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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1982 R. XXIII, nr 1-2 (91-92) 

PAWEŁ DUBIEL 

ANALIZA CYTOWAŃ W PRASOZNAWSTWIE 
(Wstępne studium na przykładzie „Zeszytów Prasoznawczych") 

Jaka jest żywotność artykułów naukowych publikowanych w czasopismach? 
Czy stają się one inspiracją innych badań bądź przemyśleń? Czyj dorobek 
naukowy opublikowany w formie artykułów (bo te docierają przecież do od
biorców najczęściej) miał dominujący w p ł y w na ukształtowanie prasoznaw-
stwa (bądź innej dyscypliny) w dzisiejszym kształcie? 
Pytania są trudne, ale nieoczekiwaną pomoc w sformułowaniu odpowiedzi 
znalazł autor badający częstotliwość i rodzaj c y t a t ó w w pracach nauko
wych. Warto zwrócić uwagę na tę prostą, choć niestosowaną u nas metodę. 

I. Cel, metoda i zakres badań 

Pomysł zanalizowania cytatów w literaturze prasoznawczej po
wstał przy lekturze inspirującej książki Nalimowa i Mulczeinki \ Au
torzy ci, rozważając onaukę z fenomenologicznego punktu widzenia 
jako proces uzyskiwania nowych informacji, proponują badanie na
uki poprzez badanie rozwoju strumienia informacji, którego podsta
wową zasadą jest „następujące kolejsno przekazywanie idei za po
średnictwem artykułów w czasopismach". 

Stąd wzięła się koncepcja potraktowania Zeszytów Prasoznaw
czych jako obiektu badań, ułatwionych dla autora niniejszego szkicu 
dzięki wieloletniemu redagowaniu tego czasopisma. 

Jeżeli w naukometrii, czyli ilościowej metodzie badania rozwoju 
nauki jako procesu informacyjnego2 interesujemy się kolejnym 
przekazywaniem idei — to nasuwa się pytanie o ich pochodzenie. 
Bowiem „w każdej publikacji naukowej autor — zgodnie z dość 
rygorystycznie przestrzeganym zwyczajem — powołuje się na te 
prace, które — jego zdaniem — wywarły wpływ na przebieg, wy
niki i interpretację reprezentowanych przez niego badań czy roz
ważań. Rejestrowanie literatury cytowanej pozwala wobec tego na 

1 W. W. N a 1 i m o w, Z. M. M u 1 с z e n к o: Naukometria. Tłum. S. Zasada. 
Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971. 
2 Tamże, s. 10. 



skonstruowanie prostego i jednoznacznego wskaźnika charakteryzu
jącego występowanie oddziaływania jednych publikacji na drugie"3. 

W powołanym wyżej tekście jest opisana analiza E. Garfielda. 
Sporządził on listę najczęściej cytowanych artykułów psychologicz
nych wyselekcjonowanych z 45 miliomów cytatów w „Science Cita
tion Index" za lata 1961—1973. Jako kryterium selekcji przyjął cy
towanie artykułu co najmniej 75 razy i minimum 10 razy w jed
nym dowolnym roku. W efekcie Garfield znalazł 161 takich artyku
łów psychologicznych. W naszym przypadku brak było podstawy 
w rodzaju indeksu cytatów, trzeba więc było przyjąć inne, własne 
kryteria. 

Prasoznawstwo uprawiane już od ćwierćwiecza w sposób instytu
cjonalnie zorganizowany4, nieprzerwanie i systematycznie, skłania 
do refleksji nad jego inspiracjami. Nawet w początkowym okresie 
odwoływało się przecież do prekursorów. Do jakich? Jest wszak 
nieobojętne, na czyich ideach się opierano, na jakim dorobku wzo
rowano. „Gdy autor powołuje się na prace innego autora, to tym 
samym ustala związek koncepcyjny, tematyczny, między pracą swo
ją a cytowaną, koduje jak gdyby swą pracę, opierając się na ideach 
swego poprzednika" 5. 

Ze względów praktycznych (czas, pracochłonność) ograniczyłem 
sondaż do wybranych roczników Zeszytów Prasoznawczych, traktu
jąc je — zwłaszcza w początkowym okresie, gdy jeszcze nie towa
rzyszyło im wydawnictwo książek i innych publikacji — jako wy
raz koncepcji teoretyczmo-metodologicznej OBP, mającego współ
decydujący wpływ na rozwój całego polskiego prasoznawstwa. Rocz
niki dobrałem trzy, w przedziałach 10-letnich: pierwszy 1958 (jesz
cze pod tytułem Prasa Współczesna i Dawna), chcąc przede wszyst
kim zyskać orientację co do możliwie najwcześniejszych źródeł na
szej dyscypliny, następnie 1968 i 1978. We wszystkich tych latach 
czasopismo ukazywało się kwartalnie, po 4 numery w rocziniku 
(w innych latach nie zawsze tak bywało). Analizie poddałem wszyst
kie rozprawy i artykuły, także o charakterze materiałów, jedynie 
bez rubryk „Materiały do Słownika publicystów i dziennikarzy pol
skich" i bez felietonowych „Obyczajów". W sumie było 87 artyku
łów o prawie równomiernej liczbie w poszczególnych rocznikach: 
w 1958 — 30, w 1968 — 29 i w 1978 — 28. Ich pełny wykaz zawie
ra tabela 1. Ukazuje ona również liczbę przypisów wraz z literaturą 
powołaną w tekście (a więc poza przypisami) poszczególnych arty
kułów, przypadki cytowania innych publikacji z ZP i własnych prac 
danego autora. W jednym artykule (o fotografii prasowej) przyjęto 
również zdjęcia jako cytaty. 

Dla każdej cytowanej pracy sporządzono fiszkę z adnotacją o au
torze, tytule i rodzaju pracy (książka, artykuł w periodyku, mate
riał archiwalny), miejscu i roku publikacji (bądź roku sporządze-

8 Julian D a s z k o w s k i : Analiza częstości cytowań publikacji (na przy
kładzie nauk społecznych). Zagadnienia Naukoznawstwa 1980 nr 2, s. 170. 
4 Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych powstał w połowie 1956 r. 
5 N a 1 i m o w, M u 1 с z e n к o: op. cit., s. 74. 



nia), afirmującym lub krytycznym przytoczeniu. Ten opis miał dać 
odpowiedź na pytania o preferencje cytowanych prac i autorów, 
oparcie się na dorobku rodzimym i obcym, dawniejszym i współcze
snym, wreszcie o naukowy krytycyzm wobec źródeł. Ainaliza prze
ciągnęła się w czasie, ponieważ jednoosobowo sporządzano zapis 
i kontrolowano jego prawidłowość na fiszkach. Wykryte błędy nie 
osiągały 2%. 

