagandą rozrywki 
polskość Ziem Zachodnich i Północnych 
polonica 
wartość ludzkiego charakteru 
poznawanie ludzi w krajach socjalistycznych 
solidarność z ruchami klasowymi na świecie 
rola pracy w życiu jednostki 

136 
127 
115 
90 
66 
64 
55 
50 
41 
39 
38 
35 
30 
25 
13 
12 

W y p o w i e d z i „ d u ż e " i „ ś r e d n i e " obrazują prócz częstotliwości 
występowania — największą powierzchnię zajętą przez wydzieloną grupę: 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

wartość dzieł sztuki 
estetyka wyglądu 
rola pracy w życiu narodu 
wprowadzanie w życie regionu 
wprowadzanie w życie kraju 
tradycje i współczesność oręża polskiego 
poznawanie ludzi w krajach kapitalistycznych 
walka z faszyzmem 
wartość ludzkiego charakteru 
poznawanie ludzi w krajach socjalistycznych 
wychowanie propagandą rozrywki 
polskość Ziem Zachodnich i Północnych 
historia Polski 
rola pracy w życiu jednostki 
poznawanie ludzi w trzecim świecie 

113 
83 
69 
62 
60 
53 
41 
31 
28 
25 
21 
20 
13 
12 
9 

Prócz potwietrdzenia mjodelu już omówionego — uwydatnia się tu jeszcze 
raz dominacja tematyki walki z faszyzmem, tradycji i współczesności oręża 
polskiego, historii Polski (artykuły związane z Millenium) — słowem te 
wszystkie kategorie szczegółowe, które gubiły się w klasach nadrzędnych. 

Zaledwie w jednym przypadku wydzieliliśmy wypowiedzi krytyczne (te
matyka dotycząca krajów kapitalistycznych). W innych — nie uczyniono 
tego z braku potrzeby. Panorama Północy nie jest pismem walczącym kry-
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tyką. Tej kategorii wypowiedzi dziennikarskiej po prostu w tygodniku, nie 
ma. Jego linia programowa to wychowywanie poprzez to, czegośmy doko
nali w walce zbrojnej i przez to, czego dokonujemy w produkcji. Walka 
była tragiczna, wielka i wygrana. Produkcja jest potężna i swą wielkością 
zmienia wszystko. Stąd tryumfalne fotoreportaże i dumne twarze bu
downiczych. 

Obraz kraju, który wyłania się z kart pisma, to kraj wielkiej — choć 
tragicznej — przeszłości i pomyślnej pracy w teraźniejszości. Czasem zabłą
ka się wprawdzie reportaż o ciężkim życiu wędrujących (a nawet wykole
jających się przez to) z budowy na budowę inżynierów i majstrów, ale 
reportaż ten o nic nie walczy — autor jego po prostu stwierdza fakty. Tak 
być musi, jak kiedyś musiało być, gdy szło o walkę zbrojną. I to można 
by nazwać najbardziej charakterystycznym rysem pisma. Jest to walka 
(i to bardzo zaangażowana) o akceptację tego, co jest, a co wyrosło z walki. 
Sztafeta pokoleń, w której tradycję walki najmłodsi przejmują wprost 
z rąk byłych bojowników (o tym Panorama Północy pisze bardzo dużo) 
wyraża się też i w swoistym podziale pracy: im walka — nam, praca. 

Jeśli natomiast przyszłoby w piśmie szukać polityki — to też można by 
ją znaleźć jedynie pośrednio: w kulcie tradycji, ale raczej nie w publicy
styce podejmowanej wprost. Taka polityka to również nie domena Pano
ramy Północy. 

Na jednym z pierwszych miejsc ustawiono walkę o wychowanie tych, 
którzy pracują i to w kategoriach bardzo określonych wartości. Nie nasta
wiono się na odbiorcę wyraźnie wydzielonego wiekiem czy zawodem — 
choć raczej pismo rozmawia tylko z inteligentem. Konsekwencja w reali
zowaniu tej linii jest wielka i nieczęsta, w pismach polskich. Piszący zespół 
wyraża w swych publikacjach postawę jednolitą, bez dążeń do prawa wy
powiadania myśli „wielkiego^ pióra" na własny rachunek. I to jest druga 
charakterystyczna cecha pisma: robi je zespół — nie zaś poszczególne wy
bitne indywidualności pisarskie. Choć być może, że przydałaby się redakcji 
i inna analiza — a mianowicie analiza warsztatu dziennikarza piszącego, 
która wskazałaby — być może — na potrzebę pewnego podwyższenia 
lotów. Nie rezygnując też z „opowiadań prawdziwych" — kto wie, czy nie 
ożywiłaby pisma dobra beletrystyka — programowo przez redakcję zarzu
cona. 

Konsekwentność — która na pewno ma szanse efektywnego oddziały
wania — czyni jednak pismo monotonnym. Poszczególne odcinki ciągną się 
przez wiele numerów — a czasem dwa równolegle zbiegają się w swoich 
wątkach. 

Prawie każde jednak twierdzenie krytyczne, które wypowie się w wy
niku przeprowadzonej analizy na temat tego, co w tygodniku jest, lub cze
go nie ma, dotyczy tylko sposobów realizowania wiodącej intencji a nie jej 
samej, którą trzeba uznać za słuszną i pokrywającą się z przyjętą na wstępie 
koncepcją wychowywania obywateli PRL przez czasopismo. Warto również 
dać tu wyraz uznaniu nie tylko dla ideowości, ale i dla przedsiębiorczości 
i ruchliwości zespołu, który o większość tematów walczy sam, niewątpli
wie bez większych udogodnień. Rzuca się tu przecież w oczy fakt, że 
o tzw. „Zachodzie" pisze się wtedy, gdy dziennikarz najprawdopodobniej 
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dotrze tam własnymi drogami — nie jako „oficjalny, stały" sprawozdawioa. 
I oto mamy odpowiedź na przypadkowość tematów. 

O ile jednak — zarzucana pismu zaściankowość, brak dostatecznego za
angażowania w nowoczesną walkę klasową itp. sprawy szeroko omówione 
wcześniej — wynikają z trudności zespołu nieznanych autorom analizy, 
a o ile z konsekwentnej polityki podyktowanej również nieznanymi bada
czom względami — moiżna orzec jedynie po wykonaniu oddzielnej analizy 
intencji zespołu redakcyjnego i znów na drodze badań socjologicznych. 

O ile zaś czytelnik akceptuje przekazywany mu model tematyczny — 
musi również odpowiedzieć on sam;. 



JANUSZ MACIASZEK 
JAN MALIK 

KOLPORTAŻ DZIENNIKÓW PARTYJNYCH 

Podstawowa teza autorów: dane liczbowe, jakimi rozporzą
dza obecnie wydawca w zakresie kolportażu gazet są nie
wystarczające dla analizy, a zarazem właściwej oceny roz
prowadzania prasy. Aby ustalić niezbędną wysokość nakładu, 
i aby ten nakład racjonalnie, przestrzennie rozmieścić, ko
nieczna jest bardziej precyzyjna metoda analizy statystycz
nej kolportażu. Autorzy proponują taką metodę w formie 

„Atlasu kolportażu prasy". 

1. Idea „Atlasu kolportażu prasy" 

Celem prezentowanej pracy jest dokonanie ilościowego, ilustrowanego 
mapami opisu polskiego rynku prasy. Dlatego właśnie przedsięwzięcie to 
nazwaliśmy „Atlasem kolportażu prasy". W tym jednak, pierwszym opra
cowaniu — atlas zinwentaryzował podstawowe zjawiska rynku prasy w za
kresie dzienników partyjnych, w jednym, określonym przecięciu czasowym. 
„Atlas" zaś jako ogólna idea jest rozumiany jako systematycznie aktuali
zowane opracowanie ciągłe, które obejmie wszystkie dzienniki RSW „Pra
sa", a potem także dzienniki innych wydawców. Tak poszerzona niniejsza 
propozycja obrazowałaby cały rynek prasy codziennej w Polsce. 

Dla wydawców, a zwłaszcza największego „z nich — RSW „Prasa" — 
byłaby to pomoc w planowaniu nakładów, a zarazem środek nadzoru nad 
prawidłowym ich rozdziałem do sprzedaży komisowej. 

Obecnymi badaniami objęto w zasadzie wszystkie wojewódzkie dzienniki 
partyjne i Trybunę Ludu; — w zasadzie, gdyż z powodu luk w materiale 
źródłowym oraz niemożliwych do pokonania trudności w jego< weryfikacji, 
musieliśmy ostatecznie zaniechać pełnego opracowania wyników z Woje
wództw: koszalińskiego i olsztyńskiego. 

Skoncentrowaliśmy się na komisie dzienników, pomijając prenumeratę, 



44 JANUSZ MACIASZEK, JAN MALIK 

tak ze względu na odmienność problemu, jak i na fakt, że zajmuje się nią 
inna praca Ośrodka. 

Ostatecznie więc interesowały nas tutaj głównie dwa pytania: 
1) jaki jest względny poziom konsumpcji rynkowej (komisowej) dzien

ników partyjnych mierzonej ilością sprzedanych egzemplarzy jednorazo
wego wydania w przeliczeniu na 100 mieszkańców danego regionu oraz 

2) czy poziom konsumipcji gazet, osiągnięty przy danym nakładzie, wy
stąpił w warunkach zaspokojonego w pełni popytu, czy też mamy do czy
nienia jedynie z zaspokojeniem częściowym i konieczne są nakłady do
datkowe. 

Wymienione problemly aktualnej sytuacji rynkowej stanowią przedmiot 
ciągłego zainteresowania wydawnictw i kolportażu. Jednakże w analizach 
dokonywanych obecnie podstawę stanowią dane o dekadowych średnich 
(względnie miesięcznych) nadziałach i zwrotach — zestawiane potem 
w przekroju powiatów. Dla potrzeb kontroli przestrzegania ustalonych limi
tów (wskaźników) zwrotów, tego rodzaju zbiorcze informacje są wystar
czające. Jednakże dla określenia n i e z b ę d n e j w y s o k o ś c i n a 
k ł a d u oraz oceny jego racjonalnego, p r z e s t r z e n n e g o r o z 
m i e s z c z e n i a — przydatność takich danych jest bardzo ograniczona. 
Na terenie powiatu dziennik rozprowadzany jest bowiem tak w obrębie 
miasta powiatowego, jak i różnych innych miejscowości, których zróżnico
wana — na ogół — sytuacja rynkowa nie znajduje żadnego odbicia w śred
niej powiatu. Nie odpowiada też na postawione przez nas pytanie informa
cja uzyskana ze średnich dekadowych lub miesięcznych. 

Dlatego też właśnie w pracy naszej zastosowaliśmy inne, precyzyjniejsze 
grupowanie skupisk ludności. Miasta i osiedla klasyfikowano według ilości 
mieszkańców, Wyróżniając osiem kategorii skupisk miejskich oraz dwie 
osiedlowe. 

W ten sposób osiągnęliśmy następujące przekroje miejskie: 

Klasa (region) 

I. Miasta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

II. Osiedla 
9 

10 

Ludność w tys. 

ponad 200,0 
100,1 — 200,0 
50,1 —100,0 
30,1— 50,0 
20,1 — 30,0 
10,1— 20,0 
5,1 — 10,0 

poniżej 5,0 

powyżej 5,0 
do 5,0 

Podział na klasy miast przyjęto zgodnie z ewidencją GUS. Dodatkowo 
wyróżniono jedynie klasę 20,1 — 30 tys. mieszkańców, gdyż miasta po
wyżej 30 tys. mieszkańców z reguły posiadają uprawnienia administra
cyjne powiatów. 
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Skupiska wiejskie podzielono na trzy klasy, wyróżnione według procentu 
ludności utrzymującej się z rolnictwa, uzyskując następujące przekroje: 

Klasa 
(region) 

11 
12 
13 

% ludności utrzy
mującej się z rol

nictwa 

poniżej 19,0*) 
19,1— 66,6 
66,7 — 100,0**) 

*) 19,0% jest średnim ogólnopolskim odsetkiem ludności utrzymującej się z rolnictwa, za
mieszkałej na terenie osiedli. Tym samym założono, iż gromady nierolnicze zbliżone są swym 
charakterem do osiedli. 

**) Gromady o zdecydowanej przewadze ludności rolniczej mieszczą się w granicach powyżej 
66,6% ludności utrzymującej się z rolnictwa (66,6% jest ogólnopolskim poziomem ludności zwią
zanej — poprzez swe utrzymanie — z rolnictwem a zamieszkałej na wsi). 

W klasie pierwszej, najbliższej miastu, znajduje się znikomy odsetek lud
ności rolniczej. Natomiast do klasy trzeciej zaliczono gromady o wyraźnej 
przewadze ludności rolniczej. 

Dalszym problemem do rozstrzygnięcia był wybór reprezentacji nakładu 
badanego z punktu widzenia nasycenia nim wydzielonych regionów. Jak 
już bowiem wspomnieliśmy — posługiwanie się wskaźnikiem średnich na
kładów, dekadowych czy miesięcznych, jest dla postawionych tu celów 
nieprzydatne. Są to bowiem tylko wielkości obliczeniowe (w pewnym 
sensie spekulatywne), toteż różnią się znacznie tak od nakładów poszcze
gólnych dni powszednich, jak i nakładów wydań sobotnio-niedzielnych. 
Odbiegają więc całkowicie od rzeczywistości, w której musi codziennie 
działać wydawca i kolporter. 

Tak więc w opracowaniu niniejszym przyjęliśmy jako punkt wyjścia do 
analizy dane z jednego dnia, ustalając go oddzielnie dla wydań powszed
nich, oddzielnie dla wydań sobotnio-niedzielnych. Wybrany dzień charak
teryzował się nakładem najwyższym, a był inny dla, każdego' dziennika. 
Tyle tylko, że pominęliśmy poniedziałek jako wyróżniający się wprawdzie 
bezwzględnie najwyższym nakładem, ale wywołanym określoną tematyką 
(sport) nietypową dla pozostałych dni tygodnia. Dni te przypadły na paź
dziernik 1965. 

Dobierając nakład najwyższy zakładaliśmy jego wzrost w miesiącach 
następnych. Przyjęcie więc wielkości wyższej od średniej miato zapobiec 
dezaktualizacji danych, a także w szczególnej, wywołanej brakiem papieru 
sytuacji rynkowej, maksymalnie zbliżyć ją do normalnej. Istotnie, od paź
dziernika 1965 zaszły w zakresie wysokości nakładów pewne zmiany 1). 
Można jednak na podstawie znajomości tych zmian twierdzić, że przedsta
wiony o g ó l n y obraz rynku sprzed półtora roku, nie uległ do dziś istot
nym przeobrażeniom. Niemniej, w odniesieniu do niektórych tytułów na
leżałoby zastosować poprawki, uwzględniające niejednakowe wielkości 
zmian ich sytuacji rynkowej. 

*) Pomiędzy październikiem 1965 i październikiem 1966, który przyjęto za kryte
rium oceny aktualności zebranego materiału — zaszły stosunkowo nieznaczne zmia
ny: na 15 tytułów 4 wykazują zmiany w granicach ±5%, zaś pozostałe w granicach 
6—15%. 
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Ostatecznie jednak nawet przy uznaniu aktualności tego< opracowania na
leży je traktować przede wszystkim jako ustalenie metody uzyskiwania 
informacji stanowiących ogólną przesłankę postępowania w zakresie po
lityki nakładów i nadziałów. 

Mimo tych wyjaśnień może jeszcze budzić wątpliwość oparcie uogólnień 
na obserwacji kolportażu w jednym tylko dniu. Warto' więc dodać i to, że 
w tak dużej masie punktów sprzedaży, jaką operowaliśmy, szereg cząstko
wych wahań ulega kompensacie. Wobec tego, w odniesieniu do całych 
wydzielonych skupisk ludności można — nawet na przykładzie jednego 
dnia — zaobserwować podstawowe, makroekonomiczne zjawiska rynkowe. 

Za doborem pojedynczego dnia przemawiał również syntetyzujący cha
rakter niniejszej pracy. Chcieliśmy bowiem ustalić jedynie rząd zasadni
czych zjawisk na rynku dzienników partyjnych oraz określić zasadnicze 
problemy, takie jak: natężenie sprzedaży, stopień zaspokojenia popytu, po
ziom zwrotów i zagęszczenie sieci punktów sprzedaży. Szło więc o cało
ściowe pokazanie sytuacji poszczególnych dzienników wojewódzkich (we 
wzajemnym porównaniu) w przekroju typowych skupisk ludności. 

W zakresie charakterystyki (tj. ilościowego opisu) zjawisk rynku prasy 
podstawowe znaczenie mają nadział i zwroty oraz — jako pozycja wy
nikowa — sprzedaż. Z punktu widzenia ekonomicznego nadział reprezen
tuje podaż prasy, sprzedaż zaś — wielkość popytu, Z kolei zwroty stanowią 
dodatkową informację o nadwyżkach podaży oraz o zaspokojeniu popytu. 

Zupełnie odmienną jednak wymowę ekonomiczną ma sprzedaż, przy 
której zaspokojony w pełni popyt został potwierdzony pojawieniem się 
zwrotów, inną zaś — sprzedaż bezzwrotowa. Ta ostatnia określa jedynie 
sprzedaż nominalną, wyznaczoną wysokością limitu (a więc umowną), któ
rej stosunek do rozmiarów faktycznego popytu pozostaje nieznany. Chcąc 
jednoznacznie określić stosunek danej sprzedaży do popytu (czyli celem 
uwypuklenia przypadków pełnego zaspokojenia popytu) posługujemy się 
pojęciem sprzedaży zwrotowej ( p e ł n e j ) i bezzwrotowej ( n i e p e ł n e j ) , 
określającym treść ekonomiczną danej sprzedaży. Uznano przy tym, że 
sprzedaż sumy różnych miejscowości będzie wtedy pełną, gdy jako taka 
wystąpi w każdej z miejscowości składowych. Tym samym więc założono, 
iż w obrębie jednego skupiska nabywca ma możność zakupu dziennika 
w różnych punktach, poszukując go, jeśli pierwszy czy drugi wyprzedał 
już całkowicie swój nadział. Z tego względu przyjęto umownie, iż w przy
padku pojawienia się zwrotów co najmniej z połowy punktów sprzedaży 
danej miejscowości, uznajemy ją za miejscowość o sprzedaży zwrotowej, 
pełnej2). 

Wykorzystując pojęcie sprzedaży pełnej i niepełnej wyznaczyliśmy 
w s k a ź n i k z a k r e s u s p r z e d a ż y z w r o t o w e j ( p e ł n e j ) , 
zbudowany jako s t o s u n e k p r o c e n t o w y s p r z e d a ż y p e ł 
n e j d a n e g o r e g i o n u do s p r z e d a ż y o g ó ł e m . Wskaźnik 

2) Oczywiście sprzedaży pełnej danego tytułu nie należy absolutyzować. Sprzedaż 
pełna wystąpi bowiem przy założeniu określonej podaży innych (zwłaszcza substy
tucyjnych) gazet oraz przy określonej zawartości danego tytułu. Wobec tego tak 
zmiana podaży innych gazet jak i zmiana zawartości gazet mogą — obok potęgują
cego się rozczytania odbiorców danego terenu — prowadzić do przesunięć pomiędzy 
sprzedażą pełną a niepełną danego tytułu. 
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ten ujawnia regiony, które wymagają dodatkowych nadziałów, nie prze
sądzając jednakże ich niezbędnej wysokości. Inaczej mówiąc — wskaź
nik ten nie określa jeszcze wielkości popytu określonego regionu, nie
zaspokojonego w całości daną sprzedażą niepełną. Mówi on jedynie o za
kresie występowania na terenie danego skupiska przypadków sprzedaży 
pełnej. 

Innym, zastosowanym w niniejszym opracowaniu wskaźnikiem jest 
w s k a ź n i k n a t ę ż e n i a s p r z e d a ż y , rozumiany jako i l o ś ć 
s p r z e d a n y c h e g z e m p l a r z y p r z y p a d a j ą c y c h ś r e d n i o 
n a 100 o s ó b zamieszkałych na terenie danego miejsca sprzedaży. Oczy
wiście w związku z ruchem ludności, a w szczególności na skutek stałych 
dojazdów do pracy, wskaźnik natężenia sprzedaży nie pokrywa się 
z wskaźnikiem czytelnictwa danego regionu. Ustalenie jednakże tego ostat
niego wymaga zebrania dodatkowych innych danych liczbowych i badań 
socjologicznych. 

Natomiast nie zastosowano tutaj zupełnie — wykorzystywanego dotąd 
w mapach „Ruchu"3) — wskaźnika rozprowadzenia (nadziałów). Taki 
wskaźnik bowiem pozostaje równocześnie pod wpływem dwóch różnych 
czynników: popytu (sprzedaży) oraz zwrotów (a więc elementów podaży). 

Przy charakterystyce sieci punktów sprzedaży zastosowaliśmy w s k a ź 
n i k z a g ę s z c z e n i a s i e c i p u n k t ó w sprzedaży, określający ich 
ilość przypadającą średnio n a 1000 p o t e n c j a l n y c h n a b y w c ó w . 
Należy jednak zaznaczyć, że wskaźnik ten jest bardziej porównywalny dla 
terenów o zabudowie podobnej (np. zwartej miejskiej), aniżeli dla terenów 
różnorodnych pod tym względem, zwłaszcza zaś dla polskiej wsi. 

Na zakończenie wyjaśnień wstępnych jeszcze kilka, uwag co do sposobu 
korzystania oraz zakresu wnioskowania z uzyskanych materiałów. 

Pełny opis wyników zawiera 90 tabel i 18 map 4 ) . Tutaj jednak, ze 
względu na artykułowy charakter opracowania, publikujemy w suple
mencie jedynie kilka tabel, choć są one istotną, a nawet zasadniczą częścią 
pracy. Wielokrotnie więc w opisie słownym przyjdzie nam, po zwróceniu 
uwagi na zasadnicze zjawiska, odwołać się w zakresie szczegółów właśnie 
do tabel. 

Ze względu na typową dla rynku prasy dużą zmienność zjawisk (co po
ciąga za sobą szybką dezaktualizację materiału liczbowego) akcentujemy 
jedynie zasadnicze proporcje badanych zjawisk, ograniczając się do stwier
dzeń ogólnych. 

Poszczególnych spostrzeżeń z zakresu kolportażu dzienników partyjnych 
nie można też rozpatrywać w oderwaniu od kolportażu innych tytułów 
(tak dzienników, jak i tygodników), ani też bez uwzględnienia prasoznaw-
czych analiz zawartości i socjologicznych badań odbioru przekazywanych 
treści. Wobec tego przedstawione tu analizy są jedynie punktem wyjścia 
do dalszych badań rynku prasy, a zwłaszcza badań s u b s t y t u c j i (za
kupów zastępczych) oraz k o m p l e m e n t a r n o ś c i (zakupów uzu
pełniających) poszczególnych gazet. Prezentowane tu badania powinny 
jednak zawsze poprzedzać badania czytelnictwa i zawartości gazet. 

3) Por. np. Mapa czytelnictwa prasy krajowej Nr 7 Wydawnictwo: Biuro Wydaw
nicze „Ruch" Warszawa 1964 r. 

") Maszynopis znajduje się w OBP. 
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2. Komis dzienników partyjnych w przekroju województw 
Dzienniki partyjne — pisma poszczególnych komitetów wojewódzkich PZPR oraz 

Trybuna Ludu — stanowią potężną grupę dzienników ukazujących się w Polsce, 
a ich jednorazowe nakłady przekraczają 3 miliony egzemplarzy, co stanowi około 
45% ogółu nakładów wszystkich naszych dzienników5;. Z tego właśnie względu, od 
nich rozpoczęliśmy analizę rynku, chcąc pokazać, jaki jest aktualny poziom kon
sumpcji tej grupy gazet, oraz jaki jest stopień zaspokojenia na nie popytu. 

Tłem do przedstawienia sytuacji kolportażowej są dane o zagęszczeniu sieci punk
tów sprzedaży. I tu zaraz należy stwierdzić, że jej zagęszczenie wykazuje znaczne 
różnice pomiędzy miastem a wsią. Podczas gdy średnia ilość punktów sprzedaży, 
przypadająca na 1000 mieszkańców gromad wiejskich wynosi około 0,5 — to w mia
stach jest ona dwukrotnie wyższa. Dużym zróżnicowaniem odznaczają się również 
średnie dla tych samych klas miast w poszczególnych województwach. Przykładowo: 
średni wskaźnik zagęszczenia sieci dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców waha 
się w'granicach od 0,7 w województwie kieleckim, do 1,1 w województwie białostoc
kim. Najsłabiej zaś rozwiniętą sieć mają województwa: lubelskie, kieleckie, kra
kowskie, rzeszowskie i szczecińskie. Informację tę należy mieć zawsze na uwadze 
rozważając wszystkie dalsze problemy rozprowadzania prasy. 

Omawianie materiału faktograficznego rozpoczynamy od przedstawienia danych 
w ujęciu tabelarycznym, prezentując w tabeli 1 wyniki obrazujące regionalną struk
turę sprzedaży. 
Tabela 1: Regionalna struktura sprzedaży wydań dni powszednich 
(w °/o°/o sprzedaży ogółem) 

Wojewódz two 

Białostockie 
Bydgoskie 
Gdańsk ie 
Ka towick ie 
Kieleckie 
K r a k o w s k i e w r a z 
z m. K r a k o w e m 
Lubelsk ie 
Łódzkie w r a z z m. 
Łodzią 
Opolskie 
Poznańsk ie w r a z 
z m. Poznan iem 
Rzeszowskie 
Szczecińskie 
Warszawskie w r a z 
z m. st. Warszawą 
Wrocławskie w r a z 
z m . Wrocławiem 
Zielonogórskie 

Miasto 
w o j e w ó d z 

kie 

52,1*) 
21,6 
34,8 
12,1 
30,4 

29,9 
41,4 

52,6 
22,5 

50,2 
22,3 
56,1 

4,3 

27,5 
20,9 

Inne 
mias ta 

p o w y ż e j 
20 tys . 

5,6 
47,8 
53,1 
65,0 
36,4 

23,2 
12,8 

27,4 
28,5 

12,7 
28,5 

7,4 

36,8 

31,9 
31,6 

Miasta 
i os iedla 
poniże j 
20 tys. 

32,1 
22,9 

8,2 
17,7 
18,1 

34,2 
27,5 

12,3 
34,9 

30,0 
32,2 
30,4 

44,8 

33,0 
38,5 

G r o m a d y 
wie j sk ie 

10,2 
7,7 
3,9 
5,2 

15,1 

12,7 
18,3 

7,7 
14,1 

7,1 
17,0 
6,1 

14,1 

7,6 
9,0 

Ogółem 
sprzedaż 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

*) 52,l oznacza, iż w wojewódzkie białostockim 52,1% sprzedaży komisowej wydań dni po
wszednich (jednorazowego nakładu) przypada na miasto wojewódzkie. 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że do województw, w któ
rych sprzedaż prasy partyjnej skupia się głównie w mieście wojewódzkim (około 

5) Według Biuletynu Nakładów Prasy Krajowej i Zagranicznej. Nr 10/105, War
szawa, październik 1966 CZUPiK „Ruch". 
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50°/o łącznej sprzedaży komisowej), należą: Szczecin, Białystok, Poznań i Łódź. Naj
większa sprzedaż dzienników partyjnych w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców 
przypada na województwa: warszawskie, zielonogórskie, opolskie, krakowskie i wro
cławskie. Zaś względnie największą sprzedaż komisową na wsi wykazuje wojewódz
two lubelskie, rzeszowskie, kieleckie, warszawskie i opolskie — najniższą gdańskie 
i katowickie. W świetle tych faktów można powiedzieć, że dzienniki partyjne są 
w tych województwach najbardziej uterenowione. Powyżej 45% sprzedaży przypada 
na mniejsze miasta, osiedla i wsie. 

Absolutne rozmiary sprzedaży komisowej poszczególnych tytułów nie są jednak 
ze sobą bezpośrednio porównywalne. Z tego względu dla określenia poziomu kon
sumpcji poszczególnych tytułów konieczne jest posłużenie się w s k a ź n i k i e m 
n a t ę ż e n i a s p r z e d a ż y (por. tabl. 2). 
Tabela 2: Natężenie sprzedaży komisowej wydań dni powszednich wojewódzkich 
dzienników partyjnych ujęte w przekroju miasto—-wieś (ilość sprzedanych egzemplarzy 
jednorazowego nakładu przypadająca średnio na 100 mieszkańców) 

Województwo 

Białostockie 
Bydgoskie 
Gdańskie 
Katowickie 
Kieleckie 
m. Kraków 
Krakowskie 
Lubelskie 
m. Łódź 
Łódzkie 
Opolskie 
m. Poznań 
Poznańskie 
Rzeszowskie 
Szczecińskie 
m. st. Warszawa 
Warszawskie 
m. Wrocław 
Wrocławskie 
Zielonogórskie 

Miasto 
wojewódz

kie 

19 
8 

11 
20 
25 
6 

— 
14 
10 
— 
32 
9 

— 
27 
12 
0 

— 
10 
— 
28 

Inne 
miasta 

powyżej 
20 tys 

11 
14 
11 
17 
11 
— 
9 
9 

— 
12 
26 
— 
4 

15 
13 
— 
4 

— 
13 
21 

Miasta 
i osiedla 
poniżej 
20 tys. 

8 
6 
7 

16 
9 

— 
10 
10 
— 
9 

17 
— 
4 

14 
10 
— 

2 
— 
10 
13 

Gromady 
wiejskie 

0,6 
0,7 
0,8 
2,9 
0,9 
— 
0,8 
0,8 
— 
0,9 
2,2 
— 
0,4 
1,1 
1,2 

0,2 
— 
1,4 
1,6 

Zarysowuje się tu ogólna prawidłowość: intensywność natężenia sprzedaży komiso
wej maleje wraz ze zmniejszaniem się skupisk ludzkich; średnio w miastach wo^ 
jewódzkich na 100 mieszkańców przypada 16 sprzedanych egzemplarzy; w miastach 
powyżej 20 tys. mieszkańców — 13 egzemplarzy; w miastach i osiedlach poniżej 
20 tys. już tylko około 10 egzemplarzy; zaś w gromadach wiejskich — zaledwie 
około 1 egzemplarza. Wobec tego w miastach wojewódzkich średnio co piąty 
mieszkaniec nabywa dziennik wojewódzki, w innych większych miastach — co siód
my, w miastach mniejszych — co dziesiąty, zaś w gromadach wiejskich — co setny 
mieszkaniec. Pomijając fakt, iż wiedza ta wyznacza wyraźnie kierunek potrzeby 
propagandy czytelnictwa, jest to stwierdzenie dużej wagi społecznej: im większe 
skupisko tym potrzeba uczestnictwa w konsumpcji dóbr kulturalnych większa, tym 
większa potrzeba orientacji w życiu grupy. 

Zobaczmy z kolei, czy przedstawiony stopień natężenia konsumpcji prasy osiąg
nięty został przy pełnym zaspokojeniu popytu, czy też nie? Pokażemy ten problem 
opierając się na wprowadzonym wcześniej (we wstępie) pojęciu sprzedaży pełnej 
(zwrotowej) i niepełnej (bezzwrotowej) (tabela 3). 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 



Tabela 3: Sprzedaż peina (zwrotna) w •/••/• sprzedaży ogółem w przekroju miasto—wieś 

Województwo 

Białostockie 
Bydgoskie 
Gdańskie 
Katowickie 
Kieleckie 
m. Kraków 
Krakowskie 
Lubelskie 
m. Łódź 
Łódzkie 
Opolskie 
m. Poznań 
(Poznańskie 
Rzeszowskie 
Szczecińskie 
m. st. W-wa 
Warszawskie 
m. Wrocław 
Wrocławskie 
Zielonogórskie 

Miasto 
wojewódzkie 

% dla w y d a ń dni 

powsz. 

100*) 
100 
100 

0 
100 
100 
— 

100 
100 
— 

100 
100 
— 
100 
100 
100 
— 
100 
— 

sob .— 
niedz. 

100 
100 
100 

0 
100 
100 
— 
— 
100 
— 
100 
100 
— 
100 
100 
100 
— 

100 
— 

100 1 100 

Inne miasta 
powyże j 20 tys . 

°/o dla wydań dni 

powsz. 

100 
100 
100 

78 
100 
— 
100 
100 
— 
100 
100 
— 

100 
100 
100 
— 
100 
— 

100 
100 

sob .— 
niedz. 

100 
100 
91 
53 

100 
— 

100 
100 
— 
90 

100 
— 
100 
100 
100 
— 
100 
— 
86 

100 

Miasta i 
poniżej 

osiedla 
20 tys . 

% dla w y d a ń dni 

powsz. 

94 
73 
88 
52 
97 
— 
95 
94 
— 
84 
88 
— 
75 
95 
80 
— 
90 
— 
80 
87 

sob .— 
niedz. 

87 
61 
76 
37 
81 
— 
49 
88 
— 
81 
73 
— 
64 
91 
66 
— 
77 
— 
60 
76 

Gromady 
wiejskie 

% dla w y d a ń dni 

powsz . 

59 
17 
21 
18 
44 
— 
30 
40 
— 
35 
35 
— 
21 
38 
19 
— 
31 
— 
22 
33 

sob .— 
niedz. 

36 
15 
16 
13 
43 
— 
23 
38 
— 
27 
26 
— 
12 
37 
14 
— 
27 
— 
16 
25 

Średnio 
województwo 
dla wydania 

dni 
powszed

nich 

93,9 
87,0 
96,0 
60,9 
91,0 

100,0 
85,0 
87,5 

100,0 
85,2 
86,8 

100,0 
87,0 
87,9 
89,0 

100,0 
85,3 

100,0 
82,6 
88,8 

sobotnio-
niedziel

nego 

87,6 
85,0 
89,9 
41,4 
86,0 

100,0 
64,5 
84,6 

100,0 
77,4 
78,9 

100,0 
90,4 
87,0 
85,2 

100,0 
78,8 

100,0 
64,9 
84,3 

Różnica 
procentów 

(12—11) 

—6,3 
—2,0 
- 6 , 1 

—19,5 
—5,0 
— 

—20,5 
—2,9 
— 

- 7 , 8 
- 7 , 9 
— 

+ 3 , 4 
—0,9 
—3,8 
— 
—6,5 
— 

—17,7 
—4,5 

Ш 

*) 100 oznacza, iż miasto wojewódzkie Białystok wykazuje 
jak i sobotnio-niedzielnego, zaspokajającą aktualne potrzeby 

w całości sprzedaż pełną (zwrotową), tak w zakresie wydania dnia powszedniego 
nabywców (o czym świadczy pojawienie się zwrotów). Я 
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Nie wdając się w szczegóły oraz pomijając zmienną w czasie charakterystykę 
poszczególnych wielkości absolutnych, możemy postawić cztery tezy, na które nie 
moją wpływu zmiany nakładów, które zaistniały w czasie po zakończeniu badań: 

1) We wszystkich miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, a zwłaszcza w miastach 
wojewódzkich, osiągnięto zaspokojenie popytu na dzienniki partyjne. Wyjątkiem 
są Katowice, które wymagają dodatkowych nakładów. 

2) W miastach i osiedlach poniżej 20 tys. mieszkańców, a szczególnie w groma
dach wiejskich, w bardzo licznych przypadkach występuje jeszcze sprzedaż bez-
zwrotowa (niepełna), wskazująca na niecałkowite zaspokojenie popytu. Pozostaje to 
w ogromnej sprzeczności z omówionym właśnie natężeniem sprzedaży, tak niskim 
w gromadach wiejskich i bez szans zwiększenia w sytuacji sprzedaży bezzwroto-
wej, przy obecnej polityce restrykcji zwrotów. 

3) Dodatkowych nakładów (przeznaczonych dla gromad wiejskich i mniejszych 
miast) wymagają więc w pierwszej kolejności dzienniki województw, odznaczają
cych się niskim natężeniem sprzedaży oraz wąskim zakresem sprzedaży zwrotowej 
(pełnej). Należy wymienić tutaj województwa: bydgoskie, gdańskie, poznańskie 
i łódzkie. 

4) Stopień zaspokojenia popytu na wydania sobotnio-niedzielne jest jeszcze niż
szy aniżeli w odniesieniu do wydań dni powszednich. W ogólnych zarysach jednak, 
natężenie sprzedaży wydań sobotnio-niedzielnych jest podobne do dni pozostałych. 

Wzrost popytu na wydania sobotnio-niedzielne w stosunku do wydań dni po
wszednich jest zresztą rzeczą powszechnie znaną. W celu pewnego szerszego na
świetlenia tego zjawiska opracowano tabelę 4. Ów przyrost ustalono przez wyra
żenie sprzedaży zwrotowej (pełnej) wydań sobotnio-niedzielnych w stosunku do 

Tabela 4: Przyrost efektywnego popytu w zakresie wojewódzkich dzienników 
partyjnych na wydania sobotnio-niedzielne w stosunku do dni powszednich *) 

W o j e w ó d z t w o 

Białostockie 
Bydgoskie 
Gdańsk ie 
Ka towick ie 
Kieleckie 
K r a k o w s k i e w r a z 
z m. K r a k o w e m 
Lubelsk ie 
Łódzkie w r a z z. m. 
Łodzią 
Opolskie 
Poznańsk ie w r a z 
z m. Poznan iem 
Rzeszowskie 
Szczecińskie 
Warszawsk ie 
z m . st. Warszawą 
Wroc ławskie w r a z 
z m. Wroc ławiem 
Zielonogórskie 

Sprzedaż wydan ia dni p o w s z e d n i c h = 100 

m i a s t a 
powyże j 
100 tys . 

138** 
166 
141 
150 
146 

252 
176 

198 
— 
151 
— 
151 

276 

160 

mias ta 
20,0 — 99,9 

146 
151 
138 
162 
128 

189 
178 

172 
117 

165 
127 
133 

191 

177 
126 

mias ta 
i osiedla 
poniżej 
20 tys . 

159 
180 
150 
165 
145 

194 
181 

172 
123 

169 
137 
142 

215 

188 
148 

g r o m a d y 
wie j sk ie 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 

— 

— 
" 

Ś redn io 
w o j e 

w ó d z t w o 
(sprzedaż 

pełna) 

145 
162 
141 
153 
133 

217 
178 

188 
119 

157 
131 
148 

205 

169 
133 

*) Rozmiary przyrostu efektywnego popytu na wydania sobotnio-niedzielne wyznaczono 
drogą porównania sprzedaży pełnej (zwrotowej) wydań sobotnio-niedzielnych z wydaniami dni 
powszednich, zaspokajającej popyt nabywców wydań dni powszednich i sobotnio-niedzielnych. 

**) 138 oznacza, iż w miastach posiadających więcej niż 100 tys. mieszkańców wzrost czytel
ników wydań sobotnio-niedzielnych — w stosunku do stanu z dni powszednich — wynosi 38%. 

4* 
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wydań dni powszednich. Nie wzięto natomiast pod uwagę miejscowości o sprzedaży 
bezzwrotowej (niepełnej). Trudno jest bowiem mówić o rozmiarach przyrostu popytu 
w odniesieniu do miejscowości, w których popyt nie miał pełnych możliwości ujaw
nienia się wskutek ograniczonych nakładów. Z tego względu w omawianej tabeli 
pominięto gromady wiejskie. 

Z danych tabeli 4 można wyciągnąć następujące wnioski: 
— w odniesieniu do wydań sobotnio-niedzielnych obserwujemy ogólny wzrost 

popytu, co świadczy o wzroście ogólnego natężenia czytelnictwa w dni świąteczne 
w stosunku do dni powszednich; 

— z reguły stosunkowo największy wzrost występuje w mniejszych skupiskach 
ludności (miastach i osiedlach poniżej 20 tys. osób); 

— z punktu widzenia wielkości przyrostu efektywnego popytu na wydania sobot
nio-niedzielne można podzielić wszystkie dzienniki wojewódzkie na trzy grupy, 
odznaczające się różnymi przyrostami popytu. Najniższe przyrosty wykazują dzien
niki województw: opolskiego, rzeszowskiego, zielonogórskiego i kieleckiego. Szcze
gólnie wysokimi przyrostami odznaczają się województwa: krakowskie, warszawskie, 
łódzkie i lubelskie. Pozostałe zaś należą do grupy pośredniej. 

W ścisłym związku z zakresem sprzedaży zwrotowej (pełnej) należy omówić 
zagadnienie zwrotów. Trudno na podstawie danych o ich ilości ocenić, czy są to 
zwroty nadmierne, czy też zbyt niskie. Faktem jest natomiast, iż niskie zwroty 
występują w województwach: katowickim, bydgoskim i gdańskim, szczególnie zaś 
wysokie w białostockim i kieleckim (por. tabela 5). W przypadku szczególnie ni-
Tabela 5: Zwroty z jednorazowego nakładu wydania dni powszednich wojewódzkich 
dzienników partyjnych ujęte w przekroju miasto—wieś 

Wojewódz two 

Białostockie 
Bydgoskie 
G d a ń s k i e 
K a t o w i c k i e 
Kie leck ie 
K r a k o w s k i e w r a z 
z m . K r a k o w e m 
Lube l sk ie 
Łódzkie w r a z 
z m. Łodzią 
Opolskie 
P o z n a ń s k i e w r a z 
z m . Poznan iem 
Rzeszowskie 
Szczecińkie 
W a r s z a w s k i e 
w r a z z m. st. 
Warszawą 
Wroc ławsk ie 
w r a z z m. 
Wroc ławiem 
Zielonogórskie 

Z w r o t y w egzempla rzach na 1 p u n k t 
sp r zedaży w 

mieśc ie 
wo je 

wódzk im 

12,2*) 
3,0 
2,3 
0,4 
6,4 

2,3 
8,8 

3,5 
8,9 

3,6 
8,1 
2,1 

0,6 

8,0 
7,7 

i nnych 
m i a s t a c h 
p o w y ż e j 
20 tys , 

4,2 
2,8 
2,0 
1,7 

14,2 

6,4 
2,8 

6,4 
6,0 

0,8 
5,2 
8,4 

8,2 

5,0 
6,3 

mias tach 
i os iedlach 

poniże j 
20 tys . 

6,2 
1,8 
2,2 
1,7 

12,1 

5,4 
6,0 

4,4 
7,4 

2,2 
7,3 
6,7 

5,0 

3,7 
6,9 

g r o m a 
dach 

w i e j 
sk ich 

2,1 
1,1 
1,0 
1,4 
3,4 

1,9 
2,4 

1,2 
3,3 

1,9 
2,6 
1,2 

1,3 

1,1 
2,1 

Z w r o t y ogółem 
w % % 

sprzeda
ży 

ogółem 

8,8 
2,8 
1,6 
1,0 

10,0 

6,5 
7,0 

5,8 
3,8 

4;2 
6,1 
3,3 

2,1 

3,5 
4,3 

sp rzeda 
ży 

z w r o t o 
w e j 

9,4**) 
3,2 
2,2 
1,5 

11,0 

7,3 
8,0 

4,9 
4,3 

4,9 
7,0 
3,7 

2,5 

4,2 
4,9 

*) 12,2 oznacza, iż w Białymstoku przypada średnio na 1 punkt sprzedaży 12,2 egzemplarza 
zwrotów. 

**) 9,4 oznacza, iż łączne zwroty Gazety Białostockiej kształtują się na poziomie 9,4 sprzedaży 
pełnej (zwrotowej) oałego województwa. 
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skich — konieczne wydaje się powiększenie nakładów. W odniesieniu natomiast do 
województw o szczególnie wysokim poziomie zwrotów, który jednakże nie zapewnił 
jeszcze osiągnięcia powszechnego zakresu sprzedaży zwrotowej (pełnej), należałoby 
postulować dokonanie oceny przestrzennego rozrzutu nadziałów komisowych. Być 
może bowiem, iż na tej drodze można by osiągnąć podniesienie poziomu sprzedaży 
dzienników i poszerzenie zasięgu miejscowości o pełnym zaspokojeniu popytu, to jest 
o sprzedaży zwrotowej (pełnej). 

Równolegle — obok wojewódzkich dzienników partyjnych — kolportowana jest 
Trybuna Ludu, jako centralny organ PZPR (por. tabela 6). Nie wszystkie jednak 
punkty sprzedaży, rozprowadzające dzienniki wojewódzkie, rozprowadzają Trybunę 
Ludu. Stosunkowo najliczniejszą sieć punktów rozprowadzających Trybunę Ludu 

Tabela 6: Sprzedaż pełna (zwroitowa) „Trybuny Ludu" w °/oVo sprzedaży ogółem 
w przekroju miasto — wieś 

Lp. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Województwo 

2 

Białostockie 

Bydgoskie 

Gdańskie 

Katowickie 

Kieleckie 

Krakowskie wraz 
z m. Krakowem 

Lubelskie 

Łódzkie wraz 
z m. Łodzią 

Opolskie 

Poznańskie wraz 
z m. Poznaniem 

Rzeszowskie 

Szczecińskie 

Warszawskie wraz 
z m. st. Warszawą 

Zielonogórskie 

Miasto 
woje

wódzkie 

3 

100*) 

100 

0 

100 

100 

100 

100 

100 

0 

0 

100 

100 

100 

100 

Inne 
miasta 

powyżej 
20 tys. 

4 
0**) 

85 

57 

60 

100 

77 

70 

83 

0 

43 

70 

100 

86 

100 

Miasta 
i osiedla 
poniżej 
20 tys. 

5 

34 

63 

54 

40 

95 

80 

78 

84 

27 

49 

63 

62 

92 

82 

Gromady 
wiejskie 

6 

27 

23 

14 

13 

37 

23 

25 

18 

5 

12 

26 

36 

34 

45 

Średnia 
woje

wództwa 

7 

48 

68 

57 

61 

81 

79 

67 

80 

24 

39 

61 

74 

91 

81 

*) 100 oznacza, iż miasto wojewódzkie Białystok wykazuje w całości sprzedaż pełną (zwro
tową) zaspokajającą w pełni aktualny popyt nabywców. 

**) oznacza brak danych. 
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posiadają województwa: warszawskie, kieleckie i rzeszowskie, najniższą zaś — 
gdańskie i katowickie. Najbardziej powszechny jest kolportaż Trybuny Ludu 
w miastach wojewódzkich, najsłabszy zaś — na wsi (z wyjątkiem województw: rze
szowskiego, warszawskiego, kieleckiego). 

Mimo niesprzyjającej sieci kolportażu w zakresie regionalnej struktury sprze
daży Trybuny Ludu, obserwujemy jednak większy, aniżeli w przypadku dzienników 
wojewódzkich, udział terenu w łącznej jej sprzedaży. Maleje tutaj znaczenie miast 
wojewódzkich jako odbiorców dziennika (z wyjątkiem m. st. Warszawy), rośnie zaś 
udział miast mniejszych i gromad wiejskich (to ostatnie dotyczy głównie woje
wództw: lubelskiego, rzeszowskiego, kieleckiego i białostockiego). Zjawiskiem cie
kawym i godnym podkreślenia jest także stosunkowo wysokie natężenie sprzedaży 
Trybuny Ludu w mniejszych miastach i osiedlach. 

Ogólnie biorąc natężenie sprzedaży Trybuny Ludu jest znacznie niższe aniżeli 
dzienników wojewódzkich. Wynosi ono zaledwie kilka — do kilkudziesięciu procent 
poziomu właściwego dziennikom wojewódzkim. Wysokim natężeniem sprzedaży od
znaczają się województwa: warszawskie, kieleckie i rzeszowskie, szczególnie zaś ni
skim — katowickie, szczecińskie, gdańskie i opolskie. 

Na ogół utarło się mniemanie o ogólnej dostępności Trybuny Ludu, co miałoby 
oznaczać pełne zaspokojenie popytu na ten tytuł. Faktycznie tak jednak nie jest. 
Nawet nie wszystkie miasta wojewódzkie wykazują sprzedaż zwrotową (pełną). Poza 
miastami wojewódzkimi w licznych przypadkach sprzedaż zwrotowa wynosi kilka
dziesiąt procent łącznej sprzedaży: znacznie poniżej poziomu przeciętnego znajdują 
się województwa: opolskie, poznańskie i białostockie, które w pierwszej kolejności 
wymagają rewizji nadziałów komisowych. 

W! zestawieniu z bardzo wąskim zakresem sprzedaży zwrotowej (pełnej) dziwnie 
nieco wygląda stosunkowo wysoki poziom zwrotów, wyrażony w procentach sprze
daży. Wydaje się jednak, iż przyczyna tego tkwi w braku odpowiednich zasad okre
ślających politykę nadziałów w odniesieniu do dzienników niskonakładowych. Tego 
rodzaju zasady muszą zakładać koncentrację nadziałów (ograniczonych przecież do 
minimum) w ogólnie dostępnych punktach sprzedaży. 

3. Zakończenie 

Przedstawione opracowanie ma charakter pionierski; ilustruje metodę 
badań oraz ujawnia pewne zasadnicze zjawiska w zakresie ważnej, choć 
tylko jednej z licznych, grup gazet. Wobec tego rzeczą konieczną wydaje 
się rozszerzenie zakresu badań, a zwłaszcza rozciągnięcie ich na pozostałe 
dzienniki choćby dlatego, że wyrwana z rzeczywistości społecznej jedna 
kategoria prasy nie obrazuje czytelnictwa uzupełniającego się przecież przez 
różne typy gazet. Ponadto konieczne jest uwzględnienie — obok komisu — 
również i prenumeraty. Na skutek różnego bowiem udziału prenumeraty 
w rozprowadzaniu poszczególnych dzienników, niniejszy obraz natężenia 
sprzedaży, oparty wyłącznie na sprzedaży komisowej, jest również nie
zupełny. 

W obecnej sytuacji pożądane byłoby sporządzanie, podobnego jak ni
niejsze, opracowania przynajmniej raz w roku. Można jednak postulować 
częstsze wycinkowe opracowania dla niektórych tytułów, czy województw. 
Oczywiście również zainteresowane wydawnictwa mogłyby doraźnie spo
rządzać dla swoich potrzeb podobne (względnie wycinkowe, lub oparte 
na metodzie reprezentacyjnej) opracowania. Doprowadzić zaś do tego mfrżna 
na drodze ujednoliconej sprawozdawczości i przyjęcia przez poszczególne 
wydawnictwa określonego, ściśle opracowanego i przyswojonego systemu 
opracowywania danych źródłowych — słowem wdrożenia w praktykę me
tod wypracowanych w trakcie przygotowywania niniejszej pracy. 

Zasadnicze znaczenie będzie mieć wówczas nie tylko możliwość natych-
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miastowego reagowania na takie czy inne niekorzystne zjawiska — słowem 
świadome panowanie nad sytuacją czytelniczą, ale także ujawnianie dal
szych problemów badawczych. Dziś już można by np. zapytać: 

— dlaczego Trybuna Ludu, dziennik niewątpliwie trudniejszy, znajduje 
więcej czytelników w małych miastach, osiedlach i na wsi, gdzie procent 
odbiorców przygotowanych intelektualnie jest na pewno niższy, lub — 

— dlaczego wraz ze zmniejszaniem się skupiska maleje sprzedaż, a co 
za tym idzie — czytelnictwo. 

Ale przy systematycznie prowadzonych badaniach, pytań tego typu 
można będzie postawić o wiele więcej. 
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POLACY - DZIENNIKARZE 
UCZESTNICY REWOLUCJI I WOJNY DOMOWEJ 

W ROSJI 

W latach przeobrażeń rewolucyjnych w Rosji lat 1917—1920 słowo dru
kowane znaczyło wiele. Gazety i broszury przyczyniały się do wystąpień 
zbrojnych mas po stronie rewolucji, one też niejednokrotnie odciągały od 
wystąpień po stronie kontrrewolucji. Stąd rola dziennikarzy-komunistów, 
którzy realizując wskazania partii bolszewickiej i jej przywódcy Lenina — 
dzięki swerrm wysiłkowi pisarskiemu, zajęciom redaktorskim i przedsię
wzięciom organizatorskim w pracy wydawniczej zdobywali dla sprawy 
komunizmu nowych zwolenników, rozpraszali wątpliwości wątpiących, 
umacniali przekonania i rozszerzali horyzonty już zaangażowanych. Wśród 
tych dziennikarzy nie zabrakło Polaków. Tu prezentujemy informacje o nie
których z nich. Piórem służyli również bardziej znani polscy bojownicy 
Października — Feliks Kon, Julian Leszczyński, Julian Marchlewski, któ
rych życiorysy tu pomijamy. Do sylwetek innych wypadnie nam jeszcze 
wrócić przy innej okazji. 

Publikowane niżej biografie 14 Polaków, dziennikarzy czasów Paździer
nika, pochodzą z przygotowanego do druku przez Zakład Historii Partii 
przy КС PZPR wydawnictwa encyklopedycznego „Księga Polaków — 
uczestników Rewolucji Październikowej 1917—1920". Nie we wszystkich 
wypadkach znajdujemy tam pełne dane życiorysowe osób, o których pi
szemy. Jednak posiadane o tych ludziach informacje zasługują na publi
kację, gdyż stanowią istotny przyczynek do historii polskich dziennikarzy 
w młodej Republice Radzieckiej. 

Autorami not biograficznych są Bogdan Brzeziński, Lidia Ka-
lestyńska, Aleksander Kochański, Helena Kozłowska, Jan 
Tomicki, Wiesława Toporowie z. Wyboru dokonał Aleksander 
Kochański. 
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ARSKI (Radziszewski) Andrzej 
Ur. 1886. Studiował w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Członek SDPRR(b) 

od V1904 ze stażem od 1905. Jednocześnie w 1906—1909 w grodzieńskiej organizacji 
PPS (i PPS-Frakcji Rewol.). Członek Komitetu Petersburskiego SDPRR(b) w 1909— 
1910. W tym okresie sympatyzował z otzowistami. Aresztowany w 1910 za dzia
łalność rewolucyjną i wykluczony z Instytutu. Ukończył Akademię Górniczą we 
Freiburgu. W, 1915 członek redakcji pisma bolszewickiego Вопросы страхования 
i organu centralnego SDPRR(b) Правда. Działacz polskiego Stowarzyszenia Robot
niczego „Promień" w Piotrogrodzie w 1916. Podczas Rewolucji Lutowej uczestniczył 
w zorganizowaniu drukarni reakcyjnej gazety Копейка i zorganizowaniu pierwszej 
redakcji „Известия". Po Rewolucji Lutowej współpracownik pism Летопись 
i Новая жизнь. 

W czasie powstania październikowego komisarz Komitetu Wojskowo-Rewolucyj-
nego przy Nikołajewskiej Szkole Kawalerii w Piotrogrodzie. Sekretarz Komisariatu 
Ludowego Pracy RSFRR od XI1917 do III 1918. Współpracownik organu SDKPiL 
Trybuna. Redaktor pisma Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej Экономическая 
жизнь w Moskwie od III 1918 do X 1919. W XII 1918 kierownik działu ekonomicz
nego dziennika Известия ВЦИК. Instruktor-agitator w КС RKP(b) w 1919—1921. 
Współdziałał z CKWi grup KPRP w Rosji w 1919. Pełnomocnik WCIK i Tulskiego 
Gubernialnego Komitetu Aprowizacyjnego w 1919, delegat na VII (XII 1919). Ogólno-
rosyjski Zjazd Rad z pow. krapiwieńskiego gub. tulskiej. Członek Kolegium dzien
nika Петроградская правда w Piotrogrodzie w 1921—1924. Uczestnik IV Gubernial-
nej Konferencji Komunistów-Polaków w Piotrogrodzie w XI1921. Kierownik In
stytutu Badań Ekonomicznych i Kursów Komisariatu Ludowego Finansów ZSRR 
w Leningradzie w 1924—(1927). Autor prac: Польша и ее экономические ресурсы 
(Piotrogród 1920); Rewolucja Październikowa i kościół katolicki (Leningrad 1924) 
i in. W 1929 pracował w Moskwie nad dziejami II Proletariatu. W 1932 był kon
sultantem ekonomisty dwóch instytutów projektowych. W 1933 mianowany został 
przewodniczącym Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Radzie Komisarzy Ludowych 
Jahuckiej ASRR. Zmarł 28 XI1934. (A. K.) 

ASZMARIN (Achramowicz) Witold 
Ur. 1882. Student wydz. filozoficznego na uniwersytecie. Od 1902 brał udział 

w studenckim ruchu rewolucyjnym. Zesłany na 4 lata do Syberii Wsch., przebywał 
na zesłaniu 2 lata w 1903—1905. Członek SDPRR. W 1917—1918 organizator i działacz 
zw. zaw. pracowników prasy. Członek RKP(b) od VII 1918. Członek kolegium Wydz. 
Fotografii i Kina Komisariatu Ludowego Oświaty RSFRR w 1918—1919. Kierownik 
działu w redakcji Известия ВЦИК w 1919—1920. Członek redakcji gazety Звезда, 
sekretarz CKW BSRR i członek Komisji Kontroli KP(b)B w 1920—1921. Delegat na 
VIII (1920) Ogólnorosyjski Zjazd Rad. Naczelnik Wydz. Informacji WCzK-GPU oraz 
pracownik Głównego Zarządu do spraw Literatury i Wjydawnictw w 1921—1923. 
Redaktor w Wydz. Informacji КС RKP(b) od III 1923 do 1930. {A. K.) 

AWENIR Aleksander 
Ür. 1893. Ukończył szkołę realną, kursy statystyczne Ministerstwa Spraw We

wnętrznych, wstąpił na I rok Politechniki. Członek SDPRR(b) od V 1917. Kierownik 
Wydz. Aprowizacji Dzielnicowego Zarządu Oświaty (w Piotrogrodzie) od 1917 do 
1918. Członek komitetów redakcyjnych pism Советский фабрично-заводской коми
тет i ВСНХ Северного Района w 1918. W redakcjach wojskowych Armii Czerwonej 
w 1919—1924. Kierownik Sekretariatu Politycznego 11 Armii w 1924. Sekretarz 
redakcji Рабочая газета w Tyflisie w 1925. Pracownik oddziału prasy partyjnej 
w redakcji Prawdy w Moskwie i jednocześnie zastępca kierownika Biura Wykształ
cenia Radzieckiego Komitetu Moskiewskiego WKP(b) w 1926—(1927). (A. K.) 

BOBIŃSKI Stanisław Feliks 
Ur. 20 XI1882 w Warszawie. Pochodzenie szlacheckie. Ukończył gimnazjum. Czło

nek nielegalnych kółek socjalistycznych w Warszawie. Współzałożyciel Związku Nie-
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zależnej Młodzieży Socjalistycznej w 1902. Współpracował w 1903—1904 z kółkami 
propagandowymi SDKPiL; trzykrotnie aresztowany za działalność polityczną. Za 
udział w strajku studenckim usunięty z Uniwersytetu Warszawskiego. W Krakowie 
od lata 1905. Członek i funkcjonariusz SDKPiL od IX 1905. W 1905—1912 posługiwał 
się pseudonimem „Rafał". Skierowany w IX 1905 przez Komitet Zagraniczny SDKPiL 
do Królestwa Polskiego do pracy partyjnej. Aresztowany w X 1905 i przez 3 tygodnie 
więziony w Sosnowcu, Będzinie i Warszawie. Zwolniony na mocy amnestii. Działał 
od XI1905 do 11906 z ramienia SDKPiL na terenie Warszawy, Żyrardowa i Za
głębia Dąbrowskiego. Agitator i propagandysta w Warszawie od 11906 do 1907 na 
terenie dzielnic Praga, Wola i Powązki. 

Ścigany przez władze carskie uciekł w 1907 za granicę. Na emigracji w Austrii 
i Niemczech w 1907—1912; studiował równocześnie filozofię na Uniwersytecie Ja
giellońskim w Krakowie i na Akademii Leśnei w Tharandt pod Dreznem, uzyskał 
dyplomy doktora filozofii i inżyniera leśnika. Czynny w pracy sekcji zagranicznych 
SDKPiL. Uczestnik VI (1908) Zjazdu SDKPiL. Inżynier leśnik w Suchej koło Kra
kowa w 1911—1913. Jednocześnie aktywny w SDKPiL. Działał w Częstochowie, Bę
dzinie, Warszawie i Łodzi. Uczestnik konferencji Krajowej SDKPiL w 1912. W War
szawie w 1913—1915. Jeden z czołowych kierowników kampanii ubezpieczeniowej. 
Członek Komitetu Warszawskiego SDKPiL w 1913: prowadził działalność polityczno-
-oświatowa w stowarzyszeniach: „Przyszłość", „Nauka", „Wiedza". W 1913—1915 
działał pod pseudonimem „Kozioł" i „Jan". Podczas rozłamu w SDKPiL należał do 
„zarządowców". Wieziony w XI1913. Współredaktor manifestu antywojennego obu 
odłamów SDKPiL, PPS-Lewicv i Bundu 2VIII1914. Aresztowany 11 VII 1915 
i VIII 1915 przewieziony do wiezienia w Piotrogrodzie. W przededniu Rewolucii Lu
towej zwolniony za kaucją. W Teodozji od III do V1917; tu założył grupę SDKPiL, 
działał w Zjednoczeniu Socjalistycznym Polskim i zw. zaw. kolejarzy. 

W Moskwie od V1917. Członek Komitetu Wykonawczego Moskiewskiej RDK, 
członek z głosem doradczym Moskiewskiego Biura Obwodowego i Komitetu Miej
skiego SDPRR(b), członek Zarządu grupy moskiewskiej SDKPiL. W Komitecie Wy
konawczym grup SDKPiL w Rosji od VI1917 i członek Kolegium Redakcyjnego 
Trybuny. Pracował we frakcji bolszewickiej CKW Rad Delegatów Robotniczych. 
Jeden z organizatorów lewicy na I Zjeździe Związku Wojskowych Polaków w Pio
trogrodzie w VI1917. Delegat z głosem doradczym na VI (1917) Zjazd SDPRR(b) 
z ramienia moskiewskiej organizacji SDPRR(b). Uczestnik obrad tzw. III Konferencji 
Zimmerwaldzkiei w Sztokholmie 5—12 1X1917. Przedstawiciel Moskiewskiego Biura 
Obwodowego SDPRR(b) na II Gubernialnej Konferencji Bolszewików w Smoleńsku 
7/20 X 1917. Prowadził agitację przedwyborcza do Konstytuanty na terenie Moskwy, 
Mińska, Smoleńska (IX 1917). Wybrany w gub. smoleńskiej do Konstytuanty z listy 
bolszewickiej. Podczas powstania październikowego 1917 w Moskwie członek Biura 
Wojskowego przy Komitecie SDPRR(b), dowódca rezerwowego sztabu Komitetu Woi-
skowo-Rewolucyjnego przy Moskiewskiej RDRiŻ i dowódca sztabu woiskowego 
w Dzielnicy Miejskiej, gdzie bezpośrednio kierował walką z junkrami. W Piotro
grodzie od XI1917. DruPi zastępca komisarza w Komisariacie Polskim orzv Komi
sariacie Ludowym d/s Narodowości RSFRR od 5 XII 1917 do (VIII) 1918. Pr7edsta-
wiciel CKW grup SDKPiL w Rosii na konferencji pokojowej w Brześciu w XII 1917; 
złożył w imieniu proletariatu polskiego deklaracie polityczna. Przeciwnik zawarcia 
pokoju brzeskiego. Uczestnik I (11918) i II (V1918) Konferencji grup SDKPiL 
w Rosji, wybrany na nich do CKW' gruo SDKPiL w Rosji. Delegat z głosem dorad
czym z jego ramienia na VII (1918) Zjazd RKP(b). Komisarz wojsk polskich w Sztabie 
Moskiewskiego Okręgu Wojskowego w początku 1918 i komisarz Rewolucyjnego 
Czerwonego Pułku Warszawskiego. Członek frakcji komunistycznej w Kolegium 
Komisariatu Ludowego d/s Narodowości RSFRR od VI do 23 VII 1918. Komisarz 
Zach. Dywizji Strzelców od 21 VII 1918. Członek Kolegium Komisariatu Ludowego 
67s Narodowości od 28 IX do (XI) 1918. Mianowany profesorem filozofii w Akademii 
Komunistycznej w 1918, pracy nie podjął. Uczestnik I Konferencii Organizacji Ko
munistycznych Terenów Okupowanych (przez Niemców) 19—24X1918 w Moskwie. 
Na Froncie Zachodnim członek Radv Wojskowo-R.ewolucyinei 16 Armii od 22 XI 
do 31 XII 1918. Kierownik Zarządu Politycznego Komisariatu Ludowego Rolnictwa 
Republiki Litewsko-Białoruskiei i przewodniczący КС Związku Robotników Rolnych 
Litwy i Białorusi od 11919; działał do IV 1919 w Wilnie, następnie w Mińsku, Bo-
brujsku, Smoleńsku, gdzie jednocześnie wykładał materializm historyczny.^ Wykła
dowca materializmu dialektycznego i historycznego na Uniwersytecie im. Swierdłowa 
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w Moskwie w 1919—1920. Członek CKW grup KPRP w Rosji od 29 11919. Członek 
Biura Polskiego КС RKP(b) od IX 1919 do 1 V1920. Jego przedstawiciel na VIII 
(1919) Konferencji RKP(b). Założyciel i pierwszy przewodniczący КС Ogólnorosyj-
skiego Związku Robotników Rolnych, członek Ogólnorosyjskiej Centralnej Rady 
Zw. Zaw., członek Kolegium Wydz. Rolnego КС RKP(b) w 1919—1920. Wykładowca 
na kursach zorganizowanych przez Zarząd Polityczny Frontu Zach. dla komunistów 
odjeżdżających na front w VIII 1920. Kierownik Wydz. d/s Leśnictwa TKRP od 
14 VIII 1920 oraz pełnomocnik do odbudowy i reorganizacji zw. zaw. robotników 
rolnych Polski w Białymstoku. Współorganizator polskich kursów politycznych 
w Mińsku od 28 VIII 1920, następnie w Smoleńsku. Ponownie członek Biura Pol
skiego КС RKP(b) od 15X11920 do 1922, kierownik komisji wydawniczej, następnie 
kierownik Wydz. Zagranicznego. 

Zastępca przedstawiciela KPRP w Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki 
Komunistycznej w 1921, pracownik Szkoły Czerwonych Dowódców. Uczestnik IX 
(1920) Konferencji, X (1921) i XII (1923) Zjazdu RKP(b) oraz III (1921) Kongresu 
Międzynarodówki Komunistycznej. Organizator i rektor Uralskiego Uniwersytetu 
Komunistycznego w Jekaterynburgu w 1922—1924. Tamże profesor materializmu 
dialektycznego. Członek Polskiej Komisji Historii Partii КС RKP(b) od 1925. Pra
cownik Przedstawicielstwa KPP w Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Ko
munistycznej w 1925—1926, następnie od końca 1925 do początku 1927 kierownik 
szkoły partyjnej KPP w Krakowie pod Moskwą. Równocześnie członek Biura Pol
skiego КС WKP(b). Uczestnik III (1925) Zjazdu oraz IV (1925) Konferencji KPP. 
Pracownik sekcji metodologii naukowej w Akademii Komunistycznej w 1926—1928. 
Członek Stowarzyszenia Bolszewików od 1927. Kierownik sekcji historii techniki 
Akademii Komunistycznej w 1929—1931. Dyrektor Muzeum Politechnicznego w Mo
skwie w 1929—1931. Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej Centralnego Za
rządu d/s Komunikacji Drogowej w 1932, następnie zastępca przewodniczącego 
i przewodniczący Redakcji Metodycznej Rady Zjednoczonych Wydawnictw Naukowo-
-Technicznych. Aresztowany 15 VI1937. Padł ofiarą prowokacji. Zrehabilitowany 
po XX Zjeździe KPZR. 

Autor wielu artykułów publicystycznych i rozpraw naukowych, które zamiesz
czały m. in. Czerwony Sztandar (Warszawa 1906), Przegląd Filozoficzny (1906, 1907, 
1910), Przegląd Socjaldemokratyczny (1909), Trybuna (Warszawa 1910), Promień (Pio-
trogród 1917), Trybuna (Piotrogród 1917—1918; Moskwa 1918), Wiadomości Komisa
riatu (Piotrogród-Moskwa 1918), Trybuna Komunistyczna (Moskwa 1919, 1921—1923), 
Młot (Wilno-Mińsk 1919), Goniec Czerwony (Białystok 1920), Kalendarz Komuni
styczny (Moskwa—Smoleńsk 1920, 1922), Trybuna Radziecka (Moskwa 1927, 1932), 
Z pola walki (Moskwa 1927). 

Pod jego redakcją ukazały się w polskim przekładzie: Wl I. Lenin: Marksizm 
(Moskwa 1922); J. B. Marchlewski (Karski): Sprawa rolna a rewolucja socjalistyczna 
(Moskwa 1926). Wydawca pracy J. Marchlewskiego: Legendy o królach polskich 
(Moskwa 1926). W działalności literackiej posługiwał się pseudonimami: „R. Neruda", 
„Jan Kreczyński", „Rafałowicz", „Leliwa" i kryptonimami В., S. В., J. К., R., Kr., 
Kręcz. (L. К.) 

BORSKI Stefan (właściwie: Dąbrowski Wacław Wiesław) 
Ur. 7 VI1884 w Kijowie. Po ukończeniu I Kijowskiego gimnazjum rozpoczął studia 

na Wydziale Elektrotechnicznym Politechniki Kijowskiej. Członek SDPRR(b) od 
1905. Aresztowany w 1911 i zesłany na 3 lata do Wołogdy, skąd po 6 miesiącach zbiegł 
do Lwowa. W 1915 ukończył studia wyższe na Politechnice Lwowskiej, uzyskując 
dyplom konstruktora-elektrotechnika. Kreślarz-konstruktor w Zakładach Metalur
gicznych w Kamienskoje do II1917. Członek Komitetu Wykonawczego RDRiŻ w Ka-
mienskoje i sekretarz redakcji gazety komunistycznej Донская правда w Rostowie 
od II do X 1917. Członek Zarządu Kamieńskiej grupy SDKPiL od (IV) 1917 do 
V1918. Kierownik Wydziału Pracy Komisariatu Polskiego w Kamienskoje od 13 III 
do 11V1918. 

Sekretarz redakcji organu SDKPiL Trybuna w Moskwie i współpracownik 
Komisariatu Polskiego od V do XII 1918. Jednocześnie organizator i agitator mo
skiewskiej grupy SDKPiL. Uczestnik II (V 1918) konferencji grup SDKPiL w Rosji. 
Członek Centralnej Komisji Wydawniczej CKW grup KPRP w Rosji od 21II1919. 
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Organizator i sekretarz redakcji Młota w Mińsku i Wilnie od XII 1918 do IV 1919, 
posługiwał się pseudonimem literackim „Browski", oraz członek CKW Republiki 
Litewsko-Białoruskiej i jego Komisji Śledczej w Wilnie. Działacz KPRP w Warsza
wie, redaktor pisma Kolejarz-Komunista i Zołnierz-Robotnik od V do XI1919. 
Aresztowany w 1919. Wymieniony w IV 1920 do RSFRR. Sekretarz Biura Polskiego 
КС KP(b)U na Ukrainę Prawobrzeżną w Charkowie od 10 V 1920. Jednocześnie od 
VI1920 sekretarz Polskiego Wydziału Wydawniczego Biura Zakordonowego КС 
KP(b)U oraz sekretarz redakcji i redaktor Głosu Komunisty w Kijowie i kierow
nik Sekcji Polskiej przy Kijowskim Obwodowym Wydziale Wydawnictw Państwo
wych. Współpracownik redakcji Przeglądu Komunistycznego od 1920. Sekretarz 
redakcji Trybuny Komunistycznej w Moskwie od V 1922 do XI1923. Redaktor Sekcji 
Polskiej w Centralnym Wydawnictwie Ludów ZSRR w Moskwie od XI1923 do 1929. 
Autor broszury: Prasa polska w ZSRR (Moskwa 1929). Pod jego redakcją wyszedł 
również przekład polski zbioru artykułów W. I. Lenina: O zadaniach prasy robot
niczej (Moskwa 1925). Jednocześnie sekretarz Centralnego Komitetu Funduszu Szkol
nego przy Stowarzyszeniu „Praca" w Moskwie od X 1923. Współpracownik redakcji 
Świtu od 1926 i redakcji Trybuny Radzieckiej od 1927. Członek Kolegium redakcji 
Trybuny Radzieckiej od 1929 (do 29 VI1930 г.). (W. T.) 