Ponieważ całe studium ma charakter sondażu, uzyskane wyniki 
muszą być traktowane orientacyjnie. W naszym prasoznawstwie ta
kiego rozezinania dotąd nie podejmowano, nie zetknąłem się też 
z podobną analizą zagraniczną. Dodatkowym celem było więc wska
zanie najistotniejszych problemów dla dalszych, pogłębionych ba
dań tego rodzaju. 

II. Podstawowe wyniki 

W 87 artykułach poddanych analizie znalazło się 1098 cytatów 
(w aparacie przypisów, bezpośrednio w tekście i w wykazach lite
ratury). Część xx)wołanych źródeł była w obrębie artykułów powta
rzana — w sumie 471 razy. 

W poszczególnych artykułach liczba cytatów wahała się znacznie 
(co jest oczywiste), od jednego do pół setki. Najmniej było cytowa
nych prac w roczniku 1968; trudno orzec dlaczego. Gdy w 1958 było 
391 cytatów z średnią na artykuł 13, to w 1968 — 330 cytatów 
z średnią 11 i w 1978 '•— 377 cytatów z średnią 13, jak w pierwszym 
roczniku. Uwzględniając cytaty powtarzane, było ich łącznie w 1958 
roku 535 (średnio 18), w 1968 r. 468 (średnio 16) i w 1978 r. 566 (śre
dnio 20) Generalnie średnia cytatów bez powtórzeń wynosi dla 
wszystkich trzech roczników 13, średnia cytatów z powtórzeniami 
18. W poszczególnych artykułach od jednego cytatu do 50, a z po
wtórzeniami do 88. 

Powoływanie się na artykuły z badanego tu pisma — PWiD oraz 
ZP — narastało z upływem lat. Tendencja wydaje się naturalna, 
czerpano częściej w miarę gromadzenia dorobku. Nie stały się jed
nak Zeszyty w żadnej mierze pismem „zapatrzonym w siebie": 
w roczniku 1958 cytaty z własnych łamów siłą rzeczy dały się zli
czyć na palcach i stanowiły niecałe 2%, w 10 lat później nieco po
nad 10%, w roczniku 1978 — taki sam odsetek bez powtórzeń i nie
co ponad 9% z powtórzeniami (w rocznikach wcześniejszych ich nie 
było). Ogółem w trzech rocznikach średnia cytatów dała 7%, cyta
tów z powtórzeniami 6°/o. 

Średnio na 1 artykuł przypadało cytatów z prac pomieszczonych 
na własnych łamach: ułamek w roczniku 1958, wprawdzie 5 razy 
więcej po 10 latach — ale to był zaledwie 1 odsyłacz z ułamkiem 
i niespełna 1,5 do dwóch 6 takich źródeł w roczniku 1978. 

I ostatnia z uzyskanych tu informacji — częstość przytaczania 
przez autorów prac własnych. Sprawa pozornie wstydliwa, w isto-

* Z powtórzonymi cytatami. 



Tabela 1. Cytowane źródła w PWiD 1958 oraz W ZP 1968 i 1978 

te a, 
*S N >> 

>» 8 « jS 
Lp. Artykuł 

a 5 о 
>> ^ 03 3 
u. о >. 5 ь a. и < 

Nr 1/1958 

1. Czesław Lechicki: 
Słownik publicystów i dziennikarzy polskich 50 3 

2. Stanisław Orsini-Rosenberg: 
Dziennikarz a publicysta 12 

3. Władysław Kobylański: 
Niektóre zagadnienia psychologii społecznej 
a badania prasoznawcze 18 

4. Mariann Tyrowicz: 
Zagadnienia e lementów treściowych i układu 
redakcyjnego w czasopiśmiennictwie galicyj
skim i krakowskim 1772—1831 15 7 