BUDZYŃSKI Stanisław 
Ur. 9 IX 1894 w Warszawie. Pochodzenie robotnicze. Ukończył miejską szkołę pod

stawową, wieczorową szkołę przemysłowo-rzemieślniczą i 2-letnie Wyższe Kursy 
Handlowe. Robotnik w Warszawie w 1907—1910. Organizator młodzieżowych szkol
nych i robotniczych kółek socjalistycznych i samokształceniowych od 1908. Uczestnik 
Zjazdu Młodzieży Socjalistycznej pod Ciechanowem w 1910. Robotnik fabryki obu
wia Reichera w Warszawie od 1911, tu nawiązał kontakt z SDKPiL, łącznik miedzy 
młodzieżowymi organizacjami socjalistycznymi a SDKPiL, kolporter nielegalnej 
literatury socjaldemokratycznej wśród młodzieży. Sekretarz techniczny nielegalnego 
socjaldemokratycznego zw. zaw. szewców od X1911. Członek SDKPiL od 11912, 
wkrótce działacz tej partii, posługiwał się pseudonimami „Tradycja", „Marian". 
Członek Warszawskiego SDKPiL w 1912—1915, aktywny przy odbudowywaniu rozbi
tych przez aresztowania warszawskich organizacji SDKPiL. Organizator i przywódca 
strajku szewców (1913). Kierownik (1913) kampanii ubezpieczeniowej na Woli. Pra
dze i Mokotowie, aktywny uczestnik walki o zdobycie wpływów w organizacjach 
legalnych: Towarzystwie Kultury Polskiej, Towarzystwie Trzeźwości „Przyszłość", 
współorganizator demonstracji pierwszomajowych w 1912 i 1913. 

Uczestniczył w redagowaniu manifestu antywoiennepo obu odłamów SDKPiL, 
PPS-Lewicy i Bundu opublikowanego 2 VIII 1914. Prowadził agitację antywojenna, 
uczestniczył w organizowaniu kuchni robotniczych. Aresztowany 11 VII 1915 i wkrótce 
przetransportowany do więzienia „Kresty" w Piotrogrodzie. Uwolniony w końcu 
1916 za kaucją, wyjechał do Moskwy, gdzie uzyskał pracę w biurze techniezno-han-
dlowym Winawera. Działacz SDPRR(b) od 1916 ze stażem od 1912. Członek Zarządu 
moskiewskiej grupy SDKPiL od 20 III 1917 i jej reprezentant na VII (1917) Kon
ferencji SDPRR(b). Członek Komitetu Wykonawczego grup SDKPiL w Posii od VI 
1917. Agitator i organizator SDPRR(b) w dzielnicy Zamoskworiecze do VII 1917. Po 
ogłoszeniu przez Rząd Tymczasowy mobilizacji amnestiowanvrh więźniów politycz
nych i zgodnie z wytycznymi Komitetu Moskiewskiego SDPRRCb) wstamł w VIII 1917 
do wojska. Szeregowiec 12 Kompanii 55 Pułku Zapasowego w Chodvnce pod Moskwa 
rozpoczął aktywną działalność polityczną w^ród żołnierzy. Pod ieeo kierownictwem 
rewolucyjnie nastrojeni żołnierze dokonali zmiany Komitetu Pułkowego i wybrali 
go do nowego Komitetu Pułkowego. Członek Moskiewskiej Rady Delegatów Żoł
nierskich, prowadził agitację rewolucyjną w innych jednostkach wojskowych na te
renie Moskwy i okręgu moskiewskiego. Dokooptowany w X 1917 do Komitetu Woj-
skowo-Rewolucyjnego dzielnicy Zamoskworiecze, następnie jeden ze współrgani-
zatorów dzielnicowego Sztabu rewolucyjnego. Zastępca członka Komitetu Wojsko-
wo-Rewolucyjnego przy Moskiewskiej RDRiŻ od 25 X/7 XI1917 mianowany przez 
sztab tego komitetu dowódcą 55 Pułku. W nocy z 25X/7XI na 26X/8XI1917 prze
prowadził, staczając walki z białymi, 6 kompanii pułku do dyspozycji sztabu 
powstańczego. Następnie brał udział w pracach sztabu. Wybrany 28 X/10 XI1917 na 
zebraniu delegatów Komitetów Żołnierskich do Rady Dziesięciu, której zadaniem 
było przeciągnięcie całego garnizonu moskiewskiego na stronę Komitetu Wojskowo-
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-Rewolucyjnego. Organizator ponownych wyborów do Moskiewskiej Rady Delega
tów Żołnierskich w XI1917, jej faktyczny przewodniczący, po przekształceniu Rady 
Żołnierskiej w Sekcję Wojskową Moskiewskiego RDRiŻ jej przewodniczący. Członek 
Prezydium Moskiewskiej Rady od 1/14X11917, następnie członek Moskiewskiej 
Okręgowej RDR i biura frakcji SDPRR(b) jej Komitetu Wykonawczego oraz członek 
Moskiewskiego Komitetu Okręgowego SDPRR(b). Komisarz ludowy opieki społecz
nej Moskwy i okręgu moskiewskiego od XII 1917 do III 1918. Uczestnik I (I 1918) 
i II (V 1918) Konferencji grup SDKPiL w Rosji, wybrany w skład ich CKW. 

Współpracownik organu SDKPiL Trybuna, a także współpracownik redakcji pisma 
Деревенская правда. Deputowany z listy SDPRR(b) do Konstytuanty i jeden 
z uczestników jej rozwiązania w 11918. Delegat na IV (III 1918) Ogólnorosyjski 
Zjazd Rad. Przeciwnik pokoju brzeskiego. Latem 1918 przybył nielegalnie na krótko 
do Warszawy, gdzie wygłosił szereg odczytów dla aktywu kierowniczego SDKPiL 
o rewolucji i sytuacji w Rosji Radzieckiej. Z podobnym zadaniem wyjeżdżał także 
do Niemiec. Ponownie wyjechał do kraju w VIII 1918. Działał pod pseudonimami 
„Tradycja", „Ziemniak". Jako jeden z czołowych agitatorów i organizatorów SDKPiL 
aktywny kolejno w Warszawie, Zagłębiu Dąbrowskim, Łodzi i ponownie w War
szawie. Członek miejscowych kierownictw partyjnych, współorganizator Rad Dele
gatów Robotniczych, drużyn Czerwonej Gwardii i Milicji Robotniczej w tych ośrod
kach. Uczestnik konferencji krajowej SDKPiL w XI1918 wybrany do Zarządu 
Głównego SDKPiL. Aktywny w pracach przygotowawczych do zjednoczenia SDKPiL 
i PPS-Lewicy, następnie uczestnik I (1918) Zjazdu KPRP. Aresztowany w końcu 1919 
i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Wymieniony do RSFRR w V 1920. Zastępca 
członka Biura Polskiego КС RKP(b) od 5 V do 19 VII 1920. Redaktor frontowych 
gazet w Polskim Wydz. Wydawniczym Rady Wojskowo-Rewolucyjnej Frontu Za
chodniego od V 1920, w VIII 1920 pełnomocnik TKRP przy Radzie Wojskowo-Rewo
lucyjnej 16 Armii. 

Członek Biura Polskiego КС RKP(b) i sekretarz Komisji Wydawniczej od X 1920. 
W końcu 1920 chory. Redaktor gazety Новый путь przy radzieckim przedstawi
cielstwie na Łotwie w 1921—1923. Kierownik oddziału przemysłowego trustu trans
portowego w Moskwie w 1923—1924. Członek Biura Polskiego КС WKP(b) w 1924— 
1926. Redaktor naczelny tygodnika Świt w 1926, a także redaktor miesięcznika 
młodzieżowego Bądź gotów i współredaktor miesięcznika pedagogicznego Ku nowej 
szkole, wydawanych w Moskwie. Przez szereg lat stały wykładowca w Komuni
stycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowościowych Zachodu w Moskwie i na 
kursach organizowanych przez Międzynarodówkę Komunistyczną. Członek Kole
gium Redakcyjnego Wydawnictw Partyjnych i Redakcji Wydawnictw Zagranicz
nych КС KPZB w Mińsku od III 1927. Na przełomie 1928—1929 przez kilka miesięcy 
działał w Polsce. Po powrocie do Mińska zastępca kierownika Wydz. Propagandy 
i Kultury КС KP(b)B od 1929. Członek КС KP(b)B od 1930 oraz członek Kolegium 
Redakcyjnego pisma Бальшавик Беларуа w 1930. Członek Biura KP(b)B i redaktor 
naczelny centralnego organu KP(b)B Звезда od 1930. Współorganizator Komuni
stycznego Uniwersytetu Białorusi i (do 1936) wykładał tam! ekonomię polityczną. 
Uczestnik III Zjazdu (1925), IV Konferencji (1925), IV (1927), V (1930), i VI (1932) 
Zjazdu KPP; na VI Zjeździe wybrany na zastępcę członka КС KPP. Uczestnik I 
(1928) Zjazdu KPZB, wybrany na zastępcę członka КС, następnie członek КС. Kie
rownik katedry leninizmu w Szkole Międzynarodówki Komunistycznej i zastępca 
kierownika katedry leninizmu w Wyższej Szkole Propagandy Partyjnej przy КС 
WKP(b) od 1934. Za działalność pedagogiczną, naukową i wydawniczą mianowany 
profesorem. Redaktor pisma Kultura Mas w Moskwie w 1937. W VI1937 padł ofiarą 
fałszywych oskarżeń. Zrehabilitowany pośmiertnie po XX Zjeździe KPZR. 

Autor broszur Współczesna niepodległa Polska (Moskwa 1920); Czego chcą ko
muniści? (Moskwa—Kijów—Smoleńsk 1920); Opowiadanie żołnierskie (Moskwa—Ki
jów 1921); Po ośmiu latach dyktatury proletariatu (Warszawa 1926); Заходняя 
Беларусь на лаве падсудных (Mińsk 1929); Dni październikowe w Moskwie. Wspo
mnienia (Warszawa 1958). Autor wielu artykułów społeczno-politycznych ze szcze
gólnym uwzględnieniem zagadnień agrarnych i narodowościowych, ogłoszonych pod 
własnym nazwiskiem i pseudonimami literackimi „J. B. Tradycja", „Stach Tra
dycja", „S. B. Tichonow", „SBT", „S. Bednarski", „S. Mariański", „T. Stabuński". 
Współpracownik szeregu pism: Trybuna (Piotrogród 1917, Moskwa 1918); Trybuna 
Komunistyczna (Moskwa 1926); Trybuna Radziecka (Moskwa 1931—1935); Kultura. 
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Mas (Moskwa 1934—1937), Z pola walki (Moskwa 1933—1934); Nasza Trybuna (War
szawa 1918); Głos Robotniczy (Warszawa 1918); Nowy Przegląd (1925—1933). Pod jego 
redakcją ukazały się w polskim przekładzie trzy zbiory prac W. I. Lenina: Wojna 
wojnie (Moskwa 1925), O międzynarodówce Komunistycznej (Moskwa 1926), o związ
kach zawodowych (Moskwa 1926). (W.T.) 

DOLECKI (Fenigstein) Jakub 
Ur. 22II1888. Ukończył szkolę realną i wyższą uczelnię techniczną. Członek 

SDKPiL od XI1904, członek Komitetu Warszawskiego i Łódzkiego. Sekretarz sekcji 
wiedeńskiej SDKPiL w 1910. W 1912 działał w Warszawie, następnie aresztowany 
i więziony przez 2 i pół roku, na zesłaniu półtora roku. Działacz SDPRR(b) ze sta
żem od 1904 w Saratowie w 1916—1917, członek tamtejszego komitetu SDPRR(b) 
i organizator komitetu dzielnicy fabrycznej. Po Rewolucji Lutowej członek Sara
towskiej RDRiŻ i jej Komitetu Wykonawczego, przewodniczący bolszewickiej frakcji 
w Radzie. Równocześnie w tamtejszej grupie SDKPiL. Następnie (po 7IV1917) 
w Piotrogrodzie agitator i propagandysta. Członek Komitetu Wykonawczego grup 
SDKPiL w Rosji od VI1917. Delegat na VI (1917) Zjazd SDPRR(b) z głosem do
radczym. Członek Komisji Wykonawczej Piotrogrodzkiego Komitetu SDPRR(b) od 
7/20 IX 1917. Kandydat SDPRR(b) i SDKPiL do Konstytuanty. Na III Ogólnomiejskiej 
Konferencji SDPRR(b) w Piotrogrodzie 7—11/20—24X1917, referent w sprawie 
wyborów do Konstytuanty. Uczestniczył w rozszerzonym; posiedzeniu КС SDPRR(b) 
16/29X1917. Uczestnik II (XI1917) Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad, wybrany do 
WjCIK. Uczestnik I (11918) Konferencji grup SDKPiL w Rosji, wybrany na zastępcę 
członka CKW grup SDKPiL w Rosji. Na III (I 1918) Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad 
ponownie w WCIK. Uczestniczył następnie we wszystkich ogólnorosyjskich zjaz
dach Rad (do IX włącznie). Delegat na VII (1918), VIII (1919) i IX (1920) Zjazd 
RKP(b). Uczestnik II (V1918) Konferencji grup SDKPiL w Rosji, wszedł do ich 
CKW. W Komisji do spraw Jeńców i Uchodźców w 1918. Członek CKW grup KPRP 
w Rosji od 29 11919. Desygnowany 21 II1919 do Kolegium Komisariatu Ludowego 
Spraw Wewnętrznych Republiki Litewsko-Białoruskiej, przedstawiciel CKW KPRP 
w КС KPLiB. Uczestnik I (1919) Zjazdu KPLiB. Członek Prezydium КС KPLiB 
od III 1919 do VI1920. Jednocześnie w 1919 członek Rady Wojskowo-Rewolucyjnej 
Zach. Dywizji Strzelców, wykładowca na Kursach Czerwonych Dowódców w Miń
sku. Członek Biura Polskiego КС RKP(b) od IX 1919 do VII 1920; w VIII 1920 jego 
przedstawiciel przy Wydz. Politycznym Frontu Zachodniego koordynował działania 
reprezentantów Biura przy 12 i 16 Armii. Jednocześnie od IX 1919 do V 1920 członek 
Biura Wykonawczego grup KPRP w Rosji. W drugiej połowie 1920 uczestniczył 
w pracach Biura Polskiego КС RKP(b) w Smoleńsku, prowadząc działalność pro
pagandową. 

Od IX 1921 do śmierci (popełnił samobójstwo w okresie masowych represji prze
ciw polskim komunistom 19 VI1937) odpowiedzialny kierownik Rosyjskiej Agencji 
Telegraficznej (ROSTA), przekształconej w 1925 w TASS. Uczestnik XI (1922), 
XII (1923), XIII (1924), XIV (1925), XV (1927), XVI (1930) i XVII (1934) Zjazdu WKP(b) 
oraz XI (1921), XII (1922), XIII (1924), XIV (1925), XV (1926), XVI (1929), XVII (1932) 
Konferencji WKP(b). (A. K.) 

FABIERKIEWICZ Zbigniew 
Ur. 1882 w Warszawie. Słuchacz Szkoły Technicznej Wawelberga w Warszawie 

w 1905 i członek Związku Młodzieży Socjaldemokratycznej, następnie warszawskiej 
organizacji SDKPiL. Student Politechniki Lwowskiej od 1906 i jej absolwent. 
W Petersburgu od 1910, organizator grupy SDKPiL. Posługiwał się pseudonimami 
„T. Gniewicz" i „T. Bierkiewicz". Współpracownik organu SDPRR(b) Prawda w 1912. 
Występował pod kryptonimami: et, Fab...icz, Fa. Współorganizator legalnego książ
kowego wydawnictwa bolszewickiego Прибой w XI1912. Współwydawca legalnego 
dwutygodnika SDKPiL („rozłamowców") Nowa Trybuna w Petersburgu od III do 
V1914. Współzałożyciel legalnego tygodnika bolszewickiego Вопросы страхования 
w X 1913. Członek kolegium redakcyjnego pisma Promień w Piotrogrodzie w 1916— 
1917 i aktywny propagandysta Klubu „Promień" oraz jego delegat do Piotrogrodz-
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kiej RDRiŻ. Ponownie współpracownik Prawdy w 1917—1918. Jeden z organizatorów 
piotrogrodzkiego Biura grup SDKPiL w 1916 i jego członek od 1/14 VI1917. Współ
założyciel i członek redakcji Trybuny w 1917, następnie sekretarz jej redakcji od 
III 1918. Jednocześnie współpracował z pismami Известия ВЦИК (Piotrogród—Mo
skwa), Пролетарий (Charków), Голос социал-демократа (Kijów), Экономическая 
жазнь. 

Referent (kierownik) Wydz. Prasowego Komisariatu Polskiego od 15 XII 1917 oraz 
członek redakcji i redaktor Wiadomości Komisariatu do 20 II1918. Członek Rady 
Organizacji Rewolucyjno-Demokratycznych przy Komisariacie Polskim w 11918. 
Kandydat Wydz. Wygnańczego Komisariatu Polskiego do Rady Wygnańczej w Pio-
trogrodzie w 11918. Uczestnik I (11918) i II (V 1918) Konferencji grup SDKPiL w Ro
sji. Zastępca członka CKW, grup SDKPiL w Rosji od 11918. Uczestnik VII (1918) 
Zjazdu RKP(b). Redaktor piotrogrodzkiej Sprawy Robotniczej od 8IV do 21 VII 
1918. Skierowany w XII 1918 na Białoruś, współzałożyciel i redaktor pisma Miot. 
W 11919 wyjechał do Polski, w celu prowadzenia pracy partyjnej. Aresztowany 
w Łapach i zamordowany 8 11919 przez żandarmerię polską. (H. K.) 

LEWKOWICZ Bolesław 
Ur. 1885 w Białymstoku. Pochodzenie chłopskie. Ukończył szkołę miejską. Drukarz 

w Białymstoku i w Wilnie w 1903—1910, następnie w Petersburgu. Członek 
SDPRR(b) od 1904. Uczestnik rewolucji 1905—1907. W armii rosyjskiej w 1910—1913 
i 1914—1918, w Finlandzkim Pułku Lejbgwardii w III 1917. Uczestniczył w rozbra
janiu policji podczas Rewolucji Lutowej. Współwydawca żołnierskich gazet 
SDPRR(b). Zastępca komisarza do spraw prasy w X1917 i zastępca komisarza 
drukarni gazety SDPRR(b) Prawda. W Wydz. Politycznym Frontu Płd. od VIII 1918 
do 1920, brał udział w walkach Specjalnej Ekspedycji Frontu Płd. Na Froncie Zach. 
w 1920, kontuzjonowany. Uczestnik bojów z oddziałami Wrangla w 1920 i z bandami 
Machny w 1921. Kierownik Zjednoczenia Poligraficznego w Moskwie w 1922, na
stępnie (do 1935) przewodniczący Ogólnorosyjskiego Zjednoczenia Poligraficznego. 
Członek Kolegium Komisariatu Ludowego Przemysłu Lekkiego RSFRR w 1932— 
1934. (AK.) 

PIEŃKOWSKI Józef 
Ur. 1884. Ukończył wyższe studia rolnicze. Technik przemysłu rolno-spożywczego. 

Dziennikarz i publicysta. Członek lubelskiej organizacji PPS-Frakcji Rewolucyjnej 
w 1906—1917. Współpracownik redakcji Naprzodu, Monitora Lwowskiego i Kuriera 
Lubelskiego w 1908—1917. Posługiwał się pseudonimami „Juro" i „Monitor". W 1917 
zerwał publicznie z PPS-Frakcją Rewol. i wstąpił do PPS-Lewicy. Uczestnik Re
wolucji Lutowej i Październikowej w Równem, gub. wołyńska. Zastępca przewod
niczącego Komitetu Wykonawczego DRL w Równem w 1917—1918. Jednocześnie 
współpracownik gazety Известия w 1917—1918 i Polskiej Prawdy w 1918. Członek 
RKP(b) (od 1918). Redaktor wydawnictw i prasy wojskowej 
i Красноармеец oraz organizator i kierownik armijnego oddziału Rosyjskiej Agencji 
Telegraficznej przy 16 Armii w 1919. Pracownik sekcji oświatowej Biura Polskiego 
КС RKP(b) w Smoleńsku i współpracownik gazety Смоленские известия od II1920. 

(W.T.) 

RADEK (Sobelson) Karol 
Ur. 1885 (we Lwowie). Uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie, usunięty za wystą

pienia w duchu socjalistycznym, ukończył gimnazjum w Nowym Sączu. Studiował 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek PPSD od 1902. Działacz postępowej orga
nizacji studenckiej „Ruch" w Krakowie, jej sekretarz w 1903—1905. Współpracownik 
Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Członek SDKPiL od 
1904. Okresowo redaktor jej organu Czerwony Sztandar. Członek Centralnej Komisji 
Socjaldemokratycznych Zw. Zaw. (SDKPiL) w Warszawie w 1905—1906. Areszto
wany przez władze carskie w 1907 i wysłany za granicę. Uczestnik VI (1908) Zjazdu 
SDKPiL, współpracownik jej organu teoretycznego Przegląd Socjaldemokratyczny 
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i pisma legalnego Trybuna. Redaktor pisma frakcji SDKPiL „rozłamowców" Gazeta 
Robotnicza od 1911. Czynny w Niemczech w lewicy SPD od 1908, w grupie bremeń-
skiej w 1913—1914. Wysiedlony z Niemiec za propagandę rewolucyjną udał się do 
Szwajcarii, gdzie współdziałał z Leninem, choć w wielu zagadnieniach (m. in. w kwe
stii narodowej) stał na odmiennych od niego pozycjach. Z ramienia Kolegium Za
granicznego SDKPiL („rozłamowców") uczestniczył w międzynarodowych konfe
rencjach socjalistycznych w Zimmerwaldzie (1915), Kienthalu (1916) i w Sztokholmie 
(1917). Działacz SDPRR(b) od IV 1917 ze stażem od 1902, czynny w Biurze Zagranicz
nym КС SDPRR(b) w Sztokholmie. 

Członek Kolegium Komisariatu Ludowego Spraw Zagranicznych RSFRR od 
XI1917, kierownik Wydz. Krajów Europy Środkowej w Komisariacie. Delegat 
SDKPiL w rokowaniach pokojowych radziecko-niemieckich w Brześciu w XII 1917. 
W grupie tzw. „lewicowych komunistów" przeciwstawiających się zawarciu przez 
Rosję Radziecką pokoju brzeskiego w 1918. Następnie uznał swój błąd w tej spra
wie. Członek Komitetu Rewolucyjnego Obrony Piotrogrodu od 22II1918. Delegat 
na VII (1918), IX (1920), X (1921), XI (1922), XII (1923), XIII (1924) oraz XVII (1934) 
Zjazd WKP(b). 

Czołowy publicysta międzynarodowego ruchu komunistycznego, współpracownik 
rozlicznych pism, specjalizujący się w zagadnieniach polityki międzynarodowej. Czło
nek Akademii Socjalistycznej w Moskwie od 1918. Członek W|CIK RSFRR w 1918. 
Jako wysłannik do Niemiec w XII 1918, brał aktywny udział w rewolucji niemiec
kiej. Aresztowany przez władze niemieckie w 1919 i więziony do XII 1919, powrócił 
następnie do RSFRR. Członek КС RKP(b) i Prezydium Komitetu Wykonawczego 
Międzynarodówki Komunistycznej w 1919—1924, jej sekretarz w 1920. Reprezentant 
KPRP na II (1920) Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej. Członek Biura 
Polskiego przy КС RKP(b) od V do VII 1920. Kierownik delegacji Międzynarodówki 
Komunistycznej prowadzącej w 1922 w Berlinie rokowania z działaczami II Mię
dzynarodówki i Międzynarodówki 2V2 w sprawie utworzenia jednolitego frontu 
robotniczego. Referent w sprawach Międzynarodówki Komunistycznej oraz w kwestii 
narodowej na II (1923) Zjeździe KPRP. Członek CKW ZSRR w 1924—1927. Rektor 
Uniwersytetu Ludu Pracującego Chin im. Sun Jat-sena w Moskwie w 1925—1927, 
jednocześnie redaktor działu historycznego Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej. Jeden 
z przywódców opozycji trockistowskiej, wykluczony z WKP(b) w 1927, przyjęty 
z powrotem w 1930. Członek Komisji Konstytucyjnej CKW ZSRR od 1935. Współre
daktor Izwiestij. Aresztowany w Moskwie 16IX 1936, skazany 3011937 na 10 lat 
więzienia. Zmarł w 1939. (A. K.) 

SKARBEK — SZACKI Bolesła\M 
Ur. 1888 w Kuźniecku gub. saratowska. Pochodzenie inteligenckie. Student Poli

techniki Kijowskiej od 1906. Członek kijowskiej organizacji PPS-Frakcji Rewol. do 
1906, jej przewodniczący od 1910. Organizator i przewodniczący studenckich kółek 
literackich, filareckich i militarnych od 1907, następnie w POW. Aresztowany 1912, 
przez dwa lata pozostawał pod nadzorem policji. W 1916 ukończył studia politech
niczne w Charkowie. Członek charkowskiej grupy PPS-Lewicy od 1916, jej prze
wodniczący od 1917. Członek SDPRR(b) od 1917. Członek Charkowskiej RDRiŻ 
w 1917—1918. Członek Kolegium i kierownik Wydz. Kultury i Oświaty Komisariatu 
Ludowego d/s Narodowości w Charkowie w 1918, jednocześnie od 28 III 1918 kie
rownik Wydz. Kultury i Oświaty w Komisariacie Polskim. Członek Kijowskiej 
RDRiŻ w 1918—1919. Współpracownik Biura Polskiego КС KP(b)U w 1919. 

Członek Kolegium i redaktor gazety Głos Komunisty od III do VI 1919. Redaktor 
naczelny Sztandaru Komunizmu od 28 VI1919. Naczelnik Biura Zakordonowego 
i kierownik Wydz. Polskiego w Radzie Wojskowo Rewolucyjnej Frontu i Okręgu 
Zachodniego od 1X1919 do 11921. Współpracownik redakcji Przeglądu Komunistycz
nego w 1920. Na konferencji Komunistów Galicji Wsch. wybrany do Galicyjskiego 
Komitetu Organizacyjnego KP(b)U w IV 1920. Kierownik Biura Polskiego Oświaty 
w Komisariacie Ludowym Oświaty USRR w 1921—1922. Jednocześnie pełnomocnik 
do spraw pomocy dla K P P na Ukrainę od 1922. Redaktor Sierpa w Kijowie w 1922— 
1924, redaktor i kierownik administracyjny gazety Пролетарская правда w 1924— 
1925 oraz przewodniczący Okręgowego Zarządu zw. zaw. pracowników oświaty 
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w 1. 1925—1926. Członek Biura Polskiego КС KP(b)U w tych latach. Jednocześnie 
współpracownik dziennika Киев i wykładowca w polskich szkołach i klubach w Ki
jowie i Charkowie. Zastępca członka CKW USRR w 1925—1927. Zastępca redaktora 
naczelnego w Centralnym Wydawnictwie Ludów ZSRR w Moskwie oraz członek 
kolegium redakcyjnego Świtu i Trybuny Radzieckiej w 1926—1927. Jednocześnie 
współpracownik Biura Polskiego КС WKP(b). Redaktor gazety Киевский проле
тарий w 1927—1928. Kierownik Wydz. Propagandy Kijowskiego- Obwodowego Ko
mitetu KP(b)U w 1928—1931. Współorganizator i współpracownik Instytutu Kultury 
Polskiej w Kijowie. Kierownik Wydz. Kultury i Propagandy Obwodowego Komitetu 
KP(b)U w Czernihowie od 1932. Aresztowany w 1933 na podstawie fałszywych 
oskarżeń. Zrehabilitowany pośmiertnie po XX Zjeździe KPZR. (W. T.) 

WOJTYGA Jan 
Ur. 20 VI1894 w Krakowie. Pochodzenie inteligenckie. Wykształcenie średnie. 

Członek Polskiej Drużyny Strzeleckiej, aresztowany w XII 1913. Więziony w Piotr
kowie i Warszawie na Pawiaku w 1914, w Orle w 1914—1916. Skazany na rok 
więzienia z zaliczeniem aresztu prewencyjnego. Uwolniony, jako obywatel austriacki 
zesłany do Czuwaszji. Po Rewolucji Lutowej w Moskwie, pracownik redakcji Echa 
Polskiego. Członek PPS-Frakcji Rewol. w 1917—1918, wystąpił z tej partii. Zastępca 
kierownika Wydz. Prawno-Politycznego Komisariatu Polskiego w Moskwie w 1918. 
Słuchacz 1 Moskiewskich Kursów Czerwonych Dowódców od X1918 do III 1919. 
Członek RKP(b) od 1 XI1918 i moskiewskiej grupy KPRP od 11919. Dowódca plutonu 
artylerii w III 1919, Komisarz 2 Baterii 2 Dywizjonu Artylerii Lekkiej Zach. Dywizji 
Strzelców (od VIII do XII) 1919. Kierownik sekcji polskiej Wydz. Redakcyjno-Wy-
dawniczego Biura Zakordonowego Rady Wojskowo-Rewolucyjnej 12 Armii od (I) do 
VII 1920. 

Następnie referent Biura Polskiego KCKP(b)U d/s jeńców wojennych, redaktor 
Biuletynu «Głosu Komunisty»-, członek redakcji Głosu Komunisty, członek Kolegium 
wydawnictwa Wydz. Polskiego Zarządu Politycznego Frontu Południowo-Zachod
niego. Kierownik Wydz. Wydawniczego Biura Polskiego КС RKP(b) i sekretarz 
redakcji Trybuny Komunistycznej od IV 1921 do 1923, jednocześnie sekretarz dele
gacji radzieckiej w rosyjsko-ukraińsko-polskiej komisji mieszanej do spraw repa
triacji. W tym okresie studiował przez 2 lata w Instytucie Dziennikarstwa. Następnie 
w Polsce. Działacz Komitetu Okręgowego KPRP Górnego Śląska od II 1924, posłu
giwał się nazwiskiem „Mieczysław Przetorski". Aresztowany w VI 1924 ^w Katowicach 
i skazany 20 11925 na 2 lata twierdzy, więziony we Wronkach. Po uwolnieniu wyje
chał do ZSRR, Funkcjonariusz GPU i Komisariatu Ludowego Spraw Wewnętrznych 
ZSRR w Moskwie, Kijowie i Charkowie w 1926—1937. Aresztowany 13 V 1937. Padł 
ofiarą prowokacji. Zrehabilitowany pośmiertnie w 1956. (В. В.) 

ZBINIEWICZ Jakub 
Ur. 24X111892 w Warszawie. Pochodzenie inteligenckie. Wykształcenie średnie. 

Członek SDKPiL (?) od (1909). Aresztowany za działalność rewolucyjną w 1909, wię
ziony w Warszawie. Następnie na studiach we Francji do (1914). Powrócił do kraju 
w 1914. W armii carskiej od (1914). Studiował w Moskiewskim Instytucie Handlo
wym przed 1917. Członek moskiewskiej sekcji PPS-Lewicy od 1916 do V 1917. Dzia
łacz SDPRR(b) i SDKPiL od V 1917. 

Publicysta, współredaktor Trybuny i Trybuny Komunistycznej, Głosu Komunisty 
i in. w 1917—1919. Uczestnik powstania październikowego 1917 w dzielnicy Za-
moskworiecze w Moskwie. Kierownik Wydz. Prasowego Komisariatu Polskiego (okrę
gowego, nast. centralnego) w Moskwie w 1917—1918. Uczestnik II (V 1918) Konfe
rencji grup SDKPiL w Rosji. Instruktor polityczny w Rewolucyjnym Czerwonym 
Pułku Warszawskim w 1918. Pełnomocnik Centralnej Komisji d/s Jeńców i Uchodź
ców w 1918. Wykładowca w polskiej szkole partyjnej w Moskwie w 1918. Działacz 
KPLiB oraz członek Kolegium Komisariatu Ludowego Oświaty Republiki Litewsko-
-Białcruskiej w 1. 1919—1920. Członek Redakcji Młota od IV 1919. Wykładowca na 
kursach Czerwonych Komunardów w Mińsku i Smoleńsku w (IV—VII 1919). Komi
sarz 1 Brygady Zach. Dywizji Strzelców w XI—XII 1919. Zastępca naczelnika Wydz. 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Politycznego 16 Armii oraz naczelnik Polskiego Wydz. Wydawniczego Zarządu Poli
tycznego Frontu Zach. w 1920—1921. Redaktor Sztandaru Komunizmu w VII 1920. 
Pracownik Biura Polskiego КС RKP(b) w 1921—(1924). Redaktor naczelny dziennika 
Ниже городская Каммуна w Niżnym Nowgorodzie w 1924—1929, jednocześnie 
wykładowca w Niżniegorodzkim Uniwersytecie Państwowym. Następnie do 1930 
naczelnik Wydz. Zagranicznego TASS. Korespondent TASS w Rzymie w 1930— 
1931. Kierownik sektora prasy Państwowej Komisji Planowania ZSRR w 1931—1933; 
potem do 1936 dyrektor Agencji Fotograficznej „Sojuzfoto". Uwięziony 26 VII 1937 na 
podstawie fałszywych oskarżeń. Zmarł 30 V1939. Zrehabilitowany w 1955. (J. T.) 



EDWARD KAMINSKI 

PRASA RADZIECKA 1917-1967 
(Szkic statystyczno-informacyjny) 

Pół wieku rozwoju Związku Radzieckiego, pierwszego so
cjalistycznego państwa, to także pół wieku nowej radzieckiej 
prasy. Wyrosła ona z tradycji gazet bolszewickich walczą
cych o wyzwolenie proletariatu, wyrosła z tradycji leninow
skiej „Iskry" i „Prawdy". Służyła Partii jako jeden z naj
ważniejszych środków oddziaływania w walce o umocnienie 
władzy radzieckiej i w tworzeniu socjalistycznego społeczeń
stwa. Poniższy szkic ukazuje ilościowy, statystycznie ujęty 
rozwój radzieckiej prasy, a zwłaszcza jej stan obecny, w 50 

lat po Rewolucji. 

Według danych UNESCO codziennie na świecie wychodzi 314,3 milio
nów egzemplarzy gazet, z tej liczby w USA 6Ü min. W ZSRR ukazywało 
się w 1966 roku przeciętnie blisko 67 milionów egz. gazet codziennie. 

Tradycyjnie uważa się, że najwięcej gazet drukuje Anglia. Na 100 miesz
kańców przypada tam 49 egzemplarzy. W Związku Radzieckim w 1966 na 
100 mieszkańców przypadało 47 egz. W 1967 liczba ta wzrosła do 51,7, co 
wysunęło Kraj Rad pod tym względem na pierwsze miejsce w świecie. 
Jeśli idzie o produkcję czasopism, to ZSRR ustępuje jeszcze niektórym 
krajom kapitalistycznym, ale tempo wzrostu tej produkcji przewyższa 
obecnie najbardziej uprzemysłowione kraje kapitalistyczne. Wystarczy po
wiedzieć, że jednorazowy nakład czasopism z 81 miln. egzemplarzy w ro
ku 1965 — wzrósł w 1967 r. do blisko 125 milionów. 

Według danych „Sojuzpieczati" (Zarząd Główny Kolportażu Prasy Mini
sterstwa Łączności) w jednym, tylko roku 1967 przybyło 25 min. nowych 
prenumeratorów. Jednorazowy nakład prasy w dniu 1 stycznia br. prze
kroczył 240 milionów egzemplarzy, a obecnie sięga już 250 min., to znaczy 
przewyższył liczbę mieszkańców całego kraju. W myśl dyrektyw 

5* 
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XXIII Zjazdu KPZR przewiduje się w bieżącej pięciolatce dalsze zwiększe
nie nakładów, tak, że w rdku 1971 wysokość ich osiągnie 320 milionów 
egzemplarzy łącznie. 

Nigdy przedtem prasa w Związku Radzieckim nie rozwijała się w takim 
tempie. Jest to świadectwem dynamizmu życia politycznego i kultural
nego kraju, wzrastającego poziomu materialnego społeczeństwa, a przede 
wszystkim siły i popularności radzieckiej prasy. 

Kilka faktów z historii 

Olbrzymi postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie życia Kraju Rad można ocenić 
jedynie wtedy, gdy porówna się pozycje wyjściowe sprzed 50 lat, kiedy to budzący 
się duch nowej idei formułował dopiero pierwsze hasła rewolucyjne. Sięgnijmy więc 
do przeszłości, w której prasa nowego typu miała się dopiero narodzić i kiedy 
urzeczywistniona już poczęła wzrastać do dzisiejszej potęgi. 

Za pierwszą gazetę Rosji uważane są Kuranty — rękopisy sporządzone dla panu
jącego cara. Najstarsze numery tego pisma datowane są w roku 1621. Miały one 
charakter wydawnictwa rządowo-dyplomatycznego, podającego carowi i jego oto
czeniu wiadomości z zagranicy dostarczane przez agentów i inne źródła. 

Piotr I w swym zarządzeniu ustalił datę ukazania się pierwszej gazety druko
wanej w Rosji na dzień 16 grudnia 1702 r. W drugiej połowie grudnia tegoż roku 
ukazało się kilka numerów gazety Wiedomostiг) drukowanych w Moskwie. W ro
ku 1711 redakcję przeniesiono do Petersburga. Ilość numerów w poszczególnych 
latach wahała się od 1 do 46, a nakład — od 30 do 4000 egzemplarzy. W 1727 prze
stała się ukazywać. 

Pierwsza regularnie ukazująca się w Rosji gazeta miała tasiemcowy tytuł: Wiedo
mosti o wojennych i innych dielach, dostojnych znanja i pamjati, słucziwszichsja 
w Moskowskom gosudarstwie i wo mych okrestnych slranach. (Wiadomości o wo
jennych i innych sztukach, godnych znajomości i pamięci, które wydarzyły się 
w państwie moskiewskim i innych krajach okolicznych) Gazeta ta zaczęła się uka
zywać od 2 stycznia 1703 w nakładzie od 200 do 4000 egzemplarzy. Następnie prze
mianowano ją w 1728 na Sankt-Petersburgskije wiedomosti. 

Jest to jednocześnie początkiem historii czasopism w Rosji. Redakcja gazety 
poczęła bowiem publikować dodatek: „Miesjacznyje, istoriczeskije, geneologicziskije 
i geograficzeskije primieczanja w Wiedomostjach". Drukowano w nim wiersze, 
artykuły z zakresu historii, dramaturgii, poezji, na temat matematyki, astronomii, 
chemii, przyrodoznawstwa, paleontologii itp. Było to pierwsze rosyjskie czasopismo 
literackie i naukowo-popularne. 

W ciągu 189 lat, poprzedzających Rewolucję Październikową — od chwili ukazania 
się pierwszego czasopisma do roku 1917 — ukazywały się czasopisma o różnorakiej 
tematyce. W roku 1913 było ich już 1472. Ich nakłady jednak były niezwykle niskie. 
Docierały one jedynie do bardzo wąskiego kręgu czytelników. Najbardziej rozpow
szechnionym czasopismem tego okresu była Niwa, ukazująca się w nakładzie 200 ty
sięcy egzemplarzy, co na ówczesne czasy było dużym sukcesem. Czytelnikami tego 
pisma byli jednak w większości urzędnicy, mieszczaństwo i inteligencja. Dopiero 
po Rewolucji Październikowej udostępniono czasopisma szerokim masom robotni
czym. Były one organami sił rewolucyjno-demokratycznych. Należały do nich m. in. 
Sowremiennik, Kolokol, Poliarnaja zwiezda, Otieczestwiennyje zapiski. Przygoto
wywały one ideologicznie i organizacyjnie masy proletariackie do walki z caratem. 

W 1918—1919 zaczęto już drukować masowe czasopisma społeczno-polityczne. 
W okresie wojny domowej ukazywało się ogółem około 50 czasopism. W 1923 roku 
ilość wydawanych czasopism przekroczyła stan z okresu przedrewolucyjnego. Dalsze 
poważne postępy wydawnicze zachodziły w drugim dziesięcioleciu władzy radziec
kiej, a już w okresie poprzedzającym II wojnę światową, niemal każda gałąź życia 
społecznego w ZSRR miała swoje specjalistyczne czasopismo. 

Jeśli chodzi o gazety w Rosji, to druga połowa XIX i początek XX wieku były 
J) Gazeta ta ukazywała się pod różnymi tytułami: Wiedomosti moskowskije, Rosijskije 

wiedomosti itp. 
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okresem największego rozwoju. W I860 ukazywało się tam 105 gazet, w 1891 — 296, 
w 1908 — 794, a w 1913 — 1055. Tak więc w okresie 53 lat liczba ukazujących się 
tytułów powiększyła się dziesięciokrotnie, a ich łączny jednorazowy nakład osiągnął 
3,3 min. egzemplarzy. Ale zarazem w tymże roku 1913 na każdych 100 mieszkańców 
Rosji przypadało zaledwie 2,1 egzemplarza gazet. 

Narodziny prasy marskistowskiej w Rosji sięgają lat 1893—94. Były to początkowo 
konspiracyjne ulotki, a następnie nielegalne gazety zajadle ścigane i konfiskowane 
przez policję carską. Pierwszy numer takiej nielegalnej gazety — Raboczyje dieło — 
organu powołanego przez W. I. Lenina w Petersburgu Związku Walki o Wyzwolenie 
Klasy Robotniczej — został w 1895 skonfiskowany zanim zdążył dotrzeć do swych 
odbiorców. Kijowskiej grupie socjaldemokratycznej udało się w sierpniu i grudniu 
1897 wydać zaledwie dwa numery pisma Raboczaja gazieta. Dalsze próby konty
nuowania tego wydawnictwa przerwała policja carska, niszcząc konspiracyjną dru
karnię i aresztując członków organizacji. 

Ideę ogólnorosyjskiej, marksistowskiej gazety politycznej udało się Leninowi 
urzeczywistnić dopiero 3 lata później, poza granicami Rosji. W grudniu 1900 w Lip
sku ukazał się pierwszy numer Iskry — organu Rosyjskiej Socjaldemokratycznej 
Partii Robotniczej. Gazeta ta publikuje takie materiały, jak projekt programu par
tii, mówiący o rewolucji socjalistycznej, dyktaturze proletariatu i najbliższych 
zadaniach partii robotniczej i przygotowuje grunt pod rewolucję, przyśpieszając 
nadejście dni wielkiego przewrotu. Narastający ruch rewolucyjny w Rosji dopro
wadził do ukazania się pierwszej legalnej gazety bolszewickiej. Była to założona 
w 1905 roku w Petersburgu — Nowaja żyzń. Nakład pierwszych numerów z 15 tys. 
egzemplarzy wkrótce wzrósł do 80 tys. Carskie władze stosowały wobec gazety 
nieustanne represje: z 27 wydrukowanych numerów 15 uległo konfiskacie, a 28 ko
lejne wydanie musiało ukazać się już w warunkach konspiracyjnych. 

Od tej chwili ani represje, ani naloty policji na drukarnie nie mogły po
wstrzymać żywiołowo rozwijającej się prasy bolszewickiej. Po likwidacji jednych — 
ukazywały się inne, legalne, czy też nielegalne pisma. Na przykład w 1905 roku 
organizacje bolszewickie wydawały już legalnie w Moskwie dwie gazety: Borba 
i Wpieriod, w Krasnojarsku — Krasnojarski] roboczyj, na Zakaukaziu — Kawkaz-
skij raboczyj listok i inne. W 1906 w Petersburgu ukazuje się legalnie pierwszy 
numer naukowego, literackiego i politycznego czasopisma bolszewickiego — Wiest-
nik żyzni. 

Pamiętną datą w historii prasy bolszewickiej jest dzień 5 maja 1912, kiedy to 
w Petersburgu ukazał się pierwszy numer założonej przez W. I. Lenina codziennej, 
ogólnorosyjskiej, masowej gazety politycznej — Prawda. Jej pojawienie się zapo
czątkowało nowy etap rozwoju prasy robotniczej w Rosji, prasy nowego typu: 
rewolucyjnej trybuny narodu i międzynarodowego proletariatu. Stałe umacnianie się 
jej pozycji sprawiło, że odegrała ona wybitną rolę w gigantycznej pracy rozpoczętej 
przez partię bolszewicką nad przygotowywaniem socjalistycznej rewolucji. W roku 
1917 stanowiła ona już potężną siłę polityczną, zdolną do skutecznego oddziaływa
nia na masy robotnicze, jednocząc je wokół partii bolszewickiej. 

Wystarczy powiedzieć, że tylko w Piotrogrodzie do października 1917 roku wy
chodziło 17 bolszewickich gazet i czasopism, których nakład wynosił przeszło 1,5 min. 
egzemplarzy. Przy tym pięć gazet ukazywało się codziennie. Wiele gazet bolszewic
kich wydawano również w innych miastach Rosji. Łącznie z początkiem Rewolucji 
Październikowej (według niepełnych danych z roku 1917) wychodziło w Rosji około 
100 gazet i czasopism kierowanych i redagowanych przez bolszewików. Nakład ich 
wynosił w przybliżeniu 4 miliony egzemplarzy. Oprócz tego wiele gazet i czasopism 
wydawały Rady związków zawodowych i organizacji młodzieżowych, w których 
kierownictwie zasiadali bolszewicy. Tak więc po upływie 24 lat od chwili ukazania 
się pierwszych konspiracyjnych ulotek, prasa bolszewicka wzrosła — mimo nie
zwykle ostrych represji ze strony władz carskich — do potęgi przekraczającej na
kładami całą prasę Rosji carskiej do roku 1913. 

Rozwój nowej prasy socjalistycznej miała jednak zapoczątkować dopiero Wielka 
Rewolucja Październikowa. Burzliwe dni tego okresu nie sprzyjały prowadzeniu 
notowań statystyk wydawniczych, toteż dostępne nam, oficjalne radzieckie źródła 
nie zawierają wyczerpujących danych o nakładach gazet tego okresu. Niemniej 
i fragmentaryczne dane ukazują nowe możliwości, jakie otworzył przed prasą 
przewrót społeczny w Rosji. Jeżeli na przykład w pierwszym miesiącu po wznowie
niu druku Prawdy (marzec 1917) jej nakład wynosił 60 tys. egzemplarzy, to w dniach 
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przedpaździernikowych podniósł się do 220 tys. Prawda wychodziła sześć razy w ty
godniu. Około 2 tysiące jej egzemplarzy rozdawano bezpłatnie wśród oddziałów 
wojskowych. Prenumeratorów indywidualnych było (według danych z 1917) — 
21.000. Pozostałe egzemplarze rozprowadzane były przez artele (zrzeszenia) kolpor
tażu wydawnictw periodycznych, sprzedawców gazetowych, a także przez komórki 
partyjne fabryk, zakładów produkcyjnych i oddziałów wojskowych. 

Nakład Izwiestii wynosił w 1917 zaledwie 35 tys. egz., ale w 1918 wzrósł już do 
324, a w 1919 — do 400 tys. egzemplarzy. 

W 1919 nie było w młodej republice radzieckiej ani jednej czynnej armii, która 
by nie posiadała własnej gazety. I tak — dla przykładu — na wschodnim froncie 
ukazywało się 25 tytułów o nakładzie 250 tysięcy egzemplarzy. 

Sieć gazet powiększyła się znacznie po Zjeździe Partii w 1923. Podjęto wtedy rezo
lucję nakazującą wydawanie dla każdej grupy społecznej osobnej gazety. W po
równaniu z rokiem 1913 nakład gazet w 1927 roku powiększył się ogółem o 2,3 razy. 
Rozwój prasy w pierwszym dziesięcioleciu władzy radzieckiej oraz w okresach na
stępnych, aż do lat ostatnich — obrazują tabele nr 1 i 2. 

T a b e l a 1 : Ilość gazet i ich nakłady w latach 1913—1966 

Lata 

1913 
1928 
1932 
1937 
1940 
1950 
1953 
1958 *) 
1960 
1965 
1966 

Ilość 
tytułów 

1055 
1 197 
7 536 
8 521 
8 806 
7 831 
7 754 

10 463 
9 544 
7 687 
7 967 

Ilość wyda
nych nr-ów 
(w tys. egz.) 

91,7 
406,9 
866,8 
946,7 
812,8 
982,4 

1028,4 
940,5 
777,4 
860,3 

Nakład 
jedno
razowy 

(w min egz.) 

3,3 
9,4 

35,5 
36,2 
38,3 
36,0 
44,2 
59,3 
68,6 

103,0 
110,4 

Nakład 
roczny 
(w min 

egz. 

2,000 
4,154 
7,092 
7,528 
6,998 
8,860 

12,813 
16,009 
23,073 
24,478 

Średni 
jednorazowy na

kład jednej gazety 
(w tys. egz.) 

3,1 
7,8 
4,7 
4,2 
4,4 
4,6 
5,7 
5,7 
7,2 

13,4 
13,8 

*) Gwałtowny wzrost ilości tytułów w roku 1958 należy tłumaczyć powołaniem do życia w koń
cu roku 1956 nowych gazet kołchozowych. Ilość ich w roku 1958 wynosiła 2777 nowych tytułów, 
by po stopniowej likwidacji spaść w roku 1966 do 1439 tytułów. Te tendencje likwidacyjne gazet 
kołchozowych nadal istnieją. 

Jak widzimy, nawet wybuch II wojny światowej i napaść hitlerowska na Zwią
że Radziecki nie zdołały na długo powstrzymać rozwoju prasy. Wydawnictwa 
ograniczyły wówczas produkcję gazet o zasięgu lokalnym w mniejszym stopniu, 
a czasopism w nieco większym. Pozostałe wydawnictwa nastawiano na potrzeby 
propagandowe w nowych, niezwykle trudnych warunkach frontowych i mobilizacji 
całego narodu. W armii lądowej i flocie ukazywały się w tym czasie 4 centralne, 
19 frontowych i przeszło 90 wojskowych gazet korpusowych o łącznym nakładzie ok. 
3,5 min. egzemplarzy. Każda dywizja wydawała ponadto gazety wewnętrzne. Była 
to więc ogromna siła ideologiczna szerząca wśród żołnierzy wiarę w zwycięstwo. 

Duże znaczenie dla walczących miały w tym okresie również gazety partyzanc
kie i konspiracyjne. W zimie 1941/42 na terenach ZSRR okupowanych przez Niem
ców drukowano 20, a w 1943/44 — do 270 takich gazet. Na samej tylko Białorusi 
ukazywało się 50, a na Ukrainie — 20 gazet. Gazety dla terenów okupowanych 
drukowano również na terytorium ZSRR nie objętym frontem. Na przykład gazety: 
Za Sowietskuju Ukrainu, Za Sowietskuju Litwu, Za Sowietskuju Łatwiju walnie 
przysłużyły się podtrzymaniu ducha walki partyzanckiej z najeźdźcą. 

Zaledwie w rok po zakończeniu wojny, wbrew wszelkim obiektywnym trudno
ściom tego okresu, w Związku Radzieckim ukazywało się już półtora razy więcej 
gazet, niż w roku 1943. Dalsze lata przynoszą setki nowych wydawnictw prasowych, 
nieprzerwany wzrost ilości tytułów, objętości i nakładów gazet oraz czasopism. 
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T a b e l a 2 : Ilość czasopism i ich nakłady w latach 1913—1966 

Lata 

19131) 
1928 
1932 
1937 

19402) 
I960 
1953 
1958 
1960 
1965 
1966 

Ilość tytułów 

1472 
2 074 
2 144 
1880 

681 
430 
464 
875 
923 

1044 
1069 

Ilość wydawanych 
numerów 

(w tys. egz.) 

20 121 
22 708 
17 600 

7 439 
4 934 
5 245 
9 434 

10 076 
11513 
11689 

Nakład 
roczny 

(w min. egz.) 

303,1 
317,6 
250,2 

197,8 
136,7 
195,0 
466,0 
576,0 

1 088,4 
1 439,2 

Średni jednora
zowy nakład 

jednego czaso
pisma (w tys. egz.) 

— 
— 
— 
26,6 
27,7 
37,2 
49,4 
57,3 
94,5 

123,1 

') W latach 1913—1939 oficjalne wydawnictwa statystyczne ZSRR w zestawieniach dotyczą
cych czasopism ujmowały łącznie ilości takich tytułów, jak różnego rodzaju biuletyny, notat
niki agitatora, przeglądy, notatniki naukowe itp. wydawnictwa ciągłe. Stąd też zatarty został 
obraz ilości tytułów i nakładów samych czasopism. 2) W roku 1940 oprócz notatników agitatora inne wydawnictwa ciągłe wyłączono z grupy 
czasopism. Dane z lat następnych dotyczą więc wyłącznie czasopism. 

Niemniej w radzieckich pismach fachowych poświęconych zagadnieniom dziennikarstwa 
i prasy, zwłaszcza jej kolportażu — wciąż jeszcze istnieje tendencja do ukazywania łącznie 
nakładów czasopism i wydawnictw ciągłych. Jak dalece zmienia to ogólny obraz danych sta
tystycznych, świadczą następujące liczby z roku 1966: ilość tytułów czasopism i wydawnictw 
ciągłych łącznie — 4342 (same czasopisma — 1069); nakład jednarazowy — 112.168 tys. egz.; naikład 
roczny — 1.955.779 tys. egz (same czasopisma odpowiednio: 93.839 tys. egz i 1.439.215 tys. egz.). 

Porównując statystyki prasowe roku 1966 z rokiem 1913 — stwierdzić można, 
że jednorazowe nakłady gazet powiększyły się w okresie władzy radzieckiej o prze
szło 33,4 razy, a w porównaniu z rokiem 1940 — o przeszło 2,8 razy, z 1960 — 
o 1,6, z 1964 — o 24 procent, z 1965 — o 7 procent. Szczególnie duży wzrost nakła
dów obserwuje się w ostatnich latach. Jeżeli w ciągu 4 lat (1961—1964) przyrost 
jednorazowego nakładu wynosił 28,5 miln. przy średnim rocznym przyroście o 7,3%, 
to tylko w ciągu dwu lat następnych (1965—1966) przyrost ten wyniósł 21,3 min. przy 
średnim rocznym przyroście o 10,4 procent. 

Gazety 

W roku 1966 — jak już podaliśmy to w tabeli nr 1 — ukazywało się w ZSRR 
7967 gazet o łącznym nakładzie przeszło 110 milionów egzemplarzy. Nakład ten od 
ubiegłego roku podniósł się o przeszło 8 min. egzemplarzy. Obrazuje to tabela nr 3 
sporządzona na podstawie nieoficjalnych i niepełnych danych „Sojuzpieczati", opu
blikowanych w pierwszej połowie br. 

Tabela nie przytacza jednak danych, dotyczących gazet kołchozowych i zakłado
wych, których nakład w 1966 wynosił łącznie 6,3 min. egzemplarzy. Jeżeli więc 
przyjąć, że nakłady tych gazet nie uległy od ub. roku poważniejszym zmianom, 
można wnioskować, że nakład wszystkich ukazujących się w bieżącym roku w ZSRR 
gazet sięga 125 milionów. Tak poważny wzrost nakładów prasy związany jest z nowo 
wprowadzonym systemem prenumeraty nie ograniczonym żadnymi limitami. Po
twierdza to dobitnie fakt, który przytoczyliśmy na wstępie artykułu, że w samym 
tylko roku 1967 przybyło 25 milionów nowych prenumeratorów. 

Powracając do oficjalnych danych statystycznych z roku ubiegłego: nakłady gazet 
centralnych w 1966 wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 12,4% i o 37,9% 
w porównaniu z rokiem 1964; nakłady gazet republik i obwodów autonomicznych — 
odpowiednio: o 13,5 i 20,8%; gazet zakładowych — o 9,5 i 16,2%; rejonowych — 
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T a b e l a 3: Nakłady gazet w 1967 

Typ gazety 

centralne 
republikańskie 
obwodowe, krajowe 

i autonom. SRR 
miejskie 
rejonowe 

razem 

Nakład prenumerowany 

ogółem 

50,0 
19,0 

16,5 
5,0 

15,0 

105,5 

w tej licz
bie na wsi 

18,6 
12,0 

7,0 
0,3 

11,5 

49,4 

Sprzedaż 
kioskowa 

6,0 
2,5 

2,7 
1,7 
0,1 

13,0 

Łączny 
nakład 

56,0 
21,5 

19,?, 
6,7 

15,1 

118,5 

T a b e l a 4: Podział gazet według ich zasięgu terytorialnego w 1966 r. 

Typ gazety 

centralne 
republikańskie 
krajowe, obwodowe 

i okręgowe 
republik i obwo

dów autonomicz
nych... 

miejskie *) 
rejonowe 
zakładowe 
kołchozowe 

R a z e m 

Ilość 
tytułów 

26 
155 

252 

97 
589 

2 541 
2 868 
1439 

7 967 

Ilość wyda
nych nume

rów 
(w tys. egz.) 

4 589 
26 061 

58 680 

20 574 
112 535 
379 531 
235 756 
22 624 

860 350 

Nakład jed
norazowy 

(w tys. egz.) 

50 771 
17 565 

13 670 

2 532 
7 900 

11559 
5 370 
1019 

110 386 

Nakład 
roczny 

(w tys. egz.) 

13 205 984 
3 060 540 

3 641 735 

613 391 
1 790 073 
1 759 422 

390 669 
16 427 

24 478 241 

Średni na
kład jedno
razowy jed
nej gazety 

(w tys. egz. 

1 952,7 
113,3 

54,2 

26,1 
13,4 
4,5 
1,9 
0,7 

13,8 

*) Łącznie z gazetami wydawanymi przez organizacje miejskie i rejonowe. 

T a b e l a 5: Periodyczność gazet w 1966 r. 

ilość gazet 
nakład jednorazowy w tys. egzemplarzy 

Częstotliwość ukazywania się 
gazet w tygodniu 

codzien
nie 

171 
53 964 

5 
razy 

213 
7 750 

4 
razy 

218 
2 212 

3 
razy 

2 840 
20 633 

2 
razy 

164 
12 449 

1 
raz 

54 
6 989 
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T a b e l a 6: Gazety specjalistyczne i ich nakłady w 1966 r. 
(centralne, republikańskie i obwodowe) 

Rodzaj gazety 

komsomolskie 
pionierskie 
przemysł i budownictwo 
transport 
gospodarka wiejska 
zagadnienia kultury, literatury 

i sztuki 
nauczycielskie 
zagadnienia gimnastyki i sportu 

R a z e m 

Ilość 
tytułów 

115 
26 

5 
27 
6 

16 
15 
14 

224 

Ilość wy
dawanych 
numerów 

20 725 
2 408 

515 
3 034 
1528 

1300 
1406 
2 365 

33 281 

Nakład jed- Nakład 
norazowy roczny 

(w tys. egz.) (w tys. egz.) 

12 176 
14 896 
1013 

887 
7 080 

1265 
1759 
2 893 

41969 

3 114 674 
1 306 269 

103 695 
206 967 

2 121731 

144 565 
231 876 
778 939 

8 008 716 

o 2,3 i 13,2°/o; krajowych, obwodowych — o 6,3 i 9,1%>. Szczególnie wzrosły nakłady 
gazet miejskich. W stosunku do roku 1965 stanowiły one 115,8%, a w porównaniu 
z rokiem 1964 — Ш^/о. 

Nakłady gazet w rozbiciu na ich typy w zależności od zasięgu terytorialnego, pe-
riodyczności ukazywania się oraz profilu tematycznego — obrazują kolejne ta
bele nr 4, 5 i 6. 

Gazety centralne 

Wydawnictwa gazet wszechzwiązkowych mieszczące się głównie w stolicy kraju — 
Moskwie są organami Komitetu Centralnego KPZR, Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRR, Centralnego Komitetu WLKSM, WCSPS, ministerstw i centralnych komitetów 
związków; zawodowych, państwowych komitetów Rady Ministrów ZSRR, organiza
cji społecznych i sportowych. Gazety centralne należały do najbardziej rozwijają
cych się i prymat ten utrzymują do chwili obecnej. 

W pierwszych latach po Rewolucji Październikowej Prawda (w styczniu 1921 r.) 
ukazywała się w nakładzie 250 tys. egzemplarzy. Nakład gazety Biednota już 
w styczniu 1920 roku osiągnął 750 tysięcy egz. W 1921 roku wychodziły jeszcze nastę
pujące gazety centralne: Trud — o nakładzie 150 tys. egz., Hudok — 60 tys., Ekono-
miczeskaja żyzń*— 40 tys., Kommunisticzeskij trud — 40 tys. egzemplarzy. 

T a b e l a 7: Nakłady gazet centralnych w latach 1940—1967 

Lata 

1940 
1950 
1953 
1960 
1965 
1966 
1967 

Ilość 
tytułów 

46 
23 
24 
25 
23 
26 

Ilość 
numerów 

6 065 
4 663 
5 040 
5 189 
4 185 
4 589 

Nakład 
jedno
razowy 

(w tys. egz.) 

8 769 
9 423 

18 906 
23 524 
45 161 
50 771 
56 000 

Nakład 
roczny 

(w tys. egz.) 

2 158 340 
2 311798 
4 981 021 
6 188 614 

11 899 243 
13 205 984 

Średni 
jednorazowy 

nakład 
jednej gazety 
(w tys. egz.) 

191,3 
408,6 
787,8 
941,0 

1963,5 
1952,7 
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Niemal wszystkie z 26 gazet centralnych ukazujących się obecnie w Kraju Rad 
mają olbrzymie nakłady. Prawda — 7 min. egzemplarzy, Izwiestija — 8,7 min., a na
kład Niedieli — świątecznego dodatku tego wielkiego dziennika — osiągnął 2 min. 
egzemplarzy. Komsomolskaja prawda ukazuje się w nakładzie 6,9 min., Sielskaja 
żyzń — 6,7 min., Trud — 2,4 min., Pionierskaja prawda — 9,3 min., Krasnaja 
zwiezda — 2,4 min., Sowietskij sport — 2,5 min., Sowietskaja Rossija — 3,1 min., 
Miedicinskaja gazieta — 1 min. egzemplarzy. 

W samym tylko roku 1967 Prawda powiększyła swój nakład o 430 tys. egzem
plarzy, Komsomolskaja prawda o 415 tys., Sielskaja żyzń o 600 tys., Ekonomiczeskaja 
gazieta o 70 tys. egz. 

Jako przykładowi niezwykłej prężności rozwojowej prasy wszechzwiązkowej 
nieco więcej uwagi poświęcimy Prawdzie — symbolowi całej prasy radzieckiej. 
W roku 1918 wydrukowano ogółem 25 min. egzemplarzy Prawdy. Dziś nakład tej 
wielkości drukuje się w zaledwie 3—4 dniach, a jednodniowy druk tego dziennika 
przeszło dwukrotnie przewyższa ilością egzemplarzy nakład wszystkich gazet uka
zujących się w Rosji carskiej w 1913. Prawda tworzy dziś oddzielne wydawnictwo. 
Drukuje ono W Moskwie 23 miliony egzemplarzy sześciu tytułów gazet i 42 min. — 
trzydziestu pięciu czasopism. 

Prawda ukazuje się w codziennym nakładzie około 7 milionów1 egz. Czeka na nią 
codziennie 5,8 min. prenumeratorów i ok. 1,5 min. czytelników kupujących dzien
nik w kioskach. Obecnie, w pierwszym dniu po wydrukowaniu, otrzymuje gazetę 
tylko 75<)/o czytelników. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę jej nakład i rozległość tery
torium Kraju Rad, łatwo pojąć, że to osiągnięto dzięki złożonemu systemowi dostawy 
przy pomocy wszystkich współczesnych środków transportu i łączności. 3G°/o nakładu 
gazety drukuje się w Moskwie; pozostałą część — w 40 zakładach poligraficznych 
w stolicach republik związkowych lub centrach obwodów kraju. Około jednej trze
ciej lokalnych zakładów poligraficznych otrzymuje kopie złamanych stron gazety 
drogą fototelegraficzną. Pozostałym dostarcza się gotowe matryce transportem lot
niczym. 

Ciekawa jest organizacja pracy tego kolosa. W godzinach od 17 do 18 redakcja 
Prawdy przekazuje do druku gotowe kolumny gazety. Z gotowego składu złama
nych kolumn wykonuje się odbitki, które — począwszy od godz. 18.30 — umieszczone 
w bębnach specjalnej aparatury fototelegraficznej, przekazywane są do zsynchro
nizowanej z nią aparatury odbiorczej w dalekich miastach kraju. W tym samym 
czasie ze składu złamanych kolumn sporządza się matryce dla moskiewskich — 
i oddalonych o tysiące kilometrów — zakładów poligraficznych. Wykonanie jednej 
matrycy trwa około 1 minuty, matryc jest jednak tak wiele, że cały proces przeciąga 
się ponad godzinę. Tymczasem odbiorcy negatywowych odbitek fototelegraficznych 
wykonują już z nich kopie na blasze cynkowej pokrytej warstwą światłoczuła, 
które po wytrawieniu służą do odlewu matryc, identycznych, jak ze złamanych 
kolumn w Moskwie. 

Najbardziej gorący okres rozpoczyna się o godz. 19.30. Brygady ekspedytorów 
wysyłają matryce. Kierownik oddziału, po połączeniu się ze służbą dyspeczerską 
lotnisk Wnukowo, Szeremietewo, Domodiedowo i Bykowo, upewnia się, czy 
w którymś rejonie kraju pogoda nie przeszkodzi lądowaniu samolotu. W tym 
wypadku służba lotnicza przygotowuje spadochrony do zrzutu matryc w miejscu 
przeznaczenia. Samochody z załadowanymi matrycami zaopatrzone są w świetlne 
znaki rozpoznawcze i na ulicach Moskwy przepuszczane są przez służbę ruchu dro
gowego przed innymi pojazdami. Na lotnisku od godziny 19.45 co 5 minut startuje 
samolot z matrycami. O godz. 20.30 wszystkie matryce znajdują się już w powie
trzu, a samoloty startujące w pierwszej kolejności — zbliżają się do lądowania. 
W miejscu orzeznaczenia z odebranych matryc wykonuje się odlewy w stereotypiach 
i zakłada się na bębny maszyn rotacyjnych. W Moskwie druk gazety rozooczvna sie 
po 20 minutach od chwili podpisania przez redakcję numeru do druku. W miastach 
bliżej położonych (w Kijowie, Leningradzie, Charkowie i in.) — za 3 do 5 godzin. 
Nawet w najdalej położonym punkcie drukującym Prawdę z dostarczonych ma
tryc — Władywostoku — oddalonym w prostej linii o blisko 8 tys. km od Moskwy, 
gdzie najszybszy pasażerski samolot dociera z matrycami dopiero po 9 godzinach 
lotu — wieczorem w kiosku można kupić numer z tego samego dnia. 

D z i e n n i k i c e n t r a l n e : 
Izwiestija — organ Rady Najwyższej ZSRR, Moskwa, zał. 13.III.1917; dziennik wieczorny, 

6 razy w tygodniu; 
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Komsomolskaja prawda — centralny organ Komsomołu, Moskwa, zał. 24.V.1925, 6 razy 
w tygodniu; 

Krasnaja zwiezda — centralny organ Ministerstwa Obrony, Moskwa; zał. 1.1.1924, 6 razy 
w tygodniu; 

Prawda — organ КС KPZR, Moskwa, zał. 5.V.1912, codziennie; 
Sowietskaja Rossija — organ biura КС KPZR d/s Federacji Rosyjskiej i Rady Ministrów 

RFSRR, Moskwa, zał. 1.VII.1956, 6 razy w tygodniu; 
Trud — organ WCRZZ, Moskwa, zał. 15.П.1921, 6 razy w tygodniu. 

Gazety republikańskie 

Jeszcze 50 lat temu do wielu połaci bezkresnych terytoriów Rosji — pisząc to 
bez przesady — prasa w ogóle lub prawie nie docierała, a wielu mieszkańców 
tych krain nie widziało gazety w ciągu swego żywota. Olbrzymi postęp, jaki do
konał się tam w dziedzinie czytelnictwa prasy, można pełniej ukazać na przykła
dzie niektórych odległych guberni, a obecnie republik związkowych, niż przyta
czając najbardziej choćby efektowne zestawienia statystyczne o charakterze ogólnym. 

Obecnie jest zupełnie normalnym zjawiskiem fakt, że centralne gazety, czy też 
czasopisma, prenumerować można wszędzie — na wyspach Kurylskich, za kręgiem 
polarnym, czy w Pamirze. Przed Rewolucją Październikową na całym na przykład 
terytorium Kamczatki prenumerowano zaledwie 20 egzemplarzy gazet i 10 czaso
pism, podczas gdy dziś sprzedaje się tam 428 tys. egz. jednorazowego nakładu. 
Średnio na 1000 mieszkańców tej części kraju przypada więc 1700 egzemplarzy. 
Kamczatka, która w umysłach naszych bardziej kojarzy się z polarnymi burzami 
śnieżnymi, niż z rozwijającą się cywilizacją — posiada obecnie 2 gazety obwodowe 
i 11 gazet rejonowych. 

Według danych archiwum w Tobolsku, przed rokiem 1917 rozprowadzano 
w Chanty-Mansijskim okręgu zaledwie 7 egzemplarzy gazet. Obecnie — w tymże 
samym okręgu — 236 tysięcy egz. gazet i czasopism! Na każdego mieszkańca przy
pada średnio 1,5 egz. wydawnictw1 periodycznych. 

Do Pamiru (Górno-Badachszański obwód autonomiczny) — docierało przed 50-ciu 
laty zaledwie 7 egzemplarzy gazet, dziś, do tego wysokogórskiego i niedostępnego 
niegdyś kraju — dostarcza się 62.326 gazet i czasopism, z których 42.800 — w języku 
narodowym tamtejszych mieszkańców. 

Jeszcze dobitniej zaobserwować można zjawisko tej rewolucji kulturalnej na 
przykładzie Kazachstanu, krainy słynącej dawniej z koczujących pasterzy i ogrom
nych pustyń, która stała się dziś okręgiem wielkiej chemii, budownictwa i górnictwa, 
kraju, W którym zagospodarowano 25 min. hektarów odłogów. W roku 1913 na tery
torium obecnego Kazachstanu ukazywało się zaledwie 11 gazet o łącznym nakładzie 
36 tys. egzemplarzy, przy czym nie było ani jednej gazety w języku kazachskim. 
Obecnie ukazuje się tam 240 gazet o łącznym jednorazowym nakładzie 3.900 tys. 
egz. Ponadto wydaje się w Kazachstanie 33 czasopisma o łącznym nakładzie 1,5 min. 
egzemplarzy, w tej liczbie, w języku kazachskim: 7 republikańskich, 15 obwodo
wych i 91 rejonowych gazet o łącznym nakładzie 1,4 min. oraz 12 czasopism w ilo
ści ok. jednego miliona egz. Wśród nich ukazują się czasopisma naukowe, techniczne, 
z dziedziny gospodarki wiejskiej i in. 

Jak głęboko trwale weszła prasa w życie każdej rodziny świadczy fakt, że na 
1000 mieszkańców Kazachstanu przypada średnio 1023 egz. gazet i czasopism. 

Podobne zmiany zaszły we wszystkich republikach związkowych. Podczas gdy 
w 1913 na 100 mieszkańców ZSRR przypadało 2,1 egz. gazet, to w roku 1966 liczba 
ta wzrosła do 47 na 100 obywateli. W takich republikach, jak Estońska — nawet 
do 62, w Rosyjskiej i Litewskiej do 60 i 52 — na 100 mieszkańców. Niezależnie 
od gazet republikańskich, kolportuje się drogą prenumeraty i sprzedaży kioskowej 
gazety centralne. 

Sytuacja dotycząca czasopism kształtuje się podobnie. Tak na przykład w Ro
syjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w 1960 na 100 miesz
kańców przypadało 32 egz. wydań czasopiśmienniczych, a w roku 1966 było ich już 
76, w Estońskiej odpowiednio 43—58, w Łotewskiej: 47—54, w Litewskiej: 24—39, 
w Uzbeckiej: 10—18, w Mołdawskiej: 5—16. w Kirgizkiej: 7—16, w Armeńskiej: 
7—14, w Azerbejdżańskiej: 7—13, Ukraińskiej: 6—12 itd. 

W większości republik na 1000 mieszkańców przypada obecnie przeszło 1200 
egzemplarzy gazet i czasopism, rozprowadzanych drogą prenumeraty i sprzedaży 
w kioskach. W 20 miastach — nawet przeszło 1500 egz. na jeden tysiąc mieszkańców, 
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пр.: w Brześciu — 2070 (w tej liczbie 739 w sprzedaży kioskowej), w Mińsku — 
1922, w Tallinie — 1904, Iwano-Frankowsku — 1815, Charkowie — 1814, Kijowie — 
1788, Wilnie — 1762, Suchumi — 1760, Tarnopolu — 1756 egz. 