5. Witold Giełżyński: 
Dobre i złe lata Gazety Lubelskiej 1 2 

6. Henryk Dobrowolski: 
Materiały do dziejów prasy polskiej w Archi
wum Państwowym w Krakowie 8 6 

7. Jan Lankau: 
Przywilej na drukowanie nowin 3 2 

Nr 2/1958 

8. Marian Tyrowicz: 
O postulacie archiwalizacji współczesnych akt 
redakcyjnych 7 1 1 1 

9. Władysław Kobylański: 
Krakowski robotnik a prasa 3 1 1 

10. Stanisław Peters: 
Pojęcie i zakres fotografii prasowej 24 

11. Jan Lankau: 
Początki poczty polskiej a rozpowszechnienie 
prasy 17 7 

12. Ignacy Próchnicki: 
Gazeta Rządowa — organ prasowy rewolucji 
1794 r. 17 1 

13. Czesław Lechicki: 
Pierwszy zjazd dziennikarzy polskich w Kra
kowie 1868 r. 5 3 

Nr 3/1958 

14. Henryk Dobrowolski: 
Z działalności prasowej KPP w okręgu kra
kowskim 10 22 

15. Irena Tetelowska: 
Dla 9 mil ionów Polaków za granicą 5 

16. Kazimierz Budzyk: 
Niektóre problemy metodologiczne badań pra-
soznawczych 2 



17. Władysław Kobylański: 
Próba określenia propagandowej roli radia 
w środowisku robotniczym 4 1 

18. Stanis ław Salmonowicz: 
Chrystian Bogumił Steiner (1746—1814) jako 
publicysta i wydawca 36 8 

19. Ignacy Krasicki: 
Współczesna prasa francuska 11 2 

20. Witold Giełżyński: 
Dziennikarze lubelscy 2 

21. Zygmunt Łukawski: 
Bibliografia prasy polskiej w Rosji w latach 
1917—1920 4 

Nr 4/1958 

22. Jan Kalkowski 
W sprawie statystyki prasy 8 

23. Paweł Dubiel: 
Gazeta zakładowa: po co i jaka? 2 

24. Irena Tetelowska: 
Głos w dyskusji nad reportażem 8 

25. Marian Tyrowicz: 
Klasyfikacja źródeł do dziejów czasopiśmien
nictwa i prasy 45 3 4 

26. Andrzej Siciński: 
Problematyka badań socjologicznych audyto
rium radiowego w warunkach polskich 2 

27. Czesław Lechicki: 
Początki krakowskiego Kraju 31 30 

28. Wanda Żurowska-Górecka: 
Polskie gatunkowe nazwy periodyków na tle 
rozwoju czasopiśmiennictwa 19 39 

29. Benon Dymek: 
Materiały źródłowe do historii prasy 
w warszawskim Archiwum Akt Nowych 4 

30. Władysław Chojnacki: 
O niektórych źródłach znajomości prasy pol
skiej w Niemczech 18 6 

1/1968 

31. Irena Tetelowska: 
Trwałość leninowskich koncepcji prasy nowe
go typu 18 8 

32. Mariain Tyrowicz: 
Prasa krakowska w dziejach polskiego dzien
nikarstwa 37 6 9 

33. Stanis ław Waltos: 
Prasa a wstępne stadium procesu karnego 23 20 2 

34. Paweł Dubiel, Edward Kamiński, Andrzej 
Magdoń: 
Wydania sobotnio-niedzielne dzienników par
tyjnych 3 2 

35. Jerzy Drobiszewski: 
Serwis informacyjny dziennika Czas w latach 
1848—1865 20 10 1 

36. Irena Tetelowska: 
Polska koncepcja prasoznawstwa 10 14 6 



2/1968 

37. Zygmunt Gostkowski: 
Rozmiary i kierunek tendencyjności w ankie
cie prasowej 3 1 

38. Arnold Hoffmann: 
Problemy modelowania procesu pracy dzienni
karskiej 4 

39. Irena Tetelowska: 
Prasa źródłem informacji dla prasy 8 1 

40. Wacław Makarczyk, Mirosława Jastrząb-Mro-
zdcka: 
Czytelnictwo prasy wśród studentów zaocz
nych wyższych uczelni rolniczych 8 2 

41. Maciej Kwiatkowski: 
Pierwsze kroki Polskiego Radia 19 32 

3/1968 

42. Julian Bartosz: 
„Obsesja" czy dalekowzroczność? 21 1 

43. Bogdan Michalski: 
Przedmiot i kierunki badań prawnych doty
czących prasy d dziennikarstwa 25 4 

44. Vladimir Klimeś: 
Środki masowego przekazu a poznanie 20 11 

45. Hieronim Wysocki: 
Międzynarodowa statystyka prasy w świetle 
analizy 24 1 

46. Maria Czajkowska: 
50 lat szkolnictwa dziennikarskiego w Polsce 14 2 

47. Bogdan Michalski: 
Nowe ustawodawstwo prasowe RFN 

48. Paweł Dubiel: 
Grecka prasa pod terrorem 5 

49. Czesław Biel: 
Prasa w Finlandii 2 

50. Stanis ław Waltos: 
Zniesławienie prasowe — stary problem w in
nym świetle И 13 

4/1968 

51. Maria Meglicka: 
Przyczynek do historii prasy komunistów pol
skich 6 5 

52. Jan Szewczyk: 
Uwagi o historii i historiozofii polskiej prasy 3 

53. Rudolf Leśnak: 
Wstęp do teorii gatunków radiowych 8 1 

54. Edmund Wnuk-Lipiński: 
Czytelnictwo prasy w badaniach GUS 5 

55. Teresa Lisicka: 
Prasa — czy nie prasa? 8 4 

56. O metodzie badania gatunków publicystycz
nych (B. Daleszak, K. Kąkolewski, J . Maziar-
ski, J. Trzynadlowski) 10 3 

57. Tadeusz Z. Bednarski: 
Cypriana Kamila Norwida uwagi nad polską 
prasą krajową 1 



58. Sylwester Dziki: 
O dawnych magazynach polskich 2 1 

59. Jerzy Pomorski: 
Masowe komunikowanie jako zabawa ( 12 2 

1/1978 

60. Tomasz Goban-Klas: 
Przekazy masowe a wartości społeczne 44 10 2 

61. Franciszek Adamski: 
Konflikty małżeńskie i ich źródła na łamach 
Kobiety i Życia 6 1 

62. Andrzej Giza: 
Publikacje prasowe z postępowania przygoto
wawczego w sprawach karnych 9 14 7 

63. Zbigniew Tempski: 
Jak lepiej zorganizować pracę w redakcji 
dziennika 3 

64. Walery Pisarek, Andrzej Skowroński, Adam 
Świda: 
Raport o prasie zakładowej 7 

65. Marian Nowy: 
Stopień zaspokojenia zainteresowań młodego 
czytelnika prasy krakowskiej i 1 

66. Shelton A. Gunaaratne: . 
Tło „poolu" informacyjnego krajów niezaanga-
żowanych 27 1 3 

67. Walery Pisarek: 
Telewizja kablowa w zachodniej Europie 1 

2/1978 

68. Alicja Zagro drukowa: 
Nowe s łownictwo w prasie: rodzaje, źródła, 
funkcje 4 1 1 1 

69. Zbigniew Sobiecki: 
Z kręgu badań emocji 16 

70. Jan Zakrzewski: 
Czy Istnieje „warsztat" korespondenta zagra
nicznego? 6 2 3 

71. Józef Mądry: 
Aktualne problemy środków komunikowania 
w R F N 40 48 2 2 

72. Dmytro M. Pryluk: 
Współdziałanie informacji i propagandy 5 4 

73. Marian Nowy: 
Kolportaż prasy w woj. krakowskim miejskim, 

nowosądeckim i tarnowskim 1 1 1 

3/1978 
74. Jerzy Mikułowski Pomorski: 

Komunikowanie interpersonalne a opinia pu
bliczna 18 17 1 + 1 2+4 

75. Franciszek Adamski: 
Potrzeby i dążności kulturalne rodzin robotni
czych 25 15 2 5+4 

76. Henryk Siwek: 
Efektywność reklamy prasowej, radiowej i te
lewizyjnej 40 29 8+8 



77. Władimir W. Kielnik: 
Radzieckie badania systemu masowej informa
cji w krajach socjalistycznych 10 1 1 

78. Tadeusz Z. Bednarski: 
Adama Mickiewicza uwagi o prasie 10 2 

79. Marek Jarzębski: 
Głos w dyskusji o felietonie 15 17 2+3 

80. Adam Ropa: 

Glosa do dyskusji o felietonie 4 2 4+2 1 

4/1978 
81. Jerzy Mikułowski Pomorski: 

Masowe komunikowanie w świetle wybranych 
problemów psychologii i socjologii 4 3 5 

82. André Markiewicz: 
Odrodzenie Polski a prasa lotaryńska w Nan
cy (1918—1919) 17 5 

S 3 . Mieczysław Kasprzyk: \ 
Fortiter in re, suaviter in modo czyli o eufe
mizmach w prasie 6 

84 . Les ław Peters: 
Autentyk w odcinkach 2 1 

85. Shelton A. Gunaratne: 
Priorytety środków masowego komunikowania 
jako czynnika rozwoju społecznego 13 18 

36. Walery Pisarek: 
Widziane i słyszane w USA 2 l i 

87. Zdzisław Krzystek: 
Portret gazety Der Tagesspiegel 2 i 

cie całkiem uzasadniona jako źródło rzeczowej informacji dla czytel
nika. Wszak odsyłacz ma powiadomić, gdzie się znajdzie uzasadnie
nie czegoś, sądzić zaś wypada, że nasi autorzy tylko w takich przy
padkach powoływali się na teksty własne. Krzywa dla kolejnych 
badanych roczników wznosi się od blisko 3% w 1958 do ponad 8% 
w 1968, by w ostatnim roczniku opaść poniżej 5%. Średnia dla 
trzech roczników ogółem wyniosła 5%. Na jeden artykuł było prze
ciętnie autocytatów: w r. 1958 — 0,2; w r. 1968 — 0,9 i w r. 1978 
autocytatów nie powtarzanych w tekście 0,6, natomiast powtarza
nych 1,0. Nasuwa się tylko jedna interpretacja: w miarę upływu 
lat dorobek własny autorów ZP coraz bardziej się liczy, nie mogą go 
oni — jako czołowi specjaliści danej problematyki — pomijać, stąd 
częściej się na niego powołują. Maksymalnie w jednym artykule 
wystąpiło 5—6 autocytatów, w roczniku 1978 (licząc z powtórzenia
mi) 5 + 4. W zestawieniu z średnimi dysproporcje są duże, wręcz 
uderzające w roczniku 1958. 

III. Pochodzenie cytatów 

Jakie są źródła informacji i dokumentacji w prasoznawstwie, co 
i w jakiej formie ono z kolei utrwala? Pewne światło na te zagad
nienia może rzucić analiza rodzaju cytowanych źródeł. Dzielą się 
one na 1. książki (w tym encyklopedie, słowniki — np. PSB kilka-



naście razy, rocznik statystyczny itp.), 2. artykuły z periodyków (do 
rocznika włącznie) i czasopisma cytowane tytułami, 3. źródła urzę
dowe (np. dzienniki ustaw) i archiwalne (np. rękopisy, maszynopisy, 
materiały do użytku wewnętrznego). W. jednym artykule (poz. 10 
w tab. 1) jako odsyłacze potraktowano także nazwiska twórców ilu
stracji. W poinad 20 przypadkach nie udało się ustalić rodzaju źró
dła wskutek enigmatycznego opisu, za co wina spada w pierwszym 
rzędzie na autorów, ale także na redakcję kwalifikującą teksty do 
druku. Mankamenty takie wystąpiły w artykułach oznaczonych lp.: 
1 (trzykrotnie), 3 (sześciokrotnie), 10 (pięciokrotnie), 15, 19 (dwukrot
nie), 29, 43, 44 (dwukrotnie), 56, 70, 72 (trzykrotnie). Wynika z te
go, że większość (bo 18 na 26) niestarannie podanych źródeł było 
w roczniku 1958, w obu późniejszych tylko po 4, przy czym zmniej
szenie liczby usterek nie usprawiedliwia ich pojawienia się. Zesta
wienie podaje szczegółowe relacje źródeł: 

Tabela 2. Rodzaje cytowanych źródeł 

Rodzaj źródeł 
Ogółem 1958 1968 1978 

Rodzaj źródeł о / 

/о 
Rodzaj źródeł 

liczba % liczba % liczba о / 

/о liczba % 
Książki 566 51 236 60 144 44 186 49 
Periodyki 409 37 89 23 156 47 164 44 
Dokumenty 84 8,5 35 9 26 8 23 6 
Ilustracje 13 1 13 3 — — — — . 
Nieustalone 26 2,5 18 5 4 1 4 1 

R a z e m 1098 100 391 100 330 100 377 100 

Charakterystyczna jest wzrastająca liczba cytowanych źródeł cza-
sopiśmienniczych w późniejszych rocznikach. Sugeruje to tezę, że 
prasoznawstwo coraz bardziej utrwala swój dorobek w periodykach 
i że one w coraz większym zakresie wpływają na rozwój dyscypli
ny 7. Trzeba tu jednak nadmienić, że są to nie tylko fachowe pisma 
prasoznawcze, lecz często sama prasa, mniej lub bardziej powszech
nie adresowana. Oto obszerny, choć tylko przykładowy zestaw tytu
łów powoływanych jako źródła polskie i zagraniczne: Gazeta Wolna 
Warszawska, 1794; Pamiętnik Warszawski, 1816; Światowid, 1838; 
Przegląd Powszechny, 1885; Przegląd Polski, 1895; Gazeta Warszaw
ska, 1924; Radioamator, 1925, 1926; Tygodnik Ilustrowany, 1926, 
1927; Radio, 1927; Prasa, 1938; Muzeum Polskie, 1939; Wiadomości 
Bibliograficzne, 1939; Trybuna Dolnośląska, 1945; Rzeczpospolita, 
1947; Prasa Polska, 1947, 1948; Antena, 1957; Z pola walki, 1958, 
1959; Dziennik Polski, 1966, 1976; Państwo i Prawo, 1976; Trybuna 
Robotnicza, 1977; Zeszyty Prasoznawcze, 1964, 1967, 1973, 1974, 
1976, 1977. L'Antenne, 1926; Les Cahiers Français, 1958; Etudes de 
Presse, 1958; Express, 1958; Le Monde, 1958; Sondages, 1966; Sono-
vision, 1971; Bulletin d'Information de L'IREP, 1974 (Francja). 

7 Jest to zgodne z opinią N a l i m o w a i M u l c z e n k i , że „...podstawowa 
zasada rozwoju strumieni informacji w nauce (to) następujące kolejno prze
kazywanie idei za pośrednictwem a r t y k u ł ó w w c z a s o p i s m a c h " (op. 
cit., s. 98, podkr. PD). 