Prasa — jako potężna siła w walce o nowy ustrój społeczny, rozwój ekonomiki 
i kultury — coraz bardziej wkracza w życie republik związkowych. O nieustannie 
wzrastającym zapotrzebowaniu na słowo drukowane może świadczyć tabela 8: 

T a b e l a 8: Prenumerata w republikach związkowych 

Repub l ik i związkowe 

Rosyjska F e d e r a c y j n a SRR 
U k r a i ń s k a SRR 
Bia ło ruska SRR 
Uzbecka SRR 
K a z a c h s k a SRR 
T u r k m e ń s k a SRR 
Tadżycka SRR 
Ki rg i ska SRR 
Azerba jdżańska SRR 
A r m e ń s k a SRR 
G r u z i ń s k a SRR 
Mołdawska SRR 
Ło tewska SRR 
L i t e w s k a SRR 
Es tońska SRR 

Średn io w r e p u b l i k a c h 

Ogólna ilość gazet i czasopism 
p rzypada jąca n a 100 mieszkańców 

w p r e n u m e r a c i e w la tach 

1966 r . 

962 
1014 

963 
624 
914 
672 
611 
752 
628 
626 
827 
809 

1440 
1189 
1484 

941 

1967 r. 

1070 
1159 
1075 
748 

1023 
710 
688 
835 
704 
740 

1013 
1022 
1651 
1398 
1716 

1061 

Jednym z ważniejszych faktów narodowej polityki władzy radzieckiej, która 
przybliżyła gazety do czytelnika, jest uwzględnienie wielonarodowościowego składu 
ludności ZSRR i powiększanie ilości gazet wydawanych w językach tych narodów. 

W 1913 na terytorium carskiej Rosji większość gazet wydawano w języku rosyj
skim i tylko 14 w innych językach narodowości kraju. Już w 1918 zaczęły się uka
zywać gazety w przeszło 20 językach narodów ZSRR, a w 1966 — w 58 językach. 
W porównaniu więc z 1913 ilość gazet w językach narodów ZSRR (bez gazet 
w jęz. rosyjskim) powiększyła się przeszło 33 razy. Przeważająca ilość gazet w naro
dowościowych republikach w językach rodzimych ludności ukazuje się w Ukraiń
skiej SRR — 68% ogólnej ilości tytułów, w Białoruskiej — 74%, Gruzińskiej — 84%, 
Azerbejdżańskiej — 75%, Tadżyckiej — 83'%, Litewskiej — 64'% itd. 

Czasopisma ukazywały się w 1966 w 45 językach narodów ZSRR i w 15 językach 
obcych. Zaznacza się nieustanny wzrost nakładów czasopism wychodzących w ję
zykach narodów ZSRR (bez Wydań w jęz. rosyjskim). Tak na przykład ich jedno
razowy nakład wynosił tysięcy egzemplarzy: 

w 1960 — 5.347 
w 1964 — 7.963 
w 1965 — 9.086 
w 1966 — 10.816 

Podobnie jak w1 kolportażu dzienników, w większości republik związkowych prze
ważają wydania czasopism w języku rdzennej narodowości republiki: w Białoru
skiej — 61%, Gruzińskiej — 81%, Litewskiej — 92%, Tadżyckiej — 70'%, Armeń
skiej — 92%, Estońskiej — 77% itd. 

Podział gazet i czasopism Według edycji językowych, ukazujących się w ZSRR 
W roku 1966, obrazują tabele 9 i 10. 
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T a b e l a 9 : Podział gazet wg edycji językowych w 1966 r. 
(bez gazet kołchozowych) 

Gazety d r u k o w a n e 
w j ę z y k a c h : 

rosy jsk im 
na rodów ZSRR 
językach obcych 

Ilość ty tu łów 

4 554 
1957 

17 

Ilość 
w y d a n y c h 
n u m e r ó w 

582 349 
252 602 

2 775 

Nak ład 
j e d n o r a z o w y 
(w tys . egz.) 

84 953 
23 786 

628 

Nak ład 
roczny 

(w tys . egz.) 

20176 779 
4 232 685 

52 350 

T a b e l a 10: Podział czasopism wg edycji językowych w 1966 r. 

Czasopisma 
d r u k o w a n e 
w językach 

rosyjsk im 
na rodów ZSRR 
językach obcych 

Ilość ty tu łów 

744 
275 

50 

Ilość 
w y d a w a n y c h 

n u m e r ó w 

7 890 
3 095 

704 

Nak ład 
j e d n o r a z o w y 
(w tys . egz.) 

82 019 
10 816 
1 004 

Nak ład 
roczny 

(w tys . egz.) 

1 267 827 
157 045 

14 343 

D z i e n n i k i r e p u b l i k a ń s k i e : 
Armenia 

Kommunist — organ КС KP Armenii, Erywań, zał. 1934; wychodzi 6 razy w tygodniu. 
Sowetak.au Ajastan — organ КС KP Armenii i Rady Najwyższej Armeńskiej SRR, Erywań; 

wychodzi 6 razy w tygodniu w jęz. ormiańskim. 
Azerbejdżan 

Bakinskij Raboczyj — organ КС KP Azerbejdżanu, Baku, zał. 1906; wychodzi 6 razy w ty
godniu. 

Kommunist — organ КС KP Azerbejdżanu, Baku, zał. 1919; wychodzi 6 razy w tygodniu 
w jęz. azerbejdżańskim. 
Białoruś 

Sowietskaja Bielorusija — organ КС KP Białorusi, Rady Najwyższej i Rady Ministrów 
Białoruskiej SRR, Mińsk, zał. 1927; ukazuje się 6 razy w tygodniu. 

Zwjazdza — organ КС KP Białorusi, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Białoruskiej SRR, 
Mińsk, zał. 1917; ukazuje się 6 razy w tygodniu w jęz. białoruskim. 
Estonia 

Rachwa Hääl — organ КС KP Estonii, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Estońskiej SRR. 
Tallinn, zał. 1940; ukazuje się 6 razy w tygodniu w jęz. estońskim. 

Sowietskaja Estonija — organ КС KP Estonii, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Estoń
skiej SRR, Tallinn, zał. 1940; wychodzi 6 razy w tyg. 
Federacja Rosyjska 

Leningradskaja Prawda — organ Komitetu Okręgowego i Miejskiego KPZR, Leningrad, 
zał. 1913; 6 razy w tygodniu. 

Moskowskaja Prawda — organ Komitetu Okręgowego i Miejskiego KPZR, Moskwa, zał. 1920; 
б razy w tygodniu. 

Wieczerniaja Moskwa — organ Komitetu Okręgowego i Miejskiego KPZR, Moskwa, zał. 
1923; 6 razy w tygodniu. 
Gruzja 

Komunisti — organ КС KP Gruzji, Tbilisi, zał. 3.VI.1921: 6 razy w tygodniu w jęz. gruzińskim. 
Zaria Wostoka ~ organ КС KP Gruzji, Tbilisi, zał. 1922; 6 razy w tygodniu. 

Kazachstan 
Kazachstanskaja Prawda — organ КС KP Kazachstanu, Rady Najwyższej i Rady Ministrów 

Kazachskiej SRR, Ałma Ata; zał. 1922; 6 razy w tygodniu. 
Socialistik Kazakstan — organ КС KP Kazachstanu, Rady Najwyższej i Rady Ministrów 

Kazachstańskiej SRR, Ałma Ata, zał. 1921; 6 razy w tygodniu w języku kazachskim. 
Kirgiz ja 

Sowietskaja Kirgizija — organ КС KP Kirgizji, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Kirgiskiej 
SRR, Frunze; zał. 1925; 6 razy w tygodniu. 

Sowiettik Kyrgyzstan — organ КС KP Kirgizji, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Kirgiskiej 
SRR, Frunze, 6 razy w tygodniu w jęz. kirgiskim. 

http://Sowetak.au
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Litwa 
Czerwony Sztandar — organ КС KP Litwy, Wilno; 6 razy w tygodniu w jęz. polskim, 
Sowietskaja Litwa — organ КС KP Litwy, Prezydium Rady Najwyższej i Rady Ministrów 

Litewskiej SRR, Wilno; zał. 1940, 6 razy w tygodniu. 
Tiesa — organ КС KP Litwy, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Litewskiej SRR, Wilno; 

zał. 1917; 6 razy w tygodniu w języku litewskim. 
Łotwa 

Cina — organ КС KP Łotwy i Rady Najwyższej Łotewskiej SRR, Ryga, zał. 1904; ukazuje 
się 6 razy w tygodniu w jęz. łotewskim. 

Sowietskaja Łatwija — organ КС KP Łotwy, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Łotewskiej 
SRR, Ryga; zał. 1940; 6 razy w tygodniu. 
Mołdawia 

Moldowa Socialista — organ КС KP Mołdawii Rady Najwyższej Mołdawskiej SRR, Kiszy-
niów; zał. 1924; 6 razy w tygodniu w jęz. rumuńskim. 

Sowietskaja Moldawija — organ КС KP Mołdawii i Rady Najwyższej Mołdawskiej SRR, 
Kiszyniów; zał. 1940; 6 razy w tygodniu. 
Tadżykistan 

Kommunist Tadżykistanu — organ КС KP Tadżykistanu i Rady Najwyższej Tadżyckiej SRR, 
Duszanbe; zał. 1929; 6 razy w tygodniu. 

Toczikistoni Sowieti — organ КС KP Tadżykistanu i Rady Najwyższej Tadżyckiej SRR, 
Duszanbe; zał. 1925; 6 razy w tygodniu w języku tadżyckim. 
Turkmenia 

Sowiet Turkmenistany — organ КС KP Turkmenii, Rady Najwyższej i Rady Ministrów 
Turkmeńskiej SRR, Aszchabad, zał. 1920; 6 razy w tygodniu w jęz. turkmeńskim. 

Turkmenskaja Iskra — organ КС KP Turkmenii i Rady Najwyższej Turkmeńskiej SRR, 
Aszchabat; 6 razy w tygodniu. 
Ukraina 

Prawda Ukrainy — organ КС KP Ukrainy, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Ukraińskiej 
SRR, Kijów, zał. 1938; 6 razy w tygodniu. 

Radianska Ukraina — organ КС KP Ukrainy, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Ukraiń
skiej SRR, Kijów, zał. 1920; 6 razy w tygodniu w jęz. ukraińskim. 
Uzbekistan 

Kyzyl Uzbekistan — organ КС KP Uzbekistanu, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Uzbeckiej 
SRR, Taszkent; 6 razy w tygodniu w jęz. uzbeckim. 

Prawda Wostoka — organ КС KP Uzbekistanu, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Uzbeckiej 
SRR. Taszkent; zał. 1925; 6 razy w tygodniu. 

Czasopisma 

W roku 1966 na 100 mieszkańców ZSRR przypadało 48 egzemplarzy wydań cza-
sopiśmienniczych, podczas gdy jeszcze w roku 1960 — 22 egzemplarze, a w roku 
1965 — 37 egz. 

Ta tendencja rozwojowa w produkcji czasopism jeszcze bardziej zaznaczyła się 
w roku bieżącym. Oto nieoficjalne dane (tabela nr 11) z pierwszego półrocza br. 
opublikowane przez „Sojuzpieczat" w miesięczniku Rasprastrantenie pieczati. Wy
nika z nich, że od roku ubiegłego jednorazowy nakład czasopism wzrósł z 93,8 min. 
do blisko 125 min. egzemplarzy. 

Wzrost jednorazowy i rocznego nakładu czasopism, który ukazaliśmy już w ta
beli nr 2 spowodował jednocześnie powiększenie nakładu jednego numeru czaso-

Tabela U: Nakłady czasopism w 1967 r. w podziale na typy wydań, zasięg terytorialny 
i formy rozprowadzania w min. egzemplarzy 

Typ czasopisma 

Centralne 
Republikańskie 
Obwodowe, dzielnicowe, auto

nomiczne socjalistycznych 
republik rad 

Razem 

Nakład prenumerowany 

ogółem 

82,3 
24,6 

2,0 

108,9 

w tej ilości 
na wsi 

23,8 
12,7 

0,8 

37,3 

Sprzedaż 
kioskowa 

12,0 
3,0 

0,6 

15,6 

Łączny 
nakład 

94,3 
27,6 

2,6 

124,5 
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pisma z 94,5 tys. egz. w 1965 — do 123,1 tys. w 1966. Objętość czasopism powiększyła 
się o blisko 2 miliony arkuszy drukarskich, czyli o 34,9%, a przy porównaniu z ro
kiem 1940 — objętość wzrosła przeszło 9-krotnie. 

Analiza czasopism pod względem częstotliwości (periodyczności ich ukazywania 
się) wykazuje, że w 1966 podstawowa ilość edycji czasopiśmienniczych, bo aż 93% 
ogólnej ilości tytułów i 98°/o jednorazowych nakładów przypada na czasopisma 
ukazujące się z częstotliwością od raz w tygodniu do raz na 2 miesiące. Szczegółowy 
podział czasopism według częstotliwości ich ukazywania się obrazuje tabela nr 12. 

T a b e l a 12: Periodyczność czasopism w 1966 r. 

tygodniki 

ukazujące się 3 razy w m-cu 

dwutygodnik i 

miesięczniki 

dwumies ięcznik i i ukazujące się 
8—10 razy w roku 

k w a r t a l n i k i i ukazujące się 3 razy 
w roku 

pół rocznik i 

R a z e m 

Ilość 
t y t u ł ó w 

8 

2 

47 

702 

239 

67 

4 

1069 

P r o c e n t og. 
ilości ty

tu łów 

0,7 

0,2 

4,4 

65,7 

22,3 

6,3 

0,4 

100,0 

N a k ł a d j e d 
n o r a z o w y 

(w tys . egz.) 

2 912 

4 400 

10179 

69 670 

2 961 

575 

341 

91038 

P r o c e n t 
ogólnej 

ilości n a 
k ładu 

3,2 

4,8 

11,2 

76,5 

3,3 

0,6 

0,4 

100,0 

W ubiegłych dwóch latach szczególnie wzrósł jednorazowy nakład wielkich ma
sowych czasopism. Tak np. jednorazowy nakład czasopisma Służba byta powiększył 
się 7,2 razy; Wokrug swieta— 5 razy; Nauka i żyzń — 4,1 razy; Zdorowie — o 3,7 
razy; Politiczeskoje sam,oobrazowanie — 2,5 razy; Komsomolskcja żyzń — 2,3 razy; 
Junost — 2 razy; Partijnaja żyzń — 1,4 razy. Powiększyły się również nakłady 
czasopism,a Technika mołodicży, Kommunist, Ogoniok i innych. 

Z pewnością nie znajdzie się w ZSRR takiej gałęzi gospodarki narodowej, nauki, 
techniki i kultury, która nie miałaby swego czasopisma. 

Wśród nich są i takie, które powstały w dalekiej przeszłości. Na przykład Gor-
noje dieło — czasopismo założone 142 lata temu, Sadowodstwo — w 1838, Wokrug 
swieta — w 1861, miesięcznik Ministerstwa Gospodarki Wiejskiej — Koniewodstwo 
i konnyj sport — w 1842. 

Jakość informacji podawanych w czasopismach i uniwersalność ich tematyki 
przysparzają im z roku na rok coraz większej ilości czytelników. W roku bieżącym 
19 czasopism osiągnęło już jednorazowy nakład przekraczający milion egzempla
rzy. Wśród nich: Rabotnica — 10 min., Murziłka — 5,6 min., Kriestianka — 5,2 min., 
Wiesiełyje kartinki — 5 min., Krokodil — 4,6 min., Roman gazieta — 3 min., So-
wietskij ekran — 2,8 min., Wokrug swieta — 2,6 min., Służba byta — 2,5 min., 
Ogoniok — 2 min., Junost — 2 min., Za ruliem — 2 min., Technika molodieży — 
1,55 min., Politiczeskoje samoobrazowanie — 1,5 min., Smiena — 1,1 min., Radio — 
1,05 min. egzemplarzy. 

W ostatnich latach obserwuje się szczególny wzrost ilości czasopism informacyj
nych i naukowo-popularnych. Dokonująca się w ZSRR rewolucja kulturalna pobu
dziła w najszerszych masach narodu niebywały pęd do nauki, do głębokiego, grun
townego poznania zjawisk otaczającego świata. 
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O rozwoju naukowej myśli w ZSRR może świadczyć zawartość czasopism nau
kowych, których ukazuje się obecnie w Związku Radzieckim przeszło 120. Naświe
tlają one stan i rozwój nauki w kraju i za granicą. Osiągnięcia naukowe i wyna
lazki popularyzowane są równie szeroko poprzez przeszło 40 czasopism popularno-
-naukowych. Oto wymowne dane, nie wymagające komentarza: nakłady niektórych 
czasopism popularno-naukowych osiągnęły siedmiocyfrowe wielkości, dostępne 
niegdyś tylko dużym dziennikom. Czasopismo Zdorowie zyskało sobie w tym roku 
3 miliony nowych prenumeratorów i drukuje się obecnie w ośmiu milionach na
kładu. Czasopismo to popularyzuje zagadnienia medycyny wśród milionów obywateli, 
uczy ich zasad profilaktyki i troski o zdrowie. 

Naukowo-popularne czasopismo Nauka i żyzń — wyjaśniające osiągnięcia nauki 
i techniki w badaniu kosmosu, w światowym wykorzystaniu energii atomowej, 
zastosowaniu nowych materiałów w przemyśle, biologii, medycynie i innych gałę
ziach wiedzy — powiększyło swój nakład w ciągu ostatnich 5 lat prawie 23 razy 
i ukazuje się obecnie w ilości 3,6 min. egzemplarzy. Imponujący nakład czasopisma 
Wokrug swieta wzrósł od ubiegłego roku o milion egzemplarzy. Podobnie skoczyły 
ilościowo nakłady czasopism, które dawno już zdobyły sobie szerokie audytorium: 
Techniki molodieży, Znanie — silą i inne. Trzeba zaznaczyć, że nakłady czasopism 
naukowo-popularnych w ZSRR prześcignęły podobne im tematycznie pisma ame
rykańskie, kolportowane po całym świecie. 

Dużą popularnością wśród szerokiego kręgu czytelników rekrutujących się 
z aktywu partyjnego, komsomolskiego i związkowego, przodujących robotników 
i kołchoźników oraz twórczej inteligencji, czytelników interesujących się aktualny
mi zagadnieniami współczesności, cieszą się czasopisma o tematyce politycznej 
i socjalno-ekonomicznej. Świadczy o tym ich nakład stanowiący 30% ogólnego na
kładu wszystkich wydań periodycznych. Czasopism tych ukazuje się obecnie w ZSRR 
158, a wśród nich 67 w republikach związkpwych. Cztery tylko czasopisma Komi
tetu Centralnego KPZR: Kommunist, Partijnaja żizń, Agitator i Politiczeskoje 
samoobrazowanie rozchodzi się w jednorazowym nakładzie około czterech milio
nów egz. 

Poważną grupę stanowią również czasopisma literacko-artystyczne. Jest ich 
w ZSRR 142, w tym czasopisma broszurowe: Znam ja, Inostrannaja literatura, No
wy j mir, Drużba narodów, Zwiezda — wydawane przez Związek Pisarzy ZSRR; 
Oktjabr, Moskwa, Newa, Sibirskije ogni, Wołga — wydawane przez Związek Pisarzy 
Rosyjskich i jego oddziały; czasopisma Związku Pisarzy republik związkowych: 
Witczina, Literaturnaja Gruzja i inne. Wśród czasopism ilustrowanych niezwykle 
popularne to: Ogoniok, Sowietskij Sojuz, Smiena. 

W Związku Radzieckim wydaje się też 21 (w tej liczbie 16 w republikach związ
kowych) społeczno-politycznych i literacko-artystycznych czasopism dla kobiet. 
Największą popularność zdobyły sobie: Rabotnica i Krestianka. Te dwa czasopisma, 
o łącznym nakładzie 15 min. egzemplarzy, pozostawiły daleko za sobą masowe wy
dawnictwa zagraniczne tego typu. 

Dumą wszystkich ludzi radzieckich są osiągnięcia ich ojczyzny w zakresie szkol
nictwa. Co piąty obywatel ZSRR uczy się. Dużą pomoc nauczycielom, studentom, 
uczącym się i ich rodzicom] przynosi więc 46 czasopism poświęconych oświacie 
narodowej. Szczególną poczytnością wśród nich cieszy się Sjemia i szkoła o jedno
razowym nakładzie przekraczającym 1,5 min. egzemplarzy. 

Ważną rolę w dalszym rozwoju wszystkich dziedzin rolnictwa i gospodarki hodo
wlanej oraz w zakresie powiększenia produkcji rolnej — odgrywają czasopisma 
poświęcone zagadnieniom gospodarki wiejskiej. Wydawnictwo „Kolos" wydaje dla 
wsi 38 specjalistycznych czasopism. Oprócz tego 32 czasopisma tego typu ukazuje 
się w republikach związkowych i 5 czasopism strefowych w RFSRR. Jednorazowy 
nakład wszystkich tych czasopism przekroczył w bieżącym roku 3 miliony egzem
plarzy. 

W tej dużej ilości czasopism o ogromnych nakładach znajdują się również czaso
pisma dziecięce, młodzieżowo-komsomolskie, wydawnictwa związane z zagadnie
niami kultury i sztuki, a także czasopisma medyczne i sportowe. 

C z a s o p i s m a : 
Ekonomiczeskaja gazieta — organ КС KPZR. Moskwa, zał. V. 1960; tygodnik. 
Inostrannaja litieratura — miesięcznik literacki wydawany przez Związek Pisarzy Radziec-

Jcich, Moskwa. 
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Iskusstwo — miesięcznik wydawany przez Ministerstwo Kultury. Akademie Sztuki ZSRR 
i Związek Artystów Radzieckich, Moskwa, zał. 1933. 

Junost — organ Związku Pisarzy Radzieckich, Moskwa, zał. 1955; miesięcznik literacko-arty-
styczny i społeczno-polityczny. 

Kommunist — organ teoretyczny i polityczny КС KPZR; Moskwa, zał. 1IV1924 ot. Bolsze
wik; od 1952 ukazuje się pod obecnym tytułem 18 razy w roku. 

Komsomolskaja żyzń — organ КС Komsomołu, Moskwa, zał. 1958; magazyn informacyjny; 
2 razy w miesiącu. 

Krokodil — czasopismo satyryczne; Moskwa, zał. 1922; 3 razy w miesiącu. 
Litieraturnaja gazieta — organ Związku Pisarzy Radzieckich, Moskwa, zał. 1929 lako gazeta 

(ukazywała się 3 razy w tygodniu); od 4 11967 tygodnik. 
Mieżdunarodnaja żyzń — miesięcznik naukowo-polityczny wydawany przez Wszechzwiąz-

kowe Towarzystwo ,,Znanije", Moskwa, zał. 1954; ukazuje się w jęz. rosyjskim, angielskim 
i francuskim. 

Mirowaja ekonomika i mieżdunarodnoje otnoszenija — miesięcznik wydawany przez Instytut 
Ekonomiki Światowej i Stosunków Międzjoiarodowych Akademii Nauk ZSRR, Moskwa. 

Mołodaja gwardija — organ КС Komsomołu, Moskwa, zał. 3922; miesięcznik. 
Nowoje wremia — tygodnik poświęcony zagadnieniom polityki zagranicznej; Moskwa, zał. 

1943; ukazuje się w 7 wersjach: rosyjskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, 
polskiej i czeskiej. 

Nowyj mir — organ Związku Pisarzy ZSRR, Moskwa, zał. 1924; miesięcznik literacko-arty-
styczny i społeczno-polityczny. 

Ogoniok — tygodnik ogólnoinformacyjny, Moskwa, zał. 11 V 1923. 
Oktiabr — miesięcznik Związku Pisarzy ZSRR, Moskwa, zał. 1924. 
Radjanska żinka — miesięcznik wydawany przez Ukraińską Radę Związków Zawodowych 

i Ukraiński Związek Pisarzy; Kijów. 
Smena — organ КС Komsomołu, Moskwa, zał. 1924; ukazuje się 2 razy w miesiącu. 
Sowietskij sojuz — miesięcznik; Moskwa, zał. 1930; ukazuje się w językach: rosyjskim, 

angielskim, arabskim, chińskim, fińskim, francuskim, hindi, hiszpańskim, japońskim, koreań
skim, mongolskim, niemieckim, rumuńskim, serbo-chorwâckim, urdu, węgierskim i wiet
namskim. 

Sowietskije profsojuzy — organ WCSPS; Moskwa, zał. 1945; ukazuje się 2 razy w miesiącu. 
Sowietskoje gosudarstwo i prawo — teoretyczny miesięcznik prawniczy wydawany przez 

Państwowy Instytut Prawa Akademii Nauk ZSRR, Moskwa. 
Sowiety diepulatow trudiaszczichsia — miesięcznik, Moskwa, zał. 1957. 
Wokrug swieta — tygodnik ogólnoinformacyjny, Moskwa. 
Woprosy istorii — miesięcznik, Moskwa. 
Za rubieżom — tygodnik, Moskwa. 

Prasa dla zagranicy 

Związek Radziecki jest olbrzymim eksporterem prasy przeznaczonej dla odbiorcy 
zagranicznego. Każdy z wydawanych tytułów o szerokiej tematyce politycznej, 
gospodarczej i kulturalnej w sumie prezentuje współczesny obraz ZSRR. 

17 dzienników dla zagranicy w 8 językach i 50 czasopism w 15 językach — osiąga 
obecnie ponad 1,6 min. egzemplarzy nakładu jednorazowego, a blisko 67 min. na
kładu w ciągu roku. 

W okresie pierwszych 10 lat po rewolucji, w 1927, prenumerata na radzieckie 
czasopisma za granicą była b. niska; przykładowo, po jednym prenumeratorze miały 
takie czasopisma: Żurnał prikładnoj fiziki, Matematiczeskij sbornik, Ruski j zooło-
giczeskij żurnał. Pewna ilość czasopism rozprowadzana była ponadto w drodze 
Wymiany, ale prawie wszystkie zagraniczne instytucje i uczelnie zadawalały się 
niewielką ilością otrzymywanych naukowych wydawnictw radzieckich. Biblioteki 
naukowe nie przywiązywały zbyt wielkiej wagi do posiadania literatury radziec
kiej. W tymże roku 1927 w Kanadzie był jeden prenumerator na radzieckie wy
dania periodyczne, w Norwegii — 2 w Szwecji — 3. 

Zainteresowanie radziecką prasą wzrastało wraz z ekonomicznymi i kultural
nymi osiągnięciami Kraju Rad. Na początku lat trzydziestych zaczęły wychodzić 
masowo radzieckie gazety i czasopisma w językach: angielskim, francuskim, nie
mieckim: Moscow News, Journal de Moscou, SSSR na strojkie, Mieżdunarodnaja 
literatura i inne. Wydawnictwa te znacznie rozszerzyły zakres informacji o życiu 
i osiągnięciach ludzi radzieckich dla szerokiego kręgu odbiorców zagranicznych. 

Hitlerowska napaść znacznie zahamowała dostawę prasy dla zagranicy. Wiele 
gazet i czasopism zawieszono. Jednak za cenę ogromnego wysiłku dziennikarzy, 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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drukarzy, pracowników „Mieżdunarodnoj knigi" i ,,Sojuzpieczati" już w 1943 ilość 
rozprowadzanych egzemplarzy radzieckich wydań periodycznych zrównała się ze 
stanem przedwojennym, a następnie przewyższyła go. W bardzo ciężkim dla ZSRR 
roku 1942 z Moskwy wysłano za granicę około 1,8 min. egzemplarzy gazety Moscou 
News. W styczniu 1942 w Londynie zaczął wychodzić w języku angielskim ra
dziecki tygodnik. Obecnie Agencja Prasowa Nowosti (APN) rozpoczęła publikacje 
za granicą 34 czasopism, zapoznających czytelników z materiałami o Związku Ra
dzieckim, drukowanymi w ich rodzimych językach. Niedawno przybyło nowe wy
dawnictwo APN — przegląd radzieckiej prasy Sputnik, ukazujący się w języku 
rosyjskim, angielskim i japońskim. Zawiera on najbardziej interesujące materiały 
publikowane we wszystkich radzieckich czasopismach i gazetach. 

Wystrzelenie na orbitę pierwszego radzieckiego satelity ziemi w październiku 
1957 rozpoczęło okres olbrzymiego zainteresowania drukowanym słowem z ZSRR. 
Już w następnym roku — 1958 — eksport czasopism radzieckich do krajów kapi
talistycznych znacznie wzrósł. Nastąpiło w tych krajach „odkrycie" literatury ra
dzieckiej. „Mieżdunarodnaja kniga" zaczęła corocznie przyjmować zamówienia 
i przyjmuje do dziś setki tysięcy zamówień na czasopisma i gazety radzieckie. 
Wzrosło też zapotrzebowanie na radzieckie wydania periodyczne w rozwijających 
się krajach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Obserwuje się tam dążenie do wy
korzystania radzieckich osiągnięć technicznych i naukowych w rozwiązywaniu 
własnych problemów gospodarczych. 

W ostatnich 10 latach w ekonomicznie rozwiniętych krajach kapitalistycznych, 
w tej liczbie w Anglii, Francji, Niemieckiej Republice Federalnej, Stanach Zjedno
czonych, Włoszech i Japonii a także w Australii (która długo nie przejawiała specjal
nej aktywności w tej dziedzinie) wiele zrobiono dla uzupełnienia w bibliotekach 
naukowych zbiorów radzieckich książek i wydań periodycznych. Jedna z naj
większych bibliotek amerykańskich — Biblioteka Kongresowa w Waszyngtonie — 
otrzymuje większość radzieckich wydawnictw znajdujących się w spisie katalogo
wym „Sojuzpieczati". Samych tylko starych i współczesnych gazet radzieckich 
przechowywanych w tej bibliotece liczy się na 650 tytułów. Narodowa Biblioteka 
angielska prenumeruje rocznie 300—400 naukowych i technicznych czasopism 
radzieckich. „Mieżdunarodnaja kniga" prowadzi eksport periodyków radzieckich 
do przeszło 100 krajów. 

Zainteresowanie literaturą radziecką umiejętnie wykorzystują zagraniczne wy
dawnictwa i służby informacyjne. Tłumaczą one na języki zachodnioeuropejskie — 
głównie angielski — 200 naukowych i technicznych czasopism. W USA, Anglii, 
Holandii i niektórych innych krajach istnieje wiele specjalnych instytucji powo
łanych do referowania i przekładów artykułów z prasy radzieckiej. 

Zainteresowanie prasą radziecką nie ogranicza się obecnie tylko do wydawnictw 
współczesnych. Większe biblioteki uniwersyteckie i publiczne krajów kapitalistycz
nych, które nie kompletowały wydawnictw radzieckich w latach międzywojennych, 
dopiero teraz rozpoczęły ich poszukiwania, gdy większość tych wydawnictw stała 
się już rzadkością bibliograficzną Niektóre większe firmy i biblioteki USA, Anglii 
i NRF, wykorzystując technikę mikrofilmową, rozpoczęły wydawać stare książki, 
gazety i czasopisma, w tej liczbie przedrewolucyjną literaturę rosyjską i wydaw
nictwa z pierwszych lat po rewolucji. Np. nowojorska biblioteka publiczna sprzedaje 
mikrofilmy czasopism: Bolszewik z okresu lat 1924—1939, Kommunisticzeskij ini er-
nacjonał z lat 1919—1943 i innych. Do wydawnictw tego rodzaju wykorzystywana 
jest również technika fotoofsetowa. Np. amerykańska firma Krauz przedrukowała 
w rozmiarach oryginału Dokłady Akademii Nauk SSSR z lat 1933—1947. Oczywiście 
większość tych przedruków dokonywana jest ze specjalnym przeznaczeniem. Otrzy
mują je głównie tak zwani eksperci antykomunistycznej i antyradzieckiej propa
gandy. Niemniej jednak sam fakt przedruku starych wydawnictw jest świadectwem 
wzrostu zainteresowania zagranicy prasą radziecką. 

W pierwszej połowie 1957 w Polsce rozprowadzono 1330 tytułów gazet i czasopism 
radzieckich o łącznym nakładzie jednorazowym 1 min. egz. Większość prasy ekspor
towanej z ZSRR stanowiły pisma popularnonaukowe z różnorodnych dziedzin 
nauki i techniki. Z dzienników radzieckich największą poczytność miały Prawda 
i Izwiestia; z pism literackich: Sowietskaja kultura i Literaturnaja gazieta; z cza
sopism: Ogoniok, Krokodil, Niewa, Nowyj mir; ze społeczno politycznych: Za ru-



50-LECIE REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ 83 

bieżom i Nowoje wremia. Dużą poczytność zyskały sobie również czasopisma specja
listyczne, naukowe i techniczne oraz pisma dla młodzieży i dzieci, m. in. Pionier, 
Technika molodieży i dla najmłodszych czytelników — Murzilka. 

Drukowany w Polsce magazyn Kraj Rad rozprowadzany jest w 130 tys. egzem
plarzy. 

W początkach roku wprowadzony został na rynek polski nowy miesięcznik 
Sputnik, dający przegląd prasy radzieckiej. Ponadto zapowiedziany jest w najbliż
szym czasie nowy tytuł Wiek XX i mir. Będzie to miesięcznik poświęcony proble
matyce pokoju na świecie. 

Szczegółowy wykaz ilości tytułów i nakładów prasy drukowanej dla zagranicy, 
dają tabele 13 i 14. 

T a b e l a 13: Gazety dla zagranicy w językach obcych w 1966 r. 

Gaze ty d r u k o w a n e 
w językach obcych 

Angielski 
F rancusk i 
Greck i 
Hiszpański 
Koreańsk i 
Niemiecki 
Polski 
Węgierski 

R a z e m 

Ilość ty tu łów 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
4 

17 

Ilość 
wydanych 
n u m e r ó w 

52 
52 

156 
52 

517 
417 
755 
774 

2 775 

Nak ład 
j e d n o r a z o w y 
(w tys . egz.) 

267 
53 
4 

12 
18 

208 
32 
34 

628 

Nakład 
roczny 

(w tys . egz.) 

13 879 
2 761 

624 
624 

4 669 
12 755 

8 691 
8 347 

52 350 

T a b e l a 14: Czasopisma dla zagranicy w językach obcych w 1966 r. 

Czasopisma d r u k o w a n e 
w językach obcych 

Angielski 
Arabsk i 
F ińsk i 
F rancusk i 
Hiszpański 
Języki Indi i : 

Urdu 
Hindu 

Japońsk i 
Koreańsk i 
Mongolski 
Niemiecki 
Polski 
S e r b o - C h o r w a c k i 
Węgierski 
Czasopisma d r u k o w a n e w dwu 

i więcej językach 

R a z e m 

Ilość 
t y tu łów 

8 
2 
1 
8 
6 

1 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
1 
2 

4 

50 

Ilość 
w y d a n y c h 
n u m e r ó w 

128 
24 
12 

128 
112 

12 
24 
24 
24 
24 

116 
24 
12 
24 

16 

704 

Nak ład 
j e d n o 
r a z o w y 

(w tys . egz.) 

298 
21 
14 
54 
98 

5 
87 
20 

5 
93 

140 
30 

4 
131 

4 

1004 

Nakład 
roczny 

(w tys . egz.) 

4 813 
257 
168 
870 

1494 

56 
1044 

238 
64 

1 113 
2 224 

366 
43 

1576 

17 

14 343 

6* 
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Baza poligraficzna 
Związek Radziecki jest obecnie największym wydawcą świata. Jednak przemysł 

poligraficzny, który otrzymał po Rosji carskiej całkowicie przestarzałą bazę dru
karską, mimo niezwykle szybkiego tempa rozwoju i unowocześniania się — nie 
zaspokaja jeszcze całkowicie wymagań współczesności. Nawet wybudowanie i zre
konstruowanie w ubiegłej pięciolatce ponad 20 dużych zakładów gazetowych tylko 
częściowo polepszyło sytuację. Zniesienie stosowanych jeszcze do niedawna ogra
niczeń prenumeraty gazet i czasopism spowodowało tak gwałtowny wzrost czytel
nictwa prasy, że przemysł poligraficzny z ogromnym wysiłkiem nadąża z produkcją 
słowa drukowanego. 

W okresie władzy radzieckiej zbudowano wiele zakładów typograficznych i kom
binatów poligraficznych. Tylko w latach 1965 i 1966 zorganizowano około 900 no
wych drukarń rejonowych. Zakłady typograficzne znajdują się obecnie we wszyst
kich wielkich miastach i w wielu osiedlach wiejskich. Wiele z nich odznacza się 
nową techniką. Na przykład wydajność oddziału zecerskiego w moskiewskim kom
binacie poligraficznym Izwiestii pozwala na złamanie sześciostronicowego numeru 
gazety w ciągu 2—2,5 godzin. Stereotypia przygotowuje jednocześnie odlewy 10 ko
lumn z tym, że z każdej strony wykonuje się natychmiast około 100 matryc. W; ciągu 
16 minut po podpisaniu przez redakcję odbitek do druku, stereotypia oddaje gotowe 
odlewy kolumn na maszyny rotacyjne, które mogą wydrukować półmilionowy na
kład czterostronicowej gazety dla czytelników Moskwy w ciągu 45 minut, a przy 
objętości sześciu kolumn — w ciągu 65 minut. 

Jak już pokazywaliśmy to na przykładzie Prawdy, druk gazet centralnych czę
ściowo tylko odbywa się w wielkich kombinatach poligraficznych Moskwy. Wraz 
z rozwojem linii lotniczych w ZSRR powstały bowiem nowe możliwości szybkiej 
dostawy matryc do zakładów poligraficznych w dziesiątkach dalekich miast. 
Pierwszy taki punkt został zorganizowany w Leningradzie w roku 1935, a następny 
w 1937 roku w Rostowie. 11 lipca 1938. Izwiestie rozpoczęto drukować w Kijowie 
i z 5 tysięcy nakładu pierwszych numerów do końca tegoż roku nakład wzrósł do 
105 tys. egzemplarzy. Sieć lokalnych punktów drukujących prasę centralną szybko 
powiększała się. Matryce wysyłane są do Leningradu, Kijowa, Omska, Swierdłowska, 
Nowosybirska, Krasnojarska, Irkucka, Chabarowska, Kujbyszewa, Rostowa nad 
Donem, Wołgogradu, Krasnodaru, Woroneża, Charkowa, Dniepropietrowska, Odessy, 
Lwowa, Mińska, Ałma-Aty, Taszkentu, Baku, Tbilisi, Kazania, Wilna, Symferopola, 
Saratowa, Celinogradu, Zaporoża, Władywostoku, Gorkij, Doniecka, Czelabińska, 
Perm u. 

Obecnie z matryc dostarczanych samolotami — drukuje się 16 centralnych gazet. 
Tak np. matryce Prawdy dostarcza się do 40 miast kraju, Izwiestii — do 34 miast 
itd., przy czym większa część ich nakładu nie jest drukowana w Moskwie. Tylko 
1,6 min. egzemplarzy gazety Izwiestia drukuje się w Moskwie. W Kijowie np. dru
kuje się 635 tys. egz., w Mińsku — 330 tys., w Leningradzie, Swierdłowsku, Doniecku, 
Charkowie — po 240 do 275 tys. egzemplarzy. 

Tym samym sposobem jest drukowana i rozprowadzana Komsomolska prawda — 
poprzez 31 kombinatów poligraficznych; Sielska ja zyzń — 25; Sowietskij sport 
i Trud — 18 itd. Łącznie zdecentralizowanym systemem drukuje się około 58°/o na
kładów gazet centralnych i 9,5'Vo nakładów czasopism centralnych w siedmiu poza-
stołecznych drukarniach. 

Dostawa matryc samolotami znacznie przyśpiesza kolportaż prasy. Jednak w ta
kich oddalonych rejonach, jak Chabarowsk, gdzie różnica czasu między Moskwą 
wynosi 7 godzin, prasa dociera wprawdzie w tym samym dniu, ale dopiero późnym 
wieczorem. Średnia różnica czasu między rozpoczęciem druku gazet centralnych 
w Moskwie i na peryferiach wynosi około 6 do 8 godzin, a przy nie sprzyjających 
warunkach meteorologicznych — powiększa się jeszcze bardziej. W mgliste dni 
matryce wiele godzin leżą w portach lotniczych, czekając na polepszenie warunków 
atmsosferycznych. 
Jeżeli do tego dodamy, że w wielu drukarniach proces druku z powodu niedosko
nałości techniki rozciąga się niekiedy do 8—12 godzin, łatwiej będzie zrozumieć 
przyczyny opóźnienia kolportażu prasy centralnej w wielu miastach republikań
skich, krajowych i obwodowych. 
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W związku z tym, że dalszy planowy wzrost nakładów prasy do 320 milionów 
egzemplarzy jednorazowego nakładu w 1971 jeszcze bardziej skomplikowałby i tak 
dostatecznie trudną sytuację bazy poligraficznej, przedsięwzięto już kroki zmierza
jące do zabezpieczenia wzrastających zadań. Komitet Prasy przy Radzie Ministrów 
ZSRR przy współudziale przeszło 40 organizacji oraz 19 ministerstw i resortów, 
opracował kompleksowy plan prac naukowo-badawczych w poligrafii i przemyśle 
budowy maszyn poligraficznych na lata 1966—1970. Realizacja tych planów pozwoli 
zwiększyć wydajność przemysłu poligraficznego w produkcji gazet z 24 miliardów 
egzemplarzy w 1965 do 50 mld. w 1970 i tym samym zabezpieczyć nie tylko planowy 
wzrost nakładów gazet o 40°/o, ale stworzyć również rezerwy dla dalszego zwiększa
nia nakładów gazet i ich objętości. Podobnie — dla zwiększenia nakładów czaso
pism o 50l0/o tj . do 2,24 mld. egzemplarzy, moc produkcyjna drukarń wzrośnie o 4 mi
liardy arkuszo-odbitek. 

W najbliższych latach przewiduje się rozbudowę istniejących zakładów poligra
ficznych (takich, jak kombinaty Prawdy, Izwiestii) oraz zbudowanie nowych zakła
dów typograficznych w Kijowie, Baku, Krasnodarze, Mińsku, Tbilisi, Charkowie, 
Ałma-Acie, Lwowie, Gorkim, Rydze, Swierdłowsku, Kiszyniewie, Taszkiencie, Cha-
barowsku, Nowosybirsku, Leningradzie, Doniecku i innych ośrodkach. Wszystkie 
wyposażone zostaną w najnowsze, doskonałe urządzenia zecerskie, maszyny dru
karskie, a także mechanizmy kompletujące i ekspediujące prasę. 

Przewiduje się dalszy rozwój systemu szybkościowego przekazu gazet poprzez 
sieć łączności. Już obecnie w związku z tym pracownicy Naukowo-Badawczego 
Instytutu Łączności intensywnie pracują nad udoskonaleniem tej nowej metody 
dostawy matryc poprzez przewody. Przekazanie i przyjęcie drogą fototelegraficzną 
jednej kolumny w taki sposób zajmuje zaledwie 20 minut. Pierwsze przekazy kolumn 
fototelegrafem przeprowadzone zostały na linii Moskwa—Leningrad, a obecnie, na 
50-lecie władzy radzieckiej, system ten wykorzystuje się do przekazu kolumn gazet 
centralnych: Prawdy, Izwiestii, Sowietskoj Rossiji, Komsomolskiej prawdy, Siel-
skoj żyzni — do Leningradu, Nowosybirska, Taszkentu, Kijowa, Mińska, Swier-
dłowska i innych większych miast. 

Obok budowy nowych zakładów poligraficznych i renowacji już istniejących, 
najbardziej aktualnym problemem jest wyposażenie tych zakładów w możliwie 
najnowocześniejszą technikę. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie szybkości 
druku. Obecnie jest już rzeczą normalną szybkość wynosząca 20 tys. obrotów na 
godzinę. Nowe zakłady powinny być wyposażone w urządzenia techniczne pozwa
lające na druk z szybkością 35 tys. obrotów na godzinę i więcej. Spowoduje to 
jednocześnie konieczność zsynchronizowania z kompleksową mechanizacją urządzeń 
podających papier i udoskonaleniem ekspedycji. Prace w tej dziedzinie zapoczątko
wano w 1966. Zakłada się, że w bieżącym pięcioleciu rozwiąże się problemy tech
nologii, oprzyrządowania i materiałów dla szybkiego druku gazet centralnych i ich 
dodatków w kolorach. 

W bieżącym roku poddany zostanie próbom nowy agregat GAU-2, który pozwoli 
na druk wielokolorowy gazet (4 kolory na pierwszej stronie i 2 na odwrocie). Za
stosowanie specjalnego aparatu falcującego pozwoli na otrzymywanie gazet zarówno 
w formacie A-2, jak też w formacie A-3 z jednoczesnym szyciem stron. W okresie 
1967—1970 przewiduje się budowę około 200 rotacyjnych agregatów typu GAU. 
Ponadto w roku 1967 rozpocznie się budowę szybkościowego agregatu rozwijającego 
druk z szybkością 40 tys. obrotów na godz. Ponad kilkadziesiąt maszyn zostanie 
zakupionych w NRD w firmie „Plamag". 

Jednocześnie przebiegają prace nad podniesieniem jakości materiałów poligra
ficznych, a więc papieru, farb drukarskich i aparatury pomocniczej, takiej jak 
automatyczne wyciągi do kolorowych zdjęć fotograficznych, nad mechanizacją 
i automatyzacją wszystkich procesów poligraficznych. 

Stopniowo zmieniać się będzie forma graficzna gazet. Zakłada się wzrost ilości 
większych nagłówków, tytułów i ilustracji i coraz częstsze wprowadzanie druku 
wielokolorowego. Przewidziane jest też wdrożenie druku gazet techniką offsetową, 
co niewątpliwie otworzy przed produkcją gazet nowe możliwości. 

Wszystko to będzie wymagało ulepszeń w projektowaniu przedsiębiorstw pra
sowych i ekspedycji prasy. Będzie wymagało wykorzystania mechanizacji i auto
matyzacji do podstawowych i pomocniczych procesów produkowania, a także 



86 50-LECIE REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ 

wykorzystania doświadczeń projektowania przedsiębiorstw prasowych w socjalistycz
nych i najbardziej rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Na przykład w Woł-
gogradzie przy projektowaniu nowych zakładów poligraficznych przewidziano już 
oddział ekspedycyjny prasy o powierzchni 1295 m2. Będzie on ekspediował 10 gazet 
centralnych o jednorazowym nakładzie do 2,3 min. egzemplarzy. Dla ekspedycji 
gazet Wjołgogradu przewidziano zainstalowanie zmechanizowanej linii potokowej. 
W Leningradzie przy kombinacie poligraficznym im. Wołodarskiego przewidziano 
budowę nowego oddziału druku gazetowego i zmechanizowanej ekspedycji gazet 
i czasopism, którego powierzchnia będzie miała 1800 m2. Pozwoli to na ekspedycję 
większych ilości gazet w lepszych warunkach pracy. W Gorkim kończy się już 
budowę nowego gmachu poligraficznego przeznaczonego do druku gazet centralnych. 

Niezależnie od rozwoju zdecentralizowanych punktów druku prasy centralnej, 
Moskwa pozostanie podstawowym centrum wydawniczym i ekspedycyjnym gazet 
i czasopism. Moskiewskie oddziały ekspedycyjne ekspediują i będą ekspediowały 
w przyszłości większość wydań periodycznych. Dlatego też do rozszerzenia i unowo
cześnienia zakładów ekspedycyjnych w Moskwie przykłada się dużo wagi. 

W ostatnich latach oddano do użytku nowe zmechanizowane oddziały ekspedycji 
gazet i czasopism przy wydawnictwach Prawda, Krasnaja zwiezda, Mołodaja gwar
dia, przy Czechowskim kombinacie poligraficznym i w oddziale przewozu poczty lot
niska Domiediewo pod Moskwą. Na przykład nowy zmechanizowany oddział ekspe
dycji przy wydawnictwie Prawda, o ogólnej powierzchni produkcyjnej pomieszczeń 
2900 m2, przygotowuje do wysyłki w ciągu doby przeciętnie 1,5 min. egzemplarzy 
czasopism. Ekspedycja przy wydawnictwie- Mołodaja gwardia — o powierzchni 
1500 m2 — wysyła 900 tys. egz., przy czym wydajność ta nie stanowi górnej granicy 
możliwości produkcyjnych oddziału. Organizuje się też olbrzymi oddział ekspedycji 
prasy o powierzchni 3000 m2 przy Kazańskim dworcu kolejowym w Moskwie. 

Ważną rolę w opracowaniu wszystkich problemów związanych z organizacją 
wysyłki prasy, spełniają naukowe placówki łączności, a przede wszystkim spe
cjalistyczne biuro konstrukcyjne Ministerstwa Łączności ZSRR. Biuro to pracuje 
obecnie nad zagadnieniami organizacji i mechanizacji procesów produkcyjnych 
ekspedycji prasy. Szczególny nacisk kładzie się na badania nad najbardziej racjo
nalną technologią ekspedycji gazet i czasopism dla sprzedaży kioskowej, nad 
określeniem efektywności ekspediowania wydawnictw periodycznych w systemie • 
kolportażu adresowego itp. 
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M A T E R I A Ł Y 

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZAK 

ROLA PRASY TURYSTYCZNEJ 
W KRAJU SOCJALISTYCZNYM 

(Na przykładzie tygodnika „Światowid") 

W maju odbyło się w Wflrszawie międzynarodowe sympo
zjum redaktorów prasy turystycznej krajów socjalistycz
nych. To pierwsze tego typu spotkanie odbyło się z okazji 
50 rocznicy Rewolucji Październikowej i Międzynarodowego 
Roku Turystyki. Brali w nim udział przedstawiciele czaso
pism turystycznych z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, 
NRD, Polski, Węgier, Związku Radzieckiego. Wynikiem 
sympozjum było podjęcie wniosków, mających na celu 
usprawnienie i rozszerzenie współpracy dziennikarskiej 
w dziedzinie turystyki. Inicjatorem i organizatorem spotka
nia była redakcja „Światowida". Redaktor naczelny tego 
tygodnika wygłosił referat wstępny, który poniżej druku

jemy w skrócie. 

Rejestr UIOOT (Międzynarodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycz
nych), który spróbował przed paru laty dokonać czegoś w rodzaju światowego spisu 
czasopism turystycznych, wykazuje dziesiątki tytułów. Znalazły się na tej liście 
liczne, ale nie wszystkie czasopisma turystyczne krajów socjalistycznych, obok mie
sięcznika Holiday z USA o jednorazowym nakładzie ponad milion egzemplarzy, 
biuletynów organizacji turystycznych drukowanych nieregularnie po kilkaset sztuk, 
tygodników rozrywkowych i motoryzacyjnych, wreszcie turystyczno-informacyjnych 
wydawnictw reklamowych, rozdawanych bezpłatnie a ukazujących się w miarę 
regularnie. 

Trafność spisu została więc bardzo szybko zakwestionowana. Brak było ujedno
liconej definicji — co to jest prasa turystyczna. I — o ile się orientuję — brak jej 
nadal. FIJET — Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy i Pisarzy Turystycznych — 
sformułowała i przyjęła definicję dziennikarza i pisarza turystycznego. Taką defi
nicję opisową łatwiej było ustalić, bo wystarczyło określić czym dziennikarz bądź 
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pisarz powinien się zajmować, by zostać autorem „turystycznym", co jednak nie 
wyklucza, że będzie zajmował się także twórczością o tematyce kulturalnej, gospo
darczej, sportowej, sądowej itp. 

O wiele trudniej zdefiniować, co to jest prasa turystyczna. I dlatego, że samo 
pojęcie turystyki ulega przekształceniom, i dlatego, że definicja prasy nie jest wy
starczająco precyzyjna, a bywają stosowane różne określenia. 

Proponuję więc przyjąć, że zakres zainteresowania prasy turystycznej obejmuje 
wszystko, co ma ścisły związek z turystyką. Np. jeżeli archeologia, to o tyle, o ile 
wyniki jej pracy mogą być obiektem zainteresowania turystów. To samo odnosi się 
do historii sztuki, przyrodoznawstwa, socjologii, ekonomii, sportu, geografii, komu
nikacji, klimatologii, techniki, higieny, medycyny, kartografii... Obawiam się, że 
wiele dziedzin pominąłem, a i nawet przy dłuższym wymienianiu nie miałbym pewno
ści, czy wszystko zostało uwzględnione. 

O turystyce, jako o dziedzinie wyodrębnionej, w miarę wyraźnie od innych oddzie
lonej, nie sposób więc mówić. Tak więc stale stoimy przed problemem weryfikacji — 
co uznać, że już ma związek z turystyką, a co jeszcze tego związku nie ma. I jeżeli 
poszczególne czasopisma turystyczne różni coś w sposób bardziej zasadniczy, to 
właśnie kryteria weryfikacji, co stwarza zarazem możliwość ożywionej wymiany 
doświadczeń i zadań. 

Siedzę, w miarę możliwości dosyć uważnie, publikacje czasopism i dostrzegam 
w nich trudności, wynikające właśnie z kłopotów z weryfikacją. Już parokrotnie 
dyskutowaliśmy np. w Światowidzie, przy okazji wydawania numerów specjalnych, 
poświęconych zaprzyjaźnionym państwom, bądź poszczególnym regionom u nas 
w kraju, w jakim stopniu .uwzględnić zagadnienia ogólno-społeczno-gospodarcze. 
Wi końcu turysta wyjeżdżający do drugiego kraju, a nawet innego regionu we wła
snym kraju, nie koncentruje swej uwagi wyłącznie na rzadkich okazach flory i fauny, 
na zabytkach architektury, na restauracjach, dancingach, połączeniach komunika
cyjnych itp. Przede wszystkim interesuje go — jak ludzie tam żyją. I pod tym „jak 
tam żyją" mieści się już prawie wszystko — jakie jest zaopatrzenie, co można kupić, 
ile ludzie zarabiają, jaka interesuje ich literatura i sztuka, a także — wcale nie na 
ostatnim miejscu — co ludzie mówią o wielkich i mniejszych problemach współ
czesnego świata. Mam na myśli przede wszystkim turystę z naszych к rajów. Jego 
zainteresowania społeczne są w wysokim stopniu rozbudzone, a zainteresowania 
poznawcze niemałe. 

Te charakterystyczne cechy turystów z państw socjalistycznych wynikają z postę
pującej demokratyzacji życia społecznego, powszechności oświaty i kultury itp., co 
sprzyja kształtowaniu się osobowości bardziej wrażliwych. Osobowości uwolnionych 
od pęt klasowych, kastowości, przesądów i uprzedzeń. Czyli — osobowości nowego, 
socjalistycznego człowieka. 

Nie chcę przez to bynajmniej wydawać generalnych sądów ujemnych o turystach 
z krajów niesocjalistycznych. I tam nie brak ludzi oświeconych, wrażliwych, o roz
budzonych zainteresowaniach społecznych. Ale z moich obserwacji wynika, że 
turyści z krajów naszego regionu, jeżeli się już znajdą w innym kraju, z reguły nie 
omijają muzeów, interesują się życiem współczesnym, chętnie podejmują rozmowy 
na tematy ogólne, które można nazwać rozmowami o charakterze poznawczym. 

Tak więc w naszym wypadku możemy z pełną odpowiedzialnością mówić o ide-
owo-wychowawczej roli naszej turystyki, roli, którą można uznać za wiodącą. Z ta
kim podkreśleniem społecznych aspektów turystyki można spotkać się tylko w kra
jach socjalistycznych. Stąd też podczas wspomnianych dyskusji w Światowidzie 
postanowiliśmy, że będziemy — oprócz informacji i publicystyki o charakterze wy
bitnie socjologizującym — uwzględniać, choć w skromnym zakresie ze względu na 
niedostatek miejsca, także problematykę o charakterze ogólniejszym. 

Po tych uwagach mogę przystąpić do przedstawienia, jak nasz zespół redakcyjny 
Światowida widzi swoje miejsce i rolę w polskiej turystyce. 

Główną i naczelną tezą turystyki polskiej jest służba ludziom pracy i ich rodzi
nom. Jest to oczywiste. Nasze, w czasopismach, zadania zmierzające do tego zasad
niczego celu podlegają stałej weryfikacji, ulepszeniu, w miarę zdobytych doświad
czeń i rosnących możliwości. 

Mimo dużego postępu w zakresie upowszechniania turystyki w Polsce, trzeba 
niestety stwierdzić, że ciągle jeszcze baza — noclegowa, gastronomiczna, handlowa, 
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komunikacyjna itd. — nie nadążają pod względem ilościowym i jakościowym za 
rosnącym bezustannie zapotrzebowaniem społecznym. Przy tym to, co już posiadamy, 
też nie zawsze jest w sposób zadowalający wykorzystane. 

Przed kilku laty zarysował się więc przed nami, jako tygodnikiem turystycznym, 
główny problem — informacji turystycznej. To znaczy konieczność stałego i szero
kiego informowania społeczeństwa o możliwościach spędzania urlopów i organi
zowania wypraw turystycznych, o atrakcyjnych, a mało znanych regionach i ich 
walorach rekreacyjnych, o zabytkach historii, kultury, przyrody i dostępnych do 
zwiedzania obiektach, powstałych w trakcie budownictwa socjalistycznego. W tym 
względzie, ogólnie rzecz traktując, praca nasza nie różniła się od zadań informa
cyjnych całej prasy polskiej, tyle że koncentrowała się na odcinku turystycznym. 
Tak się złożyło, że władze państwowe powołały w kilka lat po przekształceniu po
przednio istniejącego dwutygodnika turystycznego w tygodniowy magazyn turystycz
ny Światowid, specjalną służbę informacyjną z Centralnym Ośrodkiem Informacji 
Turystycznej jako placówką kierowniczą. Nawiązanie współpracy było zjawiskiem 
naturalnym, korzystnym dla obu stron, a przede wszystkim dla turystów. 

Zadanie informacji pozostało nadal aktualne. Jest jednak dzisiaj zadaniem łat
wiejszym do wykonania niż w okresie pionierskim, przed kilku laty. 

Kolejnym, niełatwym, a zgodnym z organizatorską funkcją naszej prasy, zada
niem, które stanęło przed naszym pismem, było popularyzowanie, komentowanie, 
wyjaśnianie decyzji turystycznych władz naczelnych i umożliwienie, na łamach 
prasy, społecznej kontroli nad wykonaniem tych decyzji. 

Jest to, w wypadku turystyki, szczególnie istotne. Dotychczas była ona wyłącznie 
domeną działalności społecznej. Obecnie przekształca się również w gałąź gospo
darki. Istniejące niedostatki kadry fachowej, środków materialnych itp., mogą po
wodować wypaczenia. Rzeczą m. in. prasy jest chronić obywatela przed domoro
słym — można rzec — prymitywnym działaniem, przed niezorganizowanym żywio
łem nieracjonalnego, i niezgodnego z ogólnospołecznymi potrzebami postępowania. 
Zadaniem prasy jest m. in. proponować lepsze, bardziej twórcze rozwiązania, prze
ciwdziałać tendencjom rutyniarstwa, które mogą pojawić się w niektórych insty
tucjach. Trzeba też wziąć pod uwagę, że wszyscy począwszy od pracowników władz 
centralnych do organizatorów turystyki w zakładach pracy, jeszcze się uczymy. 

Doświadczeń zdobyto jednak dużo. Przede wszystkim okazało się, że upowszech
nienie turystyki wśród pracujących i ich rodzin jest ściśle związane z uspołecznioną 
gospodarką — tak w mieście, jak i na wsi. Związki zawodowe, organizacje młodzie
żowe i specjalistyczna administracja poprzez swoją działalność uświadamiającą 
i organizatorską, a nieraz pomoc materialną, są i długo jeszcze będą głównym mo
torem zachęcania ludzi do korzystania z dobrodziejstw turystyki, do racjonalnego 
i kulturalnego jej organizowania. Znaczy to, że trzeba w naszych polskich warun
kach przeciwdziałać zastałym, tradycyjnym, niepożądanym wzorom. Stale jeszcze 
można bowiem obserwować, że dla wielu turystyka — to krótkotrwały wypad poza 
miasto, w świątecznym ubraniu, w butach na szpilkach, z butelką alkoholu w kie
szeni. Do zmiany tego trzeba przekonywać, namawiać. Trzeba propagować dobre 
wzory, odpowiadające modelowi gospodarczemu i polityce kulturalnej Polski Lu
dowej. 

Musimy różnicować nasze podejście do tematyki organizacyjnej w turystyce. Bo 
przecież nie chodzi tylko o efekty ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe. Cho
dzi o wpajanie najlepszych i najwartościowszych społecznie form, tak by turysta 
wiedział, gdzie i jak się zachować, na co i jak patrzeć, co i gdzie dostrzegać, a na
wet — chociaż to może nie dość precyzyjne stwierdzenie — umiał przeżywać emo
cjonalnie to, z czym się spotyka. By w ten sposób turystyka mogła spełniać jak naj
lepiej swoją ideowo-wychowawczą rolę. 

Obok reportaży i publicystyki sięgnęliśmy w tym wypadku w Światowidzie do 
literatury. Dostrzegając jej niedostatek na rynku wydawniczym ogłosiliśmy przy 
pomocy Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Zarządu Głównego 
PTTK, coroczny konkurs literacki na opowiadanie turystyczne. Zachęciliśmy w ten 
sposób pisarzy i amatorów. Z dobrym skutkiem. Pierwszy tomik opowiadań laure
atów naszych 3 konkursów już się ukazał. I szybko został rozprzedany. W na
stępnych latach ukażą się dalsze tomiki. 

Fundowaliśmy również nagrody na festiwale i konkursy piosenkarskie. Oczywiście, 
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nagrody za piosenki turystyczne. Po pierwszych udanych próbach jednak zrezygno
waliśmy z tego. Po prostu rzecz rozwinęła się dalej sama i nasz doping nie jest 
już potrzebny. 

Podjęliśmy wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informacji Turystycznej, atak — 
jeżeli można tak powiedzieć — na plastykę. Zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce 
międzynarodowy przegląd plakatu turystycznego z kilkudziesięciu krajów. Na pewno 
pomógł ten przegląd naszym twórcom w zorientowaniu się, co w tej dziedzinie 
dzieje się na świecie. Jest to potrzebne, chociaż plakat polski cieszy się międzyna
rodowym uznaniem. 

Od lat uczestniczymy, jako współorganizatorzy, w Konkursie Filmów Turystycz
nych. Sądzimy, że z powodzeniem. Nie udało się nam natomiast podjąć jeszcze dzia
łania na rzecz wyraźniejszego ukształtowania turystycznej fotografii kolorowej. Kon
kursy na fotogramy czarno-białe prowadzimy co roku — w sezonie zimowym 
i letnim. 

Oddziaływanie na sferę racjonalnego działania ludzkiego chcemy uzyskać przez 
możliwie jak najdokładniejszą, terminową, kompleksową informację. Informację 
użyteczną czytelnikowi, turyście, natychmiast. Pozwalającą jednak także na formu
łowanie uogólnień, na analizujące rozważania. Dużą wagę przywiązujemy również 
do publicystyki i innych form dziennikarskich. Publicystyki, jak już wspomniałem, 
socjologizującej, adresowanej do różnych odbiorców, odmiennej nieraz od publicy
styki o charakterze informacyjno-komentującym, np. w dzienniku. Publicystyki 
uogólniającej indywidualne doświadczenia, a dającej równocześnie nowego bodźca 
do dalszych własnych przemyśleń. Jest to bardzo istotne. Tradycje bowiem krajo
znawcze w Polsce krzewienia piękna i umiłowania własnego kraju są bogate. Trzeba 
je teraz stale wzbogacać aspektami gospodarczymi, ogólnospołecznymi, a jedne i dru
gie upowszechniać jak najszerzej. Upowszechniać — to znaczy trafiać przede wszyst
kim do środowisk będących nosicielami nowych wzorów, a więc: młodzieży, wy
kwalifikowanych robotników, inteligencji twórczej i technicznej, działaczy spo
łecznych. 

Podobnie postępujemy, próbując oddziaływać na sferę emocjonalną, wzbogacając 
ją — jak przedstawiłem wyżej — szeregiem działań bezpośrednio organizacyjnych. 

Ogłosiliśmy np. wspólnie z Ministerstwem Kultury i Sztuki i innymi zaintereso
wanymi konkurs krajoznawczo-turystyczny pod hasłem „szukamy skarbów". Chodzi 
o zachęcanie czytelników do odwiedzania muzeów i zabytków kultury i historii, 
które są mniej wśród naszego społeczeństwa znane, a warte poznania. Sądząc po 
bardzo pozytywnych rezultatach ogólnopolskiego konkursu „Przez X wieków Polski" 
i ta akcja powinna zakończyć się powodzeniem. Tak mamy prawo sądzić na pod
stawie wyników innych naszych konkursów i akcji krajoznawczych, jak пр.: „Poznaj 
Związek Radziecki", „Z wizytą w NRD", „Czy znasz Bułgarię", „Polonica za gra
nicą", „Wybieramy 7 pereł architektury polskiej", „Prezentujemy udostępnione do 
zwiedzania zakłady pracy", „Zaznajamiamy z parkami narodowymi i rezerwatami, 
chronioną fauną i florą" itd. 

Innym typem akcji jest np. popularyzacja znajomości znaków i przepisów drogo
wych. Motoryzacja w Polsce, chociaż na razie przede wszystkim na pojazdach jedno
śladowych, postępuje dość szybko naprzód, natomiast kultura motoryzacyjna pozo
stawia nieraz sporo do życzenia. Dlatego ogłosiliśmy znowu, tym razem trwający 
kilka miesięcy, specjalny konkurs. 

Mógłby ktoś zapytać: a skąd bierzecie środki i siły na te wszystkie akcje i inicja
tywy? Siły — to dynamika naszego zespołu, którego członkowie jak prawdziwi tury
ści, stale szukają nowych pól do odkrycia i działania, oraz życzliwa pomoc wy
dawcy. Środki — to wynik konsekwentnego stosowania zasady, że niczego na większą 
skalę nie możemy zrobić sami. Więcej — że nasza inicjatywa może być tym sku
teczniejsza, a więc społecznie wartościowsza, im ściślej będziemy współdziałali z ty
mi, którzy do realizacji określonych działań zostali powołani, są specjalistami w tych 
dziedzinach i mają odpowiednie możliwości działania. 

Spójrzmy bowiem na turystykę jako sferę usług specyficznych, bo świadczonych 
turyście. Wychodzimy z założenia, że ta dziedzina gospodarcza wiąże się z tyloma 
wyspecjalizowanymi resortami, instytucjami, przedsiębiorstwami, a nawet wydaw
nictwami, że nie musimy specjalnie wybiegać poza przyjęte formy i zakres działa
nia dziennikarskiego. Chociaż — zrobiliśmy wyjątek, i to — jak twierdzą fachowcy 
i czytelnicy — udany. Wprowadziliśmy konkurs, którego główną nagrodą jest 
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Srebrna Patelnia Światowida, przyznawana tym gastronomicznym zakładom, które 
najlepiej nawiązują do dobrych tradycji polskiej kuchni i regularnie oferują klien
tom tanie, smaczne potrawy. Konkurs organizujemy wspólnie z Ministerstwem 
Handlu Wewnętrznego, Głównym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki, gastro
nomią spółdzielczą, PTTK i Związkiem Zawodowym Pracowników Handlu i Spół
dzielczości. Dzięki temu współdziałaniu konkurs zdaje pomyślnie egzamin. Podobnie 
tak wysoko przez czytelników oceniona została akcja zachęcania zakładów pracy do 
przejmowania i odbudowywania zniszczonych przez wojnę obiektów! zabytkowych 
i wykorzystanie ich na cele turystyczne bądź inne ogólnospołeczne. 

Nie chciałbym prezentować zbyt wielu szczegółów z naszej działalności (np. porad
nictwo metodyczne w zakresie sprzętu, medycyny, ubioru, bibliografii). Nad jednym 
natomiast chciałbym się szerzej zatrzymać. Nad naszymi naradami i dyskusjami 
w redakcji z udziałem fachowców różnych dziedzin na tematy żywo obchodzące 
społeczeństwo, których przebieg jest następnie relacjonowany w piśmie. Ostatnia 
nasza dyskusja poświęcona była postulatom turystów na Kongres .Związków Zawo
dowych, który odbył się w czerwcu br. Mieliśmy dyskusje nad kierunkami rozwoju 
turystyki na wsi, o roli organizacji młodzieżowych w rozwoju turystyki, o racjonal
nym zagospodarowaniu lasów państwowych na potrzeby turystyki, o problemach 
dalszego rozwoju Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, o turystycz
nym zagospodarowaniu kraju, o wypoczynku świątecznym. Dyskusje te dają moż
ność publicznego wypowiedzenia się ludziom najkompetentniejszym w danej dzie
dzinie, sprzyjają wytworzeniu właściwego klimatu wokół danego problemu, 
upowszechniają zdobyte już doświadczenia, umożliwiają zaprezentowanie opinii 
społecznej instytucjom kierowniczym, informują wreszcie społeczeństwo o postępie 
prac przygotowujących decyzje w terminie późniejszym, umacniają wreszcie pozycję 
turystyki w naszym społeczeństwie. 

W niejednym wypadku, nim przystąpimy do dyskusji w redakcji, organizujemy 
ankietę wśród czytelników, co ich zdaniem wymagałoby wyjaśnienia, jakie są ich 
postulaty. Musimy przyznać, że kompetentne czynniki z zadowoleniem witają te 
nasze inicjatywy i nieraz z nich korzystają. 

W taki sposób — oczywiście w dużym skrócie — Światowid stara się pełnić swoją 
służbę społeczną, będąc przy tym ilustrowanym tygodnikiem, wyspecjalizowanym 
w jednej tematyce, co nie ma swojego odpowiednika w Europie, a może nawet na 
świecie. Pismem o nakładzie obecnie około 45.000 egz. tygodniowo, pracującym bez 
deficytu i mającym, z naszego, subiektywnego punktu widzenia, dużo rozlicznych 
trudności. 

Jeżeli podkreślam społeczną wagę zaangażowania naszej pracy to dlatego, że ta 
cecha — uspołecznienie — jest nam wszystkim wspólna. I tym różni nasze czaso
pisma, moim zdaniem, od czasopism ukazujących się w krajach niesocjalistycznych. 
Nie działamy na rzecz jednego przedsiębiorstwa czy nawet gałęzi gospodarki, jak 
tygodnik londyński Travel Trade Gazette, będący typowym pismem komercyjnym 
(zaliczanym na rynku turystycznym do najpoważniejszych na świecie), Camping et 
plein air — ilustrowany miesięcznik francuski, żyjący przede wszystkim z reklamy, 
jak austriacki miesięcznik Der Fremdenverkehr, poświęcony przede wszystkim pro
blemom komunikacyjnym, czy nawet krajoznawcze kwartalniki Sabeny, które mają 
zachęcać odbiorców do podróży w obce kraje. 

Wychodząc właśnie z tej cechy wspólnej, chciałbym zaproponować regularną 
wymianę doświadczeń. 

W końcowej części referatu autor przedstawił propozycje dotyczące zacieśnienia 
współpracy redakcji pism turystycznych krajów socjalistycznych (przyp. red.). 



TADEUSZ Z. BEDNARSKI 

POLSKIE CZASOPIŚMIENNICTWO 
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE 

(Szkic bibliograficzno-informacyjny do 1914 r.) 

Pojęcia — turysta i krajoznawstwo są wytworami II poł. XIX w. Turystyka, 
jako sport wycieczkowy, jest jedną z form realizacji programu postawionego przez 
ruch krajoznawczy. Podróże i związane z nimi przygody były zawsze i wszędzie 
przedmiotem informacji prasowej, a szczególne nimi zainteresowanie stworzyło 
możliwości wydawania czasopism specjalnie im poświęconych. 

Czasopiśmiennictwo takie na polskich ziemiach pojawia się w warunkach rozbio
rowych, w latach dwudziestych XIX w. Pierwszym polskim periodykiem z tego za
kresu był Dziennik Podróży Lądowych i Morskich. Był to miesięcznik, ukazujący 
się w Werszawie od stycznia 1827 do grudnia 1827 (łącznie — 12 n-rów). Pismo wy
chodziło nakładem redakcji, drukowane było u pijarów. Redakcja, we wstępie do 
nru 1 na sześciu z okładem stronach formatu 8, wyłuszczyła „przedmiot, cel i zakres 
pisma". Chodziło o przekazanie polskiemu czytelnikowi opisów podróży i wypełnie
nie luki przedmiotowej w literaturze ojczystej oraz scalenie informacji, które wobec 
„rozpierzchnionych tu i ówdzie wiadomości o podróżach, mogąż nam dać wyobra
żenie dokładne o wszystkim, co pod względem postępu cywilizacji przede wszystkim 
wiedzieć winniśmy?". Redakcja uważała, iż problemy te nurtują każdego „co nad 
pospolitość wzniesiony lubi i za obowiązek swój uznaje obeznawać się z r o d e m 
s w o i m (podkr. moje — TZB) z instytucjami, które społeczność w całość sprzę
gają, co dla niej są szczęścia lub niedoli przyczyną...'1. 

Redakcja Dziennika, wychowana w duchu ideologii polskiej prasy schyłku 
XVIII w., w programie pisma kładła nacisk zarówno na wartości poznawcze, jak 
i moralizatorskie zamieszczanych materiałów, pisząc: „...Najwydatniejszą atoli przy
czyną, dla której zajmować winny opisy podróży, są obowiązki jakie mamy wzglę
dem współbliźnich, w z g l ę d e m z i o m k ó w (podkr. moje — TZB), względem na
rodów sąsiedzkich, względem całego rodu ludzkiego... Czczym jest wyraz «kochaj 
bliźniego», jeśli bliźniego nie znamy, czczym jest obowiązek «kochania ojczyzny», 
jeśli ojczyznę w wyobraźni sobie tylko tworzymy, lub jeśli nam tylko z nazwiska 
jest znana". 

Zgodnie z tym programem pierwszym materiałem pisma był więc „wyjątek z opi
su podróżującego w Polsce Niemca" pt. „O stanie dróg i komunikacji w Królestwie 
Polskim". W komplecie wydawnictwa znajdziemy jeszcze tylko raz „polski" artykuł, 
ginący wśród typowych Dziennikowi relacji z wypraw, odkryć, ciekawostek geogra
ficznych i miejscowych osobliwości zza granicy. Ukazał się on na początku 4 n-ru 
i był poświęcony zamkom w Ojcowie i Korzkwi. Uważny czytelnik odkryje jednak, 
iż pojawienie się tego materiału zostało sprowokowane. W tymże samym bowiem 
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numerze w dziale rozmaitości jest zamieszczona korespondencja podpisana przez 
„J. M.", a skierowana do redakcji z zarzutem, iż prócz informacji o drogach, nic 
ponadto nie zamieszczono o Polsce, a artykułów takich — sądząc z prospektu — 
można się było spodziewać. Autor sugerował konieczność przypomnienia choćby 
zabytkowych ruin polskich zamków. Redakcja w odpowiedzi odwoływała się do 
tytułu pisma, prospektu i wstępu, i tłumaczyła, iż usiłuje dawać opisy zajmujących 
podróży lądowych i morskich, a niedostatek materiałów krajowych nie daje jej 
zawsze spełniać wszystkich przyrzeczeń. 

Prócz materiałów własnych i zaczerpniętych z dzieł naukowych, korzystano 
z prac ogłoszonych w prasie polskiej i obcej, np. z Rozmaitości Warszawskich, Ku
riera Petersburskiego czy Annales de Voyages. 

W n-rze 10 z października 1827 na s. 106 w dziale „nowych dzieł" obok wiado
mości o francuskim przekładzie „Podróży do Turcji" E. Raczyńskiego, wymieniono 
m. in. „Lettres sur la Grèce..." pióra płka Voutiera, opatrzone cytatem z Byrona. 
Do tej właśnie pozycji redakcja dołączyła serdeczny komentarz, w którym czy
tamy m.in.: „Mówiąc o tym nieszczęśliwym kraju, nie różnią się Francuzi w zda
niach politycznych, ani religijnych; wszyscy jednakowo życzą mu szczęścia poli
tycznego". W miesięczniku jest mowa wprawdzie o carze, konstytucyjnym królu 
Królestwa Polskiego, jako o „Najjaśniejszym Panu", ale wspomniany komentarz 
nie jest pozbawiony ideowej wymowy o politycznym obliczu redakcji. 

Miesięcznik — sądząc ze spisów prenumeratorów — miał nakład sięgający 240 
egzemplarzy. Pismo ekspediowano nawet do Paryża. Wśród prenumeratorów spo
tykamy publicystów tej miary co T. Bułharyn, L. Dmuszewski, B. Kiciński, J. Le
lewel czy J. Ursyn-Niemcewicz. 

Dziennik Podróży Lądowych i Morskich w tomach-kwartalnikach I, II i IV posia
dał poginację ciągłą w ramach tomu, zaś tom III miał osobną dla każdego miesiąca. 
Łącznie było 1341 stron liczbowanych. 

W miejsce tego wydawnictwa w latach 1828—9 ukazywał się dwutygodnik Ko
lumb — pamiętnik podróży lądowych i morskich, najnowszych odkryć jeograficz-
nych, wiadomościom statystycznym oraz z tymi w styczności pozostającym poświę
cony. Wychodził w-Warszawie, spod pras drukarni Józefa Węckiego, nakładem re
dakcji. Na 8 tomów — 4 (zawierające 24 zeszyty) wyszły od 1 11828, następne 4 
w 1829 (zawierając od 25 do 48 zeszytu). Zeszyty ukazywały się 1 i 15 każdego 
miesiąca, obejmowały 3 i pół do 4 arkuszy. W prospekcie tego pisma możemy doszu
kać się już wyraźniejszego krajoznawczego programu. Rozgrzeszając kierownictwo 
poprzedniego pisma za niewielką ilość artykułów, poświęconych opisom własnego 
kraju, redakcja Kolumba ten brak przypisywała „raczej szczupłej liczbie uczonych 
rodaków podróżujących po kraju w celu śledzenia pamiątek historycznych, badania 
podań ludu, zasięgania wiadomości o zwyczajach i obyczajach właściwych różnym 
jego gałęziom, lub pod względem nauk przyrodzonych, a tym szczuplejszej jeszcze 
takich co by podróże swoje, poczynione w ich ciągu dostrzeżenia i wszelkie zebrane 
wiadomości drukiem ogłaszali. Kiedy atoli postępujemy ciągle w innych umiejętno
ściach, kiedy przekonanie i potrzeba stopniowo coraz nowym instytucjom dają 
początek, coraz silniejszy naukom udzielają popęd, a tym sposobem przybliżamy 
się codziennie do tego stopnia umysłowego ukształcenia, jakiego innym niektórym 
naftodom przymuszeni jesteśmy pozazdrościć, z pewnością spodziewać się możemy, 
iż 1ца g a ł ą ź n a u k w z a n i e d b a n i u n i e z o s t a n i e , ż e k r a j n a s z 
s t o p n i o w o c o r a z l e p i e j p o z n a w a ć i c o r a z w ł a ś c i w i e j o c e n i a ć 
b ę d z i e m y " (podkr. moje — TZB). 

Istotnie też, więcej tu jest artykułów polskich autorów (m. in. Krystyn Lach Szyr-
ma, Karol Kaczkowski, dr Soczyński, Teodor Narbutt) i więcej spraw polskich do
tyczących, ale wynikało to też z innej częstotliwości pisma. 

Na końcu 48 nru Kolumba z drugiej połowy grudnia 1829 redakcja zapowiedziała 
zamknięcie tego pisma periodycznego, „które tylko w obrębie Królestwa upowszech
niać się może, do innych zaś prowincji polskich mały ma przystęp" i wydawanie 
„Wyboru najnowszych i najciekawszych podróży lądowych i morskich z dwunastu 
tomików złożonych". Miało to być „dzieło temuż samemu przedmiotowi poświęcone, 
połączające dogodność wychodzenia w oznaczonych terminach i częściowej zapłaty 
i wolne będzie od przeszkód i trudności tamujących u nas rozwijanie się pism pe- Ł 

riodycznych. Każdy tom «Wyboru», poświęcony podróży do jakiego kraju, tworzyć 
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będzie obszerniejszą całość". „Wybór" wyszedł w Warszawie w 1830 w 8 tomach 
pod redakcją M. Dembińskiego, a nakładem F. S. Dmochowskiego — nie zaliczamy 
go jednak do periodyków. Podobny w charakterze „Wybór" wyszedł w Wilnie w 1853 
(6 tomów) nakładem i drukiem J. Zawadzkiego. 

Trzecim periodykiem z rozpatrywanego typu czasopism jest miesięcznik — Kolumb 
Nowy — pamiętnik podróży i wiadomości statystycznych, redagowany również przez 
Franciszka Salezego Dmochowskiego, wydawany w Warszawie — według edycji 
„Bibliografii Polskiej" Estreichera z 1962 — w 1. 1838—1840 *). 

Minęło z górą 20 lat, gdy w Warszawie zaczął ukazywać się Wędrowiec — pismo 
obejmujące podróże i wyprawy połączone z opisem zwyczajów i obyczajów ludów 
cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z litera
tury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i techno
logii, rozmaitości itd., itd. 

Setna rocznica ukazania się Wędrowca dała asumpt Magazynowi Turystycznemu — 
Światowid — do obchodzenia stulecia prasy turystycznej i ogłoszenia artykułu Jana 
Jastera o rozwoju polskiej prasy turystycznej pt. „Nasi protoplaści — od Wędrowca 
do Światowida7'2). 

Pierwszy numer Wędrowca datowany był: 8 11863. Wychodził co tydzień w War
szawie, nakładem i drukiem Józefa Ungra zrazu z oficyny przy Krakowskim Przed
mieściu 390, a jego redaktorem był początkowo Filip Sulimierski, protektor polskiej 
wyprawy do Kamerunu. Materiały tu drukowane były w dużej mierze anonimowe, 
pewne wiadomości z rubryki „Rozmaitości" pismo podawało za swymi wcześniejszymi 
zachodnimi wzorami — magazynami — Globe i Traveller's Journal. Wędrowiec ła-
many był dwuszpaltowo (poprzednio omawiane pisma o mniejszym formacie — jed-
noszpaltowo), paginacja stron w ramach rocznika ciągła. Pismo, wychodząc w 4 
seriach (I. 1863—1869, II. 1870—1876, III. 1877—1881, IV 1882 — I półr. 1906 — przy 
czym w IV serii zmieniono numerację tomów w ramach serii na roczniki in con-
tinuo) przetrwało 43 i pół lat, stając się — zwłaszcza od roku 1884, kiedy redakcję 
po Wincentym Dawidzie objął Artur W. Gruszecki — również kuźnią śmiałych są
dów w sprawach sztuki3). 

Podając w n-rze 1 z 311884 informację o zmianie kierownictwa, zwiększeniu 
objętości i formatu pisma, redakcja zapowiedziała, iż „względne uszczuplenie za
granicy pozwoli Wędrowcowi na wprowadzenie wędrówki po kraju rodzinnym... Ten 
dział pragnie redakcja szczególną otoczyć troskliwością...". 

W kilkudziałowych spisach treści Wędrowca zawsze na pierwszym planie były 
„podróże i opisy miejscowości". Cenna była też rola pisma w rozwoju krytyki arty
stycznej na ziemiach polskich 4). 

Zadanie ułatwiania turystyki postawiło sobie Towarzystwo Tatrzańskie z siedzibą 
w Krakowie, które w swym statucie w I § uchwaliło w 1873 г.: „Celem Towarzystwa 
jest (...) zachęcanie do ich {Karpat — przyp. TZB) zwiedzania i ułatwiania przystępu 
do nich i pobytu tamże turystom, a w szczególności swym członkom oraz badaczom 
i artystom, udającym się do Karpat, Tatr i Pienin w celach naukowych i artystycz
nych". Organem Towarzystwa, pomagającym w realizacji tych celów, był Pamiętnik 
Towarzystwa Tatrzańskiego. Stanowił on własność Towarzystwa, wychodził jego 
nakładem i odbijany był w drukarni Wjî. L. Anczyca i S-ki, pod zarządem St. Grali-
chowskiego, potem J. Godawskiego. Pierwszy tom pisma (z 1876) podpisał komitet 
redakcyjny w składzie: dr A. Alt, Wł. L. Anczyc, dr B. Lutostański, prof, dr M. No
wicki. Na okładce był rysunek Walerego Eliasza Radzikowskiego, przedstawiający 
górala na grani, zarys szczytów oraz hasło W. Pola: „W góry, w góry miły bracie — 
tam swoboda czeka na cię!" Rysunek ten w V t. (1880) uległ drobnej modyfikacji, 
a od t. VI (1881) jest zaniechany. Na okładce pierwszego tomu mylnie wydrukowano 
rok 1879 zamiast 1876. Tomy składały się z dwu części. Część pierwsza obejmowała 
sprawy organizacyjne, sprawozdania, protokoły, wykazy członków itp., część druga — 
określona była jako turystyczno-naukowa, zamieszczająca artykuły z dziedziny klima-

*) Edycja z XIX w. podaje jedynie rocznik z 1839. 
2) Magazyn Turystyczny — Światowid. Nr 12 (100) z 24 III 1963, s. 5. Ważniejsze sprostowania 

do tego artykułu w tymże piśmie — nr 18 (106) z 5 V1963, s. 10. 3) Por. Tadeusz Z. B e d n a r s k i : ...i stanęliśmy na Ziemi. Tempo. Nr 1 (746) z 2 11962, 
s. 4—5. f) Jan Zygmunt J a k u b o w s k i : „Wędrowiec 1884—7". Prace Polonistyczne. 1947. Str. 
183—208. 
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tologii, fauny i flory gór, recenzje oraz pisane wierszem i prozą impresje z wycieczek 
górskich. Od tomu XI (1887) następuje zmiana formatu: z 18,5X28 cm zmienia się 
na 13,5X21,5 cm. Niezależnie od formatu pismo łamane było dwuszpaltowo. Ilustro
wał je do swej śmierci (1905) Walery Eliasz Radzikowski i wychodziło do 1920. Wśród 
autorów pierwszych roczników warto wymienić choćby ks. Józefa Stolarczyka, Leo
polda Świerża, Walerego Eliasza Radzikowskiego, Władysława L. Anczyca. 

Obok długożywotnych Wędrowca i Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego — 
w 10-lecie założenia tegoż Towarzystwa — w 1883 r. pojawia się efemerycznie Tury
sta w prowincjonalnym galicyjskim mieście Kołomyi, wychodzący spod pras dru
karni Zadembskiego i Hollendra. Do dziś zachował się (jedyny znany mi egzemplarz) 
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie nr 4 czasopisma z 1 IX 1883. Uwagi 
o piśmie oparte są na znajomości tego właśnie egzemplarza. 

Był to miesięcznik, prawdopodobnie więc nr 1 ukazał się w czerwcu 1883. Jako 
redaktor odpowiedzialny i wydawca podpisywał się Leopold Wjajgiel. Turysta miał 
charakter literacki, odznaczał się zdobnymi inicjałami i ozdobnym krojem czcionki 
tytułowej. Numer był łamany dwuszpaltowo i składał się z 8 kolumn. Pismo było 
związane z kołami ówczesnego Towarzystwa Czarnohorskiego, którego członkowie 
otrzymywali je darmo (cena w prenumeracie jednego nru — 80 centów). W ru
bryce „Sprawy oddziałów Towarzystwa Tatrzańskiego" w tymże numerze czytamy, 
iż oddziały stanisławowski i lwowski uchwaliły uznawać pismo za swój organ i na 
podobieństwo akcji Tow. Czarnohorskiego, członkowie Tow. Tatrzańskiego mieli być 
nim również obdarowywani. 

W kronice znajdujemy zróżnicowany materiał informacyjny — donoszący m. in. 
o otwarciu szkoły snycerskiej w Zakopanem, o udanej ekspedycji podróżników do 
Bieguna Północnego, o wynikach akcji kolonijnej. Z artykułów (anonimowych) warto 
wymienić: „Król Sobieski jako miłośnik przyrody" i „Swaty i wesele u Hucułów". 
Dolinę Kowańca opisywał L. Sykutowski, a nieznana z nazwiska „Turystka" przed
stawiła literackie impresje z eskapady górskiej na Chomiak odbytej przez członków 
Towarzystwa Czarnohorskiego tegoż lata5). 

Już w XX w. pismem poruszającym problemy turystyki był magazyn Na około 
świata wychodzący w Warszawie od grudnia 1901. Pismo wydawał Antoni Orłowski, 
redagował Wacław Jezierski, a drukowane było początkowo u L. Szulera i Syna 
na Nowym Świecie 26, następnie u Fr. Karpińskiego na Elektoralnej 14, wreszcie 
u R. Kaniewskiego i W. Wacławowicza na Zielonej 20. Numer składał się z 16 dwu
szpaltowo łamanych stron. Pismo w tytule określone było jako „tygodniowe, ilustro
wane, poświęcone opisom ziem, ludów, przyrody i wynalazków". Z polemicznej 
odpowiedzi Przeglądowi Tygodniowemu z 18 numeru poznajemy etatowych autorów 
poszczególnych działów i jeszcze raz potwierdzenie kierunku pisma. Wśród autorów 
artykułów, którzy odegrali ważną rolę w polskim ruchu krajoznawczym był Alek
sander Janowski. Pismo wychodziło przez 4 lata (w 1929 firma Gebethner i Wolff 
wznowiła je jako miesięcznik). 

Rok 1907 przynosi dwa godne odnotowania tutaj pisma. Jedno to Taternik, wy
chodzący we Lwowie. Nr 1 ukazał się 1 III 1907. Redaktorem i wydawcą był prof, 
dr Kazimierz Panek. Zamiast programowego wstępu redakcja powiadamiała, iż 
ogólne zgromadzenie Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego odbyte w Za
kopanem 25 VIII 1906 uchwaliło wydawanie pisma periodycznego, poświęconego tury
styce tatrzańskiej. Informację tę redakcja kończyła stwierdzeniem: „Jako organ 
Sekcji będzie miał Taternik wspólne z nią cele, a to: pracę koło rozwoju turystyki 
polskiej i szerzenie wśród ogółu zamiłowania do taternictwa". Według pierwotnych 
zamierzeń pismo miało wychodzić 4 razy do roku, ale już nr 2 z 1 V 1907 zaznacza, 
iż pismo ukazuje się 6 razy do roku. Z przerwami wychodziło nawet w 1943 oraz 
1944 i ukazuje się dotychczas. W pierwszych rocznikach pisał m. in. Stanisław Eliasz 
Radzikowski, Mariusz Zaruski, Mieczysław Karłowicz, który również dostarczał do 
numerów materiału fotograficznego. Pismo od początku prowadziło kronikę tury
styczną, dotyczącą wejść na szczyty, opisywało nowe szlaki, recenzowało przewodniki 
i mapy. 

") Tadeusz Z. B e d n a r s k i : Od Turysty do Sportu, Tsmpo, nr 1 (694) z 2 11961, s. 4—5; 
tegoż: Turysta — jedno z najmniej znanych polskich czasopism turystyczno-krajoznawczych. 
Słowo Powszechne, wyd. BL, nr 87 (4582) z dnia 12 IV 1961. 



96 MATERIAŁY 

Innym pismem służącym turystyce, które wychodziło od 1907 do 1914 był bez
płatny dodatek do warszawskiego tygodnika Dobra Gospodyni, pn. Wędrówki 
i Przygody poświęcone opisom podróży, ziem, ludów, przyrody itp. 

Od 111910 do wybuchu II wojny światowej, (a nawet wznawiany po wojnie od 
1946) wychodził w Warszawie organ Towarzystwa Krajoznawczego pod nazwą Zie
mia. Pismo rozpoczęło byt pod redakcją Kazimierza Kulwiecia. (W latach 1918—39 
prowadzili je kolejno — E. Maliszewski, Al. Janowski, dr R. Danysz-Fleszarowa, 
dr K. Górski i Al. Patkowski). W pierwszych pięciu latach — do 1914 wychodziło 
jako 16-stronicowy tygodnik (od rocznika VI w 1920 — dwutygodnik, od 1932 — 
miesięcznik). Cały czas łamane było przez dwie szpalty. 

We Lwowie od 5X11911 do 1912 wychodził Wędrowiec — dwutygodnik ilustro
wany poświęcony turystyce i sportowi w kraju i za granicą. Był to luksusowo wy
dawany periodyk turystyczno-sportowy. Jako wydawca podpisywał się S. Sokołow
ski, a redagował go Zygmunt Kłośnik-Januszowski przy współpracy znanego tater
nika i narciarza Romana Kordysa i prof. Rudolfa Wacka. Pismo obejmowało zasię
giem Lwów—Kraków—Warszawę. Przynosiło fachowe, dokładne sprawozdania z za
wodów i z imprez turystycznych. Na przestrzeni 1911 roku ukazały się cztery numery, 
obejmujące łącznie 100 stron. W| 1912 wyszły numery od 5 do 28, obejmujące w pa
ginacji ciągłej od 101 do 528 strony. Egzemplarze pisma nie są mi znane, a podane 
informacje czerpię z zachowanej karty katalogowej w Bibliotece Jagiellońskiej 
i artykułu A. Rekszy e). 

W 19i2 w Warszawie jako dodatek do Świata okazywał się miesięcznik _Turysta 
Polski, kierowany przez Adama Brezę. Ukazało się 6 numerów o numeracji własnej 
przy n-rach 4, 8, 11, 16, 21 i 26. 

Marginalnie problemy turystyczne (wydarzenia taternickie, budowa schronisk 
i zaplecza turystycznego) poruszały informacyjne i kulturalne pisma podhalańskie, 
licznie wychodzące w ostatnim dziesiątku XIX w. i w pierwszych latach XX w. — 
Gazeta Zakopiańska, Głos Tatrzański, Goniec Tatrzański, Kurier Zakopiański, Prze
gląd Zakopiański, Zakopane, Zakopianin. 

Zestawienie polskiego czasopiśmiennictwa turystyczno-
-krajoznawczego w XIX w. i do r. 1914 

L a t a 

1821—1830 
1831—1840 
1841—1850 
1851—1860 
1861—1870 
1871—1880 
1881—1890 
1891—1900 
1901—1910 
1911—1914 

Zabó r 
rosyjski 

2 
1 

— 
— 

1 
1 
1 
1 
2 
3 

Zabó r 
aus t r i ack i 

— 
— 
— 
— 

1 
2 
1 
2 
3 

Zabór 
p r u s k i 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Na tym zamknąć można przegląd najistotniejszych polskich pism turystycznych 
i krajoznawczych do wybuchu I wojny światowej. Dziś pojęcie „turystyka", jako gałąź 
sportu wymagająca fizycznego wysiłku, jest złożone i obejmuje różne jej formy w za
leżności od środka lokomocji: pieszą, kolarską, kajakową, i w zależności od regionu: 
pieszą nizinną i górską. W czwartej ćwierci XIX wieku turystyka kojarzyła się wy
łącznie z górami i to zaciążyło na pojawieniu się nieefemeryezinych, fachowych perio
dyków turystycznych, właśnie na górzystym południu ówczesnych polskich ziem. 

6) Aleksander R e k s z a: Z dziejów polskiej literatury i prasy sportowej. Wychowanie Fi
zyczne, 1948, nr 5—6. Str. 45—50. 
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PRASA POLSKA XIX W. 

Mieczysław I n g l o t : POLSKIE 
CZASOPISMA LITERACKIE ZIEM 
LITEWSKO-RUSKICH W LATACH 
1832—1851. Warszawa 1966 PWN, 
s. 375. Materiały i studia do historii 
prasy i czasopiśmiennictwa polskie
go. Zeszyt 5. 

Mieczysław Inglot znany jest jako autor 
licznych prac dotyczących dziejów czaso
piśmiennictwa w tzw. guberniach za
chodnich imperium rosyjskiego oraz cza
sopism polskich wychodzących w Peters
burgu w latach trzydziestych i czterdzie
stych XIX wieku. Wydana obecnie książ
ka stanowi więc w pewnym sensie pod
sumowanie wyników wieloletnich badań, 
których część została już wcześniej ogło
szona. Okres wybrany przez autora roz
poczyna się w krytycznym dla ziem li-
tewsko-ruskich momencie regresu życia 
umysłowego spowodowanego represjami 
polistopadowymi i zamyka się datą upad
ku Atheneum, najpoważniejszego czaso
pisma litewskiego. Trwające przez na
stępne sześć lat zaostrzenie cenzury i re
presje po wypadkach 1848 r. spowodują 
ponowny upadek ruchu czasopiśmienni-
czego. 

W książce poddano analizie 26 czaso
pism wychodzących w tym okresie, 
z których większość stanowią noworocz-
niki (12 tytułów) i pisma zbiorowe. Te 
formy czasopism są bowiem charaktery
styczne dla terenów, na których uzvska-
nie zezwolenia cenzury na wydawnictwo 
periodyczne było prawie niemożliwe. 
Stąd też omawiane czasopisma ukazywa
ły się nieregularnie, a tylko kilka z nich 
wychodziło przez dłuższy czas. W książ
ce autor przyjął chronologiczno-teryto-
rialny układ materiału i podzielił go na 
dwie zasadnicze części. Część pierwsza 

przynosi omówienie czasopism polskich 
wychodzących w Petersburgu, analizę 
Wizerunków i Rozstrząsań Naukowych 
i Świstka oraz obszerny rozdział po
święcony noworocznikom, będącym pre
kursorami występujących obficie w la
tach czterdziestych pism zbiorowych. 
Pismom tym poświęcona jest druga, 
znacznie obszerniejsza część książki, za
wierająca omówienie ośmiu pism zbioro
wych, wychodzących na ziemiach litew-
sko-ruskich w latach 1841—1851. Część 
tę zamykają starannie opracowane tabe
le, ilustrujące społeczny zasięg prenu
meraty ośmiu wybranych czasopism. 
Wreszcie w zakończeniu autor formułuje 
wnioski ogólne, dotyczące zasadniczych 
kierunków ideowych i tematycznych oraz 
warunków wydawniczych omawianych 
czasopism. Książkę kończy zestawienie 
wykorzystanych źródeł i opracowań, 
z których najcenniejszymi są trudno 
u nas dostępne rękopisy (przede wszyst
kim akta Głównego Zarządu Cenzury) 
znajdujące się w Leningradzie. 

Przeprowadzając analizę poszczegól
nych czasopism, autor podaje informacje 
o genezie i programie wydawnictwa, lu
dziach, którzy byli z nim związani, 
a więc redaktorach, wydawcach i współ
pracownikach, formie wydawniczej, kol
portażu i zasięgu oddziaływania. Analizę 
treści czasopisma ogranicza przede 
wszystkim do artykułów o charakterze 
literackim, w mniejszym stopniu publi
kacji historycznych, o innych podaje 
tylko krótką informację. Wybór ten uza
sadniają zarówno tytuł książki, wskazu
jący wyraźnie, że dotyczy on czasopism 
literackich, jak i fakt, że jakkolwiek 
większość czasopism pretendowała do 
miana przeglądów ogólnych, to jednak 
dominowała w nich tematyka literacka. 
Autor analizuje wybrane utwory lite
rackie, podając ich treść i ocenę wartości 
literackiej oraz zawartych w nich poglą
dów ideowych, charakterystycznych dla 
epoki i regionu. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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W trakcie lektury czasopism można 
wydzielić główne kręgi tematyczne, inte
resujące ówczesnych pisarzy i redakto
rów. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj 
tematyka historyczna i regionalna. Sze
reg utworów literackich trafiających na 
łamy czasopism dotyczyło wydarzeń hi
storycznych, przy czym najchętniej się
gano po tematy do stosunkowo niedaw
nego wieku XVIII. Zależnie od poglądów 
ideologicznych i politycznych autorów 
i redaktorów interpretacja zdarzeń przy
biera różny charakter ale zainteresowa
nie tematyką historyczną pozostaje nie
zmienne. 

Tematyka regionalna, występująca 
również we wszystkich niemal czaso
pismach, obejmuje głównie kulturę lu
dową białoruską, ukraińską i litewską. 
Znajduje ona wyraz zarówno w publi
kacji oryginalnych tekstów, jak i, czę
ściej, tłumaczonych na język polski. Za
gadnieniu temu, oprócz wzmianek przy 
omawianiu poszczególnych tytułów, po
święcił autor nieco miejsca w zakończe
niu książki, dochodząc do wniosku, że 
było ono naturalną konsekwencją uzna
nia etnograficznej i historycznej odręb
ności ziem litewsko-ruskich dawnej Rze
czypospolitej. 

Omawiając problematykę literacką 
czasopism polskich, Inglot zwraca uwa
gę na ich stosunkowo silny związek z po
stępową literaturą rosyjską oraz coraz 
bardziej dominującą rolę powieści, przej
mującej dotychczasowe uprzywilejowane 
stanowisko poezji w literaturze pięknej. 
Przy analizie krytyki i teorii literackiej 
na łamach czasopism na pierwsze miej
sce wysuwają się dyskusje nad powie
ściami Rzewuskiego, przekładami E. Sue 
i francuskiej literatury „szalonej" oraz 
zagadnienie tzw. „szkoły naturalnej". 

Poszczególnym czasopismom autor po
święca niejednakową ilość miejsca. I tak 
stosunkowo krótko zostały omówione 
czasopisma polskie wychodzące w Pe
tersburgu. Autor odsyła tu do wydanych 
przez siebie wcześniej monografii Bała
muta Petersburskiego i Świstka oraz do 
pracy M. S t r a s z e w s k i e j Czaso
pisma literackie w Królestwie Polskim 
1832—1848, w której znalazło się obszer
ne omówienie Tygodnika Petersburskie
go. Obszerny rozdział poświęcony jest 
natomiast dziejom Atheneum Kraszew
skiego, które mimo dość bogatej litera
tury nie doczekało się jeszcze krytycz
nej monografii. Oparta w dużej części 
na nieznanym materiale źródłowym, hi
storia wydawanego przez Kraszewskiego 
pisma zbiorowego uzupełnia więc po

ważną lukę w tej dziedzinie. Szczególnie 
interesujące jest prześledzenie progra
mowych ewolucji pisma, stosunków Kra
szewskiego z koterią petersburską i ich 
wpływu na jego charakter. Ciekawie 
przedstawia się również spór Kraszew
skiego z wydawcą, T. Gliicksbergiem; 
żądającym ograniczenia materiałów hi
storycznych na korzyść beletrystyki, mo
gącej zapewnić większą poczytność 
a tym samym i dochodowość pisma. 

Na szczególną uwagę zasługują rów
nież rozdziały poświęcone kijowskiej 
Gwieździe i Pamiętnikowi Naukowo-Li-
terackiemu. Na rolę tych czasopism 
w szerzeniu postępowej myśli w publi
cystyce ziem litewsko-ruskich zwrócił 
już uwagę D. Fajnhauz w artykule „Wal
ka o postęp społeczny w publicystyce 
wileńskiej w połowie XIX wieku" 
(Rocznik Białostocki, T. 6: 1965, ss. 27— 
55). Monografia Inglota przyniosła szereg 
nowych, istotnych szczegółów, przede 
wszystkim naświetlając wielostronnie 
walkę Gwiazdy z ideologami Tygodnika 
Petersburskiego — walkę, w której klę
skę ideową poniósł obóz konserwatywny, 
formalną zaś Gwiazda, zamknięta przez 
cenzurę wskutek intryg przywódców ko
terii. 

W rozważaniach nad poszczególnymi 
tytułami a także w końcowej syntezie 
autor stara się odpowiedzieć na pytanie, 
co było przyczyną braku powodzenia 
u czytelników większości czasopism, któ
ry powodował ich upadek. Autor widzi 
ją przede wszystkim w niewłaściwym 
wyborze adresu czytelniczego — w opie
raniu bytu czasopism przede wszystkim 
na ziemiaństwie, stanowiącym jak pisze 
„najmniej gorliwą kategorię czytelni
ków". Tą tezę ilustrują tabele analizu
jące nieliczne posiadane listy prenume
ratorów. Wynika z nich, że jakkolwiek 
ziemianie stanowili ponad 50 proc. pre
numeratorów, to jednak była to najczę
ściej prenumerata jednorazowa, podczas 
gdy inteligencja stanowiła grupę czytel
ników wierniejszych, powtarzających 
prenumeratę kilkakrotnie. Przy lekturze 
tabel rzuca się jednak w oczy fakt, że 
w ogóle prenumeratorów wielokrotnych 
było bardzo mało (np. Niezabudkę zapre
numerowało dwukrotnie 149 osób, trzy
krotnie 29, czterokrotnie 11 a pięciokrot
nie tylko 3 osoby), tak że prenumerata 
jedno- i dwukrotna była zjawiskiem ty
powym we wszystkich grupach społecz
nych. Dlatego bardziej przekonywającą 
przyczyną niepowodzeń większości cza
sopism jest ich eklektyzm ideowy, brak 
charakteru polemicznego i gwałtowna 



RECENZJE 99 

chęć pogodzenia wszystkich możliwych 
prądów i kierunków, wreszcie nieznajo
mość potrzeb rynku czytelniczego przez 
redaktorów usiłujących narzucić czytel
nikom własny program. O braku zdecy
dowanego oblicza ideowego większości 
czasopism świadczy m. in. fakt, że czo
łowi pisarze tych ziem, jak Kraszewski, 
Rzewuski, Korzeniowski, Syrokomla 
a nawet Grabowski, bez względu na 
dzielące ich różnice ideologiczne i poli
tyczne byli zapraszani do współpracy 
niemal przez wszystkich redaktorów. Je 
dynie Gwiazda potrafiła utrzymać zde
cydowaną i ściśle określoną postawę, 
której zawdzięczała też swój sukces czy
telniczy. Dalsze trudności w uzyskaniu 
powodzenia stanowiły przepisy cenzury, 
zmuszające wydawców do ukrywania 
czasopism pod postacią pism zbiorowych 
a konieczność nieperiodycznego ukazy
wania się wpływała negatywnie na re
cepcję czasopism wśród odbiorców. Brak 
odpowiednich współpracowników, stałe 
kłopoty finansowe i konieczność szuka
nia innych źródeł utrzymania, często 
odległość miejsca zamieszkania od miej
sca druku powodowały również, że wal
ka polskich redaktorów o podniesienie 
poziomu umysłowego społeczeństwa pol
skiego pod zaborem rosyjskim, będąca 
również walką o utrzymanie polskości, 
była często skazana na niepowodzenie. 

Głównym celem M. Inglota było, jak 
pisze w zakończeniu książki, „omówić 
w sposób możliwie uporządkowany i sy
stematyczny dzieje polskich czasopism 
literackich i noworoczników na ziemiach 
litewsko-ruskich w latach 1832—1851". 
Cel ten niewątpliwie został osiągnięty. 
Układ książki ma charakter niemal en
cyklopedyczny. Tytuły rozdziałów zwy
kle identyczne z tytułami omawianych 
czasopism, pozwalają szybko odnaleźć 
potrzebną informację. Opisy czasopism, 
dokonane wyłącznie z autopsji, są solidne 
i pozwalają czytelnikowi wyrobić sobie 
ogólne pojęcie o kierunku i charakterze 
czasopisma, często już dziś zapomnianego 
i unikalnego. Autor, w miarę posiada
nych materiałów odtwarza również hi
storię poszczególnych czasopism, ukazu
je ich podstawy finansowe i wydawnicze, 
opierając się głównie na korespondencji 
osób zainteresowanych. Brak natomiast 
w książce szerszej syntezy przedstawio
nego materiału, uporządkowania go nie 
tylko chronologicznie, ale i tematycznie. 
Syntezie takiej służy zakończenie książ
ki, autor omawia w nim tylko nieliczne 
wybrane zagadnienia, nie dając pełnego 
obrazu całości problematyki. 

W sumie książka Inglota dostarcza 
ogromnego materiału informacyjnego 
i daje obraz ożywionego ruchu czaso-
piśmienniczego na omawianym terenie. 
Dla badacza zarówno historii prasy, jak 
i historii literatury tego okresu stanowi 
ona cenną pomoc i oszczędza często 
żmudnych i skomplikowanych poszuki
wań. 

Małgorzata Stolzman 

PRASA POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO 

PRASA TAJNA Z LAT 1861—1864. 
Cz. I, Wrocław—Warszawa—Kra
ków 1966—1967. Do druku przygoto
wali D. Fajnhauz — S. Kienie
wicz — W. Śliwowska. Redak
torzy tomu: S. K i e n i e w i c z — 
I. S. M i l l e r . Str. XLII i 640. 
W: Powstanie Styczniowe. Materiały 
i dokumenty. Wiosstanije 1863 goda. 
Materiały i dokumenty. Wrocław— 
Moskwa 1966. 

Polsko-radziecki komitet redakcyjny 
wielkiej serii wydawniczej poświęconej 
źródłom i opracowaniom do historii 
powstania styczniowego — opartym 
o archiwalia i zbiory biblioteczne polskie 
i radzieckie — wzbogacił naszą literaturę 
historyczną o niezmiernie cenną pozycję. 
Na całość wydawnictwa złożą się dwa 
tomy. Otrzymaliśmy niedawno tom 
pierwszy, który tu omawiamy. Jest on 
przygotowany bardzo pieczołowicie, zao
patrzony we wstęp odredakcyjny (S. Kie-
niewicza), komentarze wprowadzające 
do każdego organu prasowego, w bogate 
przypisy oraz szczegółowe indeksy naz
wisk i nazw geograficznych. Tom ten 
(a zapewne i następny) oddadzą wielkie 
usługi nie tylko historykom myśli poli
tycznej i organizacji powstań, ale równo
cześnie zainteresują historyków prasy 
polskiej XIX w. zarówno od strony za
gadnień prasoznawczych (redakcje, dru
karnie, nakłady, kolportaż itp.), jak 
i ideologicznych i biograficznych (re
daktorzy, wydawcy, współpracownicy, 
kolporterzy. 

Wydawnictwo to w? rodzinie naszych 
publikacji tekstów prasowych stanowi 
chlubny wyjątek. W analogicznych im
prezach wydawniczych zagranicznych 

7* 
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zaane są fotolitograficzne bądź fotooffse-
towe przedruki szczególnie cennych or
ganów prasowych w całej ich zawartości 
i oryginalnym formacie. Polska posiada 
dotychczas jedyną tego rodzaju publika
cję, tj . przedruk La Tribune des Peuples 
redagowanej przez A. Mickiewicza w Pa
ryżu w 1849 r.1) Mamy również jedyne — 
jak dotąd — przedrukowane w* całości 
(ale w formacie nieoryginalnym) najstar
sze pismo polskie tj. Merkuriusza Pol
skiego z 1661—1662 2). 

Zainteresowania naszych badaczy nie
legalną, najczęściej rewolucyjną prasą 
w XIX w. podsycił niezwykle bujny roz
wój podziemnego dziennikarstwa i środ
ków masowej informacji w czasie oku
pacji hitlerowskiej. Temu żywiołowemu 
badawczemu zainteresowaniu prasą ta j 
ną nie towarzyszy jednak rozwój teore
tycznych i metodologicznych rozważań 
z tego zakresu, w związku z czym nie
które komentarze edytorów tekstów pra
sowych wykazują ciągle jeszcze — i za
pewne długo jeszcze będą wykazywać 
pewne niedostatki w interpretowaniu 
faktów prasoznawczych. 

Wydaje się, że wyjściowym zagadnie
niem w tej dziedzinie winno być rozpa
trzenie psychologicznych źródeł rozwoju 
podziemnej publicystyki i dziennikar
stwa, rozwoju tak typowego dla społe
czeństwa polskiego w ostatnich dwu stu
leciach zwłaszcza w niektórych ośrod
kach miejskich i intelektualnych. Zjawi
sko w skali tak rozległej, jak u nas, nie 
wystąpiło na terenach innych państw 
i społeczeństw nawet w czasie okupacji 
hitlerowskiej. Jest to aspekt bardzo isto
tny, nie poruszony zresztą przez edyto
rów Tajnej prasy 1863/64 r. w ich wstę
pach. Samo cyfrowe zestawienie tajnych 
organów w 1863 r. według miejsc wyda
nia wykazuje nie tylko zrozumiałą prze
wagę tych tytułów w Królestwie Pol
skim, ale zadziwiającą ich koncentrację 
w samej Warszawie, mimo że druk i roz
powszechnienie w ośrodkach prowincjo
nalnych mogły były być i znacznie łat
wiejsze i skuteczniejsze. Drugie zagad
nienie — to sprawa autorstwa artykułów 
i źródeł zawartych w nich informacji 
o faktach i ludziach, czyli tzw. serwis 
informacyjny. Zagadnienie to arcytrudne 
w zakonspirowanej produkcji praso-

') La Tribune des Peuples. Edition phototy
pique sous la redaction de H. Jabłoński.. Pre
face de S. Kieniewicz et W. Floryan. Wrocław 
1963. 

8) Merkuriusz Polski — opracował Adam 
Przyboś. Kraków 1960. Biblioteka Wiedzy 
o Prasie, t. III. 

wej — jest jednak do odszyfrowania 
w stopniu większym, niż to zrobili ko
mentatorzy poszczególnych organów 
(a więc D. Fajnhauz i W. Śliwowska). 
Kwestia, skąd redaktorzy pism tajnych 
względnie ich współpracownicy czerpali 
informacje nie jest odredakcyjnie wy
jaśniona z wyjątkiem tych stosunkowo 
nielicznych artykułów, których autorzy 
powołują się na dzienniki i gazety za
graniczne. Wydaje się, że można by 
w szeregu wypadków zagadki te roz
wiązać, wyzyskując szerzej literaturę 
przedmiotu oraz źródła (zwłaszcza narra
cyjne), które w przypisach figurują za 
skąpo3). Oczywiście, wydawcy omawia
nego tomu mają na swe usprawiedliwie
nie cel zasadniczy, tj . przedruk tekstów 
z najniezbędniejszym aparatem przypi
sów, ale zważywszy wielki, czasochłonny 
wysiłek ekipy edytorskiej, uznać należy 
za bardzo trudne w przyszłości ponowne 
podejmowanie kwerend i analiz dla ca
łościowej charakterystyki tajnej prasy 
powstania styczniowego. Przy tej uwadze 
należy podkreślić, że komentatorzy posz
czególnych organów — a szczególnie 
doc. D. Fajnhauz — zgromadzili sporo 
szczegółów dotąd nieznanych, uzupełnili 
nawet wydawałoby się bezbłędną reedy
cję Bibliografii Polskiej XIX w. 
K. Estreichera (tj. jej tom III), prostując 
informacje co do tytułów, lat wydawania 
i miejsc przechowywania niektórych 
organów. 

Kwestią, która w analizie prasy tajnej 
nastręcza szczególne trudności, jest za
gadnienie częstotliwości druków, zupeł
nie innej niż w prasie legalnej. Częstotli
wość ta jest uzależniona od czynników 
nie tylko materialnych, ale i organiza
cyjnych a nieraz także od zmian perso
nalnych i programowych w górze kieru
jącej ruchem powstańczym. Fluktuacja 
składu redakcyjnego musiała z natury 
rzeczy stanowić tajemnice; autorzy 
ustępów wprowadzających do poszczegól
nych tekstów wykazali duży wysiłek 
w rozwikłaniu tej sprawy, która silnie 
rzutowała na częstotliwość i regularność 
ukazywania się pism tajnych. Nie zawsze 
wątpliwości dotyczące składu redakcyj
nego są uzasadnione, np. w wypadku Al-

s) Z 25 pozycji o prasie tajnej 1863/4, zare
jestrowanych w E. K o z ł o w s k i e g o : Bi
bliografii powstania styczniowego (Warszawa 
1964), uwzględniono w t. I tylko... 4; opubli
kowanie tych pozycji w czasopismach ogólno-
kulturalnych nie odejmuje im charakteru cen
nych nieraz informacji, zwłaszcza jeśli wycho
dziły spod piór takich ludzi, jak H . M o ś c i c 
k i , H. E i l e , J. S o k u l s k t , W. D u n i n 
W ą s o w i c z i inni. 
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bina Dunajewskiego w Głosie Kapłana 
Polskiego (str. 202) lub Bronisława Szwar-
cego w Ruchu (str. 330). Natomiast po
woływanie się na St . P i s a r s k i e g o , 
autora rękopiśmiennej pracy Periodyczna 
tajna prasa polska z okresu lat 1861-— 
1864 — zredagowanej przeszło o pół wie
ku wcześniej od dzisiejszych badań — 
wydaje się zbyt częste i dające zbyt 
wielką wiarę temu kolekcjonerowi, ba-
daczowi-amatorowi. 

Do ciekawych wniosków prowadzi 
w omawianym zbiorze tekstów rozwią
zanie typologicznych cech treści praso
wej a do pewnego stopnia i układu re
dakcyjnego. Nie zwrócono we wstępach 
i przypisach należnej na to uwagi. Naj
częstszym podziałem w wielu organach 
tajnych 1863 r. jest odróżnienie publi
cystycznej części (dłuższe artykuły) od 
„doniesień", przy czym ilość miejsca zaj
mowanego przez te ostatnie ustępuje 
wielokrotnie ilości miejsca poświęcanego 
dłuższym artykułom. Oznacza to zuboże
nie treści informacyjnej w stosunku do 
treści ideologicznej; szczególne wyjątki 
pod tym względem stanowią Ruch, wy
chodzący od lipca 1863 do poł. lipca 
1864 r.' (str. 330—373) i Doniesienia z Po
la Bitwy w czterech wariantach tytuło
wych (str. 432—542). Jakkolwiek treść ar
tykułów komentujących tendencje pro
gramowe, wystąpienia polityczne (zwła
szcza na arenie międzynarodowej, pewne 
enuncjacje publikowane lub wygłaszane 
publicznie, rzadziej przebieg działań 
powstańczych, mają duże znaczenie dla 
historyka, to jednak dla czytelnika 
współczesnego wypadkom były nie
wątpliwie bardziej atrakcyjne konkretne 
wiadomości, a więc to, co stanowi istotę 
prasy nowoczesnej. Postulat ten spełniały 
wymienione wyżej organy, dające nieraz 
bardzo drobiazgowy obraz faktów. Wy
daje się rzeczą bezsporną przewaga pu
blicystyki nad informacją w gazetach 
i czasopismach tajnych; niemniej jest to 
kwestia badawcza zasługująca na bliższe 
rozpatrzenie. 

Zagadnienie „biur prasowych" i ich 
kierowników — czy to w kolejnych skła
dach Rządu Narodowego, czy w organi
zacji powstańczej narodowej w zaborze 
austriackim i pruskim — nie zostało po
ruszone we wstępie ogólnym do tomu. 
Biura te organizowały nie tylko inspi
rację i kontrolę niektórych kompletów 
informacji z kraju dla kraju. Duże zna
czenie rpiało informowanie Hotelu Lam
bert w Paryżu i na odwrót. Ponadto biu
ra te informowały polskich dziennikarzy 
za granicą o sytuacji w Królestwie Pol

skim w pożądanym oświetleniu. Z koń
cem marca 1863 r. ks. Wł. Czartoryski 
upominał się z Paryża o informacje 
z Krakowa, Lwowa, Torunia, nawet Tyl
ży, „aby Zachód nieprzerwanie dowia
dywał się o każdym powstaniu i potycz
ce" (przemyt wiadomości lokowano 
w punktach handlowo ożywionych). Cho
dziło tu wyraźnie nie o depesze Rządu 
Narodowego, ale o materiały dziennikar
skie, choćby subiektywne i przesadne — 
jak to ujawnił przed potomnymi Stani
sław Koźmian — dla prasy obcej4). 
Kwestię tajnych szyfrów i biur infor-
macyjno-prasowych — zwłaszcza w Kra
kowie pod ręką Koźmiana — omawiają 
dość często źródła pamiętnikarskie5). 

Przy wszystkich powyższych uwa
gach — trzeba przyznać, że ustalenie 
pewnych elementów prasoznawczych za
równo we wstępie prof. Kieniewicza, 
jak i we wstępach wprowadzających do 
tekstów poszczególnych organów, wyka
zuje znaczne postępy w historii prasy 
konspiracyjnej powstania styczniowego. 
Wiadomości o redakcjach, drukarniach, 
przynależności ideologicznej pism, ich 
formacie, stronie technicznej i typogra
ficznej rozrzucone są w tomie dość ob
ficie; rzadziej mówi się o lokalach redak
cyjnych, prawie nic o nakładach, co jest 
zresztą najbardziej zrozumiałe. Bardzo 
przydałaby się tablica szeregująca — bo
daj z grubsza — organy tajnej prasy we
dług przynależności programowo-organi
zacyjnej i prowincji polskich. Nie bar
dzo trafną wydaje sie lapidarna teza 
o r. 1848 w dziejach prasy polskiej w Ga
licji i zaborze pruskim (str. VII). Rozwój 
prasy w tym momencie był żywiołowy 
i dłuższy — jeśli chodzi o wolność sło
wa — ponad kilka miesięcy. Sam autor 
stwierdza, że od r. 1856 „prasa poznańska 
i galicyjska mogła pisać nieco swobod
niej", choć — czeeo nie dodaje — pro
cesy prasowe zaczęły w latach 1860-tych 
często ścigać redaktorów i publicystów. 

Ciekawe wnioski nasuwa ogólne ze
stawienie pism wedłu? okresu ich uka
zywania sie. Za podstawę określenia ży
wotności pism w czasie bierzemy daty 
pierwszego i ostatniego numeru. W oma-

s) A. L e w a k : Polska działalność dyplo
matyczna w 1863—1864 r. T. I. Warszawa 1937, 
s. 253 — St. K o ź m i a n . Rzecz o r. 1863, t. I. 
Kraków 1895. s. 76, 87. 

5 ) J . M o s z y ń s k i : Obrachunek z „Rze
czą" St. Koźmiana. Kraków 1845: J. S t e l l a 
S a w i c k i : Galicja w powstaniu styczn. 
Lwów 1913. J. K. J a n o w s k i . Pamiętniki 
o powstaniu styczn. t. I—III. Lwów 1923—31 
i inne. 
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wianym tomie pomieszczono przedruk 
27 pism, jedno omówiono bez przedruku 
(Jedność). Wyłączając z zestawienia efe
merydy, które zagasły po pierwszym nu
merze, 4—5 tygodni wychodziło 6 pism 
(Głos Bratni, Jedność, Kosynier, Męczen
nicy, Prawdziwy Patriota i jedyne przez 
5 tyg. Szczerbiec), przez 2 miesiące uka
zywały się Nowiny Polityczne, przez 
3 miesiące Bicz i Partyzant, przez 5 mie
sięcy Pobudka i Sternik, przez 6 miesięcy 
Chorągiew Swobody, przez rok Hutorka 
Dwóch Susiedou, Mużyckaja Prauda 
i Ruch, przez 14 miesięcy Wiadomości 
z pola bitwy (w 4 wariantach tytuło
wych). Dwuletni żywot miał tylko Głos 
Kapłana Polskiego. Z zestawienia tego 
można wysnuć hipotezę, że żywot pism 
zależny był bądź to od zawartości „do
niesień" o konkretnych faktach bojowych 
lub politycznych, bądź od specjalnego 
adresata (czytelnik białoruski i kler). 
Pisma o bardziej złożonym adresie 
i z przewagą publicystyki kończyły się 
znacznie szybciej. Oczywiście ta hipoteza 
wymaga korektury, bo często pisma na
wet o dłuższych perspektywach rozwoju 
znikały z powierzchni życia bądź z po
wodu represji, bądź zmian w kierow
nictwie powstaniem. 

Z dużym zainteresowaniem wypada 
nam oczekiwać II t. Tajnej prasy 
w latach 1861—1864. Ale już dostarczony 
materiał uzasadnia wyrazy najgłębszego 
uznania dla redakcji i współpracowni
ków całej tej znakomitej imprezy edy
torskiej. 

Marian Tyrowicz 

BIBLIOGRAFIA 

POLSKA PRASA REWOLUCYJNA 
1918—1939. KATALOG. Oprać. Maria 
Krych. Zakład Historii Partii przy 
КС PZPR. Biblioteka. Warszawa 
1965, str. XIII i 178. 

Podstawowym źródłem do poznania dzie
jów polskiego ruchu rewolucyjnego okre
su dwudziestolecia międzywojennego jest 
jego prasa. Prasa ta, chociaż rozwijała się 
w bardzo trudnych warunkach politycz
nych, zdobyła sobie jednak w historii 
czasopiśmiennictwa polskiego tego okre
su ważne miejsce. Historycy zajmujący 
się historią prasy oraz historią ruchu ro

botniczego natrafiają na szereg trudności, 
gdyż polska prasa rewolucyjna z lat 
1918—39 została w poważnej mierze roz
proszona i zdekompletowana, co utrud
nia, a czasami wręcz uniemożliwia, pro
wadzenie badań nad niektórymi zagad
nieniami. Szczególnie dotkliwie odczuwa 
się brak wszelkiego rodzaju pomocy 
w rodzaju: bibliografii, katalogów, słow
ników1, przewodników, informatorów itd. 

Biblioteka ZHP przy КС PZPR pra
gnąc ułatwić historykom orientację 
w swoich zbiorach wystąpiła z pożytecz
ną inicjatywą publikowania katalogów. 
Pierwszym z tej serii jest katalog pol
skiej prasy rewolucyjnej opracowany 
przez Marię Krych. Obejmuje on zbiory 
Biblioteki i Archiwum Mikrofilmów ZHP. 
W skład jego wchodzi legalna i niele
galna prasa: KPP, KPZB, KPZU, komu
nistycznych organizacji młodzieżowych 
oraz innych rewolucyjnych organizacji 
jak NPCH, PPS-Lewica, a także Lewicy 
Związkowej i innych. Katalog poprze
dzony jest wstępem Marii Krych, w któ
rym autorka w celu ułatwienia czytelni
kowi orientacji w całokształcie spuścizny 
prasowej polskiego ruchu rewolucyjnego 
przeprowadza rzeczową charakterystykę 
tej prasy oraz katalogu. 

Najwięcej miejsca poświęcono prasie 
KPP (legalnej i nielegalnej) oraz rewo
lucyjnej prasie związkowej i polskiej 
prasie rewolucyjnej wychodzącej za gra
nicą. Oprócz prasy polskiej szeroko 
uwzględniono prasę rewolucyjną mniej
szości narodowych zamieszkujących 
w granicach polski przedwrześniowej. 

Materiały objęte katalogiem podzielone 
zostały na 33 działy, w ramach których 
poszczególne czasopisma ułożone zostały 
alfabetycznie. O oto niektóre tytuły dzia
łów: Rady Delegatów Robotniczych, KPP, 
KPRP, KPZB, KPZU, NPCH itd. Tytuły 
działów odpowiadają nazwom poszcze
gólnych organizacji rewolucyjnych, co 
ułatwia posługiwanie się katalogiem. 

Opis każdej pozycji składa się z dwóch 
części. Pierwsza zawiera notę bibliogra
ficzną obejmującą następujące elemen
ty: tytuł, podtytuł, miejsce wydania, 
częstotliwość ukazywania się, czas istnie
nia pisma, wydawcę, nazwisko redaktora, 
technikę wydawniczą. 

Część druga opisu jest rejestracją nu
merów znajdujących się w zbiorach Bi
blioteki. 

Ogółem zasób polskiej prasy rewolu
cyjnej Biblioteki ZHP z lat 1918—1939 
liczy 774 tytuły, z czego na KPP łącznie 
z prasą KPZB, KPZU i prasą organiza
cji młodzieżowych przypada 266 legal-
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nych i nielegalnych pozycji. Nie jest to 
oczywiście — jak stwierdza autorka 
wstępu — pełne zestawienie tej prasy, 
gdyż według szacunkowych obliczeń sa
ma prasa legalna obejmowała około 400 
tytułów. Trudno natomiast nawet w przy
bliżeniu szacować ilość prasy nielegalnej. 

Katalog zawiera 26 fotokopii tytuło
wych stron niektórych czasopism i gazet. 
Ponadto zaopatrzony jest w alfabetyczne 
skorowidze: czasopism, nazwisk, miejsco
wości oraz w wykaz skrótów i streszcze
nia wstępu w języku rosyjskim, francu
skim i niemieckim. 

Katalog opracowano starannie i po
prawnie. Nie jest on suchym zestawem 
tytułów, ale pracą posiadającą wiele cech 
rozumowanej bibliografii. Oby następne 
katalogi z tej pożytecznej serii były po
dobnie dobrze zredagowane. 

Jerzy Centkowski 

PRASA NA ŚLĄSKU 

Joachim G l e n s k : JAN KAROb 
MAĆKOWSKI JAKO REDAKTOR! 
„NOWIN RACIBORSKICH". Opole 
1966 s. 107. Komunikaty Instytutu 
Śląskiego, seria monograficzna nr 78. 
Edward M e n d e l : STOSUNEK 
GÓRNOŚLĄSKIEJ PRASY POL
SKIEJ DO SPRAWY NIEPODLE
GŁOŚCI POLSKI (1914—1918). Opole 
1966 s. 83. Komunikaty Instytutu 
Śląskiego, seria monograficzna nr 73. 
Jerzy R a t a j e w s k i : DER WEIS
SE ADLER POLSKIE CZASOPIS
MO WALCZĄCE. Opole 1966 s. 36. 
Komunikaty Instytutu Śląskiego 
nr 77. 

Trzy oddzielne publikacje Instytutu Ślą
skiego świadczą o żywym zainteresowa
niu tej placówki problematyką historii 
czasopiśmiennictwa. *) Jedyną ich wspól
ną cechą jest podobna problematyka; 
dotyczą wybranych —• w zasadzie mało 
znanych — faktów z historii polskiej 
prasy na Śląsku przełomu XIX i XX w. 
Wreszcie ich wspólną ideą jest dążność 
do ukazania roli wybranych organów 
prasowych w krzewieniu polskości. 

') O roli Instytutu Śląskiego w badaniach 
prasoznawozych piszemy szerzej w Kronice 
naukowej, por. s. 119. 

Studium J. Glenska — wzbogacające 
dorobek prasoznawczej biografistyki — 
jest rozszerzonym fragmentem monogra
fii Nowin Raciborskich, nad którą autor 
pracuje od lat. Tematem rozważania 
autora jest całokształt działalności dzien
nikarskiej jednego z najpopularniej
szych — obok A. Napieralskiego i B. Ko-
raszewskiego — redaktorów górnośląskiej 
prasy polskiej przełomu XIX i XX stu
lecia. J. Glenska, rzecz zrozumiała, inte
resuje przede wszystkim śląski okres 
Maćkowskiego, trwający do 1894 г., 
a więc do momentu odsprzedania pisma 
J. Eckertowi. 

Zasadniczym celem studium J. Glen
ska jest po pierwsze: próba ukazania 
rzeczywistej roli Maćkowskiego w inspi
rowaniu i założeniu pisma i — po dru
gie: w świetle tych nowych ustaleń cha
rakterystyka jego publicystyki, opierają
cej się na zasadach narodowego radyka
lizmu. 

W przeciwieństwie do szeregu innych 
autorów J. Glensk uważa J. K. Maćkow
skiego za rzeczywistego twórcę Nowin 
Raciborskich, po części subsydiowanych 
przez działaczy Narodowej Demokracji 
z terenu zaboru rosyjskiego. Chcąc zatu
szować rzeczywiste oblicze pisma a prze
de wszystkim jego powiązanie z tzw. 
,,wielkopolską agitacją", Maćkowski 
orzekł się — ale tylko formalnie — rze
czywistego kierownictwa pisma na rzecz 
rodowitego Ślązaka, dra J. Rostka. Ma
newr udał się znakomicie. Tak znakomi
cie, iż szereg historyków prasv polskiej 
na Śląsku miało poważne klopotv w uka
zaniu rzeczywistej roli obu działaczy 
w tworzeniu i redagowaniu pisma. 

Sprostowanie nagromadzonych błędów 
w określaniu roli Maćkowskiego w re
dakcji Nowin Raciborskich pozwoliło 
autorowi ukazać jego rzeczywista rolę 
w rozwoju śląskiego czasopiśmiennictwa. 

J. Glensk w pracy — objętościowo 
szczupłej i utrzymanej w zasadzie w sty
lu wydawnictw popularno-naukowych — 
podiał i rozwiązał jeden z ciekawszych 
problemów historii prasy Śląska Opol
skiego. 

Równie interesujące zagadnienie iest 
przedmiotem opracowania E. Mendla, 
który zajął sie wplvwem prasv polskiej 
na postawę społeczeństwa górnośląskiego 
w latach I woinv światowei, a przede 
wszystkim stosunkiem prasv do niepodle
głości Polski. Po scharakteryzowaniu pol
skiego rynku czytelniczego na Śląsku 
i omówieniu najważniejszych organów 
prasowych i ich mieisca na tle ówczes
nych orientacji politycznych, autor po-
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dejmuje analizę i ocenę programów poli
tycznych najważniejszych organów opi
niotwórczych. Jednym z ważnych aspek
tów tych rozważań jest dokładna reje
stracja zachodzących — pod wpływem 
bieżących wydarzeń politycznych — 
zmian i ewolucji w programach politycz
nych poszczególnych organów prasowych. 

Upraszczając nieco zagadnienie, można 
podzielić polskie gazety górnośląskie 
z okresu I wojny światowej na dwie za
sadnicze grupy. Koncern prasowy A. Na-
pieralskiego poparł w zasadzie oficjalną 
politykę pruską, przeciwstawiając się 
jednak oficjalnym wypowiedziom za 
utrzymaniem dotychczasowej polityki 
wobec problemu polskiego. A. Napieralski 
domaga się pewnych ustępstw, a w szcze
gólności cofnięcia ustawy wywłaszczenio
wej i ustaw zwalczających język polski. 
Odmienne stanowisko — prorosyjskie — 
zajęła Gazeta Ludowa, zwalczająca kon
cepcje NKN i legionów. Pośrednie sta
nowisko reprezentowała wydawana przez 
B. Koraszewskiego Gazeta Opolska, uzna
jąc, że choć „wojna niesie ogromne znisz
czenia i cierpienia, to jednak przyczyni 
się do przekreślenia rozbiorów, ukarania 
ich sprawców, wreszcie powstania nie
podległej Polski. W późniejszym okresie 
pismo uzależniało powstanie niepodległej 
Polski od zwycięstw państw central
nych. (...) W\ jednym z numerów gazeta 
dość wyraźnie sugerowała „koncepcję 
austro-polską", ale niebawem rozczaro
wała się do niej", (s. 81). 

Zasadniczy zwrot w przedstawianych 
programach politycznych na łamach pra
sy śląskiej następuje w chwili wybuchu 
i zwycięstwa Rewolucji Październikowej 
i narastania wewnętrznego kryzysu 
w Niemczech. Gazeta Ludowa zwalczając 
ideologię A. Napieralskiego przyszłość 
Polski upatruje w klęsce państw cen
tralnych. Powściągliwe — a i enigmatycz
ne — stanowisko Gazety Opolskiej wy
raża się w szerzeniu hasła „Polacy po
winni sobie pomóc sami", nie łudzić się 
„obietnicami państw zachodnich". Pismo 
Koraszewskiego w wielu sprawach zaj
mowało stanowisko zbliżone do Gazety 
Ludowej. Obóz gazet Napieralskiego po
został wierny swej proniemieckiej orien
tacji do połowy października 1918 roku. 
Dopiero gdy klęska państw centralnych 
oraz groźba rewolucji zmusiły go do 
przyjęcia wilsonowskich zasad pokoju, 
obóz Katolika podobnie jak Gazeta Lu
dowa i Gazeta Opolska, stanął na platfor
mie zjednoczenia ziem polskich w niepo
dległe i suwerenne państwo polskie. 

Swego rodzaju kontynuacją rozważań 

E. Mendla jest monografia J. Ratajew-
skiego poświęcona mało znanej inicjaty
wie wydawniczej, zrodzonej w kręgu Ko-
raszewskich — Białemu Orłowi, pismu 
wydawanemu w jęz. niemieckim. Temu 
właśnie pismu (tygodnik, 1. nr: 6 11919) 
przypada rola formułowania i rozpo
wszechniania polskich racji politycznych 
wobec kwestii śląskiej w okresie działal
ności Polskiego Komisariatu Plebiscyto
wego. Autor po omówieniu politycznych 
momentów, które doprowadziły do powo
łania pisma poświęconego wyjaśnianiu 
spraw polskich wśród szerokich rzesz 
czytelniczych, szeroko charakteryzuje 
anatomię wydawniczą tygodnika, jego 
warsztat dziennikarski i rolę w ówczes
nym dziennikarstwie polskim Górnego 
Śląska. 

Reasumując swe rozważania autor 
podkreśla rolę pisma Der Weisse Adler 
w budzeniu poczucia narodowego i zwra
ca uwagę na kontynuowanie podobnych 
inicjatyw wydawniczych w innych ośrod
kach (Olsztyn, Gdańsk). 

Sylwester Dziki 

GENEALOGIA REPORTAŻU 

Czesław N i e d z i e l s k i : O TEO-
RETYCZNO-LITERACKICH TRA
DYCJACH PROZY DOKUMENTAR-
NEJ. (PODRÓŻ — POWIEŚĆ — RE
PORTAŻ). Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu; Prace Wydziału Filolo-
giczno-Filozoficznego, t. XVII, z. 1, 
Toruń 1966. S. 221. 

Zważywszy, że w polskiej literaturze 
przedmiotu brak dotychczas opracowań 
historii zjawiska tak eksponowanego 
w bieżącym piśmiennictwie jak reportaż, 
praca C. Niedzielskiego stanowi zjawisko 
pionierskie i zasługujące na szczególną 
uwagę. Znaczenie tej książki nie umniej
sza okoliczność, iż poświęcono ją nie tyle 
dziejom reportażu, co raczej dziejom re
fleksji teoretycznej, a nawet nie tyle sa
memu reportażowi, co jego związkom 
z prozą powieściową. Bez względu na te 
zastrzeżenia a także pewne zarzuty — 
o czym za chwilę — praca C. Niedziel
skiego jest cennym źródłem informacji 
o przemianach modelu piśmiennictwa 
sprawozdawczego w ciągu niemal dwu 
stuleci. Do książki tej będą jeszcze wie-
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lokrotnie powracać badacze polskiego re
portażu. 

Omawiane tu opracowanie ma niema
łą wartość nie tylko w warstwie swej 
obfitej i rzetelnej dokumentacji, prezen
tującej pokaźny a słabo dotychczas zna
ny dorobek krytyczny (w niewielkiej 
części dorobek ten prezentował już autor 
w pracy „Zagadnienie reportażu w kry
tyce literackiej dwudziestolecia między
wojennego" *). Recenzowana książka ma 
znaczenie także (może przede wszyst
kim?) jako inspiracja do dyskusji; z tego 
punktu widzenia nawet jaskrawa spor-
ność niektórych jej tez nie zniechęca do 
lektury. 

Dyskusyjność książki ma swoje źródła 
w przyjętej przez autora koncepcji wy
różnienia przedmiotu badań i w meto
dologii opracowania. Siłą rzeczy od tych 
spraw trzeba więc zacząć omówienie 
i polemikę, zostawiając na uboczu pro
blemy szczegółowe. 

W tej warstwie opracowania C. Nie
dzielskiego, która dotyczy wymienionego 
w podtytule gatunku reportażu punktem 
wyjścia rozważań jest pojęcie prozy do-
kumentarnej. Używana w opracowaniu 
terminologia ujawnia pośrednio płynność 
i nieostrość granic wyróżnionego zjawi
ska. Mowa jest więc raz o „gatunku do-
kumentarno-opisowym", innym razem 
o „piśmiennictwie dokumentarno-de-
skryptywnym", to znów o „formach 
prawdziwościowych". 

Wbrew niektórym sugestiom termino
logicznym omawianej książki pojęcie 
„prozy dokumentarnej" ma oczywiście 
charakter ponadgatunkowy: obejmuje ze
spół form połączonych podstawową funk
cją pośredniczenia między realną sferą 
faktów a czytelnikiem oczekującym po
wiadomienia. Jest to nazwa dla rozleełej 
dziedziny piśmiennictwa rozciągającej się 
od różnego rodzaju komunikatów przez 
gatunki w rodzaju listów, faktomontaży, 
namietników, biografii i reportaży, po 
gatunki literatury w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, jeśli tylko poddają się one 
wymogom „wiernego" odwzorowywania 
rzeczywistości. 

C. Niedzielski, roznatrując w swej 
książce rozwój refleksu literackiej na te
mat prozy dokumentarnei. oczywiście 
ogranicza pole swych zainteresowań, co 
ze względu na rozległość obszaru zajmo
wanego przez gatunki nacechowane 
autentyzmem jest aż nadto uzasadnione. 

*) Praca została omówiona w Zeszytach Pra-
soznawczych 1964, nr 4, s. 53—56; J. M a z i a r -
s k i : Reportaż — gatunek czy metoda? Na 
marginesie szkicu Czesława Niedzielskiego. 

Pozornie — sądząc z podtytułu książki 
i tendencji w doborze materiału krytycz
no-literackiego — ograniczenie pola ba
dań dokonane zostało według kryterium 
gatunkowego. Mowa przecież wyraźnie 
o „podróży" i reportażu". Tylko pozornie. 
W istocie rzeczy większą rolę odgrywa tu 
inna zasada wyróżnienia. Uwaga autora 
skupiać się będzie wyłącznie na tych 
zjawiskach, do których „odnieść można 
kategorię jakości artystycznych jako 
czynnika sygnalizującego transformację 
funkcji podstawowych, polegających na 
słownym wypowiadaniu poznawczego 
stosunku podmiotu do zjawisk realnych." 
(s. 8) 

W tak wyodrębnionym na podstawie 
kryterium artystycznego polu badań zna
lazł się oczywiście i reportaż, lecz bynaj
mniej nie cały. Autora, który już we 
wstępie książki zapowiada: „Pominięto 
także dziennikarskie formuły reportażu, 
choć nie pominięto całkowicie tego kon
tekstu" (s. 10), nie interesują zjawiska 
identyczne gatunkowo, lecz nieartystycz
ne, pozbawione znamion literackiej 
transformacji funkcji podstawowych. 
Tym samym u podstaw pracy legło zna
ne i wciąż, jak się okazuje, żywotne za
łożenie o istnieniu dwu ąuasi-gatunków 
reportażowych: literackiego i nieliterac-
kiego. 

Los nieliterackiej, dziennikarskiej czę
ści gatunku reportażu został przesądzony 
już u wstępu przy pomocy mechaniczne
go ciecia. Druga, „szlachetniejsza" cześć 
posłużyła wraz z innymi komponentami 
do stworzenia osobliwej kategorii, którą 
nazywa się bądź to gatunkiem, bądź — 
mniej zobowiązująco — formami doku-
roentarnymi czy prawdziwościowymi. 
Utworzenie takiej klasy zjawisk piś
miennictwa wydaje się jednak zabiegiem 
nieuprawnionym i ryzykownym. Z pro
stej przekory można by tworzyć z rów
nym powodzeniem np. kategorie form 
literacko-prasowych, złożoną z utworów 
fikcyjnych dla których łącznikiem byłby 
fakt publikacji na łamach prasy... 

Przyjęcie kryterium artyzmu jako 
punktu orientacji w rozważaniach nad 
gatunkami dokumentarnymi automatycz
nie Dociąga za sobą kłopotliwe pytanie: 
jak ustalić miarę literackości, by nie po
paść w pułapkę arbitralnej selekcji? 

Dla C. Niedzielskiego wątpliwości koń
czą się wraz ze stwierdzeniem: „Pod
stawowym tłem odniesienia dla reoorta-
żu jest nrzede wszystkim literatura arty
styczna" (s. 172). Punktem oparcia, na 
którym autor pragnie dźwigać swą kon
cepcję ma być więc stopień porównywał-
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ności utworów dokumentarnych z litera
turą artystyczną, w szczególności zaś 
z kluczowym gatunkiem tej literatury, 
którym ma być, zdaniem autora, powieść. 
Opozycje bądź analogie form dokumen
tarnych do nadrzędnego gatunku powie
ści przesądzają o ich zaszeregowaniu. 

Autor przyjmuje tezę o nadrzędności 
powieści („Przypada jej miejsce nad
rzędne nie tylko ze względu na jej uzna
ną pozycję w hierarchii form ściśle ar
tystycznych, na jej konwencje gatunko
we. To miejsce nadrzędne jest szczegól
nie wyraziste, gdy pozostaje się na 
gruncie form dokumentarnych" (s. 6). 
Teza ta wydaje się dogodna, bo umożli
wia łatwą orientację w ewolucji różnych 
gatunków dokumentarnych przez prostą 
„przymiarkę" zjawisk z tego zakresu do 
modeli i doktryn powieściowych. Za tę 
dogodność trzeba jednak zapłacić wygó
rowany rachunek wynikający z nader 
kłopotliwych implikacji twierdzenia 
o iście feudalnej zwierzchności powie
ściowej. 

Konsekwentne rozumowanie prowadzi 
przecież do wniosku, iż formy dokumen-
tarne są w swej istocie tym doskonalsze, 
im dokładniej pozwalają się odnieść do 
literatury artystycznej, zwłaszcza zaś do 
powieści. Ujmując sprawę paradoksal
nie — ideał stanowiłby taki reportaż, 
który byłby zarazem powieścią... 

Traktowanie literatury dokumentarnej 
jako czegoś w rodzaju cienia towarzyszą
cego powieści w jej rozwoju prowadzi do 
zaprzeczenia autonomii rozwojowej ga
tunków dokumentarnych, zwłaszcza zaś 
reportażu, bo na nim spoczywa główny 
akcent w wywodach С Niedzielskiego. 
Aby teza ta dała się utrzymać, trzeba ją 
było poprzeć w wywodach twierdzeniem. 
iż prasowy reportaż drugiej połowy XIX 
wieku (zwany przez autora ..utworem 
reporterskim") miał nader nikłv wpłvw 
na rozwój reportażu w takim rozumie
niu, jakie nadał mu autor omawianei 
pracy. Odcięcie reportażu od prasowych 
przodków ma służyć nie tylko uświetnie
niu jego literackiego rodowodu. Ma także 
ułatwić pełne włączenie tego gatunku 
w nurt ewolucji prozy powieściowej. 