Newsprint Fact, 1967 (Kanada). Neue Deutsche Presse, 1968 
(NRD). Der Journalist, 1966, 1967; Der Monat, 1968; ZV + ZV, 1972, 
1976, 1977; FAZ, 1974; Die Feder, 1975; Publizistik, 1975; Frankfur
ter Hefte, 1976; Der Spiegel, 1977 (RFN). Neue Zürcher Zeitung, 
1968 (Szwajcaria). Editor and Publisher, 1964, 1973, (USA). Ti
mes, 1970; New Statesman, 1972 (W. Brytania). Sowietskaja Pie-
czaf, 1955; Wiestnik MGU — Zurnalistika, 1977; Zurnalist, 1977 
(ZSRR). International Social Sciences Journal, 1960; IPI-Rundschau, 
1967; Media Asia, 1975; Intermedia, 1977 (międzynarodowe). 

4 Czytelnik sam się zorientuje w typologicznej różnorocLności tych 
źródeł. W niejednym przypadku mają one wręcz walor dokumen
tów i w pewnym stopniu korygują mały udział tychże w cytatach. 
Malejący odsetek źródeł archiwalnych wiąże się z odejściem ZP od 
początkowego profilu pisma poświęconego w znacznej części historii 
prasy. 

Ciekawych danych dostarczyła analiza wieku źródeł. Chodziło tu
taj o stopień -aktualności. Prasoznawstwo jako wciąż jeszcze młoda 
i szybko się rozwijająca dyscyplina powinno — hipotetycznie — się
gać po dorobek coraz nowszy. Aby nie popaść w przesadę przyjęto 
jako cezurę źródła z bieżącego 10-lecia, czyli dla rocznika 1958 dato
wane od roku 1950 itd. Kryterium tym objęto też reedykcje, wzno
wienia, przekłady na język cytowanego źródła. W efekcie w roczni
ku 1958 było 110 źródeł (28%) z tamtego 10-lecia, w roczniku 1968 
przeszło połowa — 176 (53%), a w roczniku 1978 były 222 cytaty 
z lat siedemdziesiątych, czyli aż 59%. 

Stwierdzono też, w jakim stopniu Zeszyty wyrażają dorobek OBP 
(obejmując tu także zestawione w tab. 1 cytaty z PWiD oraz ZP): 
otóż w zaskakująco małym stopniu. Jeżeli oczywiste było niecałe 
3% w pierwszym roczniku, w rok — dwa po powołaniu Ośrodka, to 
około 14% w rocznikach późniejszych (z czego % to prace cytowa
ne z ZP) powinno skłonić OBP do przeprowadzenia szczegółowej 
analizy8. 

Kolejne zestawienie ukazuje, na czyich źródłach (z których kra
jów) opierali się autorzy w badanych rocznikach PWiD oraz ZP. 

Z tabeli można odczytać pewne wyraźniejsze trendy. Źródła pol
skie dominują, ale w różnym stopniu. Najbardziej zaznaczyły się 
w roczniku 1968, gdzie stanowiły prawie 3A. Charakterystyczna jest 
najwyższa pozycja polskich źródeł przedwojennych w Prasie Współ
czesnej i Dawnej z r. 1958. Wtedy nasze prasoznawstwo zaczęło się 
dopiero odtwarzać, miało niewielki dostęp do literatury obcej, czer
pało więc obficie z różnych przekazów rodzimych, nieraz wcale wie
kowych. Po 10 latach do odległych czasowo źródeł sięgano u nas 
o wiele rzadziej, po latach 20 praktycznie wcale. Nasuwa się teza, 
że po półwieczu źródła są w prasoznawstwie zasadniczo wyczerpane 
jako impuls twórczy. 

W ostatnim roczniku przewagę zyskały źródła obce, głównie 
z USA. Jest to zrozumiałe wobec nader obfitej i u nas raczej do-
8 Mógłby się Ośrodek np. pokusić o retrospektywną kwerendę w czołowych 
czasopismach fachowych — nie tylko ZP — cytowań swoich wydawnictw 
i kontynuować to systematycznie. 



Tabela 3. Cytowane źródła według krajów 

Lp. Kraj 
Ogółem 1958 1968 1978 

Lp. Kraj 
liczba| % liczba V 

/0 
liczba i y- liczba V 

/ о 

1. PRL (w tym 43 
tłumaczenia *) 435 40 100 25 174 53 161 43 

2. Polska (do 1944) 239 22 175 45 62 19 2 . 3. USA 116 11 15 4 19 6 82 22 
4. Francja 54 5 20 5 7 2 27 7 
5. Niemcy (do 1945) 52 5 47 12 5 1 — — 
6. RFN 49 4 3 1 11 3 35 9 
7. W. Brytania 27 2 4 1 5 1 18 5 
8. Czechosłowacja 17 2 2 15 4 — — 
9. Z S R R * * 17 2 5 1 1 11 3 

10. Holandia 7 4 1 — — 3 1 
11. Kanada 5 — — 2 1 3 1 
12. Austria 4 1 • 3 1 — — 
13 . N R D 4 — — 4 1 — _ 14. Finlandia 3 — — 1 • 2 
15. Szwajcaria 3 — — 1 — — 
16 . Szwecja 3 — — 1 2 
17. Australia 2 — — — — 2 

Belgia 2 1 1 _ _ 
Jugosławia 2 — — 1 — 
Węgry 2 — — 1 1 
Włochy 2 1 • 1 • — — 

22. Albania 1 — — 1 — 
Bułgaria 1 — — 1 — — 
Cejlon 1 — — — — 1 
Hiszpania 1 — — 1 • — — 
Indie 1 — — — —* 1 
Japonia 1 — — 1 • — — 
Norwegia 1 — — 1 — _ Rumunia 1 — — 1 — 

30. Instytucje 
międzynarodowe 27 2 2 • 6 2 19 5 

31. Niezidentyfikowany 18 2 11 3 — — 7 2 

1098 97 391 98 330 96 377 98 

* Stanowiły one lOtyo źródeł wydanych w PRL. W roczniku 1958 było 5 cytowanych tłu
maczeń, W 1968 — 24, W 1978 — 14. 
** Po doliczeniu 21 pozycji t łumaczonych na polski (głównie prace Lenina), ZSRR byłby 
z 38 źródłami (4%) na miejscu 7. 

stępnej literatury przedmiotu. Na początku natomiast, w r. 1958, 
bliska nam była szkoła prasoznawstwa niemieckiego sprzed II woj
ny, później zupełnie zapomniana i zastąpiona nowymi szkołami pra-
soznawczymi (Zeitungs-, Publizistik-, Kommunikationswissenschaft) 
z RFN. Nadspodziewanie liczne, i to w ostatnim badanym roczniku, 
okazały się źródła francuskie. 

Literatura słowiańskich sąsiadów znajduje słabsze odbicie z dwóch 
przyczyn. Po pierwsze, to my byliśmy pionierami prasoznawstwa 
wśród krajów socjalistycznych; po drugie, wymiany publikacji nau
kowych z olbrzymim rynkiem wydawniczym Związku Radzieckiego 
przez ostatnie „prasoznawcze ćwierćwiecze" nie udało się odpowied
nio zorganizować. Biurokratyczne zapory okazały się tu nadzwyczaj 
trwałe. 

2 — Zeszyty prasoznawcze 



W przekroju językowym źródła polskie stamowiły 62%, anglosaskie 
(uwzględniając publikacje instytucji międzynarodowych) ok. 15%, 
niemieckie 10%, romańskie ok. 7%, słowiańskie (prócz polskich) 
ok. 4%. 

Bardziej szczegółowej weryfikacji wymaga w naszym prasoznaw-
stwie teza, że odsetek publikacji różnych krajów może być podsta
wą oceny ich wkładu w rozwój danej dyscypliny 9. 

IV. Cytowani autorzy 

Z jednej strony jest to ciekawszy fragment analizy, spotykamy się 
wszak raz po raz z autorami osobiście znanymi; z drugiej — skro
mny zakres analizy nakazuje tu szczególnie ostrożne wnioskowanie. 
Niemniej warto choćby zasygnalizować uzyskane wyniki, zgadzając 
się z opinią, że „rozpowszechnione cytowanie jakiejś publikacji 
świadczy z całą pewnością o jej dużej przydatności. Nie jest przy 
tym istotna wartość i jakość publikacji, wystarczy bowiem sam im
puls do powstawania nowych prac, niezależnie od tego, czy idee 
wyjściowe są krytykowane i zmieniane, czy też aprobowane i roz
wijane" 1 0. 

W przypadku naszej analizy otwarta aprobata lub krytyka wobec 
cytowanego źródła występowała w mniej niż lU powoływanych 
prac. Można jednak założyć, że samo przytoczenie bez krytyki zakła
da milczącą aprobatę. Pozostaje zatem stwierdzić, że w trzech ba
danych rocznikach krytyka źródeł wykazała zastanawiającą tenden
cję malejącą: w 1958 dotyczyła 28 prac (7%), w 10 lat później tylko 
10 tekstów (3%) i w 1978 wystąpiła zaledwie 6 razy (1,5%). Można 
wręcz mówić o wyłączanie aprobatywnym powoływaniu źródeł przez 
współczesnych autorów ZP. Trudno z tego robić zarzut generalny, 
ale tendencja wydaje się bardzo niezdrowa. Wygląda na taryfę ulgo
wą bądź ułatwianie sobie pracy przez pomijanie tekstów wątpliwych 
lub przeciwnych własnym tezom. Razi to szczególnie w piśmie ra
czej krytycznie oceniającym bieżące wydawnictwa prasoznawcze, 
zwłaszcza krajowe — które przecież stanowią wysoki odsetek bez
krytycznie powoływanych źródeł. 

Listę cytowań sporządzono uwzględniając autorów, których przy
najmniej trzy prace były przytoczone w co najmniej tyluż analizo
wanych tu opracowaniach. 

17 razy — nie licząc powtórzeń — był powoływany W. I. L e 
n i n : w rozprawie poświęconej koncepcji prasy nowego typu (lp. 31 
w tab. 1) zacytowano 12 jego prac, czeski prasoznawca V. К l i m es 
(44) przytoczył trzy, radzieccy prasoznawcy z Kijowa (72) i Swier-
dłowska (77) po jednej. Powtórzył się tylko jeden tekst — „List do 
redakcji Newskaja Zwiezda". Zwraca uwagę brak tego autora 
w pierwszym badanym roczniku 1958. 

Po 8 razy cytowano pionierów naszego prasoznawstwa, Mieczysła
wa K a f l a oraz Irenę T e t e l o w s k ą . M. Kafel wystąpił w ro
czniku 1958 trzykrotnie (16, 18, 25) i w 1968 pięciokrotnie (35, 36 
9 N a l i m o w , M u l c z e n k o : op. cit., s. 120. 
1 0 Ibidem, s. 170 i n. 



dwie prace, 43 tyleż). Dwukrotnie przytoczono jego podstawową 
książkę „Prasoznawstwo" (36, 43). I. Tetelowską powołano w rocz
niku 1968 sześciokrotnie (35 dwa razy, 52, 55 dwa razy, 56) oraz 
w roczniku 1978 dwa razy w jednej rozprawie (60). Rysuje się tu 
hipoteza o stopniowo malejącym zainteresowaniu wpierw wcześniej
szymi pracami Kafla, następnie późniejszymi publikacjami Tetelow-
skiej. 

W świetle tego nadspodziewanie często pojawia się Stanisław J a r- -
k o w s k i , bo aż 7 razy. Jego prace mieszczą się jednak w trzech 
rozprawach (25, 30, 46), z których ostatnia — o charakterze roczni
cowym — była szczególnie predestynowana do przypomnienia nes
tora badań nad prasą w Polsce Odrodzonej. W niczym to oczywiście 
nie umniejsza znaczenia S. Jackowskiego dla historii naszego praso-
znawstwa. 

Karol M a r k s był cytowany we wszystkich trzech analizowa
nych rocznikach ogółem 6 razy (12, 31, 44 trzy prace, 72). „Debaty 
nad wolnością prasy i sprawę publikowania obrad Landtagu" powo
łało dwoje autorów (31, 44). 

Z współczesnych polskich prasoznawców 6 razy pojawił się Wale
ry P i s a r e k w pięciu publikacjach (60, 65, 68, 76 dwie prace, 79). 