Założenie nadrzędności doktryn po
wieściowych nad teoria gatunków doku
mentarnych odbiło się wyraźnie w struk
turze i zawartości książki С Niedziel
skiego. W sporej części poświecona iest 
ona pośrednio i bezpośrednio analizie 
środkowego składnika tróiczłon.owego 
określenia: ..Podróż — powieść — repor
taż". Chwilami wydaje się wręcz, że dwie 
pozostałe nazwy gatunkowe oznaczają 

jedynie narzędzia przydatne w badaniu 
przemian prozy powieściowej w ostat
nich stukilkudziesięciu latach. 

Praca „O teoretyczno-literackich tra
dycjach prozy dokumentarnej", napisana 
dla wykazania podobieństwa lub zgoła 
tożsamości ciągów rozwojowych prozy 
powieściowej i dokumentarnej, prowadzi 
do nie zamierzonych wniosków. W od
czuciu piszącego te słowa książka C. Nie
dzielskiego stanowi ostrzeżenie przed 
pochopnym wpisywaniem dziejów jed
nego gatunku na margines ewolucji dru
giego. Ostrzeżenie przed stosowaniem 
metodologii badań nad powieścią jako 
uniwersalnego klucza do innych gatun
ków. Zademonstrowana przez C. Nie
dzielskiego próba spojrzenia na reportaż 
jako na swoisty wariant prozy powie
ściowej jest niewątpliwie interesujacvm 
eksperymentem, lecz jego owocność w za
kresie wiedzy o reportażu jest dość ogra
niczona. 

Jacek Maziarski 

DZIENNIKARSTWO 
TELEWIZYJNE 

A. J. J u r o w s к i j , R. A. B o r e c -
k i j — OSNOWY TELEWIZION-
NOJ ŻURNALISTIKI. Izdatielstwo 
Moskowskowo Uniwersiteta 1966. 
Str. 335. Nakład 11.000. 

Podręcznik dwóch młodych autorów, 
równocześnie praktyków w zakresie te
lewizji i teoretyków, związanych stop
niami naukowymi z moskiewskim uni
wersytetem, zasługuje na pewfno na mia
no pracy pionierskiej. TV jest na całym 
świecie sztuką bardzo młodą, w toku po
szukiwań twórczych i technicznego do
skonalenia, trudno poddaje się ona sy
stematyzacji, definicjom i rygorom dys
cypliny naukowej. W wielu krajach — 
w tym również i u nas w Polsce — cią
gle jeszcze znajduje się na etapie ekspe
rymentalnym. Profilowanie poszczegól
nych ośrodków przede wszystkim w za
kresie fachowej kadry dziennikarskiej ma 
sporo elementów improwizacji. 

Związek Radziecki w tej dziedzinie, 
zgodnie z przyjętym tu systemem szero
kiej rozbudowy studiów dziennikarskich 
stopnia uniwersyteckiego, poszedł inną 
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drogą kształcenia specjalistów telewizji. 
TV w symbiozie z radiem doczekała się 
już na Uniwersytecie Moskiewskim ka
tedry. Różnice podejścia do problemu 
mają swe uzasadnienie nie tylko w spe
cyfice różnych modeli. W ZSRR telewizja 
jest potęgą ilościową, w dodatku znajdu
je się w przededniu uruchomienia ogól
nozwiązkowej, supernowoczesnej stacji 
o 50 godzinach audycji dziennie w sze
ściu programach. Z tą chwilą, ilość przej
dzie w nową jakość, droga szkoleniowa 
i transplantacje dziennikarzy prasowych 
nie wystarczą. Kadra musi być wypróbo
wana, przygotowana, o wysokim pozio
mie. 

Podręcznik Jurowskiego i Boreckiego 
uderza przejrzystością i jasnością ujęcia. 
Nie ma w nim teoretycznych zawiłości 
i oderwanych od życia dywagacji. Jest 
przystępny, chwytliwy, zrozumiały nawet 
dla specjalistów średniego wtajemnicze
nia. Nie bez wpływu na formę książki 
pozostał zapewne ścisły związek autorów 
z praktyką pracy telewizyjnej. O skom
plikowanych problemach fachowych mo
że mówić przejrzyście specjalista dobrze 
znający tajniki zawodu. Podręcznik Ju
rowskiego i Boreckiego jest wolny od 
nadmiaru cytatów, za to bogato przetyka
ny konkretnymi przykładami wziętymi 
bezpośrednio z życia. 

Czy zatem książka nie ma braków? 
Oczywiście, jak w przypadku każdej no
wej, tworzącej się dopiero dyscypliny, 
można by wytknąć autorom sporo punk
tów, których nie uwzględnili. Najważ
niejszą usterką wydaje się niemal całko
wite zawężenie problemu do ram telewi
zji radzieckiej, zubożenie podręcznika 
o porównawcze omówienie dorobku TV 
w różnych krajach. Ten swoisty „izola-
cjonizm" ciąży i nad nomenklaturą po
szczególnych gatunków twórczości tele
wizyjnej i nad częścią uzupełniającą, po
święconą planowaniu i prowadzeniu pro
gramu. O podobne traktowanie tematu 
może mieć pretensje zwłaszcza czytelnik 
zagraniczny, który pragnąłby traktować 
książkę jako materiał pomocniczy dla 
siebie. Pamiętajmy jednak, że podręcznik 
traktuje o telewizji radzieckiej i pisany 
jest dla czytelnika radzieckiego. 

Praca Jurowskiego i Boreckiego opiera 
się — pomijając krótkie wprowadzenie 
historyczne — na tezie, że telewizja sta
nowi syntezę właściwości teatru, filmu 
i radia spożytkowaną dla celów oświaty, 
wychowania, informacji, propagandy 
i rozpowszechnienia innych sztuk. Tak 
szeroko pojęte zadanie telewizji jako nici 
Wiążącej pojedynczego człowieka z ży

ciem społeczeństwa podkreśla jej wyjąt
kową rolę instrumentu oddziaływania 
w sensie ideologicznym i politycznym. 

Tej przewodniej myśli publikacji to
warzyszą zawarte w pierwszej części 
książki szczegółowe omówienia podo
bieństw i różnic TV z radiem, teatrem 
i filmem. W pierwszym wypadku zbieżna 
jest kameralność odbioru programu, ma
sowość odbioru i pełne jego zróżnicowa
nie. Inny natomiast jest sposób przyswa
jania, ograniczony w radiu do słuchu, 
w TV wzbogacony o zasadniczy element 
wzrokowy. Podobieństwo z teatrem spro
wadza się do jedności czasu akcji 
i uczestnictwa w niej widza oraz doi syn-
tetyczności obu dzieł sztuki. Różni je fakt 
realnej widzialności w teatrze i efektu 
optycznego w TV, a także specyficzna 
cecha telewizji: zdolność wycinania frag
mentów sceny i montażu obrazu w róż
nych dekoracjach i miejscach. 

Najbliższego protoplastę TV — film 
łączy z nią wspólnota ekranu i techniki 
pracy. Do pewnego momentu proces two
rzenia jest w obu wypadkach identycz
ny, efekty jednak przynosi różne. W koń
cowej fazie decyduje o nich rozmiar 
ekranu i związane z nim estetyczne i psy
chologiczne rozbieżności odbioru przez 
całkowicie różne audytorium. 

Z tła tych genealogicznych wywodów 
wyłania się swoistość TV. Konfrontując 
charakterystyczną syntezę słowa, obra
zu, muzyki i montażu technicznego z za
łożeniem końcowej wszechobecności te
lewizji, Jurowski i Borecki stawiają 
telewizję — wbrew utartym a uproszczo
nym pojęciom — w rzędzie sztuk samo
dzielnych, rządzących się własnymi pra
wami, nie pokrywającymi się już z zasa
dami tworzenia i oddziaływania sztuki 
filmowej. Stąd też szerzej omówione zo
stały w podręczniku telewizyjne środki 
wyrazu z uwzględnieniem roli obrazu 
i roli słowa, jak również analiza literac
kiej podstawy TV, którą jest scenariusz. 

Część druga pracy poświęcona jest 
problematyce dziennikarstwa telewizyj
nego i jego wariantom z podziałem na 
gatunki informacyjno-publicystyczne, do-
kumentalno-artystyczne i artystyczne. 
Ten fragment podręcznika zawiera naj
bogatszy materiał praktyczny i wskutek 
tego ma największe walory szkoleniowe. 
Sporo tu znaleźć można dowodów odręb
ności, wynikłych z połączenia, a zarazem 
modyfikacji dwu nurtów wyjściowych: 
literatury i publicystyki z jednej strony, 
teatru i filmu — z drugiej. 

W tym jednak punkcie pracy czytelnik 
zagraniczny znów walczy z odrębnością-
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mi systematyzacji gatunków i ich nomen
klatury radzieckiej. Podziały bowiem 
i zaszeregowania bywają różne, niemniej 
istota sprawy pozostaje ta sama: walka 
ze statycznością i wymagania specyficz
nego talentu twórcy w TV. Taka jest bo
wiem kwintesencja zadań i kłopotów każ
dej telewizji, niezależnie od sposobu 
wykorzystania tego niezwykłego instru
mentu dla celów politycznych i ideolo
gicznych. Wi krajach socjalistycznych 
nade wszystko — wychowawczych. Uzu
pełnieniem całości pracy są dodatkowe 
dane do planowania i prowadzenia pro
gramu w telewizji radzieckiej oraz tech
niki telewizyjnej. 

Całość stanowi pozycję godną polece
nia polskim pracownikom telewizji, za
równo dla celów wzbogacających wiedzę 
o przedmiocie, jak i porównawczych. 
Znajomość tajników w TV w ZSRR, roz
wijającej sią niezwykle żywiołowo- (za 
15 lat będzie w ZSRR 550 stacji i ośrod
ków telewizyjnych oraz 90 milionów od
biorców) ma znaczenie fundamentalne. 

Zofia Lewartowska 

ANALIZA ZAWARTOŚCI 

ZUM INHALTLICHEN UND FOR
MALEN AUFBAU VON TAGES
ZEITUNGEN UND FERNSEHEN. 
Institut für Publizistik der Freien 
Universität Berlin, 1964. S. 121 +nlb . 
tablice wyników badań. 

Opracowanie, przedstawiające wyniki 
badań nad zawartością trzech niemiec
kich dzienników i tyluż programów tele
wizyjnych, zasługuje na uwagę z dwóch 
względów: 1) ponieważ bardzo szczegóło
wo relacjonuje metodę i technikę badań, 
co przy tego rodzaju analizach wykony
wanych na Zachodzie jest niezmiernie 
rzadkie, oraz 2) ponieważ badano równo
legle zawartość dwóch mediów — prasy 
drukowanej i telewizji, co jest chyba zu

pełnym novum. 
Analiza objęła pełną zawartość dzien

ników Der Tagesspiegel oraz berlińskich 
wydań Die Welt i Frankfurter Rund

schau, jak też pełne programy ARD Ber
lin, ARD Hessen i program II Deutsches 
Fernsehen. Jako okres badawczy przyję
to jeden tydzień (ze stycznia 1964), 
dla celów porównawczych przesunięty 

w dziennikach o jeden dzień ze względu 
na wyprzedzanie ich przez telewizję 
w przekazywaniu wiadomości. Tak krót
ki okres badawczy musi wywołać za
strzeżenia co do reprezentatywności wy
ników. Słusznie zatem kierujący bada
niami prof. F. Eberhard zastrzega 
w przedmiocie opracowania, że wyników 
nie wolno w jakiejkolwiek mierze uogól
niać. Ograniczenie badań miało podłoże 
obiektywne: były one wykonywane przez 
studentów na seminarium uniwersytec
kim, a wiadomo jak skomplikowanych 
i czasochłonnych czynności wymaga ana
liza zawartości. 

Inspirację dla podjęcia pracy stanowi
ła dyskusja zachodnioniemieckich wy
dawców prasowych z przedstawicielami 
telewizji. Jako zasadnicze cele badawcze 
nakreślono: 

1. Możliwie dokładne stwierdzenie 
ilościowe struktur zawartości tematycz
nej i formalnej w obu mediach, 

2. Stwierdzenie, czy (lub w jakim 
stopniu) jest możliwe porównywanie za
wartości różnych mediów. 

Kategoryzację poprzedzono próbnym 
testem, mającym umożliwić stosowanie 
tych samych kategorii do obu mediów. 
Okazało się, że istotniejsze są różnice pod 
względem form podawczych, niż różnice 
treści (s. 8). 

Kategoryzacja tematyczna obejmowała 
9 grup: polityka, gospodarka, kultura, 
religia i kościół, zagadnienia społeczne, 
wypadki — katastrofy — kryminalne, 
sport, płatna reklama i ogłoszenia, różne. 
Grupy zagadnień (poza kulturą, religią 
i kościołem, reklamą oraz „różnymi") 
podlegały podziałowi geopolitycznemu na 
problematykę pozaniemiecką, ogólnofede-
ralną, poszczególnych krajów i lokalną. 
Kultura dzieliła się na 1) sztukę i roz
rywkę z dalszym podpodziałem na 5 grup 
(w tym literatura piękna i rozrywki umy
słowe, humor itp.) oraz na 2) wiedzę 
i materiały popularnonaukowe, podzie
lone na 4 podgrupy. Także reklama ule
gła dalszemu podziałowi rzeczowemu. 

Ogólnie biorąc, kategoryzacja tema
tyczna była zbudowana przejrzyście i jest 
łatwo porównywalna z innymi kluczami 
kategoryzacyjnymi — np. zaproponowa
nym przez I. Tetelowską kluczem uni
wersalnym *). 

Klucz wykazuje zarówno szereg zalet, 
jak i mankamentów. Słuszne wydaje się 
uniknięcie w podziale geopolitycznym 

') Por. I. Tetelowską: Zasady kategoryzacji 
zawartości dzienników. Zeszyty Prasoznawcze 
1965 nr 3, s. 33 i n. 
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niejasności, stale wynikających przy 
wprowadzaniu kategorii materiałów, do
tyczących „łącznie" krajów różnoustro-
jowych albo kraju macierzystego (które
go prasę się analizuje) i obcego jedno
cześnie. Interesujące jest bezpośrednie 
wprowadzenie podziału geograficznego 
do gospodarki, co automatycznie hierar-
chizuje wagę opisywanego zjawiska eko
nomicznego. Na powszechne przyjęcie 
zasługuje chyba także łączne ujęcie tre
ści dotyczących kultury (np. sztuka) 
z formami rozrywkowymi (np. zagadki), 
jeśli się wyjdzie z założenia, że pełnią 
one podobne funkcje pouczająco-rozryw-
kowe (sensu largo). 

Wadami natomiast klucza są: brak po
działu geopolitycznego na materiały do
tyczące Wschodu, Zachodu i III Świata; 
brak rozróżnienia między gospodarką 
przemysłową a rolniczą; ujęcie łącznie 
w jednej podgrupie techniki i majsterko
wania („hobby techniczne"); brak odręb
nego ujęcia zagadnień życia jednostki; 
wreszcie brak kategorii „zagadnienia in
ne", gdyż „różne" obejmują tylko winietę 
i stopkę, prognozę pogody, wyniki gier 
liczbowych, kalendarzyki dnia itp. 

Każda mierzona jednostka powierzchni 
lub czasu (czyli wypowiedź) była zali
czana do tylko jednej kategorii treścio
wej lub formalnej — według jej „treści 
objawianej" (s. 11). Kategoryzację ułat
wiała wszechstronna interpretacja za
kresu poszczególnych kategorii. Tak np. 
do polityki zaliczano rokowania związ
ków zawodowych z organami państwo
wymi, podczas gdy działalność tychże 
związków w zakresie spraw pracy i płacy 
przyporządkowywano gospodarce. Gdy 
jednak chodziło o instytucje par excel
lence polityczne (władze rządowe, partie 
polityczne), wiadomości na ich temat za
liczano do polityki także, gdy chodziło 
o ich działalność gospodarczą, kulturalną 
lub sportową (s. 11—12). Do reklamy za
liczano tylko te wypowiedzi, których od
płatność ze strony inserenta była bez
sprzeczna. 

Interesujący był klucz kategoryzacyj-
ny form podawczych. I tu w wypadku 
występowania form mieszanych o zakla
syfikowaniu decydował „punkt ciężko
ści". Rozróżniano 4 grupy formalne: 

1. Wiadomość i sprawozdanie. Zalicza
no do nich wypowiedzi zawierające 
głównie informacje, w których nie prze
ważało wyrażanie opinii lub występo
wanie elementów rozrywki. Grupa ta 
dzieliła się na informacje krótkie (czy
ste) i rozbudowane (niezależnie od roz

miarów informacji; współdecydowała 
analiza treści wypowiedzi oparta na zna
jomości faktów) oraz na reportaż i spra
wozdanie (kryterium zaliczenia do jed
nej z tych podgrup stanowiło osobiste 
przeżycie reportera; gdy występowało 
ono pierwszoplanowo, wypowiedź klasy
fikowano jako reportaż, gdy występowało 
w tle — jako sprawozdanie). 

2. Formy manifestujące opinie. Wśród 
nich rozróżniano: komentarz, glossę; ka
rykaturę; dyskusję, wywiad; recenzję; 
wypowiedź czytelnika; cytaty, głosy 
prasy. 

3. Formy artystyczno - rozrywkowe, 
a wśród nich obejmujące: teatr, film, wi
dowisko TV, recytacje; sztuki plastyczne, 
felieton obrazowy; literaturę; muzykę 
i taniec; quizy, wieczory rozrywkowe, 
gry towarzyskie, szachy, hobby, car-
toony. 

4. Formy pozaredakcyjne, jak ogłosze
nia i reklamy. 

W porównaniu z wspomnianym klu
czem proponowanym przez I. Tetelow-
ską, w kluczu niemieckim razi przede 
wszystkim brak wyróżnienia takich form 
niedziennikarskich, jak wystąpienia po
lityków, komunikaty oficjalne itp. 

Istotne są informacje co do techniki 
pomiarów. Materiały drukowane oblicza
no w wierszach, typowych dla danego 
dziennika. Z cm2 na wiersze przeliczano 
także powierzchnię klisz, tytułów i ogło
szeń. Dokładnie obliczano tylko mate
riały liczące do dwudziestu wierszy, ma
teriały większe zaokrąglano do 5 wierszy 
w górę lub w dół. Przeliczając przeciętne 
strony na wiersze o podstawowej szero
kości łamu i wielkości składu 8 punktów, 
stwierdzono, że różnice nie przekroczyły 
1%. 

Wt telewizji pomiary były trudniejsze. 
Z tego względu każdy program analizo
wały dwie grupy dwuosobowe, które spo
rządzały protokoły dotyczące wizji. Tek
sty nagrywano na taśmę magnetofonową. 
Czas poszczególnych jednostek mierzono 
stoperem, zaokrąglając do 5 sek. Na koń
cu porównano i skorygowano wyniki, 
wykazane dla poszczególnych programów 
przez dwa zespoły. 

Szczegółowa analiza zawartości dostar
czyła interesujących danych. I tak 
w Die Welt cztery kategorie tematyczne 
objęły 85% powierzchni: reklama i ogło
szenia 45%, polityka 15%, gospodarka 
13% i kultura 12%. Polityka zajmowała 
identyczną powierzchnię z wyjątkiem 
wydań sobotnich, kiedy to zmniejszała sią 
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(stosunkowo) o połowę przy jednoczes
nym zwiększeniu faktycznej powierzchni. 
Podobnie rzecz się miała z publikacjami 
gospodarczymi. Materiały kulturalne 
obejmowały przeciętnie od 9—15%. Po
ważniejsze wahania objętości wykazały 
kronika wypadków (1—7'%) oraz mate
riały sportowe (1—9°/o, w poniedziałek 
18%). 

W kategoriach formalnych dominowa
ły poza reklamą: wiadomości rozbudowa
ne 19% i krótkie 8%, reportaż i sprawo
zdanie 6%, komentarz 14'%. 

W Der Tagesspiegel cztery wątki te
matyczne zajęły 78% powierzchni: rekla
ma i ogłoszenia 37%, kultura 16%, poli
tyka 15% i gospodarka 10%. W tym 
dzienniku, przeciwnie niż w Die Welt, 
polityka występowała nierównomiernie 
(np. w czwartek 20%, w piątek tylko 
14"/o). Wśród kategorii formalnych na j 
większą powierzchnię po reklamie za
jęły: informacja rozbudowana 29% 
i krótka 12%, reportaż i sprawozdanie 
7%, komentarz 6%. 

We Frankfurter Rundschau szczegól
ne znaczenie ma wydanie sobotnio-nie
dzielne, zajmujące blisko połowę objęto
ści edycji tygodnia — 68 kolumn na 140. 
„Tym samym wywarło wydatny wpływ 
na przeciętne wyniki całego tygodnia, 
jego wielkości zostały jednak zsumowane 
z wielkościami pozostałych dni i wspól
nie ocenione, ponieważ tydzień powinno 
się ujmować i analizować jako całość" 
(s. 37 i п.). W dzienniku frankfurckim 
dominowały tylko 3 kategorie: reklama 
i ogłoszenia zajmujące 49% powierzchni, 
polityka i kultura — zajmujące po 15%, 
co razem daje 79% objętości pisma. Pro
centowo dla poszczególnych dni zazna
czyła się jednak w tej gazecie znaczna 
rozpiętość. Polityka zajęła w czwartek 
29% powierzchni, w sobotę tylko 7% — 
ale ten odsetek był w liczbach bezwzględ
nych największy dla wszystkich dni 
i wśród wszystkich kategorii tematycz
nych (co znajduje wyjaśnienie w tym, że 
wydanie sobotnie obejmowało przeszło 
połowę kolumn całego tygodnia). 

Wśród kategorii formalnych wystąpiły 
poza reklamą formy informacyjno-spra-
wozdawcze (38%), wyrażające opinie 
.,(10%) i rozrywkowe (3%). 

Wyniki analizy zestawiono porównaw
czo dla trzech gazet, omawiając je ko
lejno według tematów, podtematów 
i form. Zróżnicowania objętości i forma
tów uwzględniono, wskazując na wza
jemne relacje jak następuje: Welt : Ta
gesspiegel ^ 100 : 108, Welt : Frankfurter 

Rundschau = 100 : 117, Tagesspiegel : 
: Frankfurter Rundschau = 100 :108. Sto
sunki te obliczono poprzez różnice ilości 
i szerokości wierszy znormalizowanych 
do wielkości 8 p. 

Po dokonaniu analizy tematyczno-for-
malnej poszczególnych programów TV 
i analizy porównawczej tych programów, 
porównano zawartość badanych gazet 
i programów telewizyjnych. Zestawiono 
ze sobą wielkości procentowe, zastrzega
jąc, że nie oznacza to możliwości równo
rzędnego oddziaływania obu mediów 
(s. 84). Tożsamość jednakowo nazwanych 
form podawczych w dziennikach i tele
wizji określono jako problem otwarty 
(s. 85). 

Jako najważniejsze wnioski (s. 118) 
z przeprowadzonych badań należy wy
mienić: 

1. Konieczność prowadzenia obserwacji 
analitycznej w dłuższym, okresie. 

2. Przy analizie wiadomości winno się 
badać stopień ich aktualności i powta
rzalność informacji. 

3. W utworach artystycznych (zwłasz
cza w TV) winno się badać ich treść, 
ukształtowanie formalne i koncepcję dra
maturgiczną. 

4. Konieczne byłoby systematyczne ba
danie w różnych mediach form przekazu, 
na pierwszy rzut oka jednorodnych (np. 
reportaż, komentarz). 

5. Ważnym obiektem badawczym by
łaby zawartość informacyjna ilustracji 
(lub obrazu filmowego w TV). 

Należy tu zwrócić uwagę, że w prak
tyce OBP uwzględniono przy analizie 
zawartości -gazet postulaty wymienione 
w punktach 1, 2 i 5. 2). 

Aneks do omawianej publikacji stano
wi zestaw szczegółowych, bardzo przej
rzystych tablic wynikowych. To także 
przyczynia się do podniesienia poznaw-
czo-metodologicznej wartości tej cieka
wej analizy. 

Paweł Dubiel 

2) Od wielu lat przy wszystkich analizach 
zawartości przyjmuje się w OBP reprezentację 
rocznika lub zwarty okres co najmniej jedno — 
lub wielomiesięczny. Także aktualność treści 
stanowiła zagadnienie badawcze występujące 
w wielu analizach, zaś powtarzalność (i kon
tynuacja) informacji jest tematem badań pro
wadzonych bieżąco przez I. Tetelowską. „In-
formacyjność ilustracji w dziennikach" była 
przedmiotem analizy P. Dubiela i E. Kamiń-
skiego, której wyniki opublikowano w Zeszy
tach Prasoznawczych 1966 nr 1. 
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PORADNIK REDAKCYJNY 

Lewis J o r d a n : THE NEW YORK 
TIMES STYLE BOOK FOR WRI
TERS AND EDITORS. McGraw-Hiii, 
New York 1962, s. 124. 

Niemal w każdej dyskusji z zespołami 
redakcyjnymi na temat języka w ich piś
mie spotykam się ze stanowiskiem: Prze
sadna dbałość o język jest przejawem 
narodowych kompleksów. Dlatego u n a s 
tyle się mówi o poprawności języka, gdy 
tymczasem dziennikarze w takiej Francji, 
Anglii albo w Stanach Zjednoczonych 
mają całkowitą swobodę w doborze środ
ków językowych. 

Jest to pogląd całkowicie błędny. Myli 
się ten, kto sądzi, że jakiekolwiek sza
nujące się pismo francuskie, angielskie 
czy amerykańskie stosuje zasadę „Pisz, 
jak chcesz". Dowodów nie brak choćby 
w dziale recenzji Zeszytów Prasoznaw-
czych, gdzie raz po raz omawia się różne 
podręczniki i poradniki językowe prze
znaczone dla dziennikarzy i redaktorów, 
a publikowane bądź na użytek studentów 
dziennikarstwa, bądź dla pracowników 
i współpracowników określonego wydaw
nictwa albo agencji. 

New York Times należy niewątpliwie 
do najpoważniejszych dzienników ame
rykańskich. Podobnie jak wiele innych 
pism, przestrzega ustalonych dla włas
nych potrzeb (oczywiście w zgodzie 
z o g ó l n y m i zasadami ortografii i in
terpunkcji angielskiej) szczegółowych 
przepisów dotyczących między innymi 
użycia niektórych wyrazów i form gra
matycznych, skrótów, wielkich liter, roz
łącznego i łącznego pisania różnych wy
rażeń, a wreszcie stosowania znaków 
przestankowych i korektorskich. Każdy 
z autorów, redaktorów, adiustatorów 
i korektorów ma obowiązek konsekwent
nego stosowania tych przepisów. Ułożone 
w alfabetycznym porządku (2400 haseł) 
stanowią treść omawianej książki. 

Ich twórcy sądzą: „Jeśli czytelnik spo
tyka w tej samej gazecie ten sam wyraz 
napisany na jednej stronie z dużej lite
ry, a na drugiej z małej, to podejrzewa, 
że podobna niefrasobliwość cechuje re
dakcję tego pisma także w sprawach me
rytorycznych. Jednolitość graficzno-języ-
kowa prasowych wypowiedzi nie nastrę
czała kłopotów w czasach, kiedy jeden 
człowiek wydawał ją, pisał, redagował 
i drukował. Dziś, kiedy przy produkcji 
jednej gazety pracuje nieraz kilkaset 

osób, niebezpieczeństwo anarchii języko-
wo-pisowniowej stało się całkiem real
ne". 

W odniesieniu do New York Times'a 
temu niebezpieczeństwu zapobiega książ
ka L. Jordana. Zwracając na nią uwagę 
polskiemu czytelnikowi, rezygnuję ze 
szczegółowego omawiania jej treści 
i ograniczam się tylko do podkreślenia 
praktycznej użyteczności i wartości spo
łecznej tego typu publikacji. Książka 
Jordana należy bowiem do książek „po
trzebnych, których nie mamy". Dobrze 
by było, gdyby któraś z polskich redakcji 
{Trybuna Ludu, Zycie Warszawy?) lub 
któreś z wydawnictw prasowych pokusiło 
się o opracowanie i wydanie swego „style 
booku". (гор) 

PUBLIC RELATIONS 

CASES AND PROJECTS IN COM
MUNICATION. Charles E. Merill 
Books, Inc. Columbus, Ohio, 1965, 
str. 117. 

Ogólna wiedza o komunikowaniu znaj
duje jedno ze swoich istotnych zastoso
wań praktycznych w sferze działań pu
blic relations. Skuteczne porozumiewanie 
się kapitalistycznego producenta z róż
nymi kręgami osób staje się w literatu
rze amerykańskiej problemem osobnym, 
któremu poświęcono szereg książek o am
bicjach teoretycznych (por. np. Charles 
Steinberg: „The Mass Communicators", 
New York 1958). 

Zadaniem omawianej tutaj pracy nie 
jest osiągnięcie celów poznawczych. Prze
ciwnie, jest to bardzo popularny pod
ręcznik, a nawet w części zbiór ćwiczeń, 
który ma ułatwić pracownikowi oddziału 
kontaktowanie się z ludźmi w przedsię
biorstwie, skuteczne i bezkonfliktowe 
pełnienie swoich obowiązków. Oprócz 
służenia pomocą praktykom, książka ta 
może być użyta, zdaniem jej autorów, ja
ko podręcznik w szkołach prowadzenia 
przedsiębiorstw (business school). 

Mimo tego podręcznikowego, szkolnego 
charakteru pracy, autorzy jej liczą się 
z pewną wiedzą praktyczną, jaką posia
dać powinni czytelnicy. 

Nie mamy w Polsce prac tego typu, 
niewielu u nas dba o to, by wiedza teo
retyczna na temat ludzkiego komuniko-
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wania była przenoszona do praktyki 
w tak podręcznikowy sposób. Dlatego też 
praca McLaughlina i współautorów za
sługuje na omówienie w piśmie, zajmu
jącym się w sposób teoretyczny proble
mami komunikowania. 

Praca składa się z trzech części: Pod
stawy komunikowania, Komunikowanie 
się z jednostkami, Komunikowanie się 
z grupami. 

Część I ma za zadanie uświadomić czy
telnikom pewne psychologiczne deter
minanty procesu komunikowania oraz 
ułatwić im zrozumienie zależności, za
chodzących między znajomością psychiki 
ludzkiej a skutecznością pracy menażera. 
Główny nacisk w tej części położono na 
wyjaśnieniu pewnych mechanizmów psy
chicznych, które mogą utrudnić między
ludzkie porozumienie. W szczególności 
autorzy omawiają mechanizmy: racjona
lizacji, kompensacji, projekcji i iden
tyfikacji, które przystępnie wyjaśniają. 
a następnie ilustrują przykładami. 

Mowa jest również o roli rozumienia 
procesów psychicznych dla skutecznego 
komunikowania, o czynnikach, które to 
komunikowanie zakłócają. 

Część II omawia dwa typy komuniko
wania się z jednostkami: poprzez mowę 
i poprzez pismo. Omówione są następu
jące formy komunikowania: ustna in
strukcja, konferencja, wywiad z pracow
nikiem, udzielanie porad, wpływanie po
przez jasne rozporządzenia oraz system 
powszechnie znanych sankcji na dyscy
plinę w zakładzie pracy; następnie — li
sty: informujące, instruktażowe, pona
glenia i żądania, listy zbierające infor
macje, oferty, listy zawierające „niepo
myślne wiadomości". 

Część III omawia komunikowanie się 
z grupami poprzez mowę oraz urzędowe 
sprawozdania. 

Gdy w częściach I i II czytelnicy-ucz-
niowie mają zapoznać się z pewnymi 
podstawowymi zagadnieniami psycholo
gii i psychologii społecznej, to w części 
III zapoznano ich z wiedzą socjologiczną. 
W szczególności autorzy omawiają: pro
blem spoistości małych grup, rolę grup 
nieformalnych w komunikowaniu, 
w końcu — osobno zajmują się proble
mem publiczności. 

„Publiczność — piszą autorzy — to 
grupa jednostek lub instytucji posiada
jących wspólny stosunek do określonej 
całości, którą jest w tym kontekście 
przedsiębiorstwo." Tak ogólnie i powierz
chownie zdefiniowana publiczność, jest 
odbiorcą w procesie komunikowania 
Autorzy zwracają uwagę na konieczność 

poznania warunków działania publiczno
ści, z którą czytelnicy mają się komuni
kować. Chodzi więc o poznanie: postaw 
wobec przedsiębiorstwa, opinii, działań, 
ich uwarunkowań i motywacji, źródeł 
tych motywacji. W końcowym fragmen
cie wymieniają techniki badawcze, po
zwalające poznać wymienione czynniki. 

Na uwagę zasługuje sama forma tego 
podręcznika — zeszytu do ćwiczeń. Każ
dy problem teoretyczny omawiany jest 
wstępnie, z zaznaczeniem jego związków 
z praktyką public relations. Następnie 
autorzy zachęcają czytelnika do wypo
wiadania na ten temat własnych opinii. 

I tak, na przykład, zaraz po wyjaśnie
niach, jakie ma znaczenie dla praktyka 
wiedza o ludzkim komunikowaniu, każą 
czytelnikowi wyrazić na ten temat swoją 
opinię; ma on tego dokonać na specjal
nym kwestionariuszu, jakich cały zestaw 
jest załączony do każdej części książki. 
Pytają więc: „czy znajomość zasad mię
dzyludzkiego komunikowania jest twoim 
zdaniem częścią wykształcenia, jakie po
winien posiadać menażer? (uzasadnij)"; 
„czy systematyczne studiowanie tych pro
blemów pozwoli ci lepiej wykonywać 
swój zawód? (uzasadnij)". 

Gdy czytelnik udzieli odpowiedzi, 
autorzy podsuwają mu następne pytania 
zawarte w zespole testów badających je
go opinię (opinion inventory). Tutaj nie 
tylko wypowiada się, czy jest zwolenni
kiem dalszego studiowania, lecz odpowie
dzi jego naniesione są na skalę: zgadzam 
się zdecydowanie — zgadzam się — jest 
mi to obojętne — raczej jestem przeciw
ny — jestem zdecydowanie przeciwny. 
Odpowiedzi te mają ukazać intensyw
ność sądu. Komu ukazać? Samemu czy
telnikowi. Jeżeli wypowiada zdanie, wy
biera jedną z zaproponowanych odpowie
dzi, angażuje się w dyskusje z autorami. 
Ta wypowiedź własna angażuje go jesz
cze bardziej do dalszej lektury. 

Po każdym przykładzie, ilustrującym 
wykład, następują pytania do czytelnika: 
kto tutaj popełnił błąd? na czym błąd 
polegał? jak ty postąpiłbyś w takiej sy
tuacji? itp. Autorzy nie dają odpowiedzi 
i na te pytania. Liczą na to, że wnikliwa 
lektura założeń wstępnych, danych na 
początku każdego rozdzialiku, pozwoli 
czytelnikowi samemu znaleźć poprawną 
odpowiedź. Wychodzą z założenia, że tyl
ko ta wiedza jest przyswajana i może 
być potem wykorzystana praktycznie, 
która została osiągnięta w wyniku wła
snych przemyśleń. 

Ocena tej książki według polskich 
kryteriów jest trudna. W istocie prac ta-
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kich nie mamy. Jeżeli chcemy nauczyć 
praktyka podstawowej wiedzy o człowie
ku, o mechanizmach rządzących jego po
stępowaniem, o warunkach, w których 
może się on dobrze porozumiewać z in
nymi, zaczynamy to od nakłaniania go 
do gruntownych studiów. Mówimy mu 
kto to jest człowiek, jak ocenia go fi
lozofia, ekonomia, historia, psychologia 
i socjologia; mówimy o jego przeznacze
niu i uczymy jak zbudowane są jego re
ceptory zmysłowe. Skromnemu pracow
nikowi działu kadr chcemy przekazać 
całą wiedzę o człowieku, uczynić go hu
manistą, wmawiając mu, że jest to bar
dzo potrzebne dla dalszego życia i do 
pracy zawodowej. Nie wielu humanista

mi zostaje, jeszcze mniej wie, jaki jest 
praktyczny pożytek z tej nauki. 

Czytając pracę powstałą w kulturze 
pragmatycznej, pracę, w której co chwi
la czytelnik może otrzymaną wiedzę 
skonfrontować z własnymi doświadcze
niami, pracę, w której wielki nacisk po
łożono na utrwalenie otrzymywanych 
wiadomości, narzekać będziemy na szczu
płość i powierzchowność przekazywanej 
w ten sposób wiedzy. 

Lecz największy nawet sceptyk musi 
przyznać, że wiedza ta daje skromnemu 
czytelnikowi „Cases and Projects" — 
wiadomości naprawdę użyteczne. 

Jerzy Pomorski 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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OFICJALNY ORGAN 

ZWIĄZKU DZIENNIKARZY ZSRR 

W grudniowym numerze 1966 r. mie
sięcznika Sowietskaja Piecza? redakcja 
zawiadomiła o zmianie od 1 stycznia 1967 
nazwy, szaty, ceny i objętości pisma. Za
powiedziała przywrócenie pismu dawnej 
nazwy Żurnalist, podwojenie dotychcza
sowej objętości, podwyższenie ceny 
egzemplarza z 35 na 40 kopiejek, znaczne 
zwiększenie nakładu (bez sprecyzowania 
wysokości), rozszerzenie zakresu tematy
ki i grona autorów oraz stałą współpracę 
z pismem przedstawicieli prasy, wydaw
nictw, radia, TV i kin. 

Jak zostały zrealizowane te zapowie
dzi? Na to pytanie postaram się odpowie
dzieć na podstawie analizy treści Żurna
lista w drugim kwartale 1967 r. Uważam 
bowiem, że redakcja miała dość czasu na 
okrzepnięcie i zorganizowanie się według 
zapowiedzianego programu. 

Na wstępie uwaga: objętość pisma nie 
podwoiła się, ale tylko zwiększyła się 
o 29%, tj. z 64 na 80 stron. Natomiast 
uderzające jest zwiększenie nakładu 
z 27 tys. (grudzień 1966) do 115 tys. 
egzemplarzy, czyli więcej niż czterokrot
nie. Ciekawe, czym można wytłumaczyć 
ten niebywały — jak na pismo bądź co 
bądź specjalistyczne — skok; z jakich 
sfer społeczeństwa rekrutuje się ta masa 
nowych odbiorców, jaki jest stosunek 
prenumeraty do kolportażu i — co jest 
miarą faktycznego czytelnictwa pisma —• 
jakie są jego dotychczasowe zwroty. 

Z zamieszczanych w każdym numerze 
wykazów rubryk, w których ukazują się 
publikowane materiały, a także ze spisu 
tytułów poszczególnych wypowiedzi moż
na powziąć ogólne wyobrażenie o sche
macie, według którego montuje się nu
mer. Pomijając rubryki mające charakter 
kronikarski, jak dział oficjalny, recenzje 
i przedruki, kto jest kto i co jest co?, 
nasz język codzienny, z kogo się śmieje

my itp. — chciałbym zwrócić uwagę czy
telników specjalnie na artykuły, roztrzą
sające problemy mające bezpośredni 
związek z warsztatem i zawodem dzien
nikarskim. Właśnie te materiały są naj
istotniejsze w tym zawodowym organie. 
Poczynając od numeru szóstego, redakcja 
wprowadziła stałą rubrykę pt. „Grono 
czytelników", zawierającą rozmowy 
z dziennikarzami o tym, co i jak czytają, 
na co zwrócili specjalną uwagę i według 
jakiego kryterium dobierają książki do 
własnej biblioteki. Jest to rubryka nie
wątpliwie interesująca. 

Rzeczą nową jest także zamieszczenie 
w numerach 4. i 5. ankiety pt. „Do na
szych czytelników". Redakcja zwraca się 
w niej do czytelników z prośbą — jak za
znacza — o „rady". Publikując spis 
wszystkich wydrukowanych w danym 
numerze materiałów i zostawiając przy 
każdym z nich w nawiasach miejsce na 
wystawienie oceny, redakcja prosi czy
telników o postawienie stopnia (według 
systemu od 1 do 5) za każdy materiał. 
Ankieta zajmuje szpaltę szerokości i/s ko
lumny na prawym boku, a na jej od
wrocie wydrukowany jest adres redakcji, 
przy czym wypełnioną ankietę należy od
ciąć i wrzucić do skrzynki pocztowej bez 
naklejania znaczka, gdyż opłatę pocztową 
uiści redakcja Żurnalista. Jak wskazuje 
treść zamieszczonego obok ankiety arty
kułu redakcyjnego, celem jej jest „bliższe 
poznanie czytelnika" i zasięgnięcie jego 
opinii co do słuszności obranego przez 
redakcję modelu pisma, przy czym redak
cja zapowiada, że będzie brała pod uwa
gę krytyczne głosy czytelników. 

Na czoło materiałów opublikowanych 
w ostatnich numerach Żurnalista wysuwa 
się artykuł jednego z najwybitniejszych 
współczesnych publicystów radzieckich, 
korespondenta Izwiestii, Anatola Agra-
nowskiego, pt. „Pomyślmy" (nr 4). Jest to 
artykuł z cyklu „Publicysta o publicysty
ce", a jego treść stanowią rozważania 
o publicystyce i jej charakterystycznych 
cechach. Autor nie podaje własnej défini-
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cji pojęcia „publicystyka" („istnieje mnó
stwo definicji i każda z nich na swój spo
sób jest słuszna"), lecz uważa, że „głów
nym jej powołaniem jest budzenie myśli 
społecznej" i stąd wywodzi, że „dobrze 
pisze nie ten, co dobrze pisze, lecz ten, 
co dobrze myśli". Zastanawiając się nad 
różnymi gatunkami publicystyki i poda
jąc z bieżącej prasy jej przykłady dobre 
i złe, autor udziela wielu rad swym ko
legom po piórze i kończy maksymą: „pu
blicysta powinien dojrzeć coś, czego 
przed nim nikt nie dojrzał, znaleźć fakt, 
jakiego nikt nie znalazł i wypowiedzieć 
myśl nową i nie wyświechtaną". Agra-
nowski jest doskonałym stylistą, pisze 
językiem łatwym i potoczystym, przeko
nywająco, używając nieodpartych argu
mentów. 

Do kategorii artykułów problemowych 
należy także „Ścisłość informacji" pióra 
Matwieja Czerepachowa, docenta Akade
mii Nauk Społecznych przy CK KPZR. 
Autor cytuje przykłady typowych bra
ków działu informacji w gazetach, przy
taczając przykłady ze zanalizowanego 
przez niego działu w woroneskich gaze
tach Komuna i Tygodnik Woroneski. Ar
tykuł swój kończy autor stwierdzeniem, 
że „obiektywna i dokładna informacja 
jest skutecznym rodzajem wkraczania 
w życie", (nr 4). 

Nie sposób czytać obojętnie artykułu 
Aleksandra Borina pt. „Grymaśnik". Jest 
to świetnie napisany w formie felietonu 
artykuł na temat słuszności i konieczności 
konsekwentnego wprowadzenia w ZSRR 
nowego modelu gospodarczego. Artykuł 
poparty jest przykładami doskonałych 
rezultatów, osiągniętych przy realizacji 
nowego modelu w Czechosłowacji. Mimo 
dużej objętości (6 stron) artykuł czyta się 
„jednym tchem". Powinien on wzbudzić 
zainteresowanie u członków klubu publi
cystów ekonomicznych SDP. (nr 4). 

Problem moralności uważa za ważne 
zagadnienie publicystyki Grigorij Medyń
ski, który w artykule „Budzić do życia" 
stawia pytanie „Jak żyć?" i próbuje nie 
odpowiedzieć. Medyński stwierdza, że 
przez długie stulecia ludzkość żyła jedną 
myślą i marzeniem: Obalić ułożony przez 
tysiąclecia system eksploatacji człowieka. 
A kiedy to się udało, okazało się, że droga 
do nowego świata nie jest ani prosta, ani 
łatwa, że prowadzi przez stare i wyłania
jące się nowe trudności i sprzeczności. 
Wyrażają się one także w problemie 
m o r a l n o ś c i . Różnym aspektom tego 
problemu w ustroju komunistycznym po
święcone są rozważania G. Medyńskiego. 

Zamieszczone tu krótkie streszcze

nia paru najcelniejszych artykułów pro
blemowych są tylko rodzynkami w tym 
znakomitym cieście, jakim jest każdy nu
mer Żurnalista. Spotykamy tam rów
nież — zwłaszcza w rubrykach: „Prze
glądy i notatki o zawodzie", „Przeżyte 
w ciągu 50 lat", „Szelest stronic, jak sze
lest sztandarów" — szereg ciekawych 
wspomnień o wielu nieżyjących już 
dziennikarzach, omówienie roli życia 
partyjnego w redakcjach, artykuły dys
kusyjne na temat działalności TV i ra
dia, korespondencje z zagranicy oraz 
wiele innych ciekawych materiałów, nie 
mieszczących się w stałych rubrykach — 
jak np. interesujący artykuł prof, dra 
M. Winogradowa o zawodowych choro
bach dziennikarzy, szkic biograficzny 
najsłynniejszego amerykańskiego repor
tera Waltera Lippmana, kronikę arty
styczną i in. 

Jak się ma do dyspozycji oprócz okład
ki 80 stron, ilustracje i wielobarwny 
druk, wspaniałą drukarnię Prawdy, wielu 
korespondentów krajowych i zagranicz
nych — są wtedy podstawy do stworze
nia pisma stojącego pod każdym wzglę
dem na wysokim poziomie. Toteż z za
zdrością oglądamy i czytamy Żurnalista, 
przy którym nasza skromna Prasa Polska 
wygląda na razie jeszcze jak uboga 
krewna. 

Stanisław Garztecki 

PUBLIZISTIK 

Prawie każdy rocznik recenzowanego 
kwartalnika zawiera numer specjal
ny, poświęcony jubileuszowi któregoś 
z prasoznawców zachodnioniemieckich. 
W ubiegłym roku podwójny zeszyt 3—4 
związano z 70 rocznicą urodzin prof, dra 
Fritza Eberharda, kierownika Instvtutu 
Publicystyki na „Wolnym Uniwersyte
cie" Berlina Zachodniego. Ze względu na 
bogactwo i wagę materiałów, omawianie 
rocznika zaczniemy od tego właśnie nu
meru. Z 23 zamieszczonych w nim roz
praw wymienimy oczywiście tylko naj
ciekawsze. 

Wilmont Haacke omawia „Genezę 
i styl magazynu". Wychodzi od definicji 
(s. 235) zawartej w The Pocket Oxford 
Dictionary 1924, s. 474, głoszącej, że ma
gazyn to „...czasopismo wydawane za
zwyczaj kwartalnie lub miesięcznie, 
z opowiadaniami lub artykułami różnych 
pisarzy". To ogólnikowe określenie uzu-

8* 
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pełnia Haacke bogatszym, zaczerpniętym 
z Third New International Dictionary of 
the English Language (Springfield, Mass. 
1964, s. 1357) Webstera, które rozróż
nia magazyny uniwersalne („...czaso
pismo, które zazwyczaj zawiera zbiór 
najrozmaitszych artykułów, opowiadań, 
poematów i ilustracji...) i specjalistyczne 
(...czasopismo zawierające specjalny ma
teriał, skierowany do grupy mającej 
szczególne hobby, zainteresowania lub 
zajęcia zawodowe... lub do grupy 
w szczególnym wieku"). 

Określenie „magazyn" zostało w 18 w. 
przyjęte w Niemczech bezpośrednio 
z angielskiego. Znane magazyny (jak 
np. najstarszy Gentleman's Magazine 
z r. 1731) były częściowo przedrukowy
wane w czasopismach niemieckich już 
w pierwszej połowie XVIII w. W| ten 
sposób już 200 lat temu powstał proto
typ „digestu". Z końcem 18 stulecia za
częły się też niemieckie magazyny aktu
alizować, odchodząc od swego pierwotne
go, wyłącznie naukowo-pouczającego 
charakteru. Tak więc rozwijał się ma
gazyn od czasopisma typu fachowego, 
tematycznie jednolitego — do czasopisma 
o treści ogólnej, uniwersalnej. Z czasem 
treści pouczające zostały uzupełnione 
rozrywkowymi, bogatą ilustracją 
i wszechstronnością form dziennikar
skich (s. 239). 

Analizując powstanie i rozwój ma
gazynów w Niemczech (po raz pierwszy 
wystąpił termin „magazyn" w tytule 
czasopisma niemieckiego w 1747 r.) 
stwierdza Haacke, że współcześnie ma
gazyny „w wielkim stylu" reprezentuje 
właściwie jedynie tygodnik Der Spiegel. 

Autor kończy rozważania zasadniczą 
uwagą, że funkcje prasy masowej speł
nia jak dotychczas najlepiej właśnie typ 
klasycznego magazynu. Dlatego należy 
„zachować jego formę i jego styl. Należy 
odnowić i wzmocnić magazyn tradycyjny 
i styl magazynowy w gazecie, filmie, ra
diu i telewizji" (s. 245). 

Gerhard Maletzke publikuje artykuł 
na temat interkulturowego komunikowa
nia i prasoznawstwa. Współcześnie — 
twierdzi autor — każda dyscyplina nau
kowa krzyżuje się z innymi. Szczególnie 
dotyczy to prasoznawstwa, „którego 
przedmiot badawczy rozciąga się na pra
wie wszystkie zakresy ludzkiego istnie
nia" (s. 318). Wobec tego, zakres pola 
prasoznawstwa musi być wciąż otwarty, 
dostępny impulsom pochodzącym od 
wszelkich dyscyplin pogranicznych, 
wśród których ważne miejsce zajmują 
socjologiczne badania nad komunikowa

niem. Ta gałąź nauki rozwija się nie
zwykle dynamicznie, jak tego dowodzą 
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ba
dań nad procesami komunikowania mię
dzy jednostkami i grupami różnych krę
gów kulturowych. Maletzke wskazuje na 
bezpośrednią przydatność tych badań 
dla prasoznawstwa, a także praktycznego 
dziennikarstwa, gdy chodzi o problema
tykę propagandy zagranicznej, wojny 
psychologicznej, informacji międzynaro
dowej itd. 

Kierowniczka znanego Instytutu Ba
dania Opinii w Allensbach, Elisabeth 
Noelle-Neumann, rozważa problem „In
formacja a opinia publiczna". Jest to 
wciąż jeszcze problem otwarty, socjolo
gia musi przejść podobnie długą drogę 
jak nauki przyrodnicze, zanim po wielu 
doświadczeniach uzyska ścisłą konklu
zję. Początkowym, lecz bardzo ważnym 
rezultatem jest stwierdzenie, że masowe 
komunikowanie raczej umacnia, niż 
kształtuje poglądy i że selekcja komu
nikowanych treści dokonywana jest 
przez odbiorców trójfazowo: 1. przy wy
borze środka (organu) informacji, 2. przy 
wyborze treści do lektury w wybranym 
organie, 3. podświadomie — przy selekcji 
treści zapamiętywanych. 

Autorka wskazuje na wagę teorii 
o „gatekeeperach" wywodzącej się od 
K. Lewina. Chodzi tu o selekcję infor
macji dokonywaną wcześniej, w polu na
dawcy — np. przez redaktora depeszo
wego. Badania amerykańskie wykazały, 
że kryterium stanowi nie ważność in
formacji, lecz domniemane zainteresowa
nie nimi odbiorców. Dziennikarską 
„wartość" informacji wyznaczają nastę
pujące czynniki: 1. czy jest ona nieo
czekiwana, 2. czy ma konsekwencje dla 
wielkiej liczby odbiorców, 3. czy wywo
łuje napięcia, jest dyskusyjna, 4. czy do
tyczy znanych osobistości, 5. czy miejsce 
akcji jest bliskie odbiorcom, 6. czy może 
poruszyć uczucia odbiorców, czy jest 
wstrząsająca, śmieszna, wzruszająca, 
podniosła, 7. czy jest konkretna, unaocz
niająca, 8. czy ucieszy odbiorców, czy ją 
chętnie przeczytają? 

Noelle-Neumann przywiązuje szcze
gólną wagę do informacji, gdyż zgadza 
się z B. Berelsonem, że ma ona większy 
wpływ na opinię publiczną niż publicy
styczne formy komentujące. 

Na uwagę zasługuje korekta, wnoszo
na do teorii dwustopniowego przepływu 
informacji. Jak wykazały badania Insty
tutu w Allensbach, obok tzw. aktywnych 
odbiorców informacji, którzy przekazują 
je następnie dalej w odnośnych małych 
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grupach, istnieje niemniej liczna grupa 
osobników „izolowanych". Odbierają oni 
wielość informacji, ale ani nie usiłują 
ich przekazywać dalej, ani też nikt się 
po to do nich nie zwraca. Obserwacja ta 
została ostatnio potwierdzona w USA 
(s. 365). 

Politolog i wykładowca prasoznaw
stwa na Wyższej Szkole Technicznej 
w Darmstadt, Robert H. Schmidt, publi
kuje „Tezy do naukowej teorii praso
znawstwa". Rozprawa jest m. in. pojęta 
jako polemika z artykułem H. Wagnera 
w 3 zeszycie Publizistik z 1965 r. (por. 
omówienie w Zeszytach Prasoznawczych 
nr 2/1966). 

Według Schmidta, każda teoria nau
kowa winna przede wszystkim rozwią
zać 4 kwestie: swej nazwy, a zarazem 
swego przedmiotu i jego zakresu; ade
kwatnej metody lub metod; własnej po
zycji w systemie nauk; celu poznawczego 
(s. 407). 

Schmidt określa prasoznawstwo (Pu
blizistikwissenschaft) jako naukę o pu
blikowaniu (Veröffentlichung), podawa
niu do publicznej wiadomości (s. 413, te
za 2). Autor zalicza prasoznawstwo do 
nauk społecznych i podporządkowuje 
je — podobnie jak politologię — socjo
logii ogólnej (s. 414, teza 5), przy czym 
obu dyscyplinom szczegółowym przyzna
je Schmidt zadania fenomenologiczne 
(teza 7). Dyskusje na temat własnego 
przedmiotu prasoznawstwa są obecnie 
już całkowicie jałowe; istnieje on bez
sprzecznie. Należy natomiast dokonywać 
fenomenologicznej analizy istoty publi
kacji, gdyż kardynalnym dla prasoznaw
stwa problemem jest rozstrzygnięcie „co 
jest publikacją" (s. 415, teza 8). 

W tezach 11—20 neguje Schmidt de
finicje prasoznawstwa, sprowadzające tę 
dyscyplinę do psychologii,'„publicznych 
wypowiedzi aktualnych treści" (Hage-
mann), badania opinii publicznej, peda
gogiki społecznej, nauki historycznej, 
socjologii jako takiej, teorii literatury. 
Kwestię, czy prasoznawstwo jest nauką 
o środkach masoweeo komunikowania, 
uważa autor za teoretycznie drugorzędną, 
zależną od fenomenologicznej analizy pu
blicznych wypowiedzi i ich form w kon
kretnych stadiach historycznego rozwo
ju (s. 415, teza 17). 

O tym, jakie techniki należy zastoso
wać przy poszczególnych badaniach pra
soznawczych, decyduje zamysł badawczy 
(s. 423, teza 60). 

Zakończenie artykułu stanowi polemi
ka 7. poglądami niektórych prasoznawców 
zachodnioniemieckich na przedmiot i za

kres dyscypliny. Schmidt zarzuca Wag
nerowi, że przejmując od O. Grotha uni
wersalność rozumianą jako potrzebę ko
munikowania, buduje swą teorię na 
wyznaczniku obcym przedmiotowi, gdyż 
potrzeba jest zjawiskiem o charakterze 
psychologicznym. Komunikowanie nato
miast (które za podstawę przyjął 
G. Maletzke) jest pojęciem zbyt obszer
nym. Schmidt opowiada się za terminem 
„Publizistik" jako pojęciem określają
cym najadekwatniej przedmiot dyscypli
ny (s. 428). 

Sprawami ideologii i polityki praso
wej w socjalizmie zajmują się dwa arty
kuły. Jörg Lingenberg pisze „O proble
matyce prasoznawczych badań form 
artystycznych marksizmu-leninizmu", 
a JElisabeth Löckenhoff „O kierownic
twie i kontroli prasy SED". 

Ostatni, podwójny zeszyt rocznika za
wiera też drugą część artykułu Waltera 
J. Schütza pt. „Struktura redakcyjna 
i wydawnicza niemieckiej prasy codzien
nej". Są to wyniki analizy statystycznej 
z iistopada 1964 r. Pierwsza część arty
kułu ukazała się w zeszycie 1/1966. 

W pierwszym numerze Gernot Wer-
sig i Karl-Heinz Bergner dają swe pro
pozycje do „Dokumentalistyka w zakre
sie prasoznawstwa". Przez dokumentali-
stykę autorzy rozumieją analizę doku
mentów, której wynikiem jest systema
tyka omówionych w dokumentach zja
wisk. Ideałem jest takie uchwycenie wy
ników w materiale dokumentacyjnym, 
które uczyniłoby zbędnym sięganie do 
tekstu oryginalnego opracowania. Zakres 
dokumentalistyki winien być kształto
wany zależnie od potrzeb interesantów. 
Dokumentalistyka prasoznawcza musi 
więc wychodzić z pragmatycznego wyo
brażenia modelu tej dyscypliny. Ze 
względu na jej otwarty charakter, doku
mentalistyka prasoznawcza musi się 
opierać także na analizie dokumentów 
pokrewnych dyscyplin. Z tych przyczyn 
nie można ustalić ostatecznego schematu 
klasyfikacji, musi on być we wszyst
kich kierunkach „otwarty". 

Istotnym zadaniem dokumentalistyki 
będzie jej przyczynienie się do ujedno
licenia terminologii prasoznawczej. Au
torzy zalecają eksperymentalne opraco
wanie systematyki, której funkcjonowa
nie należałoby praktycznie sprawdzić. 
W zakończeniu przedstawiono propozycję 
kartoteki, opartej na systemie liczbo
wym. 

Numer drugi otwiera Ulla Otto roz
prawą pt. „Problematyka pojęcia opinii 
publicznej". Po obszernym omówieniu 
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etymologii historycznej tego pojęcia (sta
rożytny Bliski Wschód, Grecja, Rzym, 
Średniowiecze, Odrodzenie i barok, 
Oświecenie, XIX/XX wiek), autorka pod
daje rewizji przypisywane mu zakresy. 
Otto pojmuje opinię publiczną jako ko-
relat władzy, a więc jako fenomen poli
tyczny występujący jedynie w określo
nych stosunkach między rządzącymi 
i rządzonymi. Opinia publiczna obejmu
je zatem wszelkie zachowania dowolnych 
grup ludności, mogące wywierać wpływ 
na zmiany lub utrwalenie struktury, 
praktykę i cele władzy (s. 118). Zakres 
opinii publicznej jest bardzo szeroki. 
Obejmuje obok polityki gospodarkę, kul
turę, obyczaje, ideologię. Kryterium 
uznania jakiegoś zachowania się za 
przynależne do opinii publicznej widzi 
autorka w jego odniesieniu do władzy 
(s. 119). Wydaje się, że przedstawione 
ujęcie ma charakter uniwersalny, histo
rycznie i geopolitycznie. 

W innej interesującej rozprawie 
w tymże zeszycie, Franz W. Droge oma
wia „Zaczątki prasoznawstwa". Jego 
zdaniem, niesłuszne są poszukiwania 
odległych tradycji, gdyż Publizistik „...ma 
w ujęciu historycznokulturowym jedno
znacznie wyprowadzalny i utrwalony po
czątek w naszym dwudziestym wieku" 
(s. 145). Droge dostrzega dwa możliwe 
rodzaje prasoznawstwa, pojmowanego 
jako nauka o działaniu. Są to: 1. praso
znawstwo zajmujące się celem wypo
wiedzi, 2. prasoznawstwo traktujące 
o środkach wypowiadania. 

Pierwsze — to klasyczny niemiecki 
typ prasoznawstwa, oceniającego cele 
działania. Koncentruje się na definiowa-

Dziennikarz-praktyk sam określa swe 
cele w działaniu. Planowanie analizuje 
adekwatność środków dla realizacji okre
ślonych celów, określa wartość celów 
i wyjaśnia powstawanie skutków ubocz
nych. Służy więc zarówno praktyce, jak 
i teorii. Ten kierunek jest obecnie naj
ważniejszy, gdyż współcześnie teoria po
trzebuje naukowo sprawnych konstrukcji 
modelowych. Sama zaś teoria służy 
praktyce, ukazując ogólny proces two
rzenia opinii. Wartość tak pojętej teorii 

niu celów, rozszcząc sobie normatywne 
uprawnienia wobec praktyki. Lecz przed
miotem teorii jest tylko cel (autor wska
zuje Dovifata, Hagemanna, Haackego, 
Münstera). „Tym samym można stwier
dzić, że prasoznawstwo traktujące o ce
lach jest teoretycznie niepłodne w odnie
sieniu do całego procesu publicystycz
nego" (s. 147). 

Drugi typ, pochodzenia amerykań
skiego, prowadzi do empirycznych badań 
nad komunikowaniem. Cechuje go 
łatwość zagubienia w materiale, sforma
lizowania. Przykładem są badania 
w USA z czasu II wojny światowej, co 
nie przekreśla ich poważnych osiągnięć 
metodologicznych. Ten typ daje tylko 
analityczną aparaturę pojęciową, także 
więc nie wiedzie do teorii (s. 147/148). 

Ostatnio zaznacza się zbliżenie obu 
typów, zwłaszcza w USA, gdzie „...roz
poczęto olbrzymi materiał systematyzo
wać i uogólniać, by uzyskać hipotezy dla 
dalszych badań ukierunkowanych na 
teorię" (s. 148). Amerykańscy badacze za
przestali doraźnych analiz na rzecz 
przyczynowego sprawdzania hipotez. 

Powstaje wreszcie trzeci typ. Gdy dwa 
poprzednie zajmowały się głównie tre
ściami lub formami, trzeci kieruje zain
teresowanie „...na funkcje wypowiedzi, 
obejmując treść i formę" (s. 148). Praso
znawstwo jest tu określone jako „...kry
tyczna obserwacja empiryczna realnej 
działalności publicystycznej" (pojmowa
nej jako publikowanie); jego celem jest 
ogólna teoria komunikowania (s. 149). 

Droge przedstawia (s. 150) następujący 
schemat: 

sterowania jest — zdaniem autora — 
dla praktyki bezsporna. Warunkiem jest 
jednak, by teoria nie mieszała się do 
procesu działania praktyki ani norma
tywnie, ani planująco — i vice versa. 

Jak zwykle, tak i w omawianym rocz
niku Publizistik mamy do czynienia 
z wielu rozprawami interesującymi 
zwłaszcza ze względu na ich dyskusyj
ność. 

Czesław Biel 

Dziennikarz 

(praktyka — cel normatywny) 

Działanie praktyczne <-
Planowanie 

teoria 

(jako wiedza praktyczna) 

Analityczne tworzenie teorii 

(wiedza teoretyczna) 

praktyka dziennikarska 

nauka 
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Problematyka prasoznawcza 
w pracy opolskiego Instytutu Śląskiego 

W maju minęło 10 lat od chwili powo
łania do życia Instytutu Śląskiego w Opo
lu, nawiązującego do tradycji założone
go — z inicjatywy doc. dra R. Lutmana — 
w 1934 Instytutu Śląskiego w Katowi
cach. Ambicją opolskiego Instytutu jest 
doprowadzenie do opracowania trzech 
wielkich syntez: historii całego Górnego 
Śląska od Kongresu Wiedeńskiego do 
czasów najnowszych; problematyki kul
tury współczesnej woj. opolskiego oraz 
koncepcji rozwoju gospodarczego woj. 
opolskiego. 

Przez 10 lat swej działalności Instytut 
wykształcał swe formy organizacyjne 
jako koordynator, inicjator i — w znacz
nej części — wykonawca szeregu przed
sięwzięć naukowych dotyczących zarów
no przeszłości Śląska, jak również pro
blematyki współczesnej regionu opolskie
go. 10-letni dorobek naukowy, organiza
cyjny i wydawniczy w dziedzinie historii 
Śląska Opolskiego i aktualnych proble
mów społeczno-gospodarczych, politycz
nych i kulturalnych regionu jest impo
nujący. Wśród dziesiątków problemów 
naukowych opracowanych w Instytucie 
Śląskim znajdujemy szereg przedsię
wzięć posiadających trwałe wartości 
w nauce polskiej. Katalog wydawniczy 
Instytutu zawiera informacje o 329 po
zycjach wydawniczych. Z opublikowane
go sprawozdania (Instytut Śląski w Opo
lu 1957—67) dowiadujemy się, iż w ciągu 
10 lat 347 pracowników i współpracow
ników opracowało 482 tematy naukowo-
-badawcze, z czego znaczna większość 
dotyczy problematyki współczesnej. 

W całokształcie przedsięwzięć nauko
wo-badawczych i organizacyjnych Insty
tutu Śląskiego poważne miejsce zajmują 
prace dotyczące prasy i innych środków 
masowego przekazu informacji. Z okazji 

niedawnego jubileuszu warto w tym 
miejscu poświęcić kilka uwag o praso-
znawczej działalności tej placówki. 

W obrębie Pracowni Socjologicznej 
(przeprowadziła 32 badania), działał w la
tach 1957—61 zespół badawczy, zajmują
cy się socjologią kultury i oświaty (pod 
kier. doc. Z. Gostkowskiego), który jako 
jeden z pierwszych w Polsce, obok kra
kowskiego Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych, podjął prace z zakresu socjologii 
środków masowego przekazu informacji. 
Oto wykaz przeprowadzonych badań: 

— 1. Czytelnictwo prasy w powiecie 
opolskim (doc. dr Z. G o s t k o w s k i 
z zespołem, 1957); 

— 2. Społeczna rola regionalnej gaze
ty — Trybuna Opolska (doc. dr Z. G o s t 
k o w s k i , 1959—61); 

— 3. Społeczny krąg prenumeratorów 
Trybuny Opolskiej (doc. dr Z. G o s t 
k o w s k i , 1960); 

— 4. Początki telewizji na Opolszczy-
źnie (mgr M. O l s z e w s k a - Ł a d y k o -
w a, 1960—1961, fragm. pracy zostały 
opublikowane pt. „Pierwsze telewizory 
w wybranych wsiach podmiejskich strefy 
Opola" w Komunikatach Instytutu, seria 
zwykła nr 55, Opole 1963). 

Wyniki badań nad czytelnictwem pra
sy na Opolszczyźnie podsumował 
Z. G o s t k o w s k i w publikacji: Fluk
tuacje poczytności dzienników w 1. 1956— 
1961 na Opolszczyźnie jako wskaźnik za
interesowań i preferencji wśród publicz
ności prasowej" (Studia Socjologiczne 
1961 nr 1 s. 145—159). 

Przejawem ożywionej działalności tego 
zespołu była również sesja naukowa zor
ganizowana w dniach 22—23 VI1962 
przez Instytut wespół z Pracownią Ba
dań nad Kulturą Masową Instytutu Filo-
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zofii i Socjologii PAN poświęcona pro
blemom współczesnej kultury masowej1). 

Pozostając przy problematyce prasy 
współczesnej, warto zwrócić uwagę na 
działalność Pracowni Niemcoznawczej, 
żywo interesującej się problematyką 
współczesnej — rewizjonistycznej prasy 
zachodnioniemieckiej. Opracowano tu 
szereg ciekawych materiałów typu doku
mentacyjnego. Oto ważniejsze przedsię
wzięcia: 

— 5. A. S y l w e s t e r : Charaktery
styka niektórych pism rewizjonistycz
nych dotyczących Śląska (1959; publ. 
w Biuletynie Niemcoznawczym nr 2). 

— 6. A. S y l w e s t e r : Indeks prasy 
rewizjonistycznej (1959; publ. pt. Spis 
pism rewizjonistycznych wychodzących 
w Niemieckiej Republice Federalnej, 
w Biuletynie nr 1). 

— 7. A. S y l w e s t e r : Tematyka re
wizjonistyczna w zachodnioniemieckich 
programach radiowych (1959; publ. 
w Biuletynie nr 3). 

— 8. Opolszczyzna w prasie rewizjo
nistycznej (A. S y l w e s t e r , 1959, ze
spół pod kier. dra А. К r a w с z e w-
s к i e g o, 1964; publ. w Biuletynie nr 4). 

— 9. A. S y l w e s t e r : Spis pism 
ziomkowskich wychodzących w Niemiec
kiej Republice Federalnej (Biuletyn 
nr 10). 

Główny nurt działalności prasoznaw-
czej Instytutu Śląskiego dotyczy jednak 
tematyki historyczno-prasowej. Proble
matyką tą interesuje się głównie, ale nie 
tylko, „dział prasoznawczy" (w obrębie 
Pracowni Językoznawczej i Literacko-
-Kulturalnej). Badania zakrojone są na 
szeroką miarę; ich końcowym rezultatem 
ma być sporządzenie syntetycznego opra
cowania monograficznego dotyczącego 
prasy Śląska Opolskiego. W całokształcie 
badań prasoznawczych tej placówki nie 
trudno wskazać dwa tory. Pierwszy — 
to prace o charakterze dokumentacyjno-
-bibliograficznym. Na dwie incjatywy 
naukowo-badawcze chcę tu zwrócić 
uwagę: 

— 10. Bibliografia tytułów prasowych 
(por. M. P r z y w e c k a - S a m e c k a , 
J. R e i t e r : Bibliografia polskich cza
sopism śląskich do r. 1939, Wrocław 
1960). 

— 11. Kartoteka prasoznawstwa ślą-

J) Wyniki sesji oraz problematykę przedsta
wioną w wygłoszonych referatach omówił 
J. R u d z k i w publikacji: Problemy kul
tury masowej na sesji naukowej Instytutu 
Śląskiego w Opolu. Opole 1963. Komunikaty In
stytutu seria zwykła nr 54. Por. tegoż sprawo
zdanie z sesji w Studiach Socjologicznych, 
1963 n r 1, s. 296—298. 

skiego, której przedmiotem jest ewiden
cja materiałów źródłowych i opracowań 
naukowych dotyczących prasy śląskiej. 
Kartoteka zawiera szereg działów, jak 
пр.: 

— bibliografia prasoznawcza (ogólna, 
generalia); 

— bibliografia archiwaliów pomoc
nych do opracowania historii prasy ślą
skiej; 

— bibliografia bibliografii prasy ślą
skiej; 

— bibliografia dotycząca prasy śląsko-
-polskiej (od zarania dziejów do 1945 г.); 

— bibliografia dotycząca prasy śląsko-
-niemieckiej (bez uwzględniania prasy 
rewizjonistycznej, która wychodziła i wy
chodzi poza terenem Śląska); 

— bibliografia dotycząca prasy cze-
sko-morawskiej na Śląsku; 

— bibliografia dotycząca śląskiej pra
sy współczesnej (od 1945); 

— bibliografia prasy ogólnopolskiej, 
związanej ze Śląskiem. 

Wstępne wyniki tego przedsięwzięcia 
sumuje opracowanie. 

— 12. Joachim G l e n s k : Bibliografia 
dziennikarstwa i prasy na Śląsku (1966). 

Z problematyką dokumentacji prasy 
śląskiej wiąże się pośrednio także: 

— 13. Słownik biograficzny działaczy 
Śląska Opolskiego, uwzględniający twór
ców i pracowników prasy. 

Obok przedsięwzięć typu dokumenta
cyjnego, bibliograficznego w Instytucie, 
drugi kierunek badań, to studia opisowe 
z zakresu historii prasy. Koncentrują się 
one głównie nad opracowywaniem mono
grafii poszczególnych tytułów i sylwetek 
biograficznych ludzi szczególnie zesłużo-
nych dla rozwoju polskiego dziennikar
stwa tego regionu. Z serii opracowań 
biograficznych wymienimy w tym miej
scu: 

— 14. J. B a ł ł a b a n : Jan Łangow-
ski — zasłużony dziennikarz i działacz 
społeczny (Opole 1960, Komunikaty, seria 
zwykła nr 41). 

— 15. A. T a r g : Bronisław Kora-
szewski (Opole 1965, Komunikaty, seria 
monograficzna nr 64). 

— 16. M. M u s i o ł o w a : Działalność 
Józefa Łepkowskiego na Śląsku w la
tach 1848—1849 (Opole 1959, Komunikaty, 
seria zwykła nr 27). 

Studia monograficzne poświęcone po
szczególnym tytułom: 

— 17. Monografia czasopisma Zdrój 
(O. M u z y k a , 1958). 

— 18. Monografia czasopisma Światła 
(K. K u l c z a k , J. R e i t e r , 1958—63). 
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— 19. Monografia czasopisma Górno
ślązak (K. H a ń d z i a k, D. S u r m a -
c z y ń s k a , 1959). 

— 20. Monografia czasopisma Nowiny 
Raciborskie (A. P r y s z c z e w s k a , 
J. G l e n s k, 1959—1965). 

— 21. Monografia czasopisma Głosy 
znad Odry (dr J. R e i t e r , 1962—63). 

— 22. Opracowanie dodatków do cza
sopisma Nowiny wydawanego w 1. 1911— 
1939 w Opolu oraz monografia tego pis
ma (J. R a t a j e w s k i , 1963—66). 

Studia dotyczące różnych problemów 
związanych z działalnością prasowo-wy-
dawniczą: 

— 23. Śląska tematyka i problematyka 
literacko-kulturalna w czasopiśmiennic
twie ogólnopolskim w latach 1840—1871 
(zespół pod kier. T. G o s p o d a r k a , 
1961—63). 

— 24. Sprawy Śląskie w krakowskim 
Czasie (J. P o ś p i e c h ; por. publ. 
w Studiach Śląskich t. IX z 1965). 

— 25. Polszczyzna w publicystyce i li
teraturze dla ludu na Śląsku w okre
sie romantyzmu (T. G o s p o d a r e k , 
1965—66). 

— 26. Kwestia polszczyzny na' Śląsku 
w latach 1871—72 w świetle publicystyki 
polskiej i niemieckiej (T. G o s p o d a 
r e k , 1962). 

— 27. Rola książki, bibliotek i czytel
ni, prasy i wydawnictw dla ludu w pro
cesie kształtowania świadomości narodo
wej mas polskich na Górnym Śląsku 
(J. P o ś p i e c h , Z. В e d n o r z, 1963— 
65). 

— 28. A. W i ę c e k : Śląsk w drzewo-

Instytucja, prowadząca ewidencję bi
bliograficzną wszystkich ukazujących się 
w druku wydawnictw — Wsiesojuznaja 
kniżnaja pałata (Wszechzwiązkowa Izba 
Księgarska) wraz z Biblioteką Państwo
wą ZSRR im. W. I. Lenina i Państwową 
Biblioteką Publiczną im. M. E. Sołtyko-
wa-Szczedrina przygotowały do druku 
bibliograficzny informator pt. Gazety 
ZSRR 1917—1960. Pierwszy tom tego wy
dawnictwa ukaże się na 50-lecie Rewo
lucji Październikowej. 

Praca jest wynikiem wieloletniego wy
siłku wymienionych instytucji. Groma
dzenie materiału'do przewodnika rozpo
częto już w 1941. Działania wojenne 
wkrótce wstrzymały pracę, a w wyniku 

rytach warszawskiego Tygodnika Ilu
strowanego drugiej połowy XIX w. (Opo
le 1964, Komunikaty seria monograficzna 

ц nr 56). 
— 29. T. G o s p o d a r e k : Społeczna 

publicystyka J. L o m p y podczas Wio-
y sny Ludów (Opole 1964), Komunikaty 

seria monograficzna nr 56). 
Powyższe zestawienie nie wyczerpuje 

wszystkich przedsięwzięć naukowych 
z zakresu historii prasy podejmowanych 
v/ ciągu 10-letniej działalności Instytutu. 

/ Celem tej informacji nie była dokumen
tacja bibliograficzna dorobku naukowego 
opolskiego środowiska prasoznawczego2), 

i w tym miejscu chodziło głównie o uka
zanie zakresu i kierunków badań prowa-

L dzonych w Instytucie nad prasą. 
, Na marginesie warto jeszcze wspo

mnieć o sesji naukowej, zorganizowanej 
i przez Instytut w listopadzie 1961, po

święconej historii prasy polskiej na Ślą
sku. Przedstawione tu referaty mają 
ukazać się w oddzielnej publikacji pt. 
„Prasa polska na Śląsku".3) 

' Sylwester Dziki 

'-) Pod tym względem bogatsze informacje 
zawarte są w mojej publikacji pt. ,,Z badań 
nad prasą Ziem Zachodnich i Północnych" — 
Zeszyty Prasoznawcze, 1965, nr 3, s. 50—57. Nie 
uwzględniłem także ostatnich publikacji Insty
tutu (E. M e n d e l : Stosunek górnośląskiej 
prasy polskiej do sprawy niepodległości Polski; 
J. G l e n s k : J. K. Maćkowski jako redaktor 
Nowin Raciborskich; J. R a t a j e w s k i : Der 
Weise Adler — polskie czasopismo walczące) — 
omawiam je osobno w dziale recenzji. 3) Por. obszerniejsze sprawozdanie z sesji — 
Zeszyty Prasoznawcze 1962, nr 1/2, s. 142—143. 

pożaru po zbombardowaniu gmachu 
mieszczącego „Pałatę" spłonęła przygo
towana kartoteka gazet. Dalsze groma
dzenie materiału wznowiono w 1952, po
nownie sporządzono spis zbioru ?*azet 
„Pałaty" i porównano ze zbiorami insty
tutów, archiwów, wielu bibliotek mo
skiewskich stolic republik związkowych 
i ważniejszych centrum kraju. 

Pierwszy tom dostępnego wkrótce 
przewodnika zawiera bibliografię gazet 
wydawanych w Moskwie, Leningradzie 
i stolicach republik związkowych w ję
zykach rosyjskim, narodów ZSRR i ję
zykach obcych. Następne tomy będą po
święcone gazetom ukazującym się w in
nych miastach i miejscowościach kraju. 

Nowy przewodnik bibliograficzny 
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Adnotacje bibliograficzne będą zawie
rały podstawowe wiadomości z historii 
każdej gazety: dzień powstania, miejsce 
ukazywania się w poszczególnych latach, 
informacje o wydawcy, ilości wydanych 
numerów, wysokości nakładów itp. 

Z okazji podania tej wiadomości, cie
kawej również dla polskiego czytelnika 
interesującego się historią i współczes
nymi zagadnieniami wiedzy o prasie 
warto zanotować, że w maju bieżącego 
roku Wsiesojuznaja kniżnaja pałata ob
chodziła 50-lecie działalności. Instytucja 
ta, mieszcząca się w Moskwie, otrzymuje 

Od 16 do 18 maja 1967 odbyła się 
w Moskwie narada wykładowców przed
miotów kierunkowych na wydziałach 
i sekcjach dziennikarstwa uniwersytetów 
krajowych. W posiedzeniach plenarnych 
i w pracy sekcji wzięło udział około 200 
osób — przedstawicieli 22 uniwersyte
tów, gdzie prowadzone są wykłady 
z dziedziny dziennikarstwa, jak również 
z Wyższej Szkoły Partyjnej przy КС Par
tii Ukrainy, Moskiewskiego Instytutu 
Poligraficznego i innych ośrodków szko
leniowych i naukowych, Związku Dzien
nikarzy ZSRR. 

Na pierwszym plenarnym posiedzeniu 
z podstawowymi referatami wystąpili 
dziekani wydziału dziennikarskiego Uni
wersytetu Moskiewskiego i Leningradz-
kiego — J. N. Zasurskij i A. F. Biereż-
noj, którzy podsumowali wyniki rozwoju 
szkolenia dziennikarskiego i nauki 
o dziennikarstwie za okres dwudziestole
cia; wysunęli też propozycje co do dal
szego doskonalenia pracy wydziałów 
i sekcji dziennikarstwa. 

Ośrodek Dziennikarstwa przy SDP 
zorganizował w Warszawie (5 i 6.IV.1967) 
konferencję na temat stanu i potrzeb 
badań nad współczesną prasą. Jej doj
ście do skutku było przede wszystkim 
wyrazem coraz bardziej rozwijającej się 

obowiązkowe egzemplarze każdej książ-
i ki, czasopisma, broszury, plakatu i ma-
B py, ukazujących się W ZSRR. Wydaje 
:, około 30 tytułów wydawnictw bibliogra-
i ficznych, kronik, czasopism, książek i re

cenzji, roczne przeglądy statystyczne 
- „Pieczat SSSR", „Kniga" itp. 
a Na 400-lecie druku książki rosyjskiej 

wydano informator o prasie radzieckiej, 
э Pracownicy „Pałaty" opracowali kilka-
D dziesiąt katalogów, między innymi wy

dawniczy; corocznie wydaje się drukiem 
i do miliona bibliotecznych kartotek, (efc) 

W ogólnej dyskusji mówiono na temat 
zmian w planach naukowych, organizacji 
praktyk studentów, systemu specjaliza
cji, przygotowania kadr naukowo-peda
gogicznych, pomocy naukowych, organi
zacji pracy naukowo-badawczej w dzie
dzinie dziennikarstwa, koordynacji 
i wzajemnej pomocy wydziałów i sekcji 
dziennikarstwa. Wystąpili w tej dyskusji 
dziekani wydziałów dziennikarstwa i kie
rownicy katedr specjalistycznych, jak 
również wiceminister wyższego i śred
niego szkolnictwa zawodowego ZSRR, 
W. F. Stanis i sekretarz Związku Dzien
nikarzy ZSRR — W. I. Czernyszew. 

Szczegółowo mówiono o tych facho
wych problemach na posiedzeniach sek
cji: teorii dziennikarstwa, historii dzien
nikarstwa, historii prasy zagranicznej, 
informacji radiowej i telewizyjnej, tech
niki gazetowej i innych środków infor
macji, stylistyki. 

E. P. Prochorow 
(Moskwa) 

współpracy między tym Ośrodkiem, 
a Ośrodkiem Badań Prasoznawczych 
w Krakowie. Obydwie placówki mają 
różny charakter i odmienne zadania; 
istnieje jednakże między nimi wiele 
punktów stycznych, co stwarza zarówno 

Konferencja kierowników 
ośrodków szkolenia dziennikarskiego 

Stan i potrzeby badań nad współczesną prasą 
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dobrą podstawą do współpracy, jak 
wręcz jej potrzebę. 

Temat konferencji obejmował właśnie 
jedną z takich spraw wspólnych. Zarów
no krakowski Ośrodek jak i inne placów
ki naukowo-badawcze podejmują roz
liczne badania z dziedziny szeroko poję
tego prasoznawstwa względnie teorii 
środków masowej informacji. Należy 
stwierdzić, że zarówno tematyka, jak 
wyniki badań, nie są w dostatecznym 
stopniu znane środowisku dziennikar
skiemu. Z drugiej strony, placówki na
ukowo-badawcze nie dokonują właściwie 
konfrontacji tematyki badań z opiniami 
dziennikarzy-praktyków na ten temat. 
Dziennikarze ci nie stanowią dla tych 
placówek źródła (oczywiście — jednego 
ze źródeł) inspiracji problematyki ba
dawczej, nie są opiniodawcami potrzeb 
praktyki. 

Konferencja stała się zatem próbą 
skonfrontowania tematyki badań z po
trzebami praktyki. Wzięła w niej udział 
grupa dziennikarzy oraz pracownicy na
stępujących placówek naukowo-badaw
czych: Ośrodka Badań Prasoznawczych, 
Studium Dziennikarskiego UW, Ośrodka 
Badania Opinii Publicznej i Studiów 
Programowych Polskiego Radia i Tele
wizji oraz Pracowni Czasopiśmiennictwa 
Polskiego XIX i XX wieku Polskiej Aka
demii Nauk. 

W trakcie konferencji wygłoszone zo
stały następujące komunikaty i informa
cje (pięć pierwszych wygłosili pracowni
cy OBP): 

— Paweł D u b i e l : Informacja o za
łożeniach pracy Ośrodka Badań Praso
znawczych w Krakowie; 

— Franciszek A d a m s k i : Socjolo
giczna wiedza o współczesnym polskim 
czytelniku prasy; 

— Paweł D u b i e l : Praktyczna war
tość badań nad warsztatem i wytworem 
pracy dziennikarza; 

— Janusz M a c i a s z e k : Analiza 
rynku prasy jako przesłanka planowania 
produkcji wydawniczej. Z problematyki 
metod zarządzania w prasie; 

— Walery P i s a r e k : Forma języ
kowa tekstów, a skuteczność oddziaływa
nia prasy; 

— Mieczysław K a f e l : Główne ten
dencje rozwoju badań nad środkami ma
sowej informacji w świecie współczes
nym; 

— Tadeusz K u p i s : Socjologiczne 
badania nad zawodem dziennikarskim 
w Polsce Ludowej; 

— Jerzy M y ś 1 i ń s к i : Komunikat 
o pracach badawczych nad prasą Polski 

Ludowej prowadzonych w Pracowni 
Czasopiśmiennictwa XIX i XX wieku 
PAN. 

Uczestnicy konferencji stwierdzili 
w dyskusji, że potrzeba organizowania 
tego rodzaju spotkań nie ulega wątpli
wości. W szczególności mówili oni o ko
nieczności lepszego zaznajamiania środo
wiska dziennikarskiego z wynikami ba
dań prowadzonych przez placówki na
ukowo-badawcze. W ten sposób, relacje 
zachodzące między teorią dziennikarstwa 
a praktyką dziennikarską nabierałyby 
realnych kształtów. Przy tym dziennika
rze nie tylko stawaliby się w; większym 
stopniu odbiorcami wyników badań, nie 
tylko mogliby formułować wnioski co 
do podejmowania konkretnych tematów 
badawczych, lecz ponadto następowało
by zbliżanie ich do placówek prasoznaw
czych, a w konsekwencji — nawiązywa
nie współpracy. Taką współpracę należy 
uznać za rzecz pożądaną i pożyteczną. 

Uczestnicy konferencji wysunęli sze
reg propozycji, dotyczących konkretnych 
tematów badawczych (potrzeb w dziedzi
nie podejmowania określonej problema
tyki). Oto zestawienie zgłoszonych pro
pozycji: 

a) ogólnie — szersze rozwinięcie ba
dań dotyczących odbioru prasy, 

b) badania wpływu środków masowe
go przekazu informacji (prasy, radia 
i telewizji) na kształtowanie się poglą
dów, opinii i postaw — w porównaniu 
z wpływem innych czynników oddziału
jących (w tym — środków przekazują
cych treści obce względnie Wrogie), 

c) badania wpływu formatu i objętości 
gazety na skuteczność oddziaływania 
propagandowego, 

d) różne badania, dotyczące oddziały
wania propagandowego i skuteczności 
propagandy poprzez środki masowego 
przekazu informacji, 

e) badania zależności między wielko
ścią zespołów redakcyjnych a poziomem 
wytworów pracy dziennikarskiej, 

f) analizy zawartości i treści (w tym 
analizy porównawcze zawartości i treści 
różnych gazet; problematyka braków in
formacji). 

Uczestnicy konferencji zwrócili rów
nież uwagę na potrzebę poprawy sy
tuacji w dziedzinie informacji bibliogra
ficznej. Chodzi tutaj o stworzenie dzien
nikarzom łatwiejszego dostępu do róż
nych publikacji poświęconych szeroko 
pojętemu dziennikarstwu, jego teorii 
i praktyce — poprzez odpowiednie, sy
stematycznie wydawane zestawy biblio
graficzne i omówienia cenniejszych po-
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zycji ukazujących się W kraju i za gra
nicą. 

Uwaga uczestników konferencji po
święcona była między innymi roli Ośrod
ka Dziennikarstwa przy Stowarzyszeniu 
Dziennikarzy Polskich w omawianej 
dziedzinie. We wnioskach z konferencji 
znalazły się następujące propozycje dla 
Ośrodka Dziennikarstwa: 

1) Organizowanie co jakiś czas konfe
rencji i seminariów dla dziennikarzy, na 
których byliby oni zapoznawani z wyni
kami badań naukowych, jak również 
mogliby formułować wnioski co do po
dejmowania konkretnych tematów ba
dawczych. Poprzez takie konferencje 
i seminaria następowałoby równocześnie 
zbliżanie dziennikarzy-praktyków do 
placówek prasoznawczych, a w konsek
wencji — nawiązywanie współpracy, 
o czym była mowa wyżej. 

2) Gromadzenie materiałów odzwier
ciedlających istniejącą praktykę dzien
nikarską w Polsce, będących wyrazem 
i rezultatem doświadczeń praktyków. 
Materiały te mogłyby stanowić cenną 
podstawę dla badań naukowych. 

Przy założeniu, że Ośrodek Dzienni
karstwa zgromadzi zespół stałych współ-

Cykl seminariów z zagadnień pracy 
sekretariatu redakcji dziennika, organi
zowany przez Ośrodek Dziennikarstwa 
przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Pol
skich, powiększył się w czerwcu 1967 
o realizację kolejnego seminarium. Tym 
razem poświęconego problemom układu 
i szaty graficznej dzienników, w aspek
cie odpowiedzialności sekretariatu re
dakcji za — ogólnie mówiąc — wygląd 
gazety. 

Uczestniczyli sekretarze redakcji 
dzienników zarówno wojewódzkich, jak 
i warszawskich, w większości byli oni 
słuchaczami poprzednich seminariów, 
omawiających inne problemy związane 
z kompetencjami redakcyjnymi sekreta
riatu (organizacja pracy i struktura re
dakcji, zakres obowiązków, adjustacje 
materiałów pisarskich itd.). Toteż można 
było czerwcowe seminarium potraktować 
jako swego rodzaju podsumowanie ca
łości dotychczasowych rozważań. Bo 
przecież niejako właśnie wynikiem dzia
łalności sekretariatu redakcji dziennika, 
działalności szeroko pojętej: redakcyjnej, 

pracowników, rekrutujących się z dzien
nikarzy z różnych redakcji, możliwe by
łoby przygotowywanie opracowań o cha
rakterze empirycznym, z następujących 
dziedzin : 

a) organizacja i metody pracy w re
dakcjach; 

b) skuteczność oddziaływania prasy; 
c) przyczynki do socjologicznej pro

blematyki zawodu dziennikarskiego; 
d) warsztat dziennikarski i jego kon

kretne formy. 
3) Podejmowanie różnych działań, 

których intencją byłoby dostarczanie 
dziennikarzom przydatnych w ich pracy 
informacji. Chodzi tu przede wszyst
kim o: 

a) przygotowywanie omówień cenniej
szych opracowań autorów polskich i ob
cych — prezentowanie ich na wspomnia
nych wyżej konferencjach i seminariach, 
oraz — ewentualnie — rozsyłanie skryp
tów z omówieniami do redakcji; 

b) przygotowywanie zestawów biblio
graficznych poświęconych określonym, 
wybranym dziedzinom prasoznawstwa 
czy dyscyplin pokrewnych. 

Zdzisław Hardt 

organizatorskiej, jest ostatecznie zawar
tość i wygląd numeru gazety, dostającej 
się do rąk czytelnika. 

Sprawy merytoryczne dziennika: jego 
treść, problematyka pozostawały poza 
programem czerwcowego spotkania se
kretarzy. 

Jako wstęp do dyskusji posłużyły in
teresujące zestawienia jakie przedstawili 
doświadczeni dziennikarze: Stanisław 
P e t e r s i Zygmunt S za r g u t . Po
równali oni szatę i układ graficzny pol
skich dzienników z formą graficzną 
dzienników zagranicznych. Ta konfron
tacja nie wypadła — wbrew pozorom — 
absolutnie na korzyść tych ostatnich. 
Щ prasie zachodniej bowiem tylko nie
które dzienniki, raczej te zdobywające 
od niedawna rynek czytelniczy, wyka
zują dbałość o układ graficzny. Nato
miast dzienniki o pewnych tradycjach, 
chociażby historycznych, nie mają naśla
dowania godnej formy zewnętrznej, gdyż 
ona i tak nie decyduje o popularności 
tych gazet wśród stałych przecież czytel
ników. 

Na temat układów graficznych dzienników 
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Nie znaczy to bynajmniej, że wszyst
kie polskie dzienniki mają właściwą sza
tę graficzną; do najlepszych pod tym 
względem zaliczono Życie Warszawy, 
Trybunę Robotniczą, Głos Robotniczy. 
Ale nie wszystkie numery tych dzienni
ków prezentują się tak właśnie niena
gannie. Z kolei poszczególne numery ga
zet o gorszej, ogólnie biorąc formie gra
ficznej, wypadają niekiedy lepiej. Wy
nika z tego, że opracowania graficzne 
poszczególnych numerów jednego dzien
nika różnią się zdecydowanie od siebie. 
Wskazuje to na pewną przypadkowość 
i nawet spontaniczność powstawania 
określonych układów graficznych. Wnio
sek oczywisty: szatę graficzną gazety na
leży kształtować bardziej świadomie. 
Skonstatowali to zebrani sekretarze re
dakcji. 

Do największych bodaj mankamentów 
graficznych polskiej prasy codziennej 
zaliczono rozmieszczanie zdjęć i ilustra
cji. Po pierwsze jest ich w ogóle niewie
le (brak miejsca), po drugie — z powodu 
niskiej jakości druku nie przyciągają 
wzroku czytelnika. 

Poziom graficzno-techniczny zdjęć 
można by choćby w jakiejś mierze po
prawić przez odpowiednie ich kadrowa
nie. Zwrócił na to uwagę zarówno P e-
t e r s , S z a r g u t , jak i B u r z y ń 
s k i , mówiący o tzw. „estetyce" fotogra
fii prasowej. Przykłady ilustrujące ową 
konkluzję wskazały wymownie na to, że 
odpowiednie, nietradycyjne i niekon
wencjonalne wymiary zdjęć mogą oży
wić kolumnę; a gdy wykorzysta się jesz
cze odpowiednio walory przestrzenne 
fotografii: poziom i pion — wówczas ła
twiej osiągnąć atrakcyjny wygląd dzien
nika. 

Wreszcie sprawa natury — wydawa
łoby się — zupełnie formalnej, ale bar
dzo w naszej prasie zaniedbywana: prze
rzuty (zwane czasami i „przejazdami"). 
Wiadomo, że przenoszenie materiałów 
(zwłaszcza informacji politycznych, naj
częściej agencyjnych) z pierwszej kolum
ny na drugą lub dalsze jest mankamen
tem utrudniającym czytanie. Pobieżne 
analizy wykazały, że albo przerzuca się 
materiał, przerywając go w niewłaści
wym z punktu widzenia treści miejscu, 
albo przerzucając, nadaje się nowe tytu
ły czy nowe uzupełnienia tytułu pier
wotnego, z pierwszej kolumny. Konsek

wencja: czytelnik z trudem odszukuje 
dalszy ciąg czytanej na pierwszej kolum
nie informacji, gubi się, zniechęca, prze
staje szukać i nie czyta dokończenia. 
Powinni na to zwrócić uwagę, współ
pracujący ze sobą: sekretarz redakcji, 
redaktor depeszowy i redaktor tech
niczny. 

W czasie seminarium przedyskutowa
no także sprawę miejsca w gazecie na 
reklamę i ogłoszenia. W aktualnej sytua
cji — twierdzono — sekretarz redakcji 
nie ma wpływu na biura ogłoszeń i re
daktorów odpowiedzialnych ze redago
wanie ogłoszeń i reklam. Wysunięto po
stulat spotkania się w przyszłości se
kretarzy redakcji dzienników z kierow
nictwem biur ogłoszeń. Może wtedy, 
w wyniku dyskusji, znalazłyby się spo
soby '-»oprawienia poziomu drukowanvch 
w dziennikach reklam. 

Uczestnicy dyskutowali również o sto
pniu przydatności książki Wiktora 
Frantza pt. „Szata i układ graficzny ga
zety" (OBP, Kraków 1966). Większość 
sekretarzy podważała wartości praktycz
ne tej publikacji. Powiedzieć zatem wy
pada, że środowisko dziennikarskie 
oczekuje bardziej przystępnej, bar
dziej — by rzec — normatywnej książki 
poświęconej formie zewnętrznej dzien
nika. 

Na koniec — przedstawiciele Ośrodka 
Badań Prasoznawczych przedstawili 
skrótowo wyniki i zamierzenia badań 
związanych z wykazaniem relacji mię
dzy szatą, układem graficznym gazety, 
a psychologicznym i socjologicznym za
kresem percepcji pisma. Owa prezentacja 
wywołała ożywioną dyskusję; co wię
cej — wzbudziła zainteresowanie. Co do
wiodło przydatności tego rodzaju badań 
dla środowiska dziennikarzy. 

Dokonałem tu bardzo pobieżnego omó
wienia programu seminarium i fragmen
tarycznie wyeksponowałem wyniki spot
kania. Usprawiedliwia mnie to, że Ośro
dek Dziennikarstwa wyda skrypt 
(w chwili gdy niniejsza relacja trafia do 
rąk czytelników może stało się to już 
faktem dokonanym) z materiałami ze
branymi w czasie rzeczonego semina
rium. Zainteresowanych — sądzę, że bę
dzie ich niemało — odsyłam do owej pu
blikacji. 

Jacek Wegner 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 styczeń — 30 kwiecień 1967) 

11—12.1 — we Wrocławiu — z udziałem kier. 
Biura Prasy КС PZPR St. O l s z o w s k i e 
go i wicemin. przemysłu ciężkiego 
J. S z e w c z y k a — narada redaktorów na
czelnych prasy, radia i TV z całego kraju 
poświęcona realizacji uchwał VII Plenum КС 
PZPR na przykładzie przemysłu dolnośląskiego. 
Referat wstępny, w którym przedstawiono do
tychczasowe wyniki prac związanych z wpro
wadzaniem w życie uchwał Plenum na terenie 
Dolnego Śląska, wygłosił sekr. KW PZPR we 
Wrocławiu L. D r o ż d ż . 

26.1 — Koło Zrzeszenia Prawników Polskich 
przy Urzędzie Rady Ministrów zorganizowało 
dyskusję n. t. załatwiania skarg i zażaleń oraz 
reagowania na głosy krytyki prasowej. Do 
dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele biur 
skarg i zażaleń centralnych ins-tytucji i urzę
dów, a także dziennikarze z pism centralnych 
zajmujący się problematyką listów czytelni
ków. 

1.II — 25-lecie ukazania się 1 nru Trybuny 
Wolności, organu КС PPR w okresie oku
pacji. 

3.II — z udziałem kier. Wydz. Kultury КС 
PZPR W. K r a s k i , prezesa RSW „Prasa" 
T. G a l i ń s k i e g o , przedstawicieli KW PZPR 
i Klubu Publicystów Polityki Kulturalnej 
w Warszawie spotkanie redaktorów regional
nych czasopism społeczno-kulturalnych z ca
łego kraju poświęcone omówieniu roli ośrod
ków regionalnych w rozwoju kulturalnym kra
ju (referat J. K o s s a k a ) oraz aktualnej 
sytuacji i perspektyw rozwojowych tych cza
sopism (ref. St. S k r o b i s z e w s k i e g o ; 
por. Prasa Polska, nr 4 s. 1—7). 

19—25.11 — Główny Urząd Statystyczny prze
prowadził na terenie całego kraju badania an
kietowe dotyczące warunków bytowych ludno
ści. Objęły 150 tys. rodzin wyłonionych drogą 
losowania spośród zatrudnionych w 3 tys. za
kładów pracy na terenie kraju. Równocześnie 
z tymi badaniami przeprowadzono sondę n. t. 
czytelnictwa prasy, słuchania radia i ogląda
nia TV (15 tys. rodzin, tj. ok. 50 tys. osób). 
W części ankiety prasowo-radiowo-telewizyjnej 
pytania dotyczące konkretnych audycji (m. in. 
Muzyka i aktualności, Fala 56, Matysiakowie, 
Rewia piosenek, Dr Kildare, Wielka gra, Szkla
na niedziela), czy artykułów, które ukazały się 

bezpośrednio przed rozpoczęciem badań. Był to 
eksperyment, który stosuje się w Polsce po 
raz pierwszy i jednocześnie jedne z najwięk
szych w świecie badań tego rodzaju. Dla po
równania: słynne badania Gallupa obejmują 
kilka tysięcy osób. 

23.И — w Kazimierzu nad Wisłą posiedzenie 
Rady Prasowej Wydawnictwa Związkowego 
CRZZ wraz z członkami zarządu Klubu Publi
cystów Związkowych i Redaktorów Prasy Za
kładowej. Omawiano aktualne zadania prasy 
związkowej przed VI Kongresem Związków Za
wodowych, a także ogólne założenia konkursu 
prasowego CRZZ na 1967 p. n. „Zakład pracy 
środowiskiem wychowawczym". 

27.11 — w Ciechocinku zakończyły się obrady 
aktywu kierowniczego oddziałów wojewódzkich 
PP „Ruch" poświęcone omówieniu aktualnych 
zagadnień kolportażu prasy. Uczestniczący 
w naradzie kier. Biura Prasy КС PZPR St. O 1-
s z o w s к i wyraził uznanie „Ruchowi" za do
tychczasową działalność. 

II — Sejmowa Komisja Komunikacji i Łącz
ności omawiała działalność przedsiębiorstw 
„Ruch" (informację na ten temat przedstawił 
dyr. CZUPiK E. H e r b s t ) . W 1966 „Ruch" 
(w obrocie towarowym działają 24 przedsię
biorstwa dysponujące 404 jednostkami tereno
wymi oraz 25 tys. sklepów i kiosków) rozpro
wadzał 835 tytułów prasy krajowej o łącznym 
jednorazowym nakładzie 25,6 min egz. oraz po
nad 11 tys. tytułów prasy zagranicznej spro
wadzanej z 86 krajów o łącznym jednorazo
wym nakładzie 1,2 min egz. 

8.Ш — z aktywem dziennikarskim Wybrzeża 
spotkał się kier. Biura Prasy КС PZPR 
St. O l s z o w s k i , który zapoznał się z pro
blematyką bazy wydawniczej i poligraficznej 
miejscowych gazet oraz z perspektywami roz
wojowymi gdańskiego ośrodka telewizyjnego 
i radiowego. 

28.IV — 25 rocznica śmierci Juliana B r u 
tt a czołowego publicysty i ideologa KPP; re
daktor teoretycznego organu partii — Nowy 
Przegląd, współpracownik rewolucyjnych pism 
francuskich, belgijskich oraz radzieckiej Praw
dy i Bolszewika, organizator audycji radio
wych dla Polaków nadawanych w okresie II 
wojny światowe] z Moskwy i Saratowa. 
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KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE, 
WIZYTY 

10.1 — red. M. K i e t a (Przekrój), sekre
tarz generalny Międzynarodowego Komitetu 
Oświęcimskiego odznaczony „Odznaką party
zanta czechosłowackiego". 

19.1 — z udziałem sekretarza КС PZPR 
A. S t a r e w i c z a , wicemin. spraw zagr. 
M. N a s z k o w s k i e g o , wicemin. handlu 
zagr. Fr. M o d r z e w s k i e g o , zast. kier. 
Biura Prasy КС PZPR A. W e b e r a , dyr. 
Departamentu Prasy i Informacji amb. 
W. C h a b a s i ń s k i e g o , naczelnych redak
torów pism stołecznych, attaches prasowych 
i korespondentów zagranicznych akredytowa
nych w Polsce w Klubie Publicystów Między
narodowych tradycyjne spotkanie noworoczne. 
W czasie spotkania wręczone zostały nagrody 
Klubu za twórczość publicystyczną o tematyce 
międzynarodowej (por. Kronika 1965, XII). 

30.1 — w Warszawie podpisany został proto
kół o współpracy na rok 1967 między polską 
i radziecką TV. Dokument przewiduje m. in. 
wspólne przygotowanie programów telewizyj
nych poświęconych 50 rocznicy Rewolucji 
i udziałowi w niej Polaków. Obie TV zrealizują 
wspólnie filmy o walkach partyzantów polskich 
i radzieckich z hitlerowskim najeźdźcą. Delega
cję Komitetu do spraw Radia i TV ZSRR 
z G. I w a n o w e m na czele przyjął kier. 
Biura Prasy КС PZPR St. O l s z o w s k i ; 
omówiono zagadnienia współpracy i wymiany 
informacji między radiofoniami i TV obu kra
jów. 

13—25.11 — z okazji 20 rocznicy podpisania 
polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni, 
pomocy i współpracy bawiła w Polsce na za
proszenie Departamentu Prasy i Informacji 
MSZ grupa dziennikarzy czechosłowackich. 
Spotkanie (24—25) w Klubie Publicystów Mię
dzynarodowych poświęcono wybranym zagad
nieniom polityki na tle współpracy między obu 
krajami. 

17.11 — w Lublinie spotkanie redaktorów 
naczelnych pism oraz aktywu społeczno-poli
tycznego z radzieckimi dziennikarzami z Brze
ścia i Łucka celem omówienia przygotowań 
do obchodu 50 rocznicy Wielkiego Października. 

24.11 — ambasador PRL w Czechosłowacji 
Wł. J a n i . u r e k przekazał redakcji organu 
КС KPCz Hospodarskie Noviny zbiorową od
znakę Tysiąclecia Państwa Polskiego przyznaną 
za wkład w rozwijanie współpracy na polu 
gospodarczym między Polską a CSRS. 

25.11 — z udziałem przew. Agencji „Nowosti" 
i wiceprzewodn. Zw. Dziennikarzy Radzieckich 
B. В u г к o w a posiedzenie Rady Społecznej 
warszawskiego biura APN (w skład jej wcho
dzą redaktorzy naczelni polskich czasopism, 
dyrektorzy wydawnictw, działacze społeczni 
i przedstawiciele świata kultury) poświęcone 
omówieniu planów i przygotowań APN do ob
chodów 50 rocznicy Wielkiej Rewolucji. Z oka
zji pobytu w Polsce B. Burkowa ambasador 
ZSRR A. A r i s t o w wydał przyjęcie, w któ
rym uczestniczyli: sekr. КС PZPR A. S t a r e -
w i с z, kier. Biura Prasy КС St. O l s z o w 
s k i , prezes RSW ,,Prasa" T. G a l i ń s k i 
i przewodniczący ZG SDP St. M o j к o w s к i. 

II — zbiorową odznaką Tysiąclecia Państwa 
Polskiego odznaczony został Czerwony Sztan
dar, gazeta ukazująca się w jęz. polskim w Wil
nie. 

II — w Budapeszcie XXIX sesja Rady Inter-
wizji z udziałem przedstawicieli Bułgarii, Cze
chosłowacji, Finlandii, Polski, NRD, Rumunii, 
Związku Radzieckiego i Węgier oraz obserwa
torów z Jugosławii i Austrii. Omawiano pro
blemy dalszej wymiany programów; Polska 
zgłosiła ok. 20 programów, zaś polscy telewi
dzowie w ramach Interwizji obejrzą 30 pro
gramów. 

II — w Sofii narada poświęcona problemom 
organizacyjnym II Międzynarodowego Konkur
su Prasowego „Razem", wspólnej Inicjatywy 
redakcji Sowietskaja Rossija, Pravda (Bratysła
wa), Orszag Vilag, Berliner Zeitung, Narodna 
Kultura oraz Życia Warszawy. 

II — w Poznaniu i Gdańsku gościła delega
cja radzieckich dziennikarzy w składzie: 
I. S. Ł a p o n o g o w (naczelny redaktor ra
dia w Moskwie), M. L. F r o ł o w (sekretarz 
leningradzkiego oddziału Związku Dziennikarzy 
Radzieckich) oraz H. N. T a d ż i b a j e w (se
kretarz ZDR Uzbekistanu). 

l.III — na antenie Polskiego Radia — „Dzień 
CSRS" (30 audycji poświęconych temu krajo
wi) i — w ramach rewanżu — 11.III: „Dzień 
polski w radiu czechosłowackim". 

2—3.III — w Nachodzie na granicy polsko-
-czechosłowackiej konferencja publicystów eko
nomicznych Polski i Czechosłowacji z udzia
łem ekspertów obu rządów poświęcona prze
dyskutowaniu problemów czechosłowacko-pol-
skich stosunków gospodarczych oraz kierun
ków rozwoju ekonomiki obu krajów. Delegacji 
polskiej przewodniczył red. nacz. Życia Go
spodarczego J. G ł ó w c z y k . 

З.Ш — na zaproszenie Prezydium ZG SDP 
przybył do Polski z wizytą sekretarz generalny 
Związku Dziennikarzy Bułgarskich red. К a-
r a d e l k o w . 

8—22.III — w Paryżu z udziałem przedstawi
cieli 80 krajów światowy kongres radia i TV, 
poświęcony działalności oświatowej radia i TV. 
Delegacja polska, której przewodniczył prezes 
Komitetu do spraw Radia i Telewizji W. S o-
k o r s к i, przedstawiła 9 referatów. 

13.111 — „Dzień CSRS w polskiej TV". 
Pierwsze próby z TV czechosłowacką przepro
wadzono w 1948 na Międzynarodowej Wystawie 
Radiowej; publiczne nadawanie programu roz
poczęto 1 maja 1953. Aktualnie w CSRS zare
jestrowanych jest 2,4 min odbiorników telewi
zyjnych (przeciętnie co druga rodzina posiada 
odbiornik) 6 studiów (Praga, Bratysława, Ko
szyce, Ostrawa i Brno) nadaje 60 godzin pro
gramu tygodniowo. 

29—30.111 — w Berlinie demokratycznym — 
na zaproszenie MSZ NRD przebywała grupa 
dziennikarzy polskich; uczestniczyli oni w kon
ferencji prasowej, na której członek Biura Po
litycznego КС SED. A. N o r d e n omówił 
„Szarą księgę". Spotkanie z wicemin. spraw 
zagr. G. H e r z f e 1 d e m. 

30.III — w ambasadzie PRL w Moskwie 
ogłoszono wyniki konkursu rozpisanego w ub. r. 
na najlepszą publikację prasową o Polsce 
v/ związku z 22 rocznicą PRL i 1000-leciem Pań
stwa Polskiego. Konkurs zorganizowany został 
przez organ Zw. Dziennikarzy Radzieckich — 
Zurnalist, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Ra-
dzieckiej i Ambasadę PRL w ZSRR. Na kon
kurs wpłynęło 277 prac od 73 autorów. Nagro
dzono 20 najlepszych prac. 
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30.111 — w ambasadzie PRL w Moskwie uro
czystość wręczenia Medalu 1000-lecia kolegium 
centralnego organu Zw. Dziennikarzy Radziec
kich — Zurnalist. Odznaki 1000-lecia otrzymali: 
były naczelny red. Sowietskoj Pieczatl, zastęp
ca sekretarza Zw. Dziennikarzy Radzieckich — 
W. P o d k u r k o w oraz były zast. red. 
nacz. — A. L a n g f a n g . 

4.IV — w ambasadzie PRL w Moskwie uro
czystość pożegnania dotychczasowego kore
spondenta Agencji Robotniczej w Związku Ra
dzieckim, R. B a d o w s k i e g o . Nowy kore
spondent AR w ZSRR: D. P o p r z e c z k o . 

8—9.IV — z okazji 20-lecia Słowa Powszech
nego (por.: Jubileusze — 6.IV) w Warszawie 
międzynarodowa konferencja n. t. „Zadania 
prasy w kształtowaniu postawy katolika świec
kiego po II Soborze Watykańskim" z udziałem 
przedstawicieli prasy katolickiej NRD, CSRS, 
Węgier, Anglii, Austrii, Francji, Holandii, NRF, 
Berlina zach. i Włoch. Dyskusja toczyła się 
nad referatem red. nacz. Słowa W. J a n k o w 
s k i e g o — „Zadania publicysty katolickiego 
w Polsce socjalistycznej 1967 roku" (tekst re
feratu — zob. Słowo Powsz. nr 87) oraz prof. 
Uniwersytetu Katolickiego w Nijmegen (Ho
landia) A. M a n n i n g a i E. P e r r o y 
z wyd. Temps Presents (Francja) — „Zadania 
prasy katolickiej w kształtowaniu postawy ka
tolika świeckiego po Soborze Watykańskim". 
Jednocześnie spotkanie redaktorów naczelnych 
i członków zespołów redakcyjnych organu Cze
chosłowackiej Partii Ludowej — Lidova Demo
kracie oraz orgajiu Unii Chrześcijańsko-Demo-
kratycznej w NRD — Neue Zeit z kierow
nictwem Słowa Powszechnego poświęcone dal
szemu zacieśnianiu współpracy. 

12—19.IV — w Polsce przebywał — na zapro
szenie przew. Komitetu do spraw Radia i Te
lewizji — dyrektor generalny Radia i Telewi
zji Finlandii Eino R e p o. Rozmowy na temat 
dalszego rozwoju współpracy, a w szczególno
ści wymiany programów literackich, muzycz
nych, wymiany dyrygentów, reżyserów, pra
cowników programowych i technicznych. Pa
rafowanie protokołu o współpracy, obowiązu
jącego na okres 2 lat. 

21—29.IV — w Montreux — z udziałem TV 
z 40 krajów VII Międzynarodowy festiwal TV 
poświęcony programom rozrywkowym. Polską 
TV reprezentowała etiuda filmowo-muzyczna 
„Tandem" w reż. St. К о к e s z a. 

27.IV — na zaproszenie departamentu infor
macji ZRA do Kairu udała się na 2-tygodniowy 
pobyt grupa dziennikarzy polskich (L. M a r-
c i n i k — Gazeta Krakowska, Z. S o l u -
b a — Polityka, E. W a s z c z u k — Zycie 
Warszawy oraz A. Ż e r o m s k i — Wycho
wanie) celem zapoznania się z dorobkiem 15-le-
cia rewolucji egipskiej i aktualnie zachodzą
cymi przemianami. 

RSW „PRASA" 
31.1—1.П — w Kazimierzu Soroczna narada 

dyrektorów wydawnictw RSW „Prasa" poświę
cona podsumowaniu działalności w 1966 i omó
wieniu planów na 1967. — Według założeń pla
nu — RSW „Prasa" wydawać będzie w 1967 
łącznie 173 tytuły — w tym 45 dzienników, 124 
czasopisma i 4 roczniki, a więc o 6 tytułów wię
cej (uwzględniając likwidację bydgoskiego ty
godnika Wiadomości Rolnicze), niż w roku 1966. 
Wśród planowanych pism m. in. Wieczór Wro
cławia (popołu dniówka) oraz planowany na 
III kwartał dziennik popołudniowy w Toruniu 
(pierwszy po wojnie dziennik w mieście nie bę

dącym stolicą województwa; przedsięwzięcie 
traktowane jest jako swego rodzaju ekspery
ment do formułowania podstaw polityki wy
dawniczej w odniesieniu do terenowej prasy 
codziennej). 

25.11 — przewodniczący Rady Państwa i OK 
FJN E. O c h a b przyjął w Belwederze kie
rownictwo RSW „Prasa". Prezes T. G a l i ń 
s k i poinformował przewodniczącego E. Ocha
ba o planach rozwojowych prasy wydawanej 
przez Spółdzielnię. Przewodniczący Rady Pań
stwa, który w 1947 był współzałożycielem tej 
instytucji przekazał z okazji 20-lecia działalno
ści wszystkim pracownikom RSW „Prasa" ży
czenia dalszej pomyślnej pracy. 

10.IV — dziennikarze Lublina gościli prezesa 
RSW „Prasa" T. G a l i ń s k i e g o , który za
poznał się z miejscowymi problemami praso-
wo-wydawniczymi i warunkami socjalnymi 
dziennikarzy. 

IV — RSW „Prasa" i Wydawnictwo Prasowe 
„Głos Koszaliński" podpisały z Prezydium 
WRN w Koszalinie porozumienie w sprawie 
budowy kompleksu budynków dla zawodowych 
szkół rolniczych. Wartość fundacji — z okazji 
20-lecia RSW „Prasa" — wynosi ok. 25 min zł. 
Zespół szkół rolniczych korzystać będzie z po
mocy kadry naukowo-badawczej i urządzeń 
Instytutu Sadownictwa w Dworku. 

SPD I KLUBY TWÓRCZE 
10.1 — z inicjatywy Klubu Publicystów Eko

nomicznych spotkanie dziennikarzy z prezesem 
Centralnego Urzędu Jakości i Miar — 
Z. O s t r o w s k i m . 

11—12.1 — w Gdyni sesja Klubu Publicystów 
Morskich poświęcona problemom rozwoju że
glugi oraz rozbudowy floty Polskich Linii Ocea
nicznych. 

17.1 — ukonstytuował się nowy Zarząd Pol
skiego Klubu Publicystów Międzynarodowych 
w składzie: К. К ę p 1 i с z (prezes), L. M y-
s a k i M. P o d k o w i ń s k i (wiceprezesi), 
J. L o b m a n (skarbnik) i A. K r a s i ń s k i 
(sekretarz). 

17—19.1 — w Kazimierzu nad Wisłą semina
rium dziennikarzy sportowych zorganizowane 
przez Klub Dziennikarzy Sportowych i Kra
jową Radę Ogólnozwiązkowej Federacji Sportu, 
Wychowania Fizycznego i Turystyki poświę
cone sprawom rozwoju kultury fizycznej, wy
poczynku po pracy i turystyki. Referat 
wprowadzający wygłosu przew. OFSWFiT 
W. A d a m s k i ; doc. M. S z y m c z a k 
przedstawił referat o poprawności języka 
w prasie, zaś przedstawiciel Biura Prasy КС 
PZPR J. S y m o n i k — o problemach ideo
wych prasy sportowej. 

20—21.1 — w Białymstoku ogólnopolska sesja 
dziennikarzy depeszowych poświęcona udziało
wi mniejszości narodowościowych w rozwoju 
społeczno-kulturalnym Białostocczyzny. 

21.1 — z inicjatywy klubów: Publicystyki Po
litycznej i Publicystów Rolnych spotkanie z se
kretarzem КС PZPR J. T e j с h m ą n.t. ak
tualnych problemów polityki rolnej partii. 

25.1 — z inicjatywy Klubu Publicystyki 
Prawnej spotkanie dziennikarzy z przedstawi
cielami MSW i KG MO poświęcone problemom 
zapobiegania i ścigania przestępczości gospo
darczej. 
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26.1 — z inicjatywy Klubu Publicystów 
Związkowych spotkanie dziennikarzy z wice
przewodniczącym CRZZ J. K u l e s z ą po
święcone omówieniu najważniejszych kierun
ków działania związków zawodowych w kam
panii sprawozdawczo-wyborczej przed VI Kon
gresem. 

26—28.1 — w Kazimierzu nad Wisłą staraniem 
Ośrodka Szkolenia Dziennikarzy seminarium 
poświęcone problemom reportażu. M. in. za
gadnienia z zakresu teorii reportażu omówił 
K. K ą k o l e w s k i , rodowód współczesnego 
reportażu J. M a z l a r s k i , zadania społeczne 
reportażysty — Zb. K w i a t k o w s k i , w cza
sie trwania seminarium okolicznościowa wy
stawa fotografii artystycznej (M. K o ł o d z i e 
ja ) i reporterskiej (A. P o l a k o w s k i e g o ) . 

27—29.1 — w Krakowie sesja Klubu Kryty
ków Teatralnych poświęcona problemowi 
„Teatr a młodzież". 

31.1 — z inicjatywy Klubu Publicystów Eko
nomicznych spotkanie I zastępcy przewodniczą
cego Komitetu Współpracy Gospodarczej z Za
granicą K. O l s z e w s k i e g o z dziennika
rzami poświęcone aktualnym problemom dzia
łalności RWPG. 

2.II — w Polskim Klubie Publicystów Mię
dzynarodowych spotkanie z wicemin. spraw 
zagr. M. N a s z k o w s k i m poświęcone 
omówieniu aktualnych problemów polskiej po
lityki zagranicznej. 

4.П — w Zwarloniu zakończone zostały 
ogólnopolskie mistrzostwa narciarskie dzienni
karzy i jednocześnie sesja Klubu Dziennikarzy 
Sportowycn poświęcona problemom rozwoju 
turystyki w regionie żywieckim. 

8—9.II — na Kielecczyźnie sesja wyjazdowa 
Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych po
święcona zapoznaniu się z działalnością posłów 
i Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego tego re
gionu. 

8—11.11 — na Kielecczyźnie — z inicjatywy 
mles. Kultura i Zycie przebywała grupa publi
cystów kulturalnych prasy centralnej celem 
zapoznania się z problemami działalności kul
turalno-oświatowej w zakładach pracy oraz 
formami współdziałania na tym polu związków 
zawodowych z radami narodowymi. Dziennika
rze spotkali się z kierownictwem kieleckiego 
KW PZPR. 

9.II — z udziałem kier. Wydz. Kultury КС 
PZPR — W. K r a s k i i 3yr. gen. Minister
stwa Kultury i Sztuki sesja Klubu Krytyki Tea
tralnej poświęcona omówieniu sytuacji reper
tuarowej w teatrach polskich. 

11.II — rozstrzygnięcie konkursu SDP na 
„Pamiętniki dziennikarzy Ziem Zachodnich 
i Północnych". Jury, uznając, że nadesłane 
prace (17) niedostatecznie dokumentują rolę 
dziennikarstwa w rozwoju społeczno-kultural-
nym tych Ziem, przyznało tylko 3 wyróżnie
nia (L. Go l i ń s k i , B. K i s e r i M. Ży
w i e ń ) . 

14—15.11 -- w Warszawie z inicjatywy Klubu 
Publicystów Oświatowo-wychowawczych sesja 
poświęcona problemom realizacji reformy szko
ły 8-letniej. 

22.11 — zebranie sprawozdawcze Klubu Pu
blicystów Związkowych; omawiano także aktu
alne kierunki działania prasy związkowej na 
tle przygotowań do VI Kongresu Zw. Zawodo
wych. 

23.11 — z inicjatywy Sekcji Komunikacji 
i Transportu SDP spotkanie dziennikarzy z min. 
komunikacji P. L e w i ń s k i m poświęcone 
aktualnym problemom transportu kolejowego, 
samochodowego i lotnictwa. 

25—26.11 — w Krakowie, zorganizowana sta
raniem krak. Okr. Żarz. Zrzeszenia Prawników 
Polskich i Klubu Publicystyki Prawnej, sesja 
poświęcona zagadnieniom i metodom populary
zacji prawa wśród społeczeństwa za pośred
nictwem środków masowego przekazu informa
cji. Referaty: doc. dr M. B o r u c k i e j - A r c-
t o w e j (problematyka znajomości i skutecz
ności prawa, źródła informacji o prawie, formy 
i treści popularyzacji) oraz red. Zb. Ł ą k o m-
s k i e g o z Tryouny Ludu (sprawozdawczość 
sądowa, warsztat sprawozdawcy). Uczestnicy 
se?ji wzięli udział w charakterze obserwato
rów w finale młodzieżowego konkursu prawo-
znawczego p. n. „Prawo i ty" zorganizowanego 
przez Echo Krakowa. 

25—27.11 — w Rzeszowie ogólnopolska sesja 
Klubu Krytyki Teatralnej ; problemy miejsco
wego teatru i jego oddziaływania na środowi
sko wiejskie. 

28.11 — z inicjatywy Klubu Publicystów Eko
nomicznych spotkanie dziennikarzy z kier. 
Wydz. Przemysłu Ciężkiego i Komunikacji КС 
PZPR J. N i e d ź w i e c k i m ; omawiano 
realizację uchwały VII Plenum КС PZPR 
w przemyśle maszynowym. 

И — przyznanie dorocznych nagród szcze
cińskiego Klubu Dziennikarzy Sportowych 
w kategorii „największa niespodzianka" 
(J. S t y p - R e к o w s к i), „najofiarniejszy 
działacz" (R. A n t k o w s k i ) oraz „trener-
-społecznik" (J. W a ł e c k i ) . 

3—4.Ш — w Krakowie, staraniem Sekcji 
Łączności z Czytelnikami, seminarium proble
mowe: „Działy łączności ogniwem kontroli spo
łecznej w Polsce Ludowej". W programie m. in. 
referat dra A. P i e k a r y — „O skargach 
i wnioskach prasowych". 

10—12.111 — w Bydgoszczy sesja wyjazdowa 
Klubu Krytyki Teatralnej. 

ll.III — zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
członków Klubu Problemów Budownictwa i In
westycji. W skład zarządu weszli: przewodni
czący — St. B a r d y n (TV), wiceprzew. — 
L. F r o e l i c h (Polskie Radio), A. P a s z y ri
s k i (Polityka), sekretarz — С S a f i a n 
(Fundamenty). 

13.111 — z inicjatywy Klubu Publicystów 
i Sprawozdawców Wojskowych spotkanie szefa 
Głównego Zarządu Politycznego WP gen. dyw. 
J. U r b a n o w i c z a z członkami Klubu oraz 
dziennikarzami — uczestnikami kursu specjali
stycznego z dziedziny wojskowo-obronnej. Gen. 
Urbanowicz mówił o problemach z zakresu 
umacniania ludowej obronności i pracy apa
ratu partyjno-politycznego w wojsku. 

17.111 — wybór nowych władz SDP we Wro
cławiu: przewodniczący — Wł. В i e ł o w i с z, 
wiceprzew. — W. P a w ł o w i c z i Z. T e m p -
s к i, sekretarz — R. P o 11 a k, skarbnik — 
K. L u t o g n i e w s k a , członkowie — 
J. B a r t o s z , A. K u ł a k o w s k i , Z. P a -
p r o t n y , R. S k a ł a , M. T e i s s e y r e , 
Z. U m a ń s k i , B. W i n n i c k i i M. Ży
w i e ń . 

21.П1 — z inicjatywy Klubu Publicystyki 
Prawnej spotkanie członków Klubu z wicemin. 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego J. S z к o-

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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p e m celem omówienia wniosków w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przestępczości wśród 
nieletnich zgłoszonych podczas ubiegłorocznej 
narady w Arturówku pod Łodzią. 

21.III — na Kielecczyźnie sesja wyjazdowa 
Klubu Publicystów Kulturalnych poświęcona 
koordynacji życia kulturalnego w woj. kielec
kim. 

29.111 — z inicjatywy Klubu Publicystów 
Związkowych spotkanie dziennikarzy z wice-
przew. Komitetu Pracy i Płac J. K o f m a -
n e m i głównym inspektorem pracy CRZZ — 
Z. W i e r z b i c k i m ; zagadnienia bhp. 

4.IV — zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Klubu Publicystyki Prawnej. Przewodniczący — 
J. B r o d z k i (Trybuna Ludu), wioeprzew.— 
A. B o g u s ł a w s k i (Polskie Radio), H. 
P s t r o k o ń s k a (Gazeta Robotnicza), sekre
tarz — D. K a c z y ń s k a (Zycie Warszawy). 

7—8.IV — w Opolu sesja wyjazdowa Klubu 
Sprawozdawców Wojskowych i Klubu Publicy
stów Oświatowo-wychowawczych, problema
tyka pracy oświatowo-wychowawczej w woj
sku. 

11.IV — w Wołominie sesja Klubu Dzienni
karzy Sportowych poświęcona aktualnym pro
blemom ruchu spartakiadowego. 

13—14.IV — we Wrocławiu sesja Klubu Pu
blicystów Kulturalnych poświęcona 150-leciu 
Ossolineum. 

14—15.IV — na Wybrzeżu sesja wyjazdowa 
Klubu Publicystów Rolnych zorganizowana 
wspólnie z Gdańskim Przedsiębiorstwem Na
siennym „Centrala Nasienna" 1 Delegaturą 
Handlu Zagranicznego „Polcoop". 

15.IV — zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Klubu Krytyki Teatralnej. Przewodniczący — 
R. S z y d ł o w s k i (Trybuna Ludu); członko
wie zarządu: A. G r o d z i c k i , K. Z b i -
i e w s к а, Т. L u t o g n i e w s k i , Z. S i e 
r a d z k a , M. C z a n e r l e i J. S z c z a 
w i ń s k i . 

24.IV — w Gdańsku sesja wyjazdowa Klubu 
Problemów Budownictwa zorganizowana we
spół z Centralnym Związkiem Spółdzielni Bu
downictwa Mieszkaniowego celem zapoznania 
dziennikarzy z rozwojem spółdzielczości miesz
kaniowej. 

24.IV — walne, jubileuszowe (10-1 ecie istnie
nia) zebranie Klubu Publicystów Lotniczych. 
Celem Klubu jest popularyzacja problematyki 
lotnictwa cywilnego, sportowego oraz przemy
słu lotniczego. Wybór nowych władz — preze
sem został ponownie J. K o n i e c z n y 
(Skrzydlata Polska). 

26.IV — w Lodzi sesja Klubu Publicystyki 
Prawnej poświęcona omówieniu metod wycho
wawczych stosowanych wśród nieletnich, któ
rzy popadli w konflikt z prawem. 

27.IV — z inicjatywy Klubu Publicystów 
Ekonomicznych spotkanie dziennikarzy z przew. 
Komitetu Drobnej Wytwórczości min. Wł. L e-
c h o w i с z e m n. t. podstawowych proble
mów drobnej wytwórczości związanych z roz
wojem usług i produkcji rynkowej. 

REDAKCYJNE INICJATYWY 
10.1 — rozstrzygnięcie dorocznego, ósmego 

z kolei, plebiscytu czytelniczego Kuriera Pol

skiego pod hasłem: „Wybieramy książkę roku" 
(4676 uczestników). Tytuł „Książki roku 66" 
zdobyły „Studzianki' ' J. P r z y m a n o w-
s k i e g o (754 głosy). Na drugiej pozycji zna
lazły się „Kamienne tablice" W. 2 u k r o w -
s k i e g o . Trzecie miejsce zajęła książka 
J. K r z y ż a n o w s k i e g o „Henryka Sien
kiewicza żywot i sprawy". Wręczenie pucha
ru — 6.II. 

14.1 — tradycyjnym zwyczajem Polityka 
ogłosiła ankietę czytelniczą. 

16.1 — zakończenie zainicjowanego przez Ku
rier Polski konkursu „Bądź dżentelmenem 
jezdni" (założenia konkursu przedstawił H. 
T у с n e r na łamach Motoru 1966, nr 44). Jed
nocześnie podjęto przygotowania do kolejnego 
konkursu, który rozpoczyna się w kwietniu. 

30.1 — „Droga do teatru" pod takim tytułem 
narada poświęcona sprawom teatru w red. Gło
su Pracy z udziałem twórców i działaczy kul
turalno-oświatowych (obszerny stenogram z na
rady w Głosie, nr 30 s. 4). 

30.1 — spotkanie laureatów konkursu — zor
ganizowanego przez red. Głosu Nauczycielskie
go, Żołnierza Wolności i Żołnierza Polskiego — 
p. n. „Jak rozwijam w swojej pracy wycho
wawczej patriotyzm młodzieży". 

I — red. Rady Narodowej ogłosiła konkurs 
dla małych miast p. n. „Mistrz gospodarności". 

I — red. Ekranu przyznała doroczne nagrody 
„Złotego Ekranu" za r. 1966 dla twórców naj
lepszych programów telewizyjnych. Przypadły 
one: 

— w kategorii programu artystycznego St. 
G r o c h o w i a k o w i i red. T. J a w o r 
s k i e m u (za przedst. „Chłopcy"), 

— programu rozrywkowego J. R z e s z e w-
s к i e m u za cykl audycji „3 tys. sekund z...", 

— w kategorii programu publicystycznego — 
zespół przygotowujący „turnieje miast", 

— w dziedzinie filmu — O. B u d r e w i c z 
i R. W i o n c z e k (Homo Varsoviensis), 

— za najwybitniejszą indywidualność telewi
zyjną uznany został A. H a n u s z k i e 
w i c z — twórca „Studia 63", a za najwybit
niejszą kreację aktorską nagrodę otrzymał — 
K. O p a l i ń s k i . 

— „Złoty Ekran" dla ośrodków pozawar-
szawskich otrzymał ośrodek wrocławski za 
cykl programów publicystycznych poświęco
nych problematyce niemieckiej. 

I — Tygodnik Kulturalny wespół z Mini
sterstwem Kultury i Sztuki, Przeglądem Socjo
logicznym, Polskim Radiem, Ludową Spółdziel
nią Wydawniczą ogłosił konkurs p.n. „Wartość 
i cena samodzielności". W intencji organiza
torów konkurs ma przyczynić się do ukazania 
warunków, w jakich rozwija się społeczna ini
cjatywa jednostek i organizacji kulturalnych. 

I — tygodnik Walka Młodych i mieś. Wy
chowanie wespół z Książką i Wiedzą rozpisały 
wśród młodych nauczycieli ankietę — kon
kurs „Pierwszy rok w szkole". 

I — wyniki dorocznego IX plebiscytu filmo
wego Kuriera Polskiego na najlepszy polski 
film fabularny roku 1966 i najpopularniej
szych — zdaniem czytelników — aktorów. Lau
reatami honorowych nagról filmowych czytel
ników zostali: film „Marysia i Napoleon" reż. 
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L. B u c z k o w s k i e g o oraz Elżbieta 
T y s z k i e w i c z (1300 głosów). 

14.11 — Gazeta Białostocka ogłosiła ankietę 
czytelniczą p. n. „Czytelnicy o Gazecie". 
Wstępne omówienie wyników ankiety w n-rze 
74 z 29 Ш. 

17.11 — z okazji zbliżającego się 10-1 ecia Ku
rier Lubelski ogłosił ankietę czytelniczą. 

18.11 — Glos Wielkopolski ogłosił ankietę 
czytelniczą p. n. „Czytelnicy o Glosie". Wstępne 
wyniki ankiety przedstawił M. F 1 e j s i e r o-
w i с z w n-rach 110 i 111. 

18.11 — Głos Wybrzeża ogłosił ankietę czy
telniczą. Wyniki omówił Z. G i e d r o j ć (por. 
nr 72 z 25 III i 83 z 8 IV). 

23.11 — bydgoska Gazeta Pomorska wespół 
z ZW ZMS i NOT ogłosiła wśród swoich czy
telników ankietę p. n. „Pierwsze miesiące 
w pracy". 

II — z okazji zbliżającej się 50 rocznicy 
Wielkiej Rewolucji Październikowej Trybuna 
Robotnicza ogłosiła konkurs literacki, którego 
celem ma być artystyczna dokumentacja wspól
noty bojowej narodów Kraju Rad i narodu 
polskiego w okresie Rewolucji oraz П wojny 
światowej, jak również współpracy po wyzwo
leniu. 

4.Ш — wzorem lat ubiegłych Polityka przy
znała nagrody za najciekawsze prace z dzie
dziny najnowszej historii Polski opublikowane 
w 1965 i 1966. W dziedzinie prac naukowych, 
popularno-naukowych i publikacji źródeł histo
rycznych przyznano 4 nagrody II oraz 9 wy
różnień; w dziale przekazów dokumentalnych, 
pamiętników i wspomnień — dwie I nagrody, 
dwie II i 5 wyróżnień. Wykaz laureatów 
w n-rze 9 Polityki. 

11.Ш — wyniki dorocznego VI plebiscytu 
teatralnego Expressu Wieczornego (wpłynęło 
30 tys. kuponów). „Złote maski" przypadły 
I. K w i a t k o w s k i e j (89 tys. głosów) 
i St. M i k u l s k i e m u (7® tys. głosów) ; 
srebrne — J. G a j o s , G. H o l o u b e k , 
A. Ł a p i c k i i W. G o ł a s . 

26.111 — omówienie ankiety czytelniczej ..Ty
godnik Powszechny na cenzurowanym" (por. 
publikację J. H.: Czytelnicy typowi i nietypo
wi, nr 13 s. 2) ogłoszonej W n-rze 52 z 1966 r. 

30.111 — wręczenie dorocznych wyróżnień 
gdańskiego mieś. Litery — „Orderów Stańczy
ka" — działaczom kultury woj. gdańskiego. 
Otrzymali je: J. K r e c h o w i c z (twórca 
teatru „Galeria"), Fr. D u s z e n к o i A. 
H a u p t (twórcy pomnika na Westerplatte), 
M. C z y c h o w s k i (poeta), К. А. К u 1-
k a (skrzypek), Z. G r a b o w i e c k i (foto
grafik), A. M ę c l e w s k i (publicysta), J. T o-
m a s z e w s k i (kompozytor) i J. К i e-
d r o w s k i (kier. Wydz. Kultury Prez. PRN 
w Wejherowie). 

III — Kurier Lubelski wespół z miejscową 
rozgłośnią Polskiego Radia ogłosił — w związku 
z obchodami 650-lecia nadania Lublinowi praw 
miejskich konkurs p. n. „Lublin — moje mia
sto". Celem konkursu jest uzyskanie obrazu 
przemian, które dokonały się w ostatnich la
tach w mieście oraz poglądów na dalszy roz
wój miasta. 

III — Zarzewie wespół z ZG ZMW i Komisją 
Pamiętnikarską PAN ogłosiły konkurs na pa
miętnik p. n. „Moje pierwsze kroki w gospo
darstwie". 

1.IV — Gazeta Pomorska ogłosiła konkurs 
dla kierowców samochodowych i motocyklo
wych p. n. „Kultura ца drodze". 

8.IV — z udziałem członka Biura Politycz
nego КС PZPR i sekr. КС В. J a s z c z u k a 
w red. Trybuny Ludu spotkanie i wręczenie 
nagród laureatom ankiety — konkursu p. n. 
„Klucz do nowoczesności", poświęconej pro
blematyce zaplecza naukowo-technicznego 
i jego związkom z gospodarką, a zwłaszcza 
z przemysłem. 

27.IV — Wrocławskie Wyd. Prasowe RSW 
„Prasa" przyznało po raz 11 nagrodę artystycz
ną wrocławskiej prasy na rok 1967 K. S к u-
s z a n c e , J. K r a s o w s k i e m u i J. 
G r o t o w s k i e m u za całokształt ich twór
czości teatralnej. Wręczenie nagród: 9.V. 

29.IV — wręczenie „Złotych kaczek" — do
rocznych nagród czytelników Filmu. W kate
gorii polskich filmów pełnometrażowych na
grodę otrzymał „Faraon" reż. J. K a w a l e 
r o w i c z a ; filmów krótkich — „Rodzina 
człowiecza" W. S i e s i c k i e g o ; zagranicz
nych filmów długometrażowych — „Czerwona 
pustynia" M. A n t o n l o n i e g o . 

29.IV — wyniki kolejnego — ósmego — kon
kursu Życia Warszawy o tytuł „Mistrza tech
niki 1966". Tytuł ten przypadł inż. E. N o w a 
k o w i z Zakładu Doświadczalnego Pras Auto
matycznych w Warszawie. Wręczenie nagrody: 

29.IV — z okazji zbliżającego się 10-lecia Ku
rier Polski ogłosił ankietę czytelniczą p. n. 
„Czytelnicy o Kurierze...". 

IV — Zielony Sztandar przy współudziale 
CRS „Samopomoc Chłopska" i Komisji Pamięt
nikarskiej PAN, ogłosił konkurs n. t. „Rodzina 
wiejska". Organizatorzy konkursu spodziewają 
się uzyskać materiały dotyczące takich proble
mów jak: zasady kojarzenia małżeństw na wsi, 
usamodzielnianie się gospodarstw młodych 
małżonków, spłaty rodzinne, stosunki między 
dziećmi a rodzicami, współżycie między sta
rym a młodym pokoleniem wsi, itp. 

IV — mieś. ZMW Razem ogłosił wśród swych 
czytelników konkurs-plebiscyt p. n. „Ludzie 
i bohaterowie, których cenimy". Celem kon
kursu jest określenie i sprecyzowanie odpo
wiednich wartościowych cech ludzkiego cha
rakteru, które można młodzieży postawić za 
wzór i przykład. 

IV — Nowiny Rzeszowskie ogłosiły ankietę 
czytelniczą p. n. „Co sądzisz o Nowinach". 
Wstępne wyniki ankiety omówił Z. K o z i o ł 
w n-rze 119 z 20.V. 

ODZNACZENIA 
3.1 — uroczystość wręczenia Odznaki Tysiąc

lecia magazynowi turystycznemu Światowid. 
21.1 — uroczystość wręczenia Odznaki Ty

siąclecia kieleckiemu Słowu Ludu; odznaki in
dywidualne dla kilkunastu dziennikarzy. 

21.1 — z okazji 22 rocznicy wyzwolenia Ol
sztyna środowiskowe spotkanie miejscowych 
dziennikarzy z przedstawicielami władz partyj
nych i państwowych. I sekr. KW PZPR 
St. T o m a s z e w s k i i wiceprzew. Prez. 
WRN J. M u c h a i W. P ó ź n y wręczyli 
grupie dziennikarzy odznaczenia państwowe 
przyznane im przez Radę Państwa z okazji 
15-lecia Głosu Olsztyńskiego (1IX1966). Krzy-

9* 
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żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
odznaczony został red. nacz. Głosu J. S z y 
m a ń s k i , złotymi .krzyżami zasługi — 
M. S z c z e p a ń s k i , L. T u r k o w s k i 
i W. Z a m e c k i (Głos Olsztyński) L. J u-
c e w i с z (Trybuna Ludu), J. P a t o ł a (Na
sza Wieś) ; srebrnymi — R. M a r c i a k, J. S e-
g i e t , St. W i e c z o r e k i M. W i ś n i e w 
s k i (Głos Olsztyński), W. R y b a k (Polskie 
Radio) i J. S a w i c k i (Nasza Wieś). 

21.1 — podczas spotkania (z okazji 20-lecia — 
19.XII) zespołu red. Expressu Poznańskiego 
z przedstawicielami władz partyjnych i pań
stwowych m. Poznania wręczenie redakcji Od
znaki Tysiąclecia oraz Honorowej Odznaki m. 
Poznania. Dziennikarze Z. K a n d z i o r a , 
K. F l i e g e r , A. K a m i ń s k i , K. M i-
s i u r e w i c z , H. D e r w i c h , H. M a t u 
s z e w s k i i W. d e M e z e r o dznaczeni 
honorowymi odznakami województwa i m. Po
znania. 

I — uroczystość wręczenia Odznaki Tysiąc
lecia bydgoskiemu Ilustrowanemu Kurierowi 
Polskiemu; odznaki indywidualne dla 13 dzien
nikarzy. 

7.П — uroczystość wręczenia Odznak Ty
siąclecia zespołom Nowej Wsi i Zarzewia; także 
odznaczenie grupy dziennikarzy prasy, radia, 
TV złotymi honorowymi odznakami ZMW. 

13.11 — dyplomy uznania sekcji krytyków 
i publicystów muzycznych Stowarzyszenia Pol
skich Artystów Muzyków za najlepiej prowa
dzany dział muzyczny w 1966 otrzymały redak
cje Głosu Pracy, Ilustrowanego Kuriera Pol
skiego oraz Współczesności. 

18.11 — z okazji 10-lecia Wieczoru Wybrzeża, 
red. red. W. S ł a w i k, J. W a c z y ń s k i , 
S. S i e r e c k i , W. O d y a, W. Ś w i ę c i c 
k i , K. J ó ź w i a k , Z. Ł a b ę d z k i udeko
rowani honorowymi odznakami ,,Za zasługi 
dla Gdańska". 

18.11 — uroczystość wręczenia zespołowej 
Odznaki Tysiąclecia Państwa Polskiego zespo
łowi Przyjaciółki; indywidualne odznaki: 
M. M a n k i e w i c z , H. P o l s a k i e w i c z , 
J. S t ę p i e ń , M. Z y b e r t, M. B o j a n o -
w l c z , W. N a g ł o w s k i i J. T r z c i a n k a . 

II — uroczystość wręczenia Odznaki Tysiąc
lecia zespołowi Prawa i Życia. 

4.III — uroczystość wręczenia odznak Ty
siąclecia Państwa Polskiego zespołom Przyjaźni 
i Ekranu; także indywidualne odznaki dla 
dziennikarzy. 

16.III — uroczystość wręczenia Odznaki Ty
siąclecia Przeglądowi Sportowemu. 

23.III — uroczystość wręczenia Odznaki Ty
siąclecia lubelskiemu Sztandarowi Ludu. 

23.III — uroczystość wręczenia Odznaki Ty
siąclecia red. Za wolność i lud. 

III — uroczystość wręczenia Odznaki Tysiąc
lecia zespołowi Naszej Ojczyzny; także odznaki 
indywidualne dla dziennikarzy. 

4.IV — uroczystość wręczenia Odznaki Ty
siąclecia zespołowi Szpilek; także indywidualne 
odznaki dla: M. B e r e z o w s k i e j . W. 
B r u d z i ń s k i e g o , F. D e r e c k i e g o , 
T. K r a s i c k i e j , E. L i p i ń s k i e g o , 
A. M a r i a n o w i c z a , A. M o s t o w i c z a , 
A. P o t e m к o w s k i e g o , J. R u t k o w 
s k i e j , J. W i l i ń s k i e j , J. Z а г u b y. 

W czasie uroczystości red. nacz. A. M o s t o 
w i c z wręczył nestorowi polskich karykatu
rzystów — J. Z a r u b i e „Złotą szpilkę 
z wawrzynem" za całokształt działalności. 

4.IV — uroczystość wręczenia z okazji 20-le
cia (por. Jubileusze, 6IV) — Odznaki Tysiąc
lecia zespołowi Słowa Powszechnego; także in
dywidualne odznaki dla dziennikarzy prasy 
paxowskiej : St. E. B u r e g o , L. K o s i e -
n i а к a, Zb. K o t a , J. S t e f a n o w i c z a 
i L. W e r n i c a (Słowo Powszechne), Z. К о-
b y l a ń s k i e j (Zorza), A. M o d r z у с к i ej, 
J. N o w a k o w s k i e g o i J. Ś l ą s k i e g o 
(WTK) oraz M. W r z e s z c z a (Kierunki). 