Po 5 cytatów mieli: Zbigniew B a j k a (64, 75 i 76 po dwie pra
ce — w tym dwukrotnie „Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej"); 
Karol E s t r e i c h e r , którego „Bibliografia polska" okazała się 
najczęściej powoływanym dziełem (7, 18, 27, 28), ponadto w dalszym 
roczniku przywołano jego rozprawę o dziennikarstwie galicyjskim 
(35); Elihu K a t z (40, 59, 74, 81 dwie prace), dwuktronie wydana 
wspólnie z Lazarsfeldem „Personal Influence"; Jacek M a z i a r s k i 
(56 „Anatomia reportażu" i „Wokół felietonu", 79 — „Wokół felie
tonu" i „Narracja felietonu", powołana też w pracy 80); Bogdan 
M i c h a l s k i (33 i 50 po dwie prace, 83 „Działalność zawodowa 
dziennikarza a ochrona czci obywatela w prawie karnym" — powo
łana też w obu poprzednich rozprawach); Wilbur S c h r a m m (59, 
74 i 81 — „The Nature of Communication between Humans", 85 
dwie prace). 

Czterema cytatami reprezentowani byli S. K i e n i e w i c z , 
A. K ł o s k o w s k a , H. D. L a s s w e l l , P. F. L a z a r s f e l d , 
J. P t a ś n i к, J. S a w i c k i . Tu żadna z powoływanych prac się 
nie powtórzyła. 

Inaczej było wśród autorów reprezentowanych trzema cytatami; 
autorzy ci to: A. B a r (dwukrotnie „Katalog wystawy czasopism 
polskich" — 18, 28). K. B ą k o w s k i (trzykrotnie „Dziennikar
stwo krakowskie do r. 1848" — 4, 6, 32). H. J a b ł o ń s k i (dwu
krotnie „Opinia — parlament — prasa" — 3, 25), J. K a y s e r 
(dwukrotnie „L'Historien et la presse" — 8 25), „Encyklopedia Po
wszechna'' O r g e l b r a n d a (1, 18, 28), E. M. R o g e r s , H. S i 
wek, A. S k o w r o ń s k i , J. S z c z e p a ń s k i i W. Z a w a d z 
ki . 

Również po najmniej trzy cytaty, ale tylko w jednej — dwu 
spośród analizowanych tu rozpraw mieli: W. Bauer, B. Berelson, 
T. Chmielowski, W. Feldman, N. de Fleur, G. Gerbner, T. Goban-



Klas, M. Klimowicz J. F. Kubis, M. Löffler, E. Noelle-Neumann, 
Z. Papierkowski, W. J. Schütz, E. Shils, W. Smoleński, J. W. Sta
lin, K. T. Toeplitz, W. Tokarz, M. Tyrowicz. 

V. Uwagi i propozycje końcowe 

Raz jeszcze wrócić wypada do wyrażonego na wstępie zastrzeże
nia o sondażowym charakterze niniejszego studium. Jeżeli spełni 
ono zadanie „przetarcia szlaku", zwracając uwagę na pomijane 
w prasoznawstwie badania nad źródłami — zrealizuje zamysł auto
ra. Z myślą o kontynuacji podobnych prac rzucam tu nasuwające 
się propozycje jako przykłady. 

Przede wszystkim przyszłe analizy powinny być prowadzone zes
połowo, w ramach badawczych planów ośrodków prasozinawczych 
bądź też jako prasoznawcze prace dyplomowe (magisterskie, doktor
skie) w szkołach wyższych. Zapewni to niezbędny czas odpowiednio 
szerokim i dogłębnym studiom. Tematy zaś mogą być np. takie: 
— Podobna do niniejszej porównawcza analiza cytowań w Zeszy

tach Prasoznawczych oraz w Przekazach i Opiniach. 
— Źródła problematyki pewnego okresu historii prasy w ZP 

i Kwartalniku Historii Prasy Polskiej. 
— Wydawnictwa OBP jako źródła w ZP, Przekazach i Opiniach, 

Studiach Socjologicznych, Kulturze i Społeczeństwie, Państwie 
i Prawie. 

— Prace instytucji własnych (OBP i in.) w ZP, Przekazach i Opi
niach, KHPP. 

— Cytowanie prac własnych instytucji w PiO oraz Rundfunk und 
Fernsehen. 

— Analiza porównawcza rodzaju źródeł (książki — periodyki) i ich 
wieku w różnych czasopismach prasoznawczych. 

— Analiza porówmawcza cytowań w ZP, Journalism Quarterly, Pu
blizistik. 

— Autocytaty w ZP, JQ, Publizistik. 
— Krytyka źródeł w cytatach różnych czasopism prasoznawczych 

(krajowych i zagranicznych). 
— „Wkład" państw wg cytowań w ZP, JQ, Publizistik i zarysowa

nie zasięgu oraz barier języków. 

W perspektywie rysuje się analiza oceny powiązań między publi
kacjami według kryterium M. M. Kesslera: „Przyjmuje się, że jakaś 
liczba artykułów stanowi powiązaną wzajemnie. grupę GA, jeżeli 
każdy z tych artykułów zawiera chociażby jedno cytowanie pewne
go artykułu tekstowego P 0. Siłę powiązania między artykułem P 0 

a dowolnym artykułem z grupy G A można mierzyć liczbą cytatów 
bibliograficznych m" n . 

Jeszcze inną propozycją jest analiza charakteru cytatów podług 
skojarzenia idei artykułów bądź związków historycznych między ar̂  
tykułami. Rzecz jednak teraz nie w mnożeniu tematów badawczych, 
lecz w podjęciu przynajmniej niektórych z nich. 
1 1 Ibidem, s. 94. 
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Kraków 1982 R. XXIII ; nr 1-2 (91-92) 

TADEUSZ KOWALSKI 

WPROWADZENIE DO EKONOMIKI PRASY 
W sporze o model zreformowanej gospodarki polskiej głosy ekonomistów do
tyczące prasy odzywały się dotąd nieczęsto. Ostatnio jednak temperatura dys
kusji gwałtownie wzrosła, kiedy pojawiły się koncepcje innego niż do tej 
pory rozwiązania systemu prasowego w Polsce. 
Sądzimy, że głos mgra Kowalskiego z Instytutu Dziennikarstwa UW (patrz 
także poprzedni artykuł, ZP, 1980 nr 1) stworzy pewien plan rozważań nt. 
ekonomiki prasy. 

P rasoznawstwo rozumiane jako płaszczyzna integracji wiedzy 
o prasie, a także innych środkach masowego komunikowania, 

składa się z rezultatów badawczych wielu nauk, które zachowują 
pełną suwerenność w określaniu tego, co je interesuje. W długim 
szeregu nauk interesujących się prasą oraz innymi mediami znaj
duje się również ekonomia. 