7.IV — uroczystość wręczenia Odznak Ty
siąclecia radiowym zespołom: Programów Po
lity czno-Informacyjnych TV, Programów Popu-
larno-Naukowych TV, Dziennika Telewizyjne
go, Zespołu Programu dla Zagranicy PR, Na
czelnej Redakcji Programów Polonijnych, Mu
zyki i aktualności, Redakcji audycji dla wsi, 
Redakcji Dzienników Radiowych, Kalendarza 
Radiowego, Redakcji audycji historycznych, 
Muzyki Ludowej, Teatru Polskiego Radia. 

10.IV — uroczystość wręczenia Odznak Ty
siąclecia zespołowi Gazety Krakowskiej i Ży
cia Literackiego. 

10.IV — uroczystość wręczenia Odznaki Ty
siąclecia red. Zagadnień i materiałów (wyd. 
Wydz. Propagandy i Agitacji КС PZPR). 

13.IV — w Sejmie — z udziałem członka 
Biura Politycznego КС PZPR Z. К 1 i s z к i, 
zast. przewodniczącego Rady Państwa В. Р o-
d e d w o r n e g o i przew. ZG SDP St. M o j -
k o w s k i e g o — uroczystość wręczenia Od
znaki Tysiąclecia Klubowi Sprawozdawców 
Parlamentarnych; także indywidualne odznaki 
otrzymali dziennikarze-sprawozdawcy: I. Ka-
p i t a n o w i c z (Chłopska Droga), J. К а г a-
c z у ń s к i (Trybuna Ludu), M. K a r ł o w i c z 
(SDP), R. K o w a l s k a (Kurier Polski) 
B. K u b a t e k (Ilustrowany Kurier Polski), 
M. S t u n d z i s (Słowo Powszechne), 
K. S w i ą t e c k a (Prawo i Zycie), B. T r o ri
s k i (PAP) i A. W o ź n i a k (Gazeta Kra
kowska). 

22.IV — z okazji 1'0-lecia Panoramy Północy 
(por. Jubileusze) pismo zostało odznaczone 
złotą odznaką „zasłużonym dla Warmii i Ma
zur''; także odznaki dla dziennikarzy: złote — 
J. B r y l i ń s k i , Zb. N o w a c k i , G. S k o k 
i T. T r e p a n o w s k i ; srebrne: B. G o s z 
c z y ń s k a , M. R o m a ń c z u k i M. Ś w i ę 
c i c k a . 

IV — w Bydgoszczy — z okazji obchodów 
10-lecia Zw. Zaw. Prac. Książki, Prasy i Ra
dia — odznaczenie zasłużonych działaczy od
znakami związkowymi; wśród odznaczonych 
dziennikarzy, złote odznaki — St. Z m а с z у ri
s k a (Ilustrowany Kurier Polski) i K. C z a 
c h o w s k i (PAP) ; srebrne: G. S i u d a 
(Dziennik Wieczorny), Fr. M a r s z a ł e k 
(Dziennik Wieczorny) i J . M n i s z e k (Gaze
ta Pomorska). 

NAGRODY 
I — rozstrzygnięty został konkurs na radio

wy reportaż literacki. I nagroda: K. U s a r e k 
i G. W i l k o w s k a , II — J. S t w o r a . 
Przyznano także trzy III nagrody i pięć wy
różnień. 

I — rozstrzygnięty został konkurs publicy
styczny „Popołudnia z młodością". Wpłynęło 
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40 prac; przyznano po trzy równorzędne na
grody II (H. M o z e r - C i e c h a n o w s k a 
i i . W i n d h o l z , A. N a j m r o d z k i oraz 
B. P a p i s i M . S a w i c k i ) i III (Zb. С у-
r a n o w i c z , Cz. C z u b a k oraz M. G e r-
l i c a I B . M a j c h r z a k ) oraz 6 wyróżnień. 

5.П — ogłoszono wyniki konkursu dzienni
karskiego — zorganizowanego przez Klub 
Dziennikarzy Sportowych i TS Wisła z okazji 
60-lecia istnienia tego klubu. I nagroda: 
T. C z e j k a (Sport), II — J. F r a n d o f e r t 
(EcTio Krakowa), III — A. C i c h o w i c z 
(Tempo) i R. M a l i n o w s k i (Gazeta Kra
kowska). 

6.II — wręczenie nagród laureatom konkur
su publicystycznego ogłoszonego przez Wiel
kopolskie Tow. Kulturalne i SDP. w dziale 
prasy wielkopolskiej dwie równorzędne nagro
dy II otrzymali: H. J a n t o s (Gazeta Poznań
ska) i J. D a h 1 (Nurt), III — P. C h o j n a c 
k i (Głos Wielkopolski), J. R a t a j c z a k 
(Nurt) i T . Ś w i t a ł a („Kronika miasta Po
znania"), nagrodę dodatkową — U. Z a w i d z -
k a (TV); wyróżnienia: Zb. M i k a i Zb. S ę k 
(Glos Wielkopolski) oraz M. P o c h w i c k i 
(Gazeta Poznańska). W dziale prasy krajowej: 
II nagr. St. K o n o p i ń s k i (Sztandar Mło
dych), wyróżnienie: B. H a j d u k o w i c z 
(Sztandar Młodych). 

10.11 — w Kielcach uroczystość wręczenia 
nagród laureatom konkursu dziennikarskiego 
(wynik Ogólnopolskiego Rajdu Dziennikarskie
go po Ziemi Kieleckiej — 13—15 X). II nagr.: 
J. P o r ę b s k i (Sztandar Ludu), B. S u r ó w 
k a (Dziennik Zachodni), St. S w i e r a d (Ga
zeta Białostocka), III п.: St. S t e f a n i a k 
(Gazeta Zielonogórska), T. T o m k i e w i c z 
(Gromada — Rolnik Polski), St. Z a w a d z k i 
(Gazeta Krakowska) i E . Ż u r e k (Chłopska 
Droga). 

II — rozstrzygnięcie — zorganizowanego 
przez red. Szpilek i Wydawnictwo Współczesne 
RSW „Prasa" — konkursu na najlepszy rysu
nek roku 1966 w kategorii karykatury społecz
no-politycznej oraz rysunku obyczajowego 
i humorystycznego. Na konkurs wpłynęło 89 
prac 50 autorów. W dziale I — nagr. I oraz 
„Złota Szpilkę" otrzymał E. L i p i ń s k i 
(za pracę w Szpilkach) П nagr. i ..Srebrną 
Szpilkę" — J. F l i s a k (Szpilki). III nagr. 
i „Brązowa Szpilkę" — T. J a k u b o w s ka. 
W dziale II — I nagr. i „Złotą Szpilkę" — 
M. P i o t r o w s k i (Kultura), II nagr. 
i „Srebrną Szpilkę" — A. N o w a c k i (Po
morze), III nagr. i „Brązową Szpilkę" — 
L. Z a h o r s k i (Kultura). 

16.111 — rozstrzygnięty został konkurs pu
blicystyczny krakowskiego Społecznego Komi
tetu Przeciwalkoholowego. I nagr. — J. ż u 
k o w s k i (Gazeta Krakowska), П — R. Na
l e p a (Dziennik Polski). M. T o ł к a n; m — 
M. Ł y c z e k (Słowo Powszechne) : wyróżnie
nia: A. S t a n ó w s k i (Gazeta Krakowska) 
i W . K a i d e r (Echo Krakowa), uznanie dla 
Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej za 
podejmowanie problemów antyalkoholowych 
oraz udostępnianie swych łamów dla publikacji 
na ten temat. 

15.IV — uroczystość wręczenia dorocznych 
nagród dziennikarskich laureatom konkursu 
Związku Izb Rzemieślniczych na najlepsze pu
blikacje oopularyzujące problemy rzemiosła. 
Trzy równorzędne nagr. П: A. D u b a n i e -
w i с z (PAP), W. E y s y m o n t t (Tygodnik 
Demokratyczny) i Br. L e w i c k i (Trybuna 
Ludu) ; I IT:W. L a s k o w s k a (API), К. M a-
ł y s z a (Ilustrowany Kurier Polski), Zd. 

S z c z e p a n i a k (Dziennik Łódzki) oraz 
T. Z a k r z e w s k i i M. P i s a r s k i (TV 
Warszawa). 

28.IV — ZG SDP przyznał dla młodych 
dziennikarzy doroczne nagrody im. J. Bruna 
za r. 1966 następującym dziennikarzom: I na
groda — E. Ż u r e k (Chłopska Droga), II — 
Wł. В о с z a r (Nowiny Rzeszowskie), I. D r y l l 
(Dziennik Łódzki) i K . J a g i e ł ł o (Sztandar 
Młodych). Uroczyste wręczenie nagród 6.V pod
czas uroczystości związanych z 20-leciem RSW 
„Prasa". 

28.IV — uroczystość wręczenia ogólnopol
skich nagród i wyróżnień za najlepsze prace 
dziennikarskie o tematyce przeciwalkoholowej. 
I nagr. — Zb. Ł a k o m s k i (Trybuna Ludu), 
II — J. G ó r s k i (Zycie Warszawy), K. W i-
g u r a - K o b y ł e c k a (Zwierciadło), III — 
A. M o z o ł o w s k i i R. O s t r o w i c z 
(Kurier Polski). Wyróżnienia: J. Ż u k o w s k i 
(Gazeta Krakowska), Wł. В о с z a r (Nowiny 
Rzeszowskie), T. L u b k i e w i c z (Rolnik 
Spółdzielca) i St. P o g o d a - K a l i c k i 
(Wiadomości). 

28.IV — rozstrzygnięcie dziennikarskiego 
konkursu im. W. Rzymowskiego za rok 1966 
(zgłoszono 120 prac). II nagr. — P. S t e f a ń 
s k i (za publikacje w Tygodniku Demokra
tycznym i Zeszytach Historyczno-Politycznyeh), 
III — W. E y s y m o n t t (Tygodnik Demo
kratyczny, Kurier Polski); wyróżnienia: 
K. D ę b n i c k i , T. K u r , T. K w a ś n i e w 
s k i , M. O l k i e w i c z i A. R o z m i a r e k . 
Wręczenie nagród — U.V. 

IV — rozstrzygnięcie — zorganizowanego 
przez ZG Zw. Zaw. Prac. Handlu — konkursu 
dziennikarskiego na najlepszą publikację pra
sową dotyczącą rangi zawodu handlowca, wa
runków pracy w handlu. II nagr.: W. К г a-
s u с к i (Trybuna Mazowiecka), A. M o z o 
ł o w s k i (Kurier Polski), III: W. G a b r y -
ł o w i c z (Wieczór Wybrzeża), T. L u b k i e 
w i c z (Rolnik Spółdzielca), I. P e ł c z y ń 
s k a (Gazeta Handlowa), A. S u c h e c k a 
(Głos Pracy) i B. S z y k u ł a (Gîos Pracy). 
Wyróżnienia: M. G ó r n i с z, Z. O z i e m-
s k a i J. W o j t e r s k i (Społem). H. G ó r 
s k a . H. B r o n a k o w s k i (Rolnik Spół
dzielca), A. B u k s d o r f (Kobieta i Zycie), 
K. K w i a t k o w s k a (Trybuna Ludu), 
W. P e r z y ń s k i . A. W i ś n i e w s k a (Ga
zeta Handlowa). Wł. W a 1 (Polskie Radio). 

IV — wśród laureatów nagrody publicystycz
nej Polskiego Związku Łowieckiego red. 
•T. B r o d z i ń s k i i T. W ł a d y k a (Ga
zeta Pomorska). 

JUBILEUSZE 

a) pism i instytucji prasowych: 
l.I _ io-lecie Misia — dwutygodnika dla 

najmłodszych dzieci, cieszącego się dużym 
uznaniem również poza granicami kraju. Np. 
przygody bohatera i „gospodarza" pisemka 
Misia Uszatka ukazały się w osobnym wydaniu 
książkowym i były tłumaczone na wiele języ
ków obcych. 

10.1 — 20-1 ecie Nowych Dróg, organu teore
tycznego i politycznego КС PZPR. W liście 
skierowanym do zespołu redakcyjnego I sekre
tarz КС PZPR W. G o m u ł k a , omawiając 
zasługi pisma, podkreśla, iż Nowe Drogi 
„oświetlały na swoich łamach podstawowe pro
blemy wewnętrznej i zagranicznej polityki Par-
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tii, krzewiły myśl marksistowsko-leninowską, 
przyczyniając się do podnoszenia ideologicz
nego poziomu szerokiego kręgu działaczy par
tyjnych". W okolicznościowym spotkaniu wzię
li udział: członek Biura Politycznego КС PZPR 
St. J ę d r y c h o w s k i , sekretarz КС PZPR 
A. S t a r e w i c z , kierownicy wydziałów КС, 
redaktorzy naczelni pism i agencji. 

14.1 — 10-lecie łódzkiego dwutygodnika saty
rycznego — Karuzela (420 tys. egz. jedn. nakł. ; 
przed 10 laty ok. 30 tys. egz.). Ankieta czytel
nicza p.n. „Kim jestem — co lubię" (nr 2). 
Okolicznościowa wystawa rysunku satyrycz
nego. O problemach pracy redakcyjnej pisał 
red. nacz. W. D r y g a s w Odgłosach, nr 3. 

21.1 — 10-lecie tyg. Wieści, organ woj. kom. 
ZSL w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach 
i Kielcach (nakład 31,5 tys. egz.; 1957 — 5 tys. 
egz.). Zespół red. otrzymał zbiorową Odznakę 
Tysiąclecia. List z życzeniami od Prezydium 
NK ZSL. 

21.1 — 10-lecie Głosu Zabrza (17 tys. egz. 
jednoraz. nakładu). 

23.1 — 10-lecie Dziennika Ludowego, pisma 
codziennego ZSL (1 nr ukazał się 29.vni.l945, 
po zjednoczeniu ruchu ludowego w 1949 wy
dawnictwo zostało przerwane, a na jego miej
sce rozpoczęto wydawać Wolę Ludu, która 
ukazywała się do r. 1953), wznowionego 
w styczniu 1957. 

28.1 — 10-lecie tyg. Nowiny — czasopisma 
lokalnego okręgu rybnicko-wodzisławskiego 
i raciborskiego. Z tej okazji okolicznościowe 
spotkanie władz partyjnych, państwowych 
i gospodarczych z zespołem redakcji, na któ
rym podkreślono duże zasługi pisma w akty
wizacji życia lokalnego (m. in. organizacja 
słynnych w całym kraju „Rybnickich dni lite
ratury"). 

28.1 — 200 nr mieś. Wojsko Ludowe; z tej 
okazji liczne odznaczenia dla zespołu redak
cyjnego. Sekretarz red. ppłk J. R y d ł o w s k i 
udekorowany został Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, kpt. S. C h w i l 
k o w s к i — Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
W. K u c z k o w s k a — Brązowym Krzyżem 
Zasługi; red. red.: płk E. N o w i k , płk. Z. Za 
ł u s k i i płk J. P r z y m a n o w s k i udeko
rowani medalem „Za zasługi dla obronności 
kraju". 

I — 10-lecie Gospodyni (ok. 80 tys. jednoraz. 
nakładu). 

I — 10-lecie Szachów. 
I — 20-lecie Wojskowego Przeglądu Lotni

czego. 

I — 500 nr Tygodnika Kulturalnego (począt
kowo pt. Orka). 

I — 10-lecie mieś. Brydż. 
I — 300 nr Zastalowca, dwutyg. Zaodrzań-

skich Zakładów Przemysłu Metalowego w Zie
lonej Górze (najstarsze w województwie pismo 
zakładowe; 1 nr: 4ХП1954); nakł. 2,5 tys. egz. 

I —' 250 nr Problemów. 
I — 25-lecie Przeglądu Mechanicznego (załóż, 

w 1936, wznowiony w 1947). 
5.II — 1000 nr popularnego tygodnika war

szawskiego Stolica (obchodzącego w listopa
dzie ub. r. swoje 20-lecie). 

6.II — 500 nr Stadionu, dod. sportowego 
Nowin Rzeszowskich. 

7.II — 7000 nr Głosu Robotniczego (organ 
KŁ PZPR w Łodzi). 

8.II — 5000 nr Głosu Pracy. W redakcji oko
licznościowe spotkanie z udziałem prezesa 
RSW „Prasa" T. G a l i ń s k i e g o i sekreta
rza CRZZ — Cz. W i ś n i e w s k i e g o . 

15.11 — 40-lecie krakowskiej Rozgłośni Pol
skiego Ra lia, drugiej — po Warszawie rozgłośni 
w Polsce. 

16.11 — 250 nr społ.-kulturalnego bydgoskie
go dwutygodnika Pomorze. W n-rze jubileuszo
wym red. nacz. Wł. D u n a r o w s k i przed
stawił bilans działalności dziennikarsko-publi-
cystycznej pisma. 

18.11 — i0-lecie regionalnego tygodnika 
Życie Bytomskie (34 tys. egz. jeanoraz. nakł.); 
Odznaka Tysiąclecia oraz „Zasłużonemu 
w rozwoju woj. katowickiego". 

18.11 — 10-lecie Wieczoru Wybrzeża, po
pularnej gazety popołudniowej w Trójmieście 
(72 tys. egz. jednor. nakładu; początko
wo jako wyd. popołudniowe Głosu Wybrze
ża). Wystawa fotograficzna ukazująca najcie
kawsze imprezy i społeczne akcje (m. m. 
zbiórka funduszy na „Dom pogodnej sta
rości"), których inicjatorem byio pismo. Ho-

, norowe odznaczenie dla dziennikarzy (por. 
Odznaczenia). W okolicznościowym spotka
niu wzięli udział m. in. sekretarz KW PZPR — 
T. W r ę b i a k, przew. Prez. WRN P. S t o 
l a r e k , przedstawiciel ZG RSW „Prasa" 
dyr. A. T e p 1 i oraz redaktorzy dziennni-
Iców popołudniowych z całej Polski. W n-rze 
jubileuszowym liczne materiały dotyczące 
dziejów i działalności pisma. 

26.11 — 500 nr Panoramy Północy (1 nr : 
1 vnil957). 

27.11 — 10-lecie popularnego tygodnika 
społ.-obyczajowego Kulisy. 

II — 10-lecie miesięcznika przedruków 
Magazyn Polski. 

II — 10-lecie i 200 nr Faktów i Myśli. Oko
licznościowe spotkanie z udziałem przedsta
wicieli władz partyjnych i państwowych wo
jewództwa oraz związków twórczych, pod
czas którego przedyskutowano dotychczaso
we osiągnięcia pisma i założenia programo
we. 

II ^- 10-lecie społ.-kulturalnego pisma 
„5 Rzek", ukazującego się w Ciechanowie. 

II — 100 nr mieś. Pielęgniarka i Położna. 
Spotkanie komitetu redakcyjnego (17II) 
z członkami Prez. ZG Zw. Zaw. Prac. Służ
by Zdrowia i korespodentami pisma. 

2.III — 100 nr tyg. Forum; w okoliczno
ściowym spotkaniu uczestniczyli m. in. sekr. 
КС PZPR A. S t a r e w i c z , kier. Biura 
Prasy КС PZPR St. O l s z o w s k i , kier. 
Wydz. Kultury КС W. K r a s k o , prezes 
RSW „Prasa" T. G a l i ń s k i , nacz. redak
tor PAP M. H o f m a n . 

4.III — 10-lecie Polityki. W okolicznościo
wym spotkaniu uczestniczyli m. in. sekr. 
КС PZPR A. S t a r e w i c z , kier. Wydz. 
Kultury КС PZPR — A. W e r b l a n i Biu
ra Prasy — St. O l s z o w s k i , przedstawi
ciele RSW „Prasa", redaktorzy naczelni sto-

http://29.vni.l945
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łecznych pism i agencji prasowych. Zbioro
wa Odznaka Tysiąclecia dla zespołu redakcji 

4_oraz indywidualne dla członków kolegium. 
W n-rze jubileuszowym (9) liczne materiały 
ukazujące dzieje pisma i jego funkcje spo
łeczno-polityczne. 

4.III — 10-lecie Zorzy, tyg. Stow. Pax. 
10.Ш — 10-lecie Zarzewia, tyg. ZG ZMW 

(jednoraz. nakład 100 tys. egz.). w okolicz
nościowym spotkaniu uczestniczyli: sekretarz 
КС PZPR J. T e j с h m a, członek Sekreta
riatu NK ZSL M. G r a d , wiceprzew. ZG SDP 
M. R ó g - S w i o s t e k , przedstawiciele Biu
ra Prasy КС PZPR, ZG RSW ..Prasa", przed
stawiciele ZG ZMS i ZMW. Red. nacz. 
H. K r z y w d z i a n k a przedstawiła dotych
czasowe osiągnięcia pisma i jego najbliższe 
plany (por. publikację w Nowej Wsi, nr 11). 
W n-rze jubileuszowym (11) wyniki czytelni
czej ankiety „Zarzewie na cenzurowanem" 
ogłoszonej w n-rze 44 z ub. r. 

24.III — 10-lecie Kuriera Lubelskiego (wyd. 
początkowo przez Lubelską Spółdz. Wydaw
niczą, od 1961 przez Lubelskie Wyd. Pras. 
RSW „Prasa") — inicjatora wielu społecz
nych przedsięwzięć na rzecz środowiska. 
Gratulacje od przedstawicieli władz partyj
nych i państwowych oraz od prezesa RSW 
„Prasa" T. G a l i ń s k i e g o . W Klubie 
MP1K wystawa redakcyjnego fotoreportera 
J. T r e m b e c k i e g o p.n. „Kurier przy 
tym był". Uroczystości jubileuszowe trwały 
od początku roku — liczne spotkania z czy
telnikami terenowymi, seria publikacji doty
czących historii prasy lubelskiej, ankieta czy
telnicza (17II). Odznaka 1000-lecia dla zespołu 
redakcyjnego. Spotkanie z kierownictwem 
władz partyjnych i państwowych Lublina 
(30 III). 

III — 250 nr Transportu i Dróg, tyg. Zw. 
Zaw. Transportowców i Drogowców. 

III — 150 audycja telewizyjnego „Wielo
kropka". 

III 20-lecie Poradnika Muzycznego; mieś. 
Ludowego Instytutu Muzycznego. 

III — 15-leeie Slavü Orientalis (pocz. p.t. 
Kwartalnik Instytutu Polsko-Ralzieekiego), 
organu Komitetu Słowianoznawstwa PAN. 

1.IV — 10-lecie i 500 nr biuletynu Turystycz
nej Agencji Prasowej. Prócz działalności wy
dawniczej (tygodniowy serwis informacyjny), 
organizator licznych akcji na rzecz turystyki 
(np. coroczny konkurs na najlepszy zjazd 
w Polsce). W GKKFiT spotkanie członków ze
społu redakcji i 71 korespondentów tereno
wych z działaczami turystycznymi. Liczne ho
norowe odznaki i dyplomy GKKFiT dla człon
ków redakcji i korespondentów. 

S.IV — 10-lecie Przysposobienia Rolniczeao 
(nakład ok. 100 tys. egz.: pismo zał. w 1931; 
regularnie ukazuje sie od 1957). O problema
tyce Drący redakcyjnej szerzej nisze red. nacz. 
A. O r ł o w s k i na łamach Zielonego Sztan
daru (nr ЭТ). W okolicznościowym spotkaniu 
uczestniczyli: wicemin. rolnictwa St. O u с-
w a. nrezes OZKR — Fr. G e s i n g. przed
stawiciel КС PZPR, NK ZSL, ZG ZMW. 

fi.IV — w warszawskim Domu Dziennikarza 
przyjęcie z okazji 20-lecia Słowa Powszechne
go z udziałem m. in. kierownika Biura Prasy 
St. O l s z o w s k i e g o . przewodniczącego 
ZG SDP St. M o j к o w s к i e g o. sekr. gene
ralnego T. R o j k a , redaktorów naczelnych 

pism warszawskich. Obecni byli także dzien
nikarze prasy chrześcijańskiej z CSRS, NRD, 
Węgier oraz krajów Europy zachodniej. Toast 
okolicznościowy wygłosił przew. Stowarzysze
nia „Pax" — в . P i a s e c k i . Z okazji ju
bileuszu międzynarodowe spotkanie dzienni
karzy katolickich poświęcone zadaniom prasy 
w kształtowaniu postawy katolika świeckiego 
po II Soborze Watykańskim (por. Kontakty 
międzynarodowe — »—9 IV). Liczne odzna
czenia dla dziennikarzy prasy paxowskiej 
(por. Odznaczenia — 4 IV). 

7.IV — 10-lecie Rynków Zagranicznych 
(3 razy w tygodniu), pisma Polskiej Izby 
Handlu Zagranicznego (nakład 3.800 egz.). 
19.IV — spotkanie zespołu redakcyjnego z czy
telnikami warszawskimi (40% ogółu czytają
cych), podobne spotkania w Łodzi, Gdańsku 
i Katowicach. 

9.IV — lfl-lecie Ekranu, filmowo-telewizyj-
nego tygodnika (początkowo wyd. ZG TPPR; 
o i 1962 wyd. Wyd. Współczesne RSW „Prasa"). 
Jednorazowy nakład 125 tys. egz.; pismo po
pularne wśród czytelników zagranicznych, 
szczególnie krajów socjalistycznych. Gratula
cje dla redakcji od kierownictwa władz pań
stwowych, partyjnych, RSW „Prasa" i twór
ców filmowych. 

22.IV — w olsztyńskim Domu Środowisk 
Twórczych z udziałem I sekr. KW PZPR 
St. T o m a s z e w s k i e g o , z-cy przew. 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
Zb. J a n u s z k o , z-cy kier. Biura Prasy 
КС PZPR A. W e b e r a , wiceprezesa ZG RSW 
„Prasa" Br. S t ę p n i a uroczystość z okazji 
10-lecia popularnego magazynu Panorama Pół
nocy (jednor. nakład 130 tys. egz.). Pismo po
święcone problematyce Ziem Zachodnich pow
stało z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Pojezierze" (od 1961 wyd. RSW 
„ Prasa"); szereg udanych akcji społecznych 
(np. dla uczczenia 550 rocznicy Grunwaldu, 
zagospodarowanie Fromborka, odbudowa 
zamków w Reszlu, Lidzbarku i Giżycku). 
Z okazji jubileuszu życzenia m. in. od kier. 
Biura Prasy St. O l s z o w s k i e g o , preze
sa RSW „Prasa" T. G a l i ń s k i e g o 
i przew. Prez. WRN M. G o t o w c a . Liczne 
odznaczenia dla dziennikarzy (por. Odznacze
nia), wystawa fotograficzna (w białostockim 
Klubie MPiK) .T. R y b i ń s k i e g o . W n-rze 
jubil. (17) cykl materiałów dot. dziejów pisma 
i pracy redakcji — „Sami o sobie". 

22.IV — 20 lat nracy Redakcji audycji dla 
wsi Polskiego Radia (15 tysięcy audycji dla 
wsi i o wsi). W okolicznościowym spotkaniu 
uczestniczyli m. in. zast. kier. Wydz. Rolnego 
КС PZPR E. M a z u r k i e w i c z , wicemin. 
rolnictwa J. O k u n i e c k i , wicemin. oświa
ty i szkolnictwa wyższego J. S z k o p oraz 
sekr. Warszawskiego Oddziału SDP St. 0 1 -
s z e w s k i . O problematyce pracy redakcji 
i jej dziejach pisze M. T y g i e l s k a — Ra
dio i Telewizja nr 17. 

24.IV — 40-lecie poznańskiej rozgłośni Pol
skiego Radia, trzeciej po Warszawie i Krako
wie rozgłośni w Polsce (od 1933 w ogólnopol
skim svstemie Polskiego Radia). Pods+awowe 
fakty z dziejów poznańskiej radiofonii przy
pomniał Express Poznański (nr 95 z 22 IV). 

?9.IV — 10-lecie rozgłośni Polskiego Radia 
w Zielonej Górze i jednocześnie łono audveji 
popularnego magazynu „Dzień dobry". Zielo
nogórscy ra liowey rozpoczynali od półgo
dzinnego programu, obecnie 1.5 godz. (549 go
dzin programu lokalnego rocznie, 80 godzin 
na antenie ogólnopolskiej). 

http://fi.IV
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IV — 10-lecie mieś. Horyzonty Techniki dla 
Dzieci, jednego z nielicznych tego typu pism 
w Europie. Przeznaczony dla 8—-14-letnich czy
telników; 100 tys. egz. jednoraz. nakładu, 
także w rosyjskiej wersji językowej (60 tys. 
egz.). 

IV — 10-lecie kwartalnika Wychowanie Fi
zyczne i Sport; organ Komitetu Kultury Fi
zycznej PAN i Instytutu Naukowego Kultury 
Fizycznej. 

b) dziennikarzy i publicystów 
3.1 — w Jabłonnie pod Warszawą spotka

nie zespołu Życia Warszawy z J. I w a s z 
k i e w i c z e m z okazji jego 500 felietonu — 
„Rozmowy o książce" na łamach dziennika. 
W spotkaniu uczestniczyli także: prezes RS W 
„Prasa" T. G a l i ń s k i , prof. T. K o t a r 
b i ń s k i oraz stale współpracujący z pismem 
pisarze — J. P u t r a m e n t i J. P r z y m a -
n o w s к i. Por. refleksje J. I w a s z k i e 
w i c z a w „501" felietonie {Zycie z 9 1). 

25.11 — w Krakowie jubileusz 50-lecia pracy 
dziennikarskiej red. M. G r e k o w i c z -
- H a u s n e r o w e j i re i . St. G a r z -
t e c k i e g o (także 80-lecia urodzin). Por. 
notatkę w Zeszytach Prasoznawczych 1967 
nr 1 s. 152—3. 

21.III — 70-lecie urodzin i 40-lecie pracy 
dziennikarskiej Jana Z a g i e r s k i e g o , ne
stora dziennikarzy bydgoskich. Z zawodem 
dziennikarskim zetknął się w Bochum, gdzie 
zaczął pracować w piśmie polonijnym. W la
tach ИЭ21—25 pracował w Glosie Robotnika 
i Słowie Ludu w Toruniu, następnie w Gazer 
cle Grudziądzkie] i Gońcu Nadwiślańskim. Po 
wyzwoleniu rozpoczął pracę w Glosie Wielko
polskim, którym kieruje jako red. naczelny 
do roku 1950, następnie przeniósł się io Byd
goszczy, gdzie objął obowiązki red. nacz. Ilu
strowanego Kuriera Polskiego. Po przejściu na 
emeryturę czynny jako publicysta; m. in. 
współpracownik Słowa Powszechnego. 

III — 45-lecie pracy w dziennikarstwie 
B. W i t - S w i ę c i c k i e g o , seniora dzien
nikarstwa gdańskiego, współpracownika Głosu 
Wybrzeża. 

III — 46 lat prasy pisarskiej J. H e l b i -
c h a, dziennikarza — współpracownika prasy 
warszawskiej, kieleckiej i radomskiej. 

4.IV — 70 rocznica urodzin T. P a c z k o w 
s k i e g o , seniora poznańskich dziennikarzy 
sportowych. W dziennikarstwie pracuje od 1921. 
Złota odznaka od poznańskiego Okręgowego 
Zw. Lekkiej Atletyki. 

8.IV — w Domu Dziennikarza uroczystość 
z okazji 50-lecia pracy dziennikarskiej i 75-le-
cia urodzin tłumacza i krytyka teatralnego 
J. F r ü h l i n g a . Jako dziennikarz debiuto
wał na łamach Wieku Nowego. Po wojnie 
współorganizator i jeden z kierowników kra
kowskiego Dziennika Polskiego, attachée pra
sowy w Szwajcarii. Wydał pamiętnik — 
„W moim kalejdoskopie". 

IV — 40-lecie pracy dziennikarskiej poznań
skiego fotoreportera Zb. Z i e l o n a c k i e -
g o . 

PROCESY PRASOWE 

j e w s k i e g o na 1000 zł grzywny za użycie 
obraźliwych słów pod adresem Agnieszki Feill 
i Artura Tura. Podczas programu telewizyjne
go „Giełda piosenki" Z. Słojewski krytykując 
piosenkę „Cudze szczęście" użył obraźliwego 
zwrotu w stosunku do autorów i piosenki. 

RYNEK PRASOWO-WYDAWNICZY *) 

Nowe pisma: 
ХП — 1 nr Głosu Mechanika; organ POP 

PZPR i rady zakładowej F-ki im. 1 Maja 
w Pruszkowie; 4 str., form. 29,5X42 cm. 

21.1 — Warszawski Informator Kulturalny. 
Dwutygodnik, format 11,9X17,7 cm, 64 str., 
nakł. 30 tys. egz. Wyd. — z inicjatywy St. RN 
m. Warszawy — Warszawskie Wydawnictwo 
Prasowe RSW „Prasa", redaguje zespół Życia 
Warszawy pod kier. E. W a s z c z u k a . Za
wiera aktualne programy teatrów, kto, im
prez itp. 

III — (1 nr International Review of Journa
lism (Międzynarodowy Przegląd Prasoznaw-
czy), dwa razy w roku, wyd.: Współczesne 
RSW Prasa", red. nacz. A. S H s z. Format 
B-5, s. 122, tekst w jęz. ang., streszcz. w jęz. 
ros. i pol. 

3.IV — 1 nr Wieczoru Wrocławia; codzienne 
pismo popołudniowe, wyd. Wrocławskie Wyd. 
Prasowe RSW „Prasa", objętość S kolumn, 
form. 26,5X37,5 cm. Red. nacz. R. S k a ł a . 

Zmiany tytułu: 
l.I — społeczno-rolnicze pismo Dolnego Ślą

ska Nowiny Nadodrzańskie (ukazujące się tak
że — w r. 1959 — pt. Gminna Spółdzielnia) 
powróciło do dawnego tytułu — Rolnik Dolno
śląski (1 nr: 1X1945). Wyd.: WZGS we Wro
cławiu. 

Przestały się ukazywać: 
XII — Wiadomości Rolnicze. Tygodnik dla 

wsi pomorskiej. Wyd.: Pomorskie Wyd. Pra
sowe RSW „Prasa". Ostatni nr: 52 z 25.XII. 
1966. Problematykę pisma przejął dział rolny 
Gazety Pomorskiej. 

Zmiana wydawcy: 
U _ wyd. Współczesne RSW „Prasa" 

przejęło od wyd. Polonia mieś. Kontynenty 
(r. I: 1964) — ilustrowany magazyn poświę
cony problematyce tzw. „trzeciego świata". 

l.I — Olsztyńskie Wyd. Prasowe RSW „Pra
sa" przejęło — od Stowarzyszenia Społ.-Kul-
turalnego „Pojezierze — mieś. Warmia i Ma
zury. Pismo powstało w 1955 z inicjatywy 
działaczy „Pojezierza"; w 1. 1856-̂ 58 wyd. 
przez RSW „Prasa", 1959—66: Pojezierze. 

l.I — Szczecińskie Wyd. Prasowe RSW 
„Prasa" przejęło — od Woj. Zw. Kółek Rolni
czych — tygodnik dla wsi Wiadomości Za
chodnie (ukazuje się od 1956, początkowo pt. 
Gazeta Spółdzielcza). 

18.111 — Sąd Powiatowy dla m. st. Warsza
wy skazał publicystę Kultury Zbigniewa S ł o- *) Wraz z uzupełnieniami za ubiegły rok. 
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Zmiana formatu: 
l.I — Głos Nauczycielski. Tyg. społ.-oświa

towy ZNP, ukazujący się od 50 lat (wyd. Pra
sa Krajowa RSW „Prasa") zmienił format 
Z 30 X 42 na 31,5X47,5 cm. 

I — Żagle. Mies. Polskiego Zw. Żeglarskie
go (wyd. Prasa Sportowa RSW „Prasa") zmie
nił format z 21,5X30,5 na 25X35 cm. 

I — Płomienie. Mies. ZG ZMS (wyd. Prasa 
Młodzieżowa RSW „Prasa") zmienił format 
Z 15,25X21,5 na 17,5X25 cm. 

Inne: 
l.I — w miejsce zlikwidowanej Gazety 

Chłopskiej (r. I: 1956, ostatni nr: 25 XII 196G) 
Dziennik Ludowy podjął — obok centralnego — 
zachodnie wydanie (oddział redakcji w Po
znaniu). 

l.I — RSW „Prasa" przejęła od Gdańskich 
Zakładów Graficznych oddział gazetowy 
i przekształciła go w Prasowe Zakłady Gra
ficzne RSW „Prasa". 

l.I — w Szczecinie utworzony został oddział 
Wydawnictwa Arystyczno-Graficznego RSW 
„Prasa". 

8.1 — po raz pierwszy ukazało się wydanie 
niedzielne Trybuny Ludu w zwiększonej ob
jętości (10 str.) i w zmienionej szacie graficz
nej. Większy wybór artykułów publicystycz
nych, reportaży i felietonów z dziedziny kul
tury, nauki i techniki. Wprowadzono nowe 
rubryki i pozycje rozrywkowe. Zmieniona ce
na n-ru wydania niedzielnego (1 zł). 

8.1 —• po raz pierwszy ukazało się wydanie 
niedzielne Życia Warszawy w zwiększonej ob
jętości (12 str.) i zmienionej szacie graficznej. 
Większy wybór wiadomości i korespondencji 
krajowych i zagranicznych, więcej miejsca 
poświęcono sprawom literatury i sztuki, a tak
że modzie. Przestał ukazywać się „Dodatek 
ilustrowany", który wychodził przez 17 lat. 
Zmieniona cena n-ru wydania niedzielnego 
(1 zł). Liczne listy do redakcji zawierające wy
powiedzi n. t. niedzielnego wydania. W n-rze 
43 (18II) redakcja ogłosiła ankietę czytelniczą 
pt. „Jak się czyta Zycie w niedzielę. 

10.1 — Gazeta Białostocka podjęła nową — 
czwartą z kolei — mutację terenową. 

l.III — nowa czwarta z kolei — mutacja 
terenowa Głosu Szczecińskiego. Pierwsze wy
danie jest rozprowadzane na terenie pow. gry-
fińskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, cho-
jeńskiego i choszczeńskiego (redaguje dział 
informacji terenowej Głosu); drugie — wo
lińskiego, kamieńskiego i gryfickiego (red. 
oddział terenowy w Świnoujściu); trzecie — 
stargardzkiego, łobeskiego, goleniowskiego 

i nowogardzkiego (red. oddział terenowy 
w Stargardzie); czwarte — w mieście i powie
cie szczecińskim. 

9.III— spotkanie kierownictwa Głosu Szcze
cińskiego z władzami partyjnymi i administra
cyjnymi powiatów goleniowskiego, łobeskiego, 
nowogardzkiego i stargardzkiego połączone 
z oficjalnym otwarciem oddziału Głosu w Star
gardzie. Omówiono formy współpracy między 
redakcją a gospodarzami powiatów. 

III — w Krakowskim Wyd. RSW „Prasa" 
zainstalowano urządzenie telefoto pozwalające 
na fototelegraficzne nawiązywanie łączności 
z agencjami całego świata, a także na prze
kazywanie zdjęć z terenu Krakowa do CAF. 
Podobne urządzenie zainstalowano w Łodzi 
i Katowicach (IV). 

3.IV — Szandar Młodych rozpoczął wyda
wanie śląskiej — pierwszej terenowej — mu
tacji. 

VARIA 
25.1 — pierwsze spotkanie warszawskich pu

blicystów z komitetem redakcyjnym „Mówio
nej gazety — Świat 1967" powstałej z inicja
tywy kierownictwa Domu Kultury Radzieckiej, 
dziennikarzy polskich i radzieckich akredyto
wanych w Warszawie. Ma ona poruszać naj
ważniejsze wydarzenia krajów obozu socjali
stycznego. 

II — w Olsztynie wystawa fotograficzna 
A. B a t u r o — red. Głosu Olsztyńskiego. 

И — w salach lubelskiego BWA wystawa 
fotograficzna pt. „Dzień dzisiejszy Lubelsz
czyzny" A. C h m i e l e w s k i e g o , kier. 
miejscowego oddziału CAF. 

II — inżynierowie i konstruktorzy z za
brzańskiego „Mostostalu" opracowali i wyko
nali konstrukcję najwyższego w Polsce masztu 
telewizyjnego (360 m), który zainstalowany 
będzie w Łodzi. 

2.III — w Olsztynie wystawa malarstwa 
H. H o r o s z a, red. Panoramy Północy. 

4.III — w n-rze 9 Polityki I odcinek „Ma
łego pocztu dziennikarzy polskich" jako zaczą" 
tek „przyszłego słownika polskiego dzienni
karzy". 

28.IV — podczas uroczystości ili-majowych 
nastąpiło ogłoszenie wyników tegorocznego 
etapu współzawodnictwa międzyzakładowego 
w resorcie poligrafii. Pierwsze miejsce w skali 
krajowej oraz sztandar przechodni na wła
sność — za najlepszą jakość produkcji — zdo
była załoga Domu Słowa Polskiego. 

IV — w gmachu „Zachęty" wystawa prac 
artysty — malarza, dziennikarza i dyplomaty 
E. M a r k o w s k i e g o . 



MIECZYSŁAW KAFEL 

Zapiski przy lekturze 

Wrzesień 1967 
W bieżącym roku jesienią obchodzi dziesięciolecie swej działalności Między

narodowy Ośrodek Studiów Dziennikarskich (Centre Internationale d'Enseigne
ment Supérieur du Journalisme) powołany do życia w 1957 przez UNESCO oraz 
przez Uniwersytet w Strasburgu. Jak widać z zapowiedzi, jakie się ukazują w pra
sie francuskiej, dziesięcioletni jubileusz obchodzony będzie z dużym, rozmachem. 
Przewidziane są specjalne wydawnictwa, obrazujące dorobek CIESJ, ukaże się 
podwójny numer kwartalnika Journalisme oraz zorganizowana będzie specjalna 
międzynarodowa sesja prasoznawcza. 

W końcu września odbyła się w Moskwie międzynarodowa konferencja pn: 
Październik. i Dziennikarstwo. W konferencji tej brali udział przedstawiciele wielu 
krajów nie tylko socjalistycznych, m. in. prezydent AIERI prof, dr Jacques Bour-
quin. Odwiedził on także w tym roku Wydział Dziennikarski Uniwersytetu w Lip
sku (NRD). 

Lista tegorocznych międzynarodowych jubileuszy i zjazdów prasoznawczych nie 
byłaby kompletna, gdybyśmy nie uwzględnili ostatnich zapowiedzi zawartych w li
ście okólnym Prezydenta AIERI, który powiadamia, iż w grudniu 1967 w gmachu 
UNESCO w Paryżu obchodzona będzie 10 rocznica istnienia tej organizacji połą
czona z międzynarodowym seminarium na temat prawa prasy. Warto tu także wspo
mnieć, że rocznicę tę chcą również uczcić Amerykanie specjalnym wydawnictwem 
zbiorowym na temat rozwoju nauki nad środkami masowej informacji. 

Jak na jeden rok dość dużo wydarzeń międzynarodowych w tej formującej się 
dopiero dyscyplinie nauki. A przecież są to nie wszystkie wydarzenia międzyna
rodowe w tej dziedzinie i w tym roku. Dodajmy bowiem, że prawna sekcja AIERI 
(w organizacji uczestniczą dr M. Löffler NRF i prof, dr R. Clausse — Belgia) zorga
nizowała w czerwcu w Mayence (NRF) seminarium na temat „Publiczność i środki 
masowego przekazu". Sekcja Historyczna AIERI ma zebrać się późną jesienią, 
a sekcja terminologii i metodologii w końcu roku. 

Czytamy również zapowiedzi kolegów z Jugosławii, iż organizują oni (na początku 
1968) międzynarodowe spotkanie dyskusyjne w Lubljanie na trzy tematy: 1) teoria 
środków masowej informacji, 2) wolność informacji a Organizacja Narodów Zjed
noczonych, 3) opinia publiczna. W Pradze — Międzynarodowa Organizacja Dzienni
karzy (MOD) przy współpracy AIERI oraz Uniwersytetu im. Karola organizuje 
od 3 do 5 listopada 1967 międzynarodową sesję na temat szkolenia dziennikarzy. 
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Możemy więc stwierdzić, iż ożywienie w prasoznawstwie światowym jest w tym 
i nadchodzącym roku szczególne. Wzrasta na całym świecie znaczenie środków 
masowej informacji i propagandy, a w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na 
prace naukowe z tej dziedziny i na wymianę doświadczeń, zwłaszcza w zakresie 
metod badawczych. 

Wspomnijmy tu także (a jak będzie okazja to omówimy te książki w krótkich 
recenzjach), że w ostatnim roku ożywiła się także na świecie prasoznawcza pro
dukcja książkowa. 

Oto prof. Bernard Woyenne (Paryż) wydał bardzo ciekawy słownik pt. „Glos
saire de termes de presse". Dr A. S. Kurshid (Pakistan) opublikował pracę „Jour
nalism in Pakistan". Prof. Dallas W. Smythe (USA) wydał książkę pt. „Some ana
lysis and proposal for satelitę broadcasting", prof. Knipping (NRD) wydrukował 
cykl artykułów pt. „Creative science in the field of journalism". A oto dopiero 
co otrzymałem z Moskwy akademicki podręcznik pt. „Partijnaja i sowieckaja pie-
czat w borbie za postrojenie socjalizma i komunizma*'. Jest to praca zbiorowa o 638 
stronicach druku, przedstawiająca charakterystykę radzieckiej prasy aż po rok 1965. 
Dziennikarstwem telewizyjnym zajęli się wykładowcy Moskiewskiego Uniwersytetu 
J. Jurowskij i R. A. Boreckij wydając poważne dzieło pt. „Osnowy telewizionnoj 
żurnalistyki". Jest to jedna z pierwszych na świecie teoretycznych prac na temat 
dziennikarstwa telewizyjnego. Również w Bułgarii prof. Stefan B. Stanczew wydał 
obszerny tom pt. „Teoria i praktika na peczata". Jugosłowiański Instytut Prasoznaw-
czy ogłosił w ostatnich miesiącach interesujące sprowozdanie z odbytego sympo
zjum p.n. „Stampa, radio, televizija u samoupravlanju". 

Wymieniłem oczywiście tylko kilka tytułów z dosłownie setek pozycji jakie się 
w ostatnim roku na te tematy ukazały w różnych krajach. Intencją moją jest 
wskazanie na bardzo szeroki wachlarz tych spraw, zagadnień, a nawet dziedzin, któ
rymi się współczesne prasoznawstwo zajmuje i zajmować powinno. 

Ożywia się także znacznie ruch wydawniczy czasopism prasoznawczych lub po
krewnych. Oto w ostatnich miesiącach ukazał się pierwszy numer biuletynu p.n. 
Bulletin de liaison, wydawany przez CIESJ w Strasburgu już jako drugie stałe 
wydawnictwo periodyczne tego ośrodka. W pierwszym numerze redakcja zawia
damia, iż Biuletyn zamierza służyć stałą informacją ośrodkom prasoznawczym 
w różnych krajach na temat szkół dziennikarskich, metod pracy, wymiany do
świadczeń itd. W/ numerze zamieszczono spis ostatnio powstałych szkół i ośrod
ków szkolenia dziennikarzy w różnych krajach (np. podano wiadomość, że w Nai
robi powstał Międzynarodowy Instytut Prasy obsługujący kilka państw afrykań
skich). Ponadto omówiono wszystkie bieżące sesje, konferencje i sympozja praso
znawcze, a także zapowiedziano spotkania organizowane w przyszłości. 

Czytałem także w ostatnich tygodniach b. ciekawe wydawnictwo krajowe. Myślę 
mianowicie o zbiorze referatów czy wypowiedzi, jakie wygłosili najwybitniejsi 
reportażyści na naradzie w Kazimierzu n/Wisłą. Naradę tę organizował Ośrodek 
Dziennikarstwa przy SDP. Obecnie placówka ta wydaje zbiór tych wypowiedzi. 
Wydaje mi się, że zbiór ten będzie szczególnie interesujący dla prasoznawców. Wy
bitni nasi twórcy, praktycy reportażu wymieniają doświadczenia i prawie wszyscy 
w różnych formach twierdzą, że „nie chcą teoretyzować", że „nie można mówić 
teoretycznie o reportażu", że reportaż można tylko pisać (źle lub dobrze), a nie 
można go opisywać itd., itd. Po tego typu wstępie (który już należy do dobrego 
tonu w wypowiedziach praktyków) — każdy z nich daje szereg interesujących 
uwag na temat samej formy (reportaż), warsztatu, metody pisania itp. Czyli każdy 
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z wypowiadających się dał swoją — jak mówią Anglicy — contribution, udział wła
śnie do teorii, do rozważań teoretycznych. Czymże bowiem jest teoria? Myślę, że 
jedna z jej definicji może i tak brzmieć: jest to usystematyzowany opis (deskrypcja) 
przedmiotu badanego. A jeśli nawet ktoś się nie zgodzi z taką definicją (jedną 
z wielu) samej teorii, to na pewno definicja ta opisuje stan przygotowań do wnio
sków teoretycznych. Cieszymy się — prasoznawcy — że cała praktyka reportażowa 
z nami współpracuje i walnie przyczynia się do wypracowania teorii. 
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POLSKA 

Badania GUS-u 
W połowie lipca Główny Urząd Statystycz

ny zapoznał dziennikarzy z wstępnymi wy
nikami badań ankietowych dotyczących wa
runków bytowych ludności. Badaniami, które 
zostały przeprowadzone między 19—25 lutego, 
objęto 150 tys. rodzin wyłonionych drogą lo
sowania spośród zatrudnionych w 3 tys. za
kładów pracy. Równocześnie przeprowadzono 
sondę na temat zasięgu i oddziaływania prasy, 
radia i telewizji. 

W części prasowo~radiowo-telewizyjnej an
kiety (objęto nią ok. 31,5 tys. osób) pytania 
dotyczyły konkretnych audycji (m. in. Muzyki 
i aktualności, Fali 56, Matysiaków, Rewii pio
senek, Dr Kildare, Wielkiej gry, Szklanej nie
dzieli), czy artykułów, które ukazały się bez
pośrednio przed rozpoczęciem badań. Był to 
eksperyment, który stosuje się w Polsce po 
raz pierwszy i jednocześnie jedne z najwięk
szych tego rodzaju badań w świecie (dla po
równania: słynne badania Gallupa obejmują 
kilka tysięcy osób). 

Z uzyskanych wstępnych wyników dowia
dujemy się, iż 17% badanych najczęściej czy
ta dzienniki centralne, około 75% — dzienniki 
lokalne, tylko 8% badanych nie czyta w ogóle 
prasy codziennej. Poczytność dzienników cen
tralnych układa się następująco: Express Wie
czorny — 36%, Zycie Warszawy — 22%, Try
buna Ludu — 17%, Kurier Polski — 6%, Dzien
nik Ludowy — 6%, Sztandar Młodych — 5%, 
Głos Pracy — 3%. 

Express Wieczorny poczytny jest we wszyst
kich grupach społeczno-zawodowych, Zycie 
Warszawy natomiast najwięcej czytelników 
posiada wśród pracowników umysłowych. Try
buna Ludu z kolei jest czytana w zasadzie 
równomiernie we wszystkich kategoriach spo
łeczno-zawodowych. 

Czasopisma czyta ogółem ok. 80% badanych. 
Najwięcej czytelników (26% badanych) posia
da Przyjaciółka, Przekrój (12%), Panorama 
(7%), Kobieta i Zycie (6%), Dookoła świata 
(5%), Polityka (2%), Kulisy (2%). (sd). 

O wymowie spikerów 
W Poradniku Językowym (nr 4 z 1967) uka

zał się artykuł A. Sieczkowskiego krytykujący 
fonetykę naszych spikerów z radia i telewi
zji. Autor pisze: „Nie podaję w wątpliwość 
dobrych chęci wymienionych pracowników 
telewizji i radia, nie twierdzę, że ich wymowa 
jest w ogóle niedobra, nie mogę im jednak 
nie wytknąć kilku dość typowych i powtarza
jących się uchybień, których stanowczo na
leżałoby się wystrzegać." Do tych uchybień 
zalicza autor: literową dykcję, całkowite od-
nosowianie wygłosowego -e, wstawianie sa
mogłoski i między głoski ś i г (wymowa typu 

śtroda), niepotrzebne cofanie akcentu na trze
cią sylabę od końca, niestosowne akcentowanie 
wyrazów obcych, udźwięcznianie głoski eh 
(wymowa typu: zahodni). (wp) 

MIĘDZYNARODOWE 

Zgromadzenie IPI 
W czerwcu br. obradowało w Genewie XVI 

zgromadzenie ogólne Międzynarodowego Insty
tutu Prasoznawczego. Uczestniczyło w nim 
230 dziennikarzy i wydawców zachodnich. Te
matem obrad były problemy koncentracji 
w prasie kapitalistycznej, perspektywy rozwo
jowe słowa drukowanego i mówionego oraz 
zagadnienia rewolucji technicznej w odniesie
niu do mass media, (pd) 

„Gazeta roku" 
Najstarsza amerykańska uczelnia dzienni

karska — istniejący od 60 lat wydział na Uni
wersytecie Columbia, przyznaje od 1930 do
roczne medale honorowe „za wybitne osiąg
nięcia dziennikarskie". Wśród wyróżnionych 
znajdują się m. in. takie tytuły, jak New York 
Times, La Prensa, Frankfurter Zeitung, Man
chester Guardian, The Times, Life, Le Figaro, 
Neue Zürcher Zeitung, Wall Street Journal, 
Berlingske Tidende. W bieżącym roku medal 
przyznano hamburskiemu dziennikowi Die 
Welt, wydawanemu przez zachodnio niemiec
kiego „króla prasy" A. Springera. Gazeta po
piera bez zastrzeżeń agresywną politykę USA 
i rewizjonistów bońskieh. (pd) 

Reklama w budżecie narodowym 
Na pierwszym miejscu co do wysokości 

kosztów reklamowych znajdowały się w 1965 
Stany Zjednoczone; reklama stanowiła tam 
1,77% dochodu narodowego. Drugie miejsce za
jęła Kanada — 1,66% przed Japonią — 1,52%, 
Anglią — 1,46% i NRF — 1,33%. (pd) 

Największe agencje reklamowe 
Czasopismo Advertising Age opublikowało 

zestawienie największych agencji reklamowych 
w roku 1966. Wśród 66 firm o obrocie powy
żej 25 min doi. znajduje się 6 agencji brytyj
skich, 5 japońskich, 3 kanadyjskie, 2 francuskie 
i 1 holenderska — pozostałych 49 to agencje 
amerykańskie. Pierwsze miejsce zajmuje J. W. 
Thompson z USA — roczny obrót 558 min doi. 
Cztery następne miejsca zajmują także firmy 
amerykańskie, na 6 miejscu listy jest agencja 
japońska Dentsu z obrotem 259 min doi. Pierw
sza firma brytyjska zajmuje 18 miejsce przy 
obrocie 121 min doi., francuska Havas Conseil 
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jest z obrotem 44 min na 42 miejscu, kana
dyjska firma MacLaren Advertising na 45 
(obrót 40 min doi.)- Lista nie wydaje się jed
nak kompletna. Brak w niej np. zachodnionie-
mieckiej firmy H. K. McCann Co, mającej 
obrót ponad 44 min doi. (pd) 

AUSTRIA 

Wzrost reklamy 
W 1966 wydatki reklamowe wzrosły ogółem 

o 20°/o. Ponad 55°/o wydatków, czyli 475 min 
szylingów przypadło na prasę, z tego °h na 
dzienniki. Wpływy reklamowe w telewizji wy
niosły 250 min szylingów, (pd) 

NieudaJa inicjatywa 
Po zaledwie 5 tygodniach przestała się uka

zywać gazeta Neues Journal, wydawana dwa 
razy w tygodniu — w soboty i niedziele. Przy 
zwiększonych wydaniach niedzielnych zwy
kłych dzienników nowy typ pisma nie wytrzy
mał konkurencji, (pd) 

BRAZYLIA 

Ustawa prasowa 
iW marcu 1967 weszła w życie zaostrzona 

ustawa prasowa. M. in. agencjom zagranicz
nym zabroniono rozpowszechniania na terenie 
kraju wiadomości z Brazylii, Karalne jest pu
blikowanie zarzutów przeciw czołowym przed
stawicielom władzy, nawet gdyby przed sądem 
udowodniono ich prawdziwość. Zakazany jest 
import prasy zagranicznej drukowanej w ję
zyku innym od panującego w kraju edycji. 
(pd) 

CZECHOSŁOWACJA 

Gazety 
Od początku br. ukazują się wszystkie 

dzienniki 7 razy w tygodniu, w zwiększonej 
objętości. Np. Rude Pravo wydawane jest 
w niedziele na 12 stronach, w pozostałych 
dniach na 8, jedynie wydania poniedziałkowe 
liczą 4 strony. Tygodniki powiatowe ukazują 
się na 36 stronach (uprzednio na 30). Jedno
cześnie podwyższono o ok. 30% ceny ga
zet, (pd) 

Reklama zagraniczna 
W miesięczniku gospodarczym Made in 

drukuje się wiele ogłoszeń zagranicznych. 
I talk w roczniku 1966 ukazało się 55 ogłoszeń 
francuskich, 40 radzieckich, 28 angielskich, 21 
zachodnioniemieckieh, 14 japońskich, 12 z NRD, 
9 ze Szwecji, 7 z Austrii, wiele dalszych 
z Włoch, Holandii, Danii, Belgii, Szwajcarii, 
Iraku i innych państw, (pd) 

FINLANDIA 

Trzy tygodnie bez prasy 
Przez trzy tygodnie (od 7 do 29 marca 1967) 

trwał strajk 13 tysięcy drukarzy w Finlandii. 
Nie ukazywał się żaden ze 102 dzienników 
kraju, (wp) 

FRANCJA 

Jeden dziennik amerykański 
Z dniem 22 maja 1967 przestały ukazywać 

się dwa dzienniki amerykańskie wydawane 
w Paryżu, a mianowicie: międzynarodowa 
edycja New York Timesa i europejska edycja 
New York Herald Tribune — the Washington 
Post. Równocześnie zamiast tych dwóch dzien
ników ukazał się pierwszy numer dziennika 
International Herald Tribune. W jego nagłówku 
znajduje się uwaga: „Published with The New 
York Times-The Washington Post". 

Naczelnym redaktorem nowego dziennika 
został dotychczasowy redaktor New York He
rald Tribune, Murray M. Weiss. Łączny na
kład obu dotychczas wydawanych dzienników 
wynosił 107.000 egzemplarzy. Nowy dziennik 
będzie kolportowany w 72 krajach i przy
puszczalnie stanie się największym pod wzglę
dem nakładu pismem amerykańskim druko
wanym poza granicami USA. (wp) 

Nowy „Combat" 
Paryski dziennik Combat ukazuje się po 

czterotygodniowej przerwie od 16 maja w no
wym ukształtowaniu. Dziennik wywodził się 
z francuskiego ruchu oporu, a jego pierwszym 
wydawcą był znakomity pisarz, laureat Nobla 
A. Camus, (pd) 

Gaulliści bez dziennika 
Gaullistowski dziennik La Nation przestał 

się od l maja ukazywać w dotychczasowej 
formie (nakład 10 tys. egz.) i został przekształ
cony w 4-stronicowy biuletyn partyjny, (pd) 

GRECJA 

Likwidacja gazet 
Wkrótce po militarnym przewrocie zakazane 

zostały lewicowe dzienniki Avgi oraz Dimo-
kratiki Allagi. Zamknięto także dwa pisma li
beralne, zaś wydawczyni Helen Vlachou za
przestała na znak protestu edycji pism Kathi-
merini i Mesimbrini (nakład 100 tys.) oraz ma
gazynu Ikones. Także inne gazety wolały za
przestać edycji, niż podporządkować się fa
szystowskiej cenzurze. Ogólny nakład prasy 
greckiej spadł o dwie trzecie, (pd) 

HOLANDIA 

Koncentracja 
Także w Holandii zaznacza się coraz bar

dziej proces koncentracji. Ostatnio połączyły 
się dwa katolickie wydawnictwa prasowe — 
Neerlandia w Utrechcie i De Gelderlander 
w Nijmwegen. Łączny nakład wydawanych 
przez nie pięciu gazet osiąga 260 tys. egz. (pd) 

Reklama w TV 
Od początku tego roku wprowadzono re

klamę do radia i telewizji. W TV reklama 
wyświetlana jest po wiadomościach wieczor
nych, (pd) 
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Reklama w prasie 
W dziesięcioleciu 1955—1965 wydatki na re

klamę prasową wzrosły od 101 min guldenów 
do 283 min. Prasa pozostała środkiem rekla
mowania nr 1. (pd) 

INDIA 
Nowa agencja 

Nowa wielojęzyczna agencja Sama char Bha-
rati obsługuje od początku br. przy pomocy 
własnych dalekopisów 45 abonentów w 8 sta
nach Indii. Oprócz angielskiego, agencja na
daje informacje w językach hindi, marathi 
i gujarati. (pd) 

JAPONIA 

Konferencja w Kyoto 
Wydawcy z pięciu krajów, zaproszeni przez 

japoński koncern prasowy Asaki Shimbun, 
spotkali się w dniach 8—9 maja 1967 w Kyoto 
w celu omówienia spraw międzynarodowych. 
W spotkaniu wzięli udział oprócz gospodarzy: 
A. O. Sulzberger — wydawca New York Ti-
mesa, J. DeWitt — redaktor naczelny Christian 
Science Monitor, I. McDonald — redaktor Ti-
mesa londyńskiego, A. Heitherington — redak
tor Guardiana, H. Beuve-Fery — redaktor Le 
Monde'u i Sham Lal — redaktor naczelny Ti-
mesa z Indii, (wp) 

JUGOSŁAWIA 

Wzrost nakładów 
Nakłady dzienników wzrosły w 1966 

o 230 tys. i osiągnęły 1.580 tys. egz. Naj
większymi pismami są belgradzkie dzienniki: 
wieczorny Vecernie Novosti (322 tys.) i poranny 
Politika (282 tys.). Borba ma 134 tys. nakładu. 
Dzienniki prowincjonalne drukują nakłady po
niżej 100 tys. (pd) 

KANADA 

Nakłady 
Kontrolowana przez amerykańsko-kanadyj-

ską firmę ABC (Audit Bureau of Circulation) 
prasa kanadyjska miała w 1966 następujące 
nakłady: 10 dzienników porannych — 1 min 
egz., 86 dzienników wieczornych — 3,3 min 
egz., 7 gazet niedzielnych — 710 tys. egz. (pd) 

Nagrody za szatę graficzną 
Dzienniki Hamilton Spectator i Brantford 

Expositor zdobyły nagrodę MacLarena, przy
znawaną corocznie kanadyjskim gazetom za 
najlepszą szatę graficzną. Nagrodę MacLarena 
przyznaje się na podstawie oceny jednego nu
meru każdego dziennika z wylosowanego dnia. 
Tym razem oceniano wydania z 15 grudnia 
1966. (wp) 

MONGOLIA 

10 tys. nr „Unenu" 
Na początku br. ukazał się 10-tysięczny nu

mer Unenu (Prawda) — pisma codziennego 

КС Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej. 
1 nr dziennika ukazał się (inicjatorem wydaw
nictwa był Suche-Bator) 10 listopada 1820 
pt. Mongołyn Unen. Rocznica tego wydarzenia 
obchodzona jest odtąd jako dzień mongolskiej 
prasy. Dziennik odegrał wielką rolę w mon
golskiej rewolucji ludowej . w 1925 zmienił ty
tuł na Unen; w latach 30-tych jego nakład nie 
przekraczał 3 tys. Aktualnie jest drukowany 
w nakładzie 10O tys., czyli l egz. przypada na 
10 mieszkańców. Z okazji jubileuszu dziennik 
został odznaczony Orderem Suche-Batora. 

Przed 45 laty Unen był jedynym wydawnic
twem periodycznym w Mongolii; obecnie 
w tym kraju ukazuje się 60 gazet i czasopism 
w stolicy kraju — Ułan Bator i we wszyst
kich województwach (aj makach). Jednorazo
wy nakład tych pism wynosi 340 tys. egz, (sd) 

TV 
10 VII nadano w Mongolii pierwszą próbną 

audycję telewizyjną. Nowo wybudowane przez 
specjalistów radzieckich studio telewizyjne 
w Ułan Bator transmitowało akademię z okazji 
46 rocznicy Mongolskiej Republiki Ludo
wej, (sd) 

NRD 
Jubileusz 

W połowie maja 1967 obchodził 20-lecie or
gan Stowarzyszenia Dziennikarzy, miesięcznik 
Neue Deutsche Presse. Jako jedyne pismo 
dziennikarskie w kraju, Neue Deutsche Presse 
poświęca sporo uwagi także zagadnieniom 
prasoznawczym. (pd) 

NRF 

Prasa prawicowa 
W jednym tylko roku nakład ekstremistycz

nej prasy prawicowej wzrósł o 46 tys. i osiąg
nął w 1966 272 tys. egz. Ogółem nacjonaliści, 
szowiniści i rewizjoniści różnych ugrupowań 
wydają 40 tytułów. Największym jest osławio
na Deutsche Nationalzeitung und Soldatenzei
tung, mająca 120 tys. nakładu, podczas gdy 
jeszcze w 1959 drukowano jej tylko 30 tysięcy 
egzemplarzy. Stały rozwój prasy prawicowej 
jest jednym więcej dowodem na wzrost wpły
wów neohitlerowskich w Niemczech Zachod
nich, (pd) 

Likwidacja pism 
W maju 1967 uległy likwidacji 3 interesu

jące pisma. W Monachium przestało się uka
zywać, mające jeszcze 19-wieczną tradycję, 
czasopismo satyryczne Simplicissimus; w Ham
burgu — czasopismo radykalnej lewicy, reda
gowane przez Gerda von Paczensky Deutsches 
Panorama, a w Berlinie — gazeta redagowana 
przez grupę młodych, opozycyjnie nastawio
nych dziennikarzy, Extra-Blatt. Ostatnie z wy
mienionych pism było przez kilka tygodni 
wydawane w oparciu jedynie o nieregularnie 
uzyskiwane datki sympatyków, (pd) 

Fuzja gazet 
Jak decydujący wpływ mają na prasę za-

chodnioniemiecką warunki finansowe, o tym 
świadczą ostatnie fuzje. W Bielefeld połączył 
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się dziennik socjaldemokratyczny Freie Presse 
z prawicową gazetą Westfälische Zeitung we 
wspólnym tytule Neue Westfälische. Także 
socjaldemokratyczny dziennik w Kilonii 
VZ-Kieler Morgenzeitung redaguje we własnym 
zakresie jedynie kolumny lokalne, natomiast 
inne wiadomości i komentarze otrzymuje od 
konserwatywnej redakcji Lübecker Nachrich
ten. Oprócz względów ekonomicznych, decy
dowały oczywiście także polityczne zmiany za
szłe w SPD. W Bielefeld, gdzie działa dwóch 
współuprawnionych redaktorów naczelnych, 
oświadczył jeden z nich, prawicowiec Heinz 
Liebscher — ongiś wojewódzki kierownik pra
sowy NSDAP w Płd. Westfalii: „...SDP zmieni
ła się w ostatnich latach". I to tak dalece, że 
idzie na jawną współpracę ze społeczną pra
wicą, (pd) 

Nakłady 
Opublikowano zestawienie nakładów gazet, 

zrzeszonych w IVW, za 1966. Sprzedany nakład 
547 dzienników wynosił 22.145 tys. egz. Tylko 
2 dzienniki przekroczyły nakłady milionowe, 
3 osiągnęły półmilionowe. Ponad 300 dzienni
ków drukowało poniżej 10 tys. egzemplarzy. 

780 czasopism osiągnęło 66.055 tys. egzempla
rzy sprzedanych. 19 tytułów przekroczyło mi
lion, 49 osiągało i przekraczało pół min egz. 
Poniżej 10 tys. egzemplarzy drukowało 250 ty
tułów, (pd) 

Reklama 1966 
Ogółem wzrost wpływów z reklamy prze

kroczył 15%, osiągając 7.086,5 min marek. 
Wzrost w prasie przekroczył 14%, w radiu — 
18%. {pd) 

RUMUNIA 

Nowe centrum TV 
Jednym z najważniejszych wydarzeń świata 

prasy, radia i TV w Bukareszcie jest budo
wane nowe telecentrum. Przewidziano budowę 
trzech studiów, wyposażonych w nowoczesną 
aparaturę techniczną, klimatyzacyjną, oświe
tleniową i urządzenia dla zmiany dekoracji. 
Dla redaktorów i personelu technicznego bu
duje się 12-piętrowy budynek. Ogólna po
wierzchnia wszystkich czterech korpusów tele
centrum sięga 53 000 m2. 

Pierwsze studia nowego telecentrum roz
poczną działanie w początku 1968. Jednocześnie 
rozszerzona zostanie sieć stacji przekaźniko
wych, dzięki którym w 1970 programy buka
reszteńskiej stacji telewizyjnej będzie mogło 
oglądać przeszło '/:« ludności kraju. W przy
szłości przewiduje się też nadawanie progra
mów kolorowych. 

Na początku bieżącego roku rumuńska te
lewizja obchodziła 10-lecie działalności. Obec
nie poprzez stacje przekaźnikowe, programy 
z Bukaresztu może oglądać przeszło połowa 
terytorium kraju. Liczbę odbiorców programu 
oblicza się na 2—3 milionów. 

W ciągu 10 lat rumuńska telewizja nadała 
około 2.700 audycji kroniki wydarzeń i aktu
alności, 1.200 filmów oraz 3.200 reportaży 
krótkometrażowych i animowanych filmów 
itp. Bukareszteńskie studio telewizyjne utrzy
muje obecnie kontakty z 45 europejskimi cen
trami telewizyjnymi, (eh) 

SZWAJCARIA 

Pisma ilustrowane 
Nakłady trzech ukazujących się w j . nie

mieckim pism ilustrowanych w V» rozprowa
dzane są w prenumeracie. Schweizer Illustrierte 
Zeitung rozchodzi się w 215 tys. egz., Sie und 
Er w 126 tys., zaś Die Woche osiąga 80 tys. 
nakładu. Rzeczoznawcy sądzą, że są to górne 
granice możliwości nakładowych tych pism. 
(pd) 

Ośrodek prasoznawczy 
W lutym 1967 rozpoczął w Lozannie działal

ność ośrodek powołany do życia przez zrze
szenie wydawców gazet i czasopism pod nazwą 
Centre de recherche et de promotion de la 
presse suisse. Ośrodek ma zadania głównie 
w zakresie ekonomiki wydawniczej, poza tym 
ma prowadzić studia porównawcze nad rozwo
jem radia i tv oraz formami współpracy prasy 
z nimi, jak również badania nad środkami 
uatrakcyjnienia prasy, (pd) 

Dzienniki 
Na 400 gazet codziennych aż 338 ma nakła

dy poniżej 10 tys. egz., a jedynie 19 przekracza 
50 tys. nakładu, (pd) 

SZWECJA 

Ostatni dziennik 
Ukazujący się na północy kraju ostatni 

dziennik partii komunistycznej — Norrsken-
flamman (7 tys. nakładu) ma zostać zlikwi
dowany. Problematyce tego regionu ma po
święcić dwie kolumny centralny tygodnik Ny 
Dag. (pd) 

STANY ZJEDNOCZONE 

Wokoï nagrody Pulitzera 

Przyznanie tegorocznych nagród Pulitzera 
wywołało dwukrotnie ostre sprzeciwy. Zarów
no w odniesieniu do nagrody międzynarodo
wej, jak i krajowej, komitet nagrody pominął 
całkowicie propozycje jury i przyznał wyróż
nienia dziennikarzom, w ogóle nie proponowa
nym przez jury. Proponowało ono przyznanie 
nagrody za publikacje krajowe komentatorowi 
I). Pearsonowi, zaś za zagraniczne — H. E. Sa-
lisbury'emu, autorowi cyklu demaskatorskich 
reportaży o brudnej wojnie w Wietnamie. Po
minięcie tych oraz dalszych propozycji nazwał 
członek jury, naczelny redaktor New York 
Post Paul Sann „niesprawiedliwością wobec 
kandydatów oraz członków sądu konkurso
wego", (pd) 

Znowu likwidacja 
Wychodzący zaledwie przez 8 miesięcy 

World Journal Tribune zaprzestał 5 maja edy
cji. Gazeta powstała z fuzji trzech innych: New 
York Herald Tribune, New York World Tele
gramm, New York Journal American. Przy na
kładzie 700 tys. egzemplarzy dziennik wykazy
wał miesięcznie 700 tys. doi. deficytu. Było to 
spowodowane odpływem inserentów i przej
ściem czytelników do dzienników podmiej
skich. 



INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 145 

Obecnie w nowojorskiej metropolii ukazują 
się już tylko 3 gazety codzienne — New York 
Times (870 tys. nakładu), Daily News (2.100 
tys.) i popołudniowa New York Post (410 tys. 
egz.). (pd) 

Nakłady 
Audit Bureau of Circulation podało, że na

kłady w 1966 były następujące w poszczegól
nych grupach zrzeszonych w ABC pism: 315 
dzienników porannych drukowało blisko 25 
min. egzemplarzy, 1336 gazet popołudniowych 
blisko 36 min., 557 gazet niedzielnych ponad 
49 min. (pd) 

4 miliony — to za mało 
Tylko trzykrotnie ukazał się miesięczny 

dodatek o charakterze magazynu pt. Dimen
sion in Living. Prowadziły go 372 gazety (co
dzienne i o rzadszej periodyczności) w łącznym 
nakładzie 4 min. egzemplarzy, zyski z prenu
meraty okazały się niewystarczające, a firmy 
reklamowe nie skorzystały z nowego tytułu. 
(pd) 

Reklama 
W 1966 wydatki reklamowe wyniosły 16,5 

miliardów doi. Oznacza to w porównaniu z ro
kiem '-•o^rzędnim wzrost o 8,5%. Na poszcze
gólne media przypadło: dzienniki 29,б"/», czaso
pisma 7,8%, telewizja 16,7°/o, radiofonia 6,1%, 
czasopisma fachowe 4,3%. Reszta była Drzezna-
czona na plakaty, katalogi, reklamę komuni
kacyjną, wystawową itd. (pd) 

P. Miller — prezesem AP 
Paul Miller, prezes koncernu Gannett News

papers został ponownie wybrany prezesem 
Associated Press podczas dorocznej sprawo-
zdawczo-wyborczej konferencji zespołu dyrek
torów tego stowarzyszenia, (wp) 

Licytacja 
Kompletne wyposażenie redakcyjne dzien

nika New York Herald Tribune wystawiono na 
licytację w czerwcu 1967 w związku z ubiegło
roczną likwidacją tego pisma. Licytacja objęła 
także archiwum historyczne założone w 1835. 
W tym to roku bowiem, a więc 132 lata temu, 
ukazał się pierwszy numer dziennika New 
York Herald, który w 1924 połączył się z młod
szym od siebie o 6 lat dziennikiem New York 
Tribune, (wp) 

Prasa o Murzynach 
„Czarny człowiek może się spodziewać opu

blikowania w «białej» prasie tylko dwóch ro
dzajów swych wypowiedzi. Po pierwsze są to 
ataki na innego czarnego człowieka, nazywa
jące go Wujem Tomem, fanatykiem albo czar
nym nacjonalistą, po drugie są to wypowiedzi. 
które brzmią radykalnie, gwałtownie, skraj
nie." Z takim oskarżeniem prasy amerykań
skiej wystąpił na dorocznym zjeździe Stowa
rzyszenia Wydawców Dzienników (ASNE) 
Floyd В. McKlssick, dyrektor CORE, (wp) 

STANY ZJEDNOCZONE 
Abdykacja Lippmana 

Zaskoczeniem dla światowej opinii publicz
nej — było zrezygnowanie w połowie maja br. 

z czynnej działalności dziennikarskiej 77-let-
niego nestora amerykańskiej publicystyki, jed
nego z najbardziej znanych, czytanych i cy
towanych dziennikarzy na świecie — Waltera 
Lippmana. Jego cotygodniowe felietony „Dziś 
i jutro" drukowało 200 dzienników amerykań
skich i 300 gazet na całym świecie, w. Lipp-
man współpracować będzie odtąd tylko 
z Newsweek'em. 

Karierę zawodową rozpoczął Lippman 
w 1914 w lewicującym czasopiśmie New Re
public. Z biegiem lat zmieniał redakcje, ko
mentarze jego drukowały prawie wszystkie 
poważniejsze pisma w Ameryce, wreszcie zaś 
stał się nieomal instytucją. 

Przyczynę odejścia od bezpośredniej dzia
łalności dziennikarskiej komentatorzy upatrują 
w pogarszających się stosunkach z prezyden
tem Johnsonem na tle krytycznego stosunku 
Lippmana do prezydenckiej polityki w Wiet
namie. Lippman domysły te zdementował 
w właściwy sobie sposób: „nie dałbym mu tej 
satysfakcji". 

Oceniając sztukę pisarską Lippmana ko
mentator Sztandaru Młodych powołuje się na 
opinię jego osobistego przyjaciela A. Howarda, 
który pisze: ...„najwięcej sławy i renomy 
przysporzyły Lippmanowi... pomyłki. Lippman 
mylił się często, być może częściej niż kto
kolwiek z wielkich komentatorów. W przed
dzień wybuchu II wojny światowej twierdził, 
iż niebezpieczeństwo niemieckie jest fikcją. 
Przepowiedział, że kryzysu sueskiego nie bę
dzie. A mylił się często dlatego, że w osiem
nastowieczny może sposób wierzył w to, iż 
sprawami polityki międzynarodowej rządzi 
jednak rozsądek. Jego analiza problemów 
światowych była zawsze chłodna; znajomość 
i klasyfikacja faktów — bardziej godna uczo
nego, niż dziennikarza. To nie Lippman się 
mylił — powiedział kiedyś prezydent agencji 
AP W. Gallagher, który bezskutecznie nakła
niał publicystę do współpracy z gigantyczną 
agencją — to świat wariował", (sd) 

WIETNAM 

Dziesiąta ofiara wojny 
Philippa Duke Schuyler, pianistka i pisar

ka, przebywająca w Wietnamie w charakterze 
korespondenta amerykańskiego dziennika 
Manchester Union-Leader, poniosła śmierć 
w helikopterze, który runął do morza w po
bliżu Da Nang. Trzydziestoletnia dziennikarka 
była córką George'a Schuylera, redaktora 
dziennika Pittsburgh Courier. Ze śmiercią P. D. 
Schuyler liczba korespondentów amerykań
skich, którzy ponieśli śmierć w wojnie wiet
namskiej, wzrosła do dziesięciu, (lup) 

WĘGRY 

Czytelnictwo na. prowincji 
Średni wskaźnik czytelnictwa gazet na Wę

grzech wynosi 69 egzemplarzy na tysiąc miesz
kańców. W przypadku centralnego organu 
WSPR — Népszabadsâg, wskaźnik ten wzrasta 
do 75 egzemplarzy. Są jednak województwa, 
w których czytelnictwo prasy lokalnej jest 
znacznie wyższe. Są to położone na południo
wym zachodzie kraju województwa: Csongrâd 
i Baranya — 138 egzemplarzy, Gyor — 115 i So-
mogy — 113. Wskaźnik czytelnictwa najniższy 
jest w południowo-wschodnim województwie 
Békes — 46. Nie wiele wyższy w położonym 
w pobliżu Balatonu woj. Fejér — 47, czy 
w Baâs-Kiskun — 48. 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Zastanawiając się nad tym zjawiskiem na 
łamach Magyar Sajtó, miesięcznika Stowarzy
szenia Dziennikarzy Węgierskich, Laszló Adam 
nie dopatruje się bezwzględnej zależności czy
telnictwa prasy od rozwoju gospodarczego 
i kulturalnego poszczególnych rejonów, jak
kolwiek zależność ta istnieje. Podkreśla jednak 
równocześnie rolę formy i treści poszczegól
nych gazet, świeżości i atrakcyjności zamiesz
czanych na ich łamach materiałów. Zwraca też 
uwagę na różną operatywność przedsiębiorstw 
kolportażu, od których również nie mało za
leży, (dj) 

„Népszabadsâg" a czytelnicy 
Do redakcji Népszabadsâg napływa w ciągu 

roku 28-̂ 30 tysięcy listów, których treść często 
odnosi się do poszczególnych publikacji, lub 
też do realizowanej przez pismo polityki i uży
wanych przy tym form. Redakcja nie zado
wala się jednak tymi spontanicznymi wypo
wiedziami. Dla lepszego poznania opinii i po
trzeb swych czytelników organizuje spotkania 
z nimi. Powołała też do życia specjalny dział 
badania opinii publicznej, utrzymujący stałe 
kontakty z 500 (zmienianymi co pewien czas) 
ankietowanymi. Ankiety wysyłane do nich za
wierają zwykle pytania mające na celu usta
lenie opinii czytelników o pracy poszczegól
nych 'działów i o ich rubrykach, względnie 
o określonych publikacjach. 

Redakcja dzięki stałym kontaktom z czy
telnikami pragnie poznać ich zainteresowania, 
aby tym samym uzyskać możliwie największą 
różnorodność materiałów (przy równoczesnym 
położeniu nacisku przede wszystkim na tema
tykę gospodarczą) oraz jak najlepszą ich formę 
dziennikarską. Zgodnie z zainteresowaniami 
czytelników wzrasta ilość wiadomości i kore
spondencji z zagranicy, przy czym zwraca się 
coraz większą uwagę na szybkość komuniko
wania. Regularniej zamieszczane są obecnie po
rady prawne, więcej miejsca znalazł na ła
mach Népszabadsâg dział rozrywek. Raz po 
raz pojawiają się też na nich artykuły zawie
rające stanowisko dziennikarza w ważnych dla 
społeczeństwa sprawach, w których WSPR nie 
zajęła jeszcze oficjalnego stanowiska, (dj) 

O dochodowości MTI 
Węgierska Agencja Informacyjna-MTI, ni

gdy dotąd w swej 75-letniej historii nie była 
samowystarczalna, a tym bardziej nie przy
nosiła zysków. Otrzymując 0,4"/o dochodu 
pism, sprzedawała im swe wiadomości znacz
nie poniżej kosztów własnych. Toteż roczna 
dotacja, otrzymywana przez MTI od państwa, 
wynosiła 16 min. forintów, podczas gdy cały 
roczny budżet agencji wynosił 32 min. forin
tów. 

Obecnie, wzorując się na innych krajach 
socjalistycznych, postanowiono podnieść opła
ty pism-prenumeratorów materiałów MTI 
(należy do nich również serwis fotograficzny) 
do 1,6% dochodu tych pism. Po tym podwyż
szeniu opłat i tak dochody MTI będzie czerpać 
jedynie z serwisu fotograficznego, (dj) 

Prasa 
Z początkiem 1,967 ukazywało się 667 publi

kacji periodycznych, w tym 23 dzienniki o na
kładzie 2 min. egzemplarzy, (pd) 

Radio i TV 
Ilość zarejestrowanych radioodbiorników 

osiąga 3 miliony, ilość telewizorów przekro
czyła milion, (pd). 

WIELKA BRYTANIA 

Sprzedaże i likwidacje 
Ukazujący się od 140 lat tygodnik politycz-

no-literacki Spectator został sprzedany za 70 
tys. fs przemysłowcowi Haroldowi Creightono-
wił. Poprzedni właściciel pisma, parlamentarzy
sta konserwatywny łan Gilmour nabył pismo 
za 96 tys. fs. W ubiegłym roku wykazało ono 
26 tys. deficytu wskutek zmniejszenia się in-
seratów. 

Natomiast „król prasy" Cecil King postano
wił zlikwidować mający 90-letnią tradycję- ty
godnik gospodarczy Statist (20 tys. nakładu, 
w ub. roku 40 tys. fs deficytu). Pismo ma się 
połączyć z gazetą giełdową Stock Exchange 
Gazette i tygodnikiem giełdowym Investors 
Chronicle. Wydawca spodziewa się, że łącznie 
utrzymają się one wobec konkurencji czaso
pisma Economist, mającego 80 tys. egz. na
kładu, (pd) 

Pisma kobiece 
Po dokonanych fuzjach ukazują się w br. 

jeszcze tylko 4 czasopisma dla kobiet. Wo
men's Mirror (735 tys. egz.) połączyło się z Wo
man (2.891 tys.) i wychodzi obecnie pt. Woman 
and WM. Poza tym ukazują się Woman's 
Realm ~ 1.260 tys., Woman's Own — 2.193 tys. 
i Woman's Weekly — 1.475 tys. egz. (pd) 

Mniejsze zyski 
Koncern Beaverbrooka (m. in. dzienniki 

Daily Express, Sunday Express, Evening Stan
dard) wykazał w br. zyski o Vi mniejsze niż 
w poprzednim roku. Zamknęły się one 
w kwocie 405 tys. fs. Przyczyną zmniejszenia 
zysków była recesja ogłoszeniowa, (pd) 

Cassandra nie żyje 
6 czerwca zmarł w Londynie w wieku 57 

lat jeden z najsławniejszych dziennikarzy an
gielskich — William Connor, znany czytelni
kom pod pseudonimem Cassandra. Od 30 lat 
związany z Daïly Mirror, pisywał w tym dzien
niku codzienne felietony. Mawiano o nim 
„używa języka angielskiego jak skrzypek na 
Stradivariusie". W działalności publicystycznej 
zwalczał nietolerancję i niesprawiedliwość. Za 
całokształt działalności dziennikarskiej był nie 
jeden raz odznaczony wysokimi nagrodami; 
w 1963 laureat angielskiej nagrody dziennikar
skiej, w ub. r. królowa Elżbieta przyznała 
W. Connorowi w uznaniu jego zasług dla dzien
nikarstwa tytuł szlachecki, (sd) 

125 lat „Illustrated London News" 
Jubileuszowy nr (z 13 V) Illustrated London 

News przypomniał najważniejsze momenty 
z historii pisma i w ogóle rozwoju dziennikar
stwa ilustracyjnego, którego inicjatorem był 
właśnie londyński tygodnik. Twórcą pisma był 
księgarz-drukarz i jednocześnie właściciel ma
łej agencji prasowej — 31-letni Herbert Ingram, 
którego od lat intrygowała pasja reformowa
nia, „poprawiania" ówczesnego dziennikar
stwa. Wyrazem owych dążności miał być nowy 
typ tygodnika — posługującego się nie słowem, 
lecz ilustracją. 

1 nr ILN zawierający 30 ilustracji został 
wydrukowany w 26 tys. egz. i mimo wysokiej 
ceny błyskawicznie rozprzedany. Pod koniec 
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roku pismo uzyskało rewelacyjny nakład na 
ówczesne czasy — 60 tys. egz., a w 20 lat póź
niej przekroczyło 310 tys. egz. O sukcesy czy
telnicze wydawca zabiegał stale i wytrwale — 
wokół pisma, które zawsze wyrażało tendencje 
angielskiego społeczeństwa skupiał pierwszo
rzędne pióra i wybitnych rysowników — m. in. 
J. Gilberta, H. K. Browne'a, M. Priora, który 
zilustrował 24 kampanie wojenne i rewolucje. 
Sukcesem światowym stały się ilustrowane re
lacje sześcioosobowego zespołu wysłanego na 
wojnę krymską i na wojnę secesyjną w Ame
ryce Płn. 

Prócz zabiegów o pierwszorzędnych •współ
pracowników H. Ingram stale ulepszał sztukę 
poligraficzną swego wydawnictwa — badał 
możliwości cieniowania reprodukcji drzewory
tów, reprodukowania dagerotypów. Od 1860 
wydawca zaczął korzystać z dobrodziejstw fo
tografii. 

Pismo pozostawało w rękach rodziny In
grama do 1963; po śmierci wydawcy (1860) pis
mem kierowali synowie, od 1900 do 1963 — 
wnuk. Od 1961 Illustrated London News wszedł 
w skład koncernu prasowego Thomsona, (sd) 

WŁOCHY 
Prasa. 

W ostatnich latach prasa przeżywa poważny 
kryzys. Liczba dzienników zmalała od okresu 
powojennego ze 130 na 80. W 57 stolicach pro
wincji (m. in. w liczącej ponad 200 tys. miesz
kańców Padwie) nie ukazują się żadne gazety 
cbdzienne. 

Ogólny nakład dzienników wynosi 5 min 
egzemplarzy, nakład 74 tygodników — 15 min. 

Przyczynę likwidacji wielu tytułów upatruje 
się w konkurencji ze strony telewizji, (pd) 

Reklama 
W 1965 reklama kosztowała 168,5 miliarda 

lirów. Z tego przypadło na prasę 60%, telewi
zję 14%, radiofonię 8%, reszta na reklamę ki
nową (7%) i inną (11%). (pd) 

Neapolitański Ośrodek Radia i Telewizji 
W czasie swej podróży do Włoch przewod

niczący Rady Państwa Edward Ochab oraz to
warzyszący mu doradcy 1 siedemnastoosobowa 
grupa polskich dziennikarzy zwiedzali w Nea
polu miejscowy Ośrodek Radia i Telewizji. 
Twórcami tego pięknego obiektu, który ofi
cjalnie oddany został do użytku z początkiem 
1963, są trzej architekci włoscy: Mario De Ren-
zi, Renato De Martino i Raffaele Contigiani. 

Ośrodek zajmuje łącznie powierzchnię 18 
tys. m2 z czego 10 tys. m2 znajduje się pod 
dachem, a resztę stanowią aleje, place i ogro
dy. Kubatura gmachu wynosi 230 tys. m'. Skła
dają się na nią m. in. ogromne audytorium 
na 1000 miejsc, a także szereg studiów, z któ
rych dwa, o powierzchni 700 m2 należą do naj
większych w Europie. Samo audytorium służy 
zresztą też jako wielkie studio radiowe i tele
wizyjne, a przede wszystkim jako sala kon
certowa, z której transmitować można kon
certy z udziałem autentycznej publiczności. 

Ośrodek neapolitański powstał jako czwarty 
we Włoszech, po Rzymie, Mediolanie i Tury
nie. Podobnie jak się tego spodziewa i ocze
kuje Kraków, uruchomienie pełnosprawnego 
technicznie Ośrodka w Neapolu otworzyło te
mu miastu możliwości stałego udziału w ra
diowych i telewizyjnych programach ogólno
krajowych. M. in. etatową orkiestrą radia 

i telewizji stała się obecnie znana w całym 
świecie neapolitańska orkiestra Alessandro 
Scarlattiego. 

Włoskie Radio i Telewizja jest to przed
siębiorstwo, które podobnie jak linie lotnicze 
„Alitalia", czy zarząd autostrad, podlega zało
żonemu jeszcze w 1933 i bardzo aktywnemu 
ekonomicznie Instytutowi Odbudowy Przemy
słu IRI. IRI jest częścią składową systemu, na 
czele którego znajduje się włoskie Minister
stwo Udziałów Państwowych. Ministerstwu 
podlega szereg instytucji, którym państwo po
wierza określone zadania gospodarcze. IRI jest 
największą z tych instytucji. Kontroluje po
nad 130 przedsiębiorstw, utworzonych na za
sadzie spółek akcyjnych, zorganizowanych 
i kierowanych jak przedsiębiorstwa prywat
ne, (tm) 

ZWIĄZEK RADZIECKI 

Prasa radziecka 
na 50 rocznicę Rewolucji 

Przygotowania do jubileuszu 50-lecia 
władzy radzieckiej znalazły odbicie nia 
stronicach gazet, czasopism, w audycjach 
radiowych i programach telewizyjnych, 
a także we wzmożonej, aktywnej dzia
łalności ' wszystkich ogniw Związku 
Dziennikarzy Radzieckich. Oto garść in
formacji na ten temat, zaczerpniętych 
z prasy radzieckiej, zwłaszcza z miesięcz
nika Zurnalist. 

* 
Komitet Prasy przy Radzie Ministrów Ro

syjskiej Federacyjnej SRR, Zarząd Związku 
Dziennikarzy ZSRR i Centralny Komitet Związ
ku Zawodowego Pracowników Kultury podjęły 
decyzję przeprowadzenia ogólnokrajowego 
konkursu miejskich i rejonowych gazet na 
najlepsze, artystyczne opracowanie szaty gra
ficznej i realizację poligraficzną. Zwyciężą te 
gazety, które przy wysokim ideowym pozio
mie treści będą wyróżniały się oryginalną 
i jednocześnie prostą szatą graficzną, interesu
jącymi i różnorodnymi nagłówkami i rubry
kami, różnorodnością i wysokim poziomem 
ilustracji. Konkurs odbędzie się w dwu tu
rach i zakończy się w grudniu 1967. 

Przygotowaniom do 50-lecia poświęcono П 
plenum Zarządu Związku Dziennikarzy ZSRR, 
na którym omówiono zadania radzieckich 
dziennikarzy. W myśl uchwał, najważniejszym 
z tych zadań w obecnym roku jest dobitne 
ukazywanie historycznych zwycięstw narodu 
radzieckiego, wytrwałe prowadzenie kroniki 
współczesnej epoki na łamach gazet, czaso
pism, w audycjach radiowych i telewizyjnych. 

Postanowiono w jubileuszowym roku zorga
nizować wiele naukowych konferencji, spot
kań, wystaw i tym podobnych imprez central
nych, w Nowosybirsku odbędzie się ogólno
krajowe seminarium dziennikarzy przygotowu
jących naukowe opracowania na temat 50-lecia 
radzieckiej nauki i zadań prasy. Wymianę do
świadczeń związanych z omówieniem zagad
nień 50-lecia będzie miała na celu wycieczka 
aktywu dziennikarskiego do terenowych ogniw 
związku dziennikarzy. 

Wiele przedsięwzięć zaplanowano w dzie
dzinie umocnienia międzynarodowych więzi 

10* 
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między dziennikarzami, zarówno na drodze 
spotkań oficjalnych, jak też roboczo: w bie
żącym roku Związek Radziecki odwiedziła 
duża ilość dziennikarzy z całego świata. 

* 
Rozszerzone Plenum Zarządu Związku 

Dziennikarzy Ukrainy omówiło realizację 
uchwał КС KPZR o przygotowaniach do 50-le-
cia rewolucji. W przyjętej uchwale nakreślono 
środki zmierzające do lepszego naświetlania 
w prasie, radio i TV informacji o jubileuszu. 

* 
Związek Dziennikarzy Białorusi przygotowy

wał do wydania zbiór szkiców o dziennikarzach 
poległych na frontach wojny ojczyźnianej, 
w oddziałach partyzanckich i podziemiu. W re
dakcji gazety Sowietskaja Bielorusija utwo
rzono muzeum, w którym zgromadzono gazety, 
dokumenty, zdjęcia odtwarzające ważniejsze 
wydarzenia w życiu republiki. 

* 
Leningradzkl oddział związku Dziennikarzy 

ustanowił siedem nagród za najlepsze publi
kacje w prasie, radio i TV, poświęcone pół-
wiekowemu jubileuszowi państwa radzieckiego. 

W tamtejszym Domu Dziennikarza zorgani
zowano konsultacje dla pracowników gazet za
kładowych i aktywistów gazet ściennych z za
kresu przygotowania numerów wydań jubile
uszowych. Dla okazania pomocy gazetom re
jonowym postanowiono delegować do redakcji 
tych pism brygady dziennikarskie. 

Związek Dziennikarzy Litwy przygotował 
szereg wydawnictw książkowych poświęco
nych przodownikom pracy. Przystąpiono też 
do organizowania jubileuszowych fotowystaw 
i do wydania w dużym nakładzie republikań
skiego fotoalmanachu. Radio i TV opracowy
wało nowe programy poświęcone 50-leciu go
spodarki radzieckiej. Ponadto zaplanowano 
wycieczkę dziennikarzy do historycznych miej
scowości, gdzie w latach 1913—1919 na Litwie 
ustanowiono władzę radziecką. 

Zarząd Związku Dziennikarzy Kirgijskiej 
SRR organizuje szereg seminariów dziennikar
skich. Wraz z Akademią Nauk i Uniwersyte
tem im. Frunzego, Związek Dziennikarzy przy
stąpił do przygotowania konferencji naukowej, 
poświęconej zagadnieniom rozwoju kirgijskiej 
prasy, radia i telewizji. Ogłoszono konkurs 
na najlepszy reportaż radiowy, audycję oraz 
na najlepszy scenariusz filmowy i telewizyjny. 

Dziennikarze Tadżykistanu przygotowywali 
na jubileusz książkowe wydawnictwa opowia
dań i reportaży. Ogłoszono też konkurs gazet 
republikańskich na najlepsze historyezno-re-
wolucyjne reportaże i opowiadania. 

Bogaty program działania rozwinął Central
ny Dom Dziennikarza. Przeprowadzono wiele 
spotkań, wieczorów, lekcji i seminariów dzien
nikarskich. 

Eksponowano tu w związku z 50-leciem 
Izwiestii dużą fotowystawę korespondentów 
gazety. 

Główny Komitet Wystawy Osiągnięć Go
spodarki Narodowej ZSRR, Ministerstwo Kul
tury i Zarząd Związku Dziennikarzy ZSRR dla 
upamiętnienia jubileuszu władzy radzieckiej 
ogłosili ogólnokrajowy konkurs fotografii arty
stycznej i dokumentalnej. Celem konkursu 
jest pokazanie historycznego, ogólnoświatowego 
znaczenia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej i widocznych sukcesów ZSRR 
osiągniętych w ciągu 50 lat władzy radzieckiej. 
Na zwycięzców konkursu czeka 20 złotych, 
30 srebrnych i 50 brązowych medali z premia
mi pieniężnymi po 200, 100 i 50 rubli. Ponadto, 
dyplomy, (ek) 

Jubileusz „Izwiestii" 

Na drugi dzień po obaleniu caratu, 13 mar
ca 1917 ukazały się Izwiestia, zawierające „De
kret o pokoju" i ,,Dekret o ziemi". Po 50 la
tach jest to druga pod względem nakładu naj
większa gazeta na świecie: drukowana jest 
codziennie w nakładzie 8,6 min egz., jedno
cześnie w 34 miejscowościach. Wyższy nakład 
wśród dzienników ma jedynie Pionierskaja 
Prawda — 9,35 min egz. (pd) 

Agencja Prasowa „Nowosti" 
podsumowała osiągnięcia 

W połowie czerwca 1967 obradowała w Mo
skwie, w sali kremlowskiego teatru, II Wszech-
związkowa Konferencja Organizacji Współza-
łożycielskich radzieckiej społecznej Agencji 
Prasowej ,,Nowosti" (APN). W konferencji 
uczestniczyło ponad 700 delegatów, reprezen
tujących m. in. Związek Pisarzy ZSRR, Zwią
zek Dziennikarzy ZSRR, Towarzystwo „Wie
dza" i Związek Radzieckich Towarzystw Przy
jaźni i Łączności z Zagranicą. Referat spra
wozdawczy o pracy Agencji wygłosił przewod
niczący Zarządu AUN — B. S. Burków. 

Założone w 1961 „Nowosti" prowadzą aktu
alnie wymianę z 70 różnymi agencjami infor
macyjnymi; zespół piszący APN urósł do po
nad 7 tys. ludzi; w oparciu o materiały Agen
cji ukazuje się 47 gazet i czasopism. W jed
nym tylko roku — 1966 „Nowosti" wydały 
w Moskwie i za granicą (także współpracując 
z wydawnictwami zagranicznymi) 200 różnych 
książek i broszur w 28 językach. 

Ze znaczkiem APN ukazało się w tym sa
mym roku 50 tys. artykułów, reportaży, omó
wień i komentarzy w 16 językach, przygoto
wano 114 tys. tematycznych zestawów fotogra
ficznych o ogólnym nakładzie półtora miliona 
egzemplarzy. Materiały z prasy radzieckiej 
kierowane są przez Agencję „Nowosti" do 
6 tys. zagranicznych gazet i czasopism. Już 
w 1967 „Nowosti" rozpowszechniły w wydaw
nictwach zagranicznych 8 tys. artykułów 
z Prawdy, Izwiestii, Sowietskoj Rassii, Kom-
somolskiej Prawdy, Truda i innych wydaw
nictw radzieckich. 

Jak wiadomo, APN wydaje również w ję
zyku angielskim, japońskim i rosyjskim digest 
prasy radzieckiej pt. Sputnik. Aktualnie uka
zał się pierwszy numer tego miesięcznika 
w języku francuskim, (tm) 

Reklama prasy radzieckiej 
Wzrastający z roku na rok eksport prasy 

radzieckiej do przeszło 100 krajów świata wy
maga od „Mieżdunarodnej knigi" — zajmują
cej się tym eksportem — rozszerzania działal
ności informacyjnej i reklamowej. 
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Najbardziej masowym środkiem reklamy, 
wykorzystywanym do prezentacji około 1500 
gazet i czasopism przeznaczonych dla czytel
ników zagranicznych jest prasa, na którą 
przypada przeszło 50°/o wydatków za ogłosze
nia reklarnowo-informacyjne. Należy jednak 
zaznaczyć, że „Mieżdunarodnaja kniga" tylko 
w niewielkim stopniu korzysta z możliwości 
reklamowych prasy zagranicznej. W większo
ści ogłoszenia te są zamieszczane w wydaw
nictwach radzieckich przeznaczonych dla za
granicy. 

Do celów reklamowych za granicą wykorzy
stywane są w szerszym zakresie specjalne wy
dawnictwa reklamowe — katalogi, prospekty, 
ulotki, plakaty itp. Do najważniejszych z nich 
niewątpliwie należy eksportowy katalog Ga
zety i żurnaly SSSR, ukazujący się w pięciu 
językach: angielskim, rosyjskim, francuskim, 
niemieckim i hiszpańskim. Katalog z dokład
nymi danymi o każdym eksportowym tytule 
gazety czy czasopisma rozsyłany jest wszyst
kim firmom zagranicznym, zajmującym się 
kolportażem prasy ze Związku Radzieckiego, 
a także różnorodnym organizacjom gospodar
czym i społecznym. 

W bieżącym roku ukazał się m. in. kntalog 
prasy radzieckiej w Finlandii, w języku rosyj
skim i fińskim. Zawiera on informacje o około 
1000 tytułów gazet 'i czasopism. 

Obok katalogów „Mieżdunarodnaja kniga" 
wydaje różnorodne prospekty dające zagranicz
nemu czytelnikowi informacje i najbardziej in
teresujące wiadomości o radzieckich wyda
niach periodycznych. Do takich m. In. należą 
prospekty w języku angielskim i francuskim 
„Sowietskije nauczno-technicziskije żumały", 
„Gaziety iz SSSR". Prospekty o charakterze 
reklamowo-informacyjnym wydają też bezpo
średni dostawcy prasy eksportowej — wydaw
nictwa radzieckie. Są to m. in. „Energieti-
czeskije żumały", .,Żumały po maszynostroje-
niu" i inne. Prospekt „Żurnały Izdatielstwa 
«Proswieszczenie»" w języku rosyjskim i an
gielskim daje krótką charakterystykę 20 cza
sopism wydawnictwa „Proswieszczenie", takich 
jak Siemja i szkoła, Russkij jazyk w szkole, 
Woprosy psichologii. Oprócz tego wydawnic
twa drukują też ulotki reklamowe, ale jak 
dotychczas jest ich zbyt mało w stosunku do 
potrzeb. 

W ostatnich latach coraz częściej wykorzy
stuje się też radio do propagandy czytelnictwa 
prasy radzieckiej. Na początku bieżącego roku 
w kampanii reklamowej związanej z odnowie
niem prenumeraty na prasę „Mieżdunarodnaja 
kniga" wykorzystała m. in. serię audycji ra
diowych o radzieckich wydawnictwach perio
dycznych, kładąc szczególny nacisk na te, któ
re właśnie w danym kraju uzyskały naj
większą popularność. 

W audycjach reklamowych przeznaczonych 
dla krajów socjalistycznych, gdzie język ro
syjski jest już bardzo powszechny, szerzej 
reklamuje sie gazety i czasopisma w jeżyku 
rosyjskim, nie pomijając jednak wydań ra
dzieckich ukazujących się w języku danego 
kraju. Np. w audycjach dla polskich radio
słuchaczy propagowano gazetę Czerwony 
Sztandar i czasopismo Kobieta radziecka, uka
zując« się w języku polskim w Litewskiej SSR, 
a w audycjach dla Mongolskiej Republiki Na
rodowej gazetę Burjat Unen i czasopismo Baj-
aat w języku burjackim, drukowane w Ułan-
-Ude. 

W radiowych programach reklamowych dla 
krajów kapitalistycznych szczególną uwagę 
poświecą sie wydawnictwom periodycznvm 
w językach obcych. Np. japońskim czytelni
kom nrzekazywana jest szczegółowa charakte
rystyka czasopism Sowietskij Sojuz i So-
wietskaja żenszcyna w jeżyku j^nońskim 
i angielskim. Jedna z audycji reklamowych 

informowała o nowym czasopiśmie, ukazują
cym się w bieżącym roku — Russkij jazyk za 
rubieżom. 

Z zagranicznych programów telewizyjnych 
radzieckie organizacje handlu zagranicznego, 
m. in. „Mieżdunarodnaja kniga" właściwie nie 
korzystają z dwóch przyczyn: reklamowe pro
gramy telewizyjne są bardzo drogie, a ponadto 
wiadomo, że reklama z krajów socjalistycz
nych w tym środku przekazu przyjmowana 
jest bardzo niechętnie. 

Znacznie lepiej natomiast przedstawia się 
zagraniczna reklama filmowa. Nierzadko na 
ekranach zagranicznych kin pojawiają się 
krótkie 2—5 minutowe reklamówki. Niektóre 
z nich zostały wykonane na zamówienie 
„Sojuzpieczati" — (Zarządu Głównego Kolpor
tażu Prasy Ministerstwa Łączności) — z prze
znaczeniem reklamowania prasy na rynku 
wewnętrznym. Do takich należą: Sojuzpieczat 
predlagajet (o naukowo-popularnych czaso
pismach), Nowosti w żurnałach (o czaso
pismach krajów socjalistycznych), Dlja Was 
romantiki (o czasopismach młodzieżowych). 

W bieżącym roku studio filmowe „Film-eks-
port" przygotowało dla „Mieżdunarodnoj kni-
gi" jeszcze jedną reklamówkę krótkometrażo-
wą przeznaczoną dla widzów Indii. Zurnaly So
wletskij Sojuz i Sowietskaja żenszczyna. 

Korzystając z uczestnictwa w międzynaro
dowych targach księgarskich w Warszawie, 
Belgradzie, Frankfurcie nad Menem i innych 
tego rodzaju imprezach „Mieżdunarodnaja 
kniga" obok reklamy książek organizuje re
klamowe stoiska prasy radzieckiej. Z innych 
form reklamy coraz szerzej stosuje się upo
minki w postaci kalendarzyków, notatników 
i innych drobnych przedmiotów, (ek) 

Korespondent „Washington Post" 
Od wiosny 1967, po dwuletniej przerwie, 

Washington Post ma znów swego przedstawi
ciela w Moskwie. Został nim Anatole Shub, do
tychczasowy korespondent tego dziennika 
w Bonn. Poprzedni przedstawiciel Washington 
Post w Moskwie, Stephen Rosenfeld, został 
wydalony z ZSRR w 1965. (wp) 

Rozwój radiofonii przewodowej 
W wieku telewizji i tranzystorowych odbior

ników radiowych, w ZSRR nie straciła znacze
nia radiofonia przewodowa — przeciwnie, po
stanowienia Komitetu Centralnego KPZR 
zmierzają do przyspieszenia jej rozwoju i bar
dziej efektywnego wykorzystania w pracy po
litycznej i kulturalno-oświatowej. 

Obecnie w ZSRR istnieje 37 milionów od
biorników radiofonii przewodowej, z czego po
nad 17 milionów na terenie wsi. Średnio na 
100 rodzin przypada 52 radioodbiorniki. 

W postanowieniach КС KPZR zaznacza się, 
że w radiofonii przewodowej, zwłaszcza 
w wiejskich okręgach widoczne są poważne 
niedociągnięcia. Większość zaludnionych miej
scowości dotąd jeszcze nie zradiofonizowano, 
a wiele radiowęzłów pracuje niezadawalająco. 

W związku z tym Ministerstwo Łączności 
ZSRR zostało zobowiązane do przedsięwzięcia 
energicznych kroków w kierunku dalszego 
udoskonalenia technicznych środków przekazu, 
mogących zabezpieczyć wielokanałowy prze
kaz audycji, w pierwszej kolejności w stolicach 
poszczególnych republik i w ważniejszych cen
trach przemysłowych. 

Komitetom radiowym i telewizyjnym przy 
Radzie Ministrów ZSRR i Radzie Ministrów 
Republik Związkowych poruezono zabezpieczyć 
trójkanałowy przekaz odpowiednimi progra-
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mami. W przekazie pierwszego kanału prze
widziany jest program ogólnokrajowy, dru
gim przekazywane będą audycje moskiewskie
go programu informacyjnego „Majak", w trze
cim natomiast — programy republikańskie 
i inne cieszące się największą popularnością. 

Ministerstwo Handlu zabezpieczy ze swej 
strony organizację sprzedaży abonentowych 
odbiorników wszystkich klas w ilości zaspo
kajającej popyt. 

Radiofonia przewodowa — jak uzasadnia się 
powyższe decyzje — posiada zalety, które po
zwalają jej konkurować z radiem: obok wy
sokiej jakości odbioru, braku zakłóceń, poważ
nym walorem jest możliwość instalowania 
radiowęzłów w niezelektryfikowanych wiej
skich osiedlach, bazując na wîasnej elektro-
sieci. Radiogłośniki są proste w obsłudze i nie
zawodne. Natomiast sam system przekazu 
przewodowego odznacza się ekonomicznym 
wykorzystaniem energii elektrycznej. 

Przewiduje się, że wprowadzany obecnie 
trójkanałowy przekaz audycji zyska sobie dużą 
popularność wśród odbiorców. Dotychczas bo
wiem istniejąca sieć przekazuje tylko jeden 
program. Przy pomocy specjalnej aparatury 

linię tę można „zagęścić", to znaczy jednocze
śnie z programem podstawowym przekazywać 
jeszcze dwa inne. Doświadczenia wykazały, że 
nowe trójkanałowe odbiorniki zapewniają wy
soką jakość dźwięku. Zewnętrznym wyglądem 
przypominają one małe przenośne radia. Dla 
zainstalowania w budynkach takich jak: ho
tele, szpitale, sanatoria, opracowano wspólne 
urządzenie odbiorcze na 100 odbiorników. 
Aparatura nadawcza obsługuje jednocześnie 
30—40 tys. abonentów. Zainstalowano ją już 
w 80 miastach kraju. 

Rozwój wieloprogramowych audycji radio
fonii przewodowej do tej pory hamowany był 
przez ograniczoną produkcję tanich i wysokiej 
jakości trój kanałowych odbiorników głośniko
wych. Zgodnie z postanowieniami КС KPZR 
przemysł radiowy rozpoczyna masową pro
dukcję w drugiej połowie bieżącego roku. 

Wieloprogramowe audycje stwarzają duże 
możliwości przed lokalnymi radiokomitetami. 
W wielu rejonach kraju obok stacji radiowych 
o zasięgu ogólnokrajowym można będzie prze
kazywać siecią przewodową programy ściśle 
lokalne, (ek) 
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Мария Б о р у ц к а я - А р ц т : Популяризация права средствами массовой пе
редачи. 

Проблема популяризации права средствами массовой передачи обсуждается 
представителем юридических наук, доцентом Ягеллонского университета в Кра
кове. Популяризация права — это средство для достижения определенной цели, 
т. е. действенности права, ибо основным условием этой действенности является 
знание права. В работе обсуждаются более узкие и более широкие пределы 
популяризации права. В первом, более узком смысле, помещается популяриза
ция определенных правовых норм и институтов, помощь в понимании право
вых положений. В более широких пределах — то, что молено бы определить 
термином „правовая культура", охватывающим также оценки и отношение 
к праву, отношение к правонарушениям и т. п. Определение более широких 
либо же более узких пределов популяризации права в значительной мере решает 
о подборе соответствующих мер воздействия. 

В следующей части статьи обсуждаются меры и формы воздействия, приме
няющиеся средствами массовой передачи в Польше. Затем обсуждаются работы 
как по определению „правосознания" общества, так и по определению действен
ности применяющихся средств популяризации права. 

В заключение формулируются выводы, определяются задачи популяризации 
права (начиная с информирования о действующих правовых нормах и их тол
кования и кончая составлением некоторых общественных диагнозов). Затем 
называются средства для реализации этих задач (их „формы" и „виды" — сооб
щения, коммюнике, анкеты, конкурсы, дискуссии и т. п.), рассматриваются обстоя
тельства, которые необходимо учитывать при подборе средств массовой пере
дачи, способы подбора „партнеров" в акции популяризации права. Конечный 
постулат статьи: развернуть более широкие научно-исследовательские работы 
по изучению проблематики популяризации права. 

Витольд Д о б е к и й , Барбара К а л а м а ц к а я : Проблемы содержания и ра
бочей лаборатории вечерних газет. 

Кроме Варшавы, где издаются 2 вечерние газеты, в 8 крупных городах Поль
ши *) издаются популярные вечерние газеты. Это, как правило, одна из трех 
либо двух газет, издающихся в этих городах. 

В настоящей статье представлены результаты изучения 8 вечерних газет, 
являвшиеся предметом обсуждения и изучения Редакционным отделом издателя 
этих газет — Правления Рабочего издательского кооператива „Праса". Задача 
этих работ заключалась в определении общих, образцовых черт вечерних газет; 
в определении места вечерних газет среди других газет, выходящих в этом 
лее городе (как правило, выходит еще одна газета — орган партии, а также 
утренняя газета информационного типа). Третий вопрос для изучения — это 
получатель, т. е. читатель вечерних газет. Две первые проблемы решались путем 
изучения содержания 8 газет, кроме этого использовались результаты работ по 
исследованию читаемости, проводившиеся Печатоведческим центром. 

*) Начиная с апреля 1967 года, выходит девятая газета такого типа, однако она не охваты
валась исследованиями, представленными в настоящей статье. 
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Значительная часть статьи посвящена обсуждению результатов анализа со
держания по следующим вопросам: основное содержание; отношение местной 
тематики к международной и всепольской тематике; зарубежная тематика; 
всепольская тематика; местная тематика. На основании этого анализа делается 
вывод о том, что вечерние газеты насыщены экономическими вопросами и круп
ной политикой. Все прочие области жизни редакции газет рассматривают глав
ным образом в местном аспекте; эти проблемы считаются редакциями более или 
менее второстепенными, сопутствующими лишь главным течениям. Эти газеты 
отнюдь не гонятся за сенсацией, наоборот — даже избегают ее. 

От утренних газет вечерние газеты отличаются более динамическим графи
ческим оформлением, но по крайней мере 3А основного материала и вся инфор
мация о репертуаре театров, кинотеатров и о прочих мероприятиях идентичны 
в утренних в вечерних газетах. Такое повторение и дублирование обоих типов 
газет вызывает сомнения. Даже, если принять, что половина читателей вечер
них газет не читает утренних. Статья завершается выводами о том, что следует 
более точно определить особый, свойственный вечерним газетам образец, отлич
ный от утренних газет. 

Ян Ш е в ч и к , Ирена Т е т е л ё в с к а я : Воспитательные элементы на страни
цах журнала „Панорама Пулноцы". 

Настоящая статья представляет собой анализ содержания 52 очередных но
меров еженедельного журнала „Панорама Пулноцы" (цветной, иллюстрирован
ный журнал Северной Польши), проводившийся с точки зрения воспитатель
ных достоинств журнала. Работа проводилась упрощенным способом из-за огра
ниченного срока, определенного заказчиком. Единицей измерения было при
нято считать отдельную статью, с одновременным делением их по категориям: 
„малая" (до 1U полосы), „средняя (около */г пососы), „большая" (1—2 полосы). 
Применялась разработанная специально для проведения рассматриваемых работ 
концепция изучения сущности и структуры воспитательного процесса, а также 
состоящая из 8 пунктов система деления по категориям, соответствующая основ
ным, определенным фазисам этого процесса. 

Анализ показал, что журнал „Панорама Пулноцы" — это не просто развле
кательный журнал, что он ставит перед собой большие воспитательные задачи, 
что это общественный журнал (из 1179 статей и заметок — 978, т.е. вЗ^о; из 16 
полос отдельного номера 13 оказались в какой-то степени посвященными воспи
тательным проблемам). Еженедельник „Панорама Пулноцы" предназначен 
прежде всего для интеллигенции в широком смысле этого слова. Из восьми упо
минавшихся выше категорий на первое место — с точки зрения количества 
и величины высказывания — выдвинулась популяризация культурных цен
ностей, затем — ознакомление и вовлечение читателя в общественную жизнь 
района и страны, развитие и читателе национального сознания и подчеркива
ние роли труда в жизни страны. Потом идет ознакомление читателя с жизнью 
людей всего мира, пропагируются классовая солидарность, положительные 
черты характера. Наконец, журнал воспитывает читателя, обучая способам куль
турного проведения свободного времени, досуга. 

Януш М а ц и а ш е к , Ян M а л и к : Распространение партийных газет. 
Предмет настоящей статьи — это количественное, снабженное таблицами 

и картами, описание польского газетного рынка в области партийных газет 
(органов Воеводских комитетов ПОРП и центрального органа ЦК ПОРП). Пред
ставленные здесь результаты работ являются фрагментом более обширного 
труда „Атлас распространения печати". Основное внимание концентрируется 
на решении двух вопросов: 

— каков относительный уровень потребления партийных газет, определяю
щийся количеством проданных экземпляров данного тиража в пересчете 
на 100 жителей данного района; 

— выступила ли данная продажа газет в условиях полностью удовлетворен
ного спроса, или же имеем дело всего лишь с частичным удовлетворением 
этого спроса и необходимы ли дополнительные тиражи? 
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В статье представлен исследовательский метод, которым пользовались авторы, 
коренным образом отличающийся от применявшихся до сих пор методов изу
чения газетного рынка, проводившегося как аппаратом по распространению прес
сы, так и газетными издательствами. Основная черта этого метода заключается 
в введении показателей: 1) пределов продажи водвратов и продажи полной 
(процентное отношение полной продажи в данном районе к общей продаже); 
2) интенсивность продажи (количество проданных экземпляров, приходящихся 
в среднем на 100 лечовек); 3) густота размещения пунктов по продаже газет т.е. 
количество пунктов по продаже газет в среднем на тысячу потенциальных 
покупателей). Эти показатели применялись в городах и поселках городского 
типа, которые были разделены иа 10 классов в зависимости от количества жи
телей. Деревни и села делились на 3 класса, в зависимости от процента насе
ления, занимающегося сельским хозяйством. 

В отличие от применявшихся до сих пор аппаратом по распространению 
прессы методов изучения продажи за декаду, учитывались данные за один 
день, характеризовавшийся самым высоким количеством полученных экземпля
ров в будничные дни (за исключением понедельников, так как тогда широко 
обсуждается спортивная тематика, нетипичная для прочих дней). Кроме того 
учитывалось количество получаемых субботне-воскресных изданий. В пользу 
того, чтобы рассматривать только один день, говорил прежде всего синтетизи-
рующий характер работы. 

К описанию результатов работы и обсуждениям приложено 90 таблиц и 18 
карт, иллюстрирующих рассуждения автора. Публикующаяся статья представ
ляет собой резюме упомянутого выше труда. 

К 50-летию Октябрьской революции 
Журналисты-поляки, участники Октябрьской революции и гражданской войны 
в России. 

В статье представлены 14 биограмм, выбранных из энциклопедического изда
ния „Книга поляков — участников Октябрьской революции 1917—1920", под
готовленной к печати Отделением истории партии при ЦК ПОРП — за исклю
чением биографий наиболее выдающихся лиц, как то: Феликс Кон, Юлиан 
Мархлевский и др., которые также занимались публицистической деятельностью. 

Эдвард К а м и н с к и й : Советская печать 1917—1967 гг. (Статистически-инфор
мационный очерк). 

На основании официальных статистических источников и данных, публико
вавшихся в специальных изданиях, в статье представлен нынешний этап раз
вития печати в СССР по сравнению с издательством газет и журналов в царской 
России, а также за 50 лет существования советской власти. 

В настоящее время на 100 жителей Советского Союза приходится 51,7 экземп
ляра газет, и Советский Союз занимает в этом отношении первое место в мире. 
В производстве журналов Советский Союз уступает еще некоторым странам, но 
темпы роста в этой области превышают наиболее развитые капиталистические 
страны. Итак, например, разовый тираж увеличился с 81 млн. экземпляров 
в 1965 году до 125 миллионов в 1967 году. 

Только в этом году количество подписчиков прессы увеличилось на 25 мил
лионов, разовый тираж достигает в настоящее время 250 миллионов экземпляров, 
превышая количество жителей СССР. 

О пределах читаемости печати может свидетельствовать следующее срав
нение: до революции на всей территории Камчатки выписывалось всего лишь 
20 экземпляров газет и 10 журналов, в настоящее же время там продается 428 
тысяч экземпляров разового тиража. Памир получал когда-то всего 7 экземпля
ров газет, в настоящее время в эту высокогорную страну поступает свыше 62 
тысяч газет и журналов, в том числе 43 тысячи на национальных языках 
местного населения. 

После краткого обсуждения фактов из истории русской прессы в статье 
представлено развитие центральной печати, печати союзных республик, 
специальных газет и печати на иностранных языках, предназначенной для 
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зарубежных читателей. В заключение рассматривается полиграфическая база 
печати, аппарат по ее распространению, а также представляются планы раз
вития полиграфической промышленности в СССР. 

МАТЕРИАЛЫ 
По случаю Международного года туризма. 
Збигнев М и к о л а й ч а к : Роль туристической прессы в социалистической 
стране. 

Настоящая статья это сокращение вступительного доклада, прочитанного 
в мае 1967 года в Варшаве на международном симпозиуме, посвященном туристи
ческой прессе социалистических стран. Это была первая встреча такого рода — 
она состоялась по случаю 50 годовщины Великой Октрябрьской социалистической 
революции и Международного года туризма. В симпозиуме принимали участие 
представители туристических газет и журналов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, 
Советского Союза, Чехословакии и Югославии. Инициатором и организатором 
симпозиума была редакция еженедельного журнала „Святовид" в Варшаве. 

В статье обсуждается роль туристической печати на основании опыта редак
ции журнала „Святовид". Автор статьи — главный редактор этого журнала. 

Тадеуш Б е д н а р с к и й : Туристически-краеведческая журналистика в Польше. 

Библиографически-информационный очерк, представляющий начало поль
ской туристической и краеведческой прессы. Первый польский периодический 
журнал, ежемесячник „Дзенник подружы лондовых и морских" издавался 
в Варшаве в 1827 году. Очерк завершается 1914 годом. До этого года на польских 
землях выходил 21 журнал, посвященный туризму и краеведению. 

SUMMARY 

Maria B o r u c k a - A r c t o w a : Popularization of Law by the Mass Communica
tion Media. 

The problem is discussed by a lady representative of law science who is a docent 
at the Cracow University. To begin with she writes since that the efficacy of law 
is conditioned by the knowledge of it, the popularization of law serves as the means 
of reaching the aim i.e. the law efficacy. The authoress points to narrower and 
broader ranges of law popularization. The first, narrower range, comprises the 
popularization of some defined norms and legal institutions, the help in understan
ding the regulations; the broader one — that what might be defined as „legal cul
ture" and what also comprises the evaluations of law and the attitudes to law, the 
perceptibility to law infrigements etc. The setting of broader or narrower limits 
of law popularization influences to a high degree the choice of the ways of action. 

Further in her article the authoress discusses those very ways and forms of 
action applied by the mass communication media in Poland. She also writes of the 
conducted researches wnich may on one side define the degree of community's 
legal conscience, and on the other one — the efficacy of the applied means of law 
popularization. 

Finally, the authoress formulates her conclusions. She defines the aim the law 
popularization may have (from information on the obligatory laws and explanations 
of them — to the making of some social diagnoses) and shows the means by which 
it may be done (names the „forms", „genres" — from a communique to an inquiry, 
competition, discussion). Next she writes what circumstances ought to be considered 
in making the choice of mass communication media, and how the „partners" in 
the action of law popularization ought to be selected. Final posulate: to undertake 
broader research on the problems of law popularization. 
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Witold D o b s k i , Barbara K a ł a m a c k a : The Question of Contents and Field 
Activities of the Afternoon Dailies. 

Except Warsaw, where 2 afternoon dailies are published, popular newspapers 
appear in the afternoon hours in eight other big Polish towns *). Usually one of the 
two or three dailies published in those towns is an afternoon paper. 

The authors present the results of a research on eight afternoon papers which 
were the subject of studies at the editorial department of the publisher i.e. at the 
Central Board of the Workers' Cooperative Prasa. The aim of research was to define 
model features of the afternoon papers; to define their place in a complex of other 
papers published in the same town (besides them in each of those towns is usually 
published a party paper and a morning newspaper). The third research problem is 
the recipient, the reader of afternoon papers. To find the reply to the first two 
questions a content analysis of those 8 dailies had to be made. Besides, the results 
of readership studies conducted by the Press Research Centre were also used. 

The major part of article discusses the results of content analysis in the follo
wing groups: fundamental contents; local themes as compared with the national 
and foreign ones; national and foreign affairs; local affairs. The authors come to 
the conclusion that the afternoon papers are filled with ecenomical questions and 
big politics. All other domains are seen by the editors only in their local aspect; 
they follow only the basic currents teating the rest more or less marginally. By 
no means are those papers after the big news or sensations; on the contrary — 
they avoid them. 

What distinguishes them from the morning papers is their slightly more dynamic 
graphical layout; yet, at least 75,;Vo of their basic themes and the whole sphere of 
the repertoire and show sections is identical with those of the morning papers. 
Such a duplicating of both types must evoke some reservations even if one accepts 
that 50'% of readers do not read the morning papers. In their conclusions the 
authors stress the need to define a proper model of afternoon papers, more distinct 
from the one of the morning papers. 

Jain S z e w c z y k , Irena T e t e l o w s k a : Educative Contents in the Columns 
of Panorama Północy. 

This study represents a contents analysis of the 52 successive issues of an 
illustrated weekly colour magazine Panorama Północy (Panorama of the North), 
made from the angle of noting the educative qualities of that magazine. The rese
arch was made in a simplified manner because of the time limits set by the 
orderer. Therefore as a unit for calculations was accepted each individual press 
statement treated at the same time as a quantity, in the categories „small" (up to 
V4 th of a page), „medium" (ab. V2 of a page) and „big" (1—2 pages). For the purpose 
of the research was used a specially worked out conception of the essence and 
structure of educative process and an 8-point system of categories corresponding 
with the selected basic phases of that process. 

The analysis showed that Panorama Północy is not only an entertainment-type 
magazine, but a socially commited one — with great educative ambitions (978 of 
all 1179 statements i.e. 83'%; ab. 13 out of 16 pages of a single issue were not educa-
tively indifferent). Panorama may be also presented as a weekly of intelligentsia, 
in a broad sense of that word. Out of the eight above mentioned categories the 
first place, as far as the numbers and quantities of statements are concerned, 
occupies the popularization of cultural values, followed by the materials introducing 
the reader to the public life of the region and country, developing the national 
conscience and accentuating the role of labour in the regional and national life. 
Next in sucession come the articles acquainting the readers with the life of people 
all over the world, teaching class solidarity, propagating the character values and 
finally educating by teaching how to spend free time in a cultural way. 

Janusz M a c i a s z e k , Jan M a l i k : Distribution of the Party Dailies. 
The subject of that work is to make a quantitative description, illustrated with 

tables and maps, of the Polish press market in the way of party dailies — the 

*) Since April 1967 the ninth paper of this type has been appearing; it has not been examined 
in the research presented by the authors. 
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organs of the central committee and provincial committees of the Polish United 
Workers' Party. The results presented here represent the fragment of an ampler 
work entitled Press Distribution Atlas. The authors focus their attention primarily 
on two questions: 

— what is the relative level of market consumption (comissionary) of the party 
dailies, measured by the sold number of one edition copies per 100 inhabitants 
of a given region; and 

— did the level of newspapers' consumption, reached with a given circulation 
appear in a condition when the demand was fully satisfied of was it only 
a partial fulfillment in which case an increase in circulation is necessary? 

Looking for an answer to those questions the authors present a research method 
adopted by them; it differs in substance from the market analysis methods thus 
far applied by the distribution and publishing bureaus. An essential feature of 
that method is the introduction of indexes: 1. the range of full sale (relation in 
percentage of the full sale of a given region to the sale in total); 2. intensity 
of sale (number of sold copies per appr. 100 persons); 3. condensation of the sale-
-points network (the number of sale-points per appr. 1000 potential buyers). Those 
indexes were applied in the towns and settlements divided into 10 classes in accor
dance with the number of inhabitants. Country hamlets were divided into 3 classes 
according to the percentage of inhabitants making their living with farming. 

Contrary to the methods so far used by the distribution bureaus which were 
presenting the sale results of each decade, the authors accepted as a basis the data 
of one day characteristic for the highest allotment in the weekdays (except Mon
days on acocunt of the sports themes not typical for other days). Besides, they took 
into consideration the allotments of weekend editions. The choice of a single day 
was first of all favoured by the work's synthetizing character. 

50th Anniversary of the October Revolution 

Polish Journalists, Participants of the Revolution and Civil War in Russia 
14 biograms chosen from an encyclopaedic publication The Book of Poles — 

participants of the Revolution 1917—1920, prepared for publishing by the Party History 
Study of the Central Committee of the PUWP. In the selection were not included 
the biographies of better known Polish fighters of the October Revolution such as 
Feliks Kon, Julian Leszczyński or Julian Marchlewski who had been also engaged 
in journalistic work. 

Edward K a m i ń s k i : Soviet Press 1017—1920. A Statistical and Informational 
Outline. 

Using the official statistical sources and the data published in specialistic jour
nals, the article presents the contemporary stage of press development in the USSR, 
comparing it with the newspapers and periodicals production in the Tsarist Russia 
and in the course of the 50 years of Soviet rule. 

Today there are 51,7 copies of newspapers per 100 inhabitants of the Soviet Union 
which thus occupies in that respect the first place in the world. In the production 
of periodicals the USSR is still behind some other countries but the rate at which 
that production increases surpasses today the most developed capitalistic countries. 
And thus e.g. the single circulation of periodicals increased from 81 million copies 
in 1965 to appr. 125 million in 1967. 

Only in this year the number of press subscribers increased by 25 million and 
the press circulation reaching now 250 million copies surpassed the number of So
viet Union's inhabitants. 

The range of press readership may be illustrated by the following comparison: 
before the revolution, in the whole territory of Kamczatka were subscribed only 
20 copies of newspapers and 10 periodicals. Today 428 thousand copies of one single 
circulation are distributed there. Pamir were formerly reaching only 7 thousand 
of newspaper- copies; today that mountainous country is supplied with more than 
62 thousand newspapers and periodicals, 43 of them in local language. 

Having reminded the reader of some facts from the Russian press history, the 
author discusses consecutively the development of central press, press of the 
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Union's republic, specialistic papers and press published in foreign languages for 
the foreign readers. The article discusses also the present state of polygraphic and 
dispatching base and the plans of its development in the coming years. 

MATERIALS 

On the Occasion of the International Year of Tourism 
Zbigniew M i k o ł a j c z a k : The Role of Tourist Press in a Socialist Country. 

Preliminary report delivered in Warsaw in May 1967 at an international sympo
sium of the tourist press editors of socialist countries. The meeting was the first 
one of this kind and the occasion for it was the 50th anniversary of October Revo
lution and the International Year of Tourism. In the meeting took part the repre
sentatives of tourist periodicals from Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic 
Republic, Hungary, Poland, Soviet Union and Yugoslavia. The symposium was 
initiated and organized by Światowid weekly, Warsaw. The author of the report 
is the chief editor of that weekly. 

The report discusses, on the basis of experience gained by Światowid editors, 
the role of tourist press. It is published here in an abbreviated form. 

Tadeusz Z. B e d n a r s k i : Polish Tourist Press 

A bibliographic and informational outline presenting the beginnings of Polish 
tourist press. The frist Polish periodical founded with the aim of publishing travel 
narratives was the monthly Dziennik Podróży Lądowych i Morskich (The Diary 
of Land nad Sea Travels) published in Wjarsaw in 1827. The author closes his 
outline with the date Г914. Up to that time 21 titles of tourist periodicals appeared 
on the Polish territories. 

RÉSUMÉ 

Maria B o r u c k a - A r c t o w a : La vulgarisation du droit par les grands moyens 
de diffusion 

Ce problème est étudié par une représentante de la science de droit, maître de 
conférences (docent) à l'Université de Cracovie. Elle dit d'abord que la vulgarisation 
du droit n'est qu'un moyen visant le but qui est l'efficacité du droit, car la condition 
de l'efficacité du droit est sa connaissance. L'auteur indique qu'on peut limiter 
la vulgarisation du droit à la connaissance des normes et institutions de droit en 
vue d'aider à comprendre les prescriptions, ou bien l'élargir en lui proposant com
me but une certaine „culture de droit" ce qui devrait comprendre des appréciations 
et des attitudes devant la loi et une sensibilité à tout ce qui y porte atteinte. Cette 
limitation ou ce élargissement de la vulgarisation du droit décident en grande 
partie du choix des moyens d'action. 

Dans la suite de son article l'auteur parle de ces moyens et des formes d'action 
par les grands moyens de diffusion appliquées en Pologne. Elle parle aussi des 
enquêtes à faire qui permettraient de déterminer d'un côté le degré de la „conscien
ce juridique" de la société, de l'autre l'efficacité des moyens de vulgarisation 
employés. 

L'auteur formule ensuite ses conclusions. Elle définit le but que peut avoir la 
vulgarisation du droit (depuis une simple information sur les normes de droit 
obligatoires et l'explication de ces dernières jusqu'à certains diagnostics sociaux). 
Elle indique les moyens qui permettent de les réaliser (elle énumère les „formes" 
et les „genres": une enquête, un concours, une discussion). Elle dit ensuite quelles 
circonstances doivent être prises en considération quand on choisit le moyen de 
diffusion et comment choisir les „partenaires" pour l'action de la vulgarisation 
du droit. Postulat final: nécessité d'entreprendre des recherches à plus vaste échelle 
sur les problèmes que pose la vulgarisation du droit. 
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Witold D o b s k i , Barbara K a ł a m а с к a: Problèmes du contenu et des procédés 
des journaux du soir 

A part Varsovie où l'on publie 2 journaux du soir, 8 autres grandes villes polo
naises *) ont leurs journaux populaires qui paraissent dans la soirée. C'est ordinaire
ment l'un des deux ou des trois journaux publiés dans ces villes. 

Les auteurs présentent dans cet article les résultats des études faites au sujet 
de 8 journaux du soir, par le service de rédaction de leur éditeur qui est la „Coopé
rative Ouvrière d'Edition „Prasa". Ces études avaient pour but: 1) de définir les 
caractères modèles communs des journaux du soir; 2) de déterminer la place de 
ces journaux dans l'ensemble de la presse publiée dans la même ville (on y publie 
ordinairement aussi un journal organe du parti en un journal d'information parais
sant le matin); 3) de connaître le lecteur. On a cherché la réponse aux deux premiè
res questions dans l'analyse du contenu des huit journaux. On s'est servi en outre 
des résultats des recherches sur la lecture et les lecteurs poursuivies par le Centre 
des Recherches sur la Presse. 

La plus grande partie de l'article est consacrée à l'examen des résultats de l'ana
lyse du contenu classé cofmme suit: 

1) sujets généraux; 
2) sujets d'intérêt local en égard à ceux qui concernent le pays et l'étranger; 
3) questions étrangères; 
4) questions touchant le pays; 
5) questions d'intérêt local. 
Les auteurs de l'article arrivent à la conclusion que les journaux du soir sont 

imprégnés de problèmes économiques et de la grande politique. Les rédactions ne 
voient les autres domaines de la vie que dans leur aspect local; ceux-ci ne font 
qu'accompagner les principaux grands courants en marges desquels ils sont notés. 

Ces gazettes ne cherchent guère le sensationnel; elles le fuient même. Elles se 
distinguent des journaux du matin par une composition graphique plus dynamique, 
cependant 75% du contenu général et toute l'aire d'information sur le répertoire et 
sur toutes sortes de manifestations sont identiques dans les journaux du matin 
et dans ceux du soir. Cette répétition, ce parallélisme de deux types de journaux 
suscitent quelques réserves, même si l'on admet que la moitié des lecteurs des 
journaux du soir ne lisent pas les journaux du matin. Dans leurs conclusions les 
auteurs proposent la réalisation d'un modèle distinct de ces journaux, différent 
de celui des journaux du matin et mieux approprié à leur fonction. 

Jan S z e w c z y k , Irena T e t e l o w s k a : Les valeurs éducatives de „Panorama 
Północy" („Panorama du Nord") 

Cette étude donne une analyse des contenus de 52 numéraux successifs du hebdo
madaire Panorama Północy („Panorama du Nord") qui est un magazine illustré en 
couleurs. Cette analyse est faite au point de vue des valeurs éducatives. On a fait 
des recherches d'une manière simplifiée à cause de la limite de temps designée par 
le mandataire. On a accepté comme unité de dénombrement un article traité en 
même temps comme une grandeur dans les catégories suivantes: 1) „petite" (jusqu'à 
lU de colonne), 2) „moyenne" (à peu près V2 colonne), 3) „grande" (1 à 2 colonnes). 
On a élaboré une conception spéciale de l'essence et de la structure du processus 
de l'éducation. On a créé aussi un système de 8 catégories qui correspondent aux 
principales phases distinctes de ce processus. On a constaté que Panorama Północy 
est non seulement un magazine de distraction, mais aussi un périodique engagé sur 
le plan social, avec beaucoup d'ambitions éducatives (sur 1179 articles 978 c'est-à-
-dire 83'% ne sont pas indifférents du point de vue éducatif, de même que 13 sur 
16 colonnes d'un numéro particulier. Panorama est un hebdomadaire des classes 
instruites au vaste sens du mot. Parmi les 8 catégories mentionnées ci-dessus celle 
qui prend la première place du point de vue du nombre et de la grandeur des 
articles c'est la propagation des valeurs culturelles; ensuite vient l'initiation du 
lecteur à la vie publique de la région et du pays, le développement de la conscience 
nationale et l'accentuation du rôle du travail dans la vie de la région et de la na-

J) Depuis le mois d'avril 1967 paraît le neuvième journal de ce genre qui n'a pas été pris 
en considération par les auteurs de l'article. 
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tion. Ce n'est qu'ensuite que l'hebdomadaire montre la vie des hommes dans le 
monde entier, enseigne la solidarité des classes, propage les valeurs du caractère 
et éduque en enseignant la culture des loisirs. 

Janusz M a c i a s z e k , Jan M a l i k : Distribution des journaux — organes du 
parti 

Dans cet article les auteurs présentent les résultats de l'analyse de la distribution 
des journaux — organes des Comités de Voïvodie et de l'organe central du Parti 
Ouvrier Unifié Polonais. Cet article illustré par des planches et des tableaux stati
stiques est un fragment d'une plus grande étude intitulée „Atlas de la distribution 
de la presse". 

L'analyse des auteurs porte sur deux problèmes principaux: 
1) quel est le niveau relatif de consommation de ces journaux — organes du parti 

mesuré selon la quantité d'exemplaires d'un tirage vendus pour 100 habitants de la 
même région; 

2) le niveau de consommation de ces journaux satisfait-il, par rapport au tirage, 
en partie ou entièrement la demande; faut-il augmenter le tirage? 

En cherchant la réponse à ces deux questions les auteurs présentent la méthode 
qu'ils ont adoptée et qui est entièrement différente de la méthode appliquée jusqu'à 
ce temps par le service de distribution ainsi que par les éditions de presse. 

Ce qui caractérise cette méthode c'est qu'elle introduit 3 indices: 1) l'importance 
de la vente avec la possibilité de retour (le pourcentage de la vente complète d'une 
région par rapport à la vente générale); 2) l'intensité de la vente (le nombre d'exem
plaires vendu sur 100 personnes); 3) la densité du réseau des points de vente (le 
nombre de points de vente pour 1000 acheteurs potentiels). On a appliqué ces 
indices aux agglomérations urbaines et autres localités divisées en 10 classes suivant 
leur nombre d'habitants. Les communes rurales furent divisées en 3 classes par 
rapport au pourcentage de la population vivant de l'agriculture. 

Contrairement aux méthodes employées par le service du colportage, qui pré
sentait les résultats de vente d'une décade, les auteurs ont adopté, comme base de 
leurs considérations, les données d'une journée ouvrable, caractérisée par la plus 
forte distribution (sauf lundi vu les nouvelles sportives qui présentent un intérêt 
particulier). En plus, ils ont pris en considération les éditions samedi-dimanche. Le 
choix d'une journée a été dicté, avant tout, par le caractère synthétique de la 
dissertation. 

La présentation complète des résultats comprend, à côté des considérations, 90 
tableaux et 18 cartes illustrant les déductions des auteurs. L'article publié n'est 
qu'un résumé de la dissertation en question. 

50-ième anniversaire de la Grande Révolution d'Octobre 

Les journalistes polonais ayant pris part à la Grande Révolution d'Octobre et à la 
Guerre Civile en Russie 

Voilà 14 biographies d'une publication encyclopédique „Livre des Polonais — 
participants de la Grande Révolution de 1917—1920". Cette publication a été rédigée 
par l'Institut de l'Histoire du Parti près du Comité Central du Parti Ouvrier Unifié 
Polonais. Dans ce choix on a omis les biographies des combattants polonais d'Octo
bre bien connus comme Feliks Kon, Julian Leszczyński, Julian Marchlewski, qui, 
eux aussi, s'occupaient de la presse en publicistes. 

Edward K a m i ń s k i : La presse soviétique dans les années 1917—1967. Une 
esquisse statistique et d'information 

En s'appuyant sur les sources officielles, statistiques et données publiées dans 
les périodiques spécialisés, cet article montre l'étape contemporaine du développe
ment de la presse de l'Union Soviétique comparée à l'état de production des jour
naux et des périodiques de la Russie des Tsars et pendant les 50 ans du gouverne
ment soviétique. 

Actuellement il y a 51,7 journaux pour 100 habitants, ce qui met l'Union Sovié
tique en première place dans le monde. L'Union Soviétique cède encore la place 
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à certains pays s'il s'agit de la production des hebdomadaires, mais celle-ci 
y augmente beaucoup plus vite que dans les pays capitalistes les plus développés. 
Par exemple un tirage d'hebdomadaire est monté de 81.000.000 d'e'exemplaires en 
1965 à 125.000.000 en 1967. Il y a 25.000.000 de nouveaux abonnés de la presse, dont 
le tirage est monté à 250.000.000 exemplaires, ce qui a surpassé le nombre d'habi
tants du pays. 

Pour voir comment les gens s'intéressent à la lecture de la presse il faut faire 
une comparaison: sur tout le territoire de Kamtchatka on n'abonnait avant la 
Grande Révolution d'Octobre que 20 journaux et 10 périodiques tandis qu'aujourd'hui 
on y vend 428.000 exemplaires d'un seul tirage. A Pamir n'arrivaient autrefois que 
7 exemplaires de journaux; aujourd'hui il arrive dans ce pays de haute montagne 
plus de 62.000 journaux et périodiques, dont 43.000 dans la langue du pays. 

Après avoir rappelé brièvement des faits de l'histoire de la presse russe, l'auteur 
parle du développement de la presse centrale, de la presse des républiques uni
fiées et aussi du développement des journaux spécialisés ainsi que de la presse 
imprimée en langues étrangères pour les lecteurs étrangers. Enfin l'auteur parle 
de l'état actuel de la base polygraphique et des services d'expédition de la presse. 
Il parle aussi des plans du développement de cette base dans les années les plus 
proches. 

Matériaux 
A l'occasion de l'Aimée Touristique Internationale 

Zbigniew M i k o ł a j c z a k : Le rôle de la presse touristique dans un pays socialiste 

C'est un exposé fait en mai 1967 à Varsovie pendant le congrès international des 
rédacteurs de la presse touristique des pays socialistes. C'était la première ren
contre de ce type-là, organisée à l'occasion du 50-ième anniversaire de la Grande 
Révolution d'Octobre et à l'occasion de l'Année Touristique Internationale. Les 
participants du congrès représentaient les périodiques touristiques de la Bulgarie, 
de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la République Démocratique Alle
mande, de la Pologne, de la Hongrie et de l'Union Soviétique. C'est la rédaction 
du périodique Światowid de Varsovie qui l'avait initié et organisé. L'auteur de 
l'exposé est rédacteur en chef de ce périodique-là. Il présente le rôle de la presse 
touristique en s'appuyant sur les expériences de la rédaction de Światowid. Nous 
en publions un résumé. 

Tadeusz Z. B e d n a r s k i : La presse polonaise touristique visant la connaissance 
du pays 

C'est une esquisse bibliographique et d'information qui présente les débuts de 
cette presse. Le premier périodique polonais fondé pour publier des descriptions des 
voyages vit le jour à Varsovie en 1827. C'était une revue mensuelle Journal des 
Voyages Terrestres et Maritimes. L'auteur s'arrête sur l'année 1914. Jusqu'à cette 
date on a publié 21 périodiques touristiques. 
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