Przekonanie o konieczności prowadzenia badań nad ekonomiczny
mi aspektami prasy jest w środowisku badaczy-prasoznawców dość 
powszechne. Tym większe więc zdumienie budzić musi niezwykle 
skromny i raczej szczątkowy dorobek ekonomiki prasy. Symptoma
tycznym przykładem obecnej sytuacji w tej dziedzinie może być 
nagrodzone w roku 1980 dzieło Andrzeja Paczkowskiego „Historia 
prasy polskiej 1918—1939". Ekonomika przedsiębiorstw prasowych 
zajmuje zaledwie 6 stron na ponad 500, zaś samo słowo ekonomika 
występuje w cudzysłowie. Autor słusznie zauważa: „Cudzysłów po
łożony przy pierwszym słowie tytułu tego fragmentu nie ma ozna
czać, że zagadnienie ekonomicznych podstaw funkcjonowania prasy 
uważamy za nieważne czy «rzekome». Jest on li tylko wyrażeniem 
wątpliwości ,czy przy dzisiejszym stanie badań stać nas na coś wię
cej niż zasygnalizowanie itego ważnego problemu i przedstawienie 
kilku wyrywkowych informacji (...). Baza upoważniająca do wnio
skowania jest więc tak ograniczona, że wszystko, co można na jej 
podstawie stwierdzić, należy traktować jako wstępne hipotezy" ł . 

Mając na uwadze obecny stan badań wypada nadmienić, że — jak 
dotychczas — samo stwierdzenie istnienia potrzeb w zakresie eko
nomiki prasy nie przesądziło o podjęciu i rozwoju prac badawczych. 
1 A. P a c z k o w s k i : Historia prasy polskiej 1918—1939. PWN, 1980, s. 450. 



Nie wdając się w dalsze wyliczatnie przykładów obrazujących nieko
rzystną sytuację oraz szczegółowe roztrząsanie przyczyn tego stanu 
rzeczy, można wyrazić pogląd, że przy obecnym poziomie wiedzy 
0 masowym komunikowaniu ekonomika prasy wyraźnie nie nadąża. 

Pamiętając o wcześniejszych uwagach na temat charakteru pra-
soznawstwa, należy uznać pełną suwerenność ekonomii, a właści
wie teorii ekonomii, w formułowaniu założeń teoretycznych eko
nomiki prasy. Teoria ekonomii stanowi podstawę, z której możma 
wyprowadzić przedmiot ekonomiki prasy. Ustalenia oraz rezultaty 
badawcze innych nauk mają jedynie charakter pomocniczy i uzu
pełniający. 

' Konstrukcja założeń ekonomiki prasy nie może być dowolna, 
a więc nie może polegać jedynie na określeniu tematów, które na
leży poddać badaniom. Tendencja do bezpośrednio prakseologicznej 
orientacji ekonomiki prasy jest dość dobrze widoczna we wcześ
niejszych propozycjach dotyczących systematyzacji zagadnień, któ
rymi powinna się ona zajmować. 

Najwcześniejsze są propozycje Janusza Maciaszka, w których do
strzec można dążenie do służenia praktyce przez racjonalizację 
(optymalizację) przebiegu procesów ekonomicznych związanych 
z prasą. Autor odróżnia ekonomikę prasy oraz ekonomikę instytucji 
prasowo-wydawniczych. Zagadnienia, które stawia przed nimi do 
rozwiązania, koncentrują się wokół funkcjonowania rynku oraz pro
blemów gospodarczych wydawnictw. Zwraca uwagę zapowiedź pod
jęcia prac nad ewidencją i sprawozdawczością wydawnictw, mono
grafią rynku prasowego, polityką inadziału, lokalizacją i rejonizacją 
punktów sprzedaży, metodologią planowania, kosztami wydawnictw 
oraz formami kolportażu 2. 

Przedstawione propozycje, choć nie dawały pełnej systematyza
cji problematyki badawczej, były na gruncie polskiego prasoznaw-
stwa jedne z pierwszych. Taki a nie inny układ problemów wynikał 
przede wszystkim z potrzeb praktycznych, nie zaś ze szczegółowo 
przemyślanej koncepcji teoretycznej.' 

W roku 1969 Irena Tetelowska i Jan Szewczyk wypowiedzieli się 
na temat ekonomiki informacji prasowej (termin ten nie przyjął się 
w polskim prasoznaiwstwie). Autorzy traktują ekonomikę jako dział 
ekonomii politycznej (?!) i uznają, że jej najważniejszym zadaniem 
jest badanie funkcjonowania instytucji prasowo-wydawniczej jako 
sektora scentralizowanej gospodarki narodowej. Przedmiotem zain
teresowania ma być więc z jednej strony punkt widzenia Centrum 
1 prowadzana polityka wobec prasy, z drugiej zaś — jednostka go
spodarująca rozumiana dwojako (jako kategoria agregatowa — re
sort prasowy oraz jako pojedyncze przedsiębiorstwo prasowe). Auto
rzy wskazali także na najważniejsze problemy badawcze stojące 
przed ekonomiką informacji. Są to: finansowanie działalności resor
tu, funkcjonowanie materialnowtechnicznej bazy wytwarzania i prze
kazywania informacji, organizowanie procesu pracy na gruncie 
istniejącej i modernizowanej bazy materiałowo-techniczno-kadrowej, 
2 Por. J . M a c i a s z e k : W sprawie koncepcji problematyki badawczej Pra
cowni Ekonomicznej OBP. Zeszyty Prasoznawcze 1962 nr 4. 



władanie globalnym procesem produkcyjnym i jego materialnym pod
łożem, gospodarowanie posiadanymi zasobami, racjonalizowanie i mo
dernizowanie technologii produkcji, planowanie perspektywicznie3. 

Niewątpliwym walorem przedstawionych propozycji jest zwróce
nie uwagi na istnienie pewnego działu gospodarki narodowej, który 
zajmuje się środkami masowego komunikowania. Nie jest przy tym 
istotne, czy dział ten można określić jako resort. Wskazanie na ist
nienie takiej całości sprzyja makroekonomicznemu spojrzeniu na 
środki i proces masowego komunikowania w skald całej gospodarki. 
W propozycjach kierunków badań panuje jednak swoisty chaos, po
legający na pomieszaniu problemów ekonomicznych, organizacyj
nych a także w dużej mierze technicznych. 

Do tematu przedmiotu ekonomiki prasy nawiązał także Czesław 
Bywalec. Zaproponowany przez niego podział zasadniczo zgodny jest 
z ogólnym pojęciem ekonomiki4. Wydaje się jednak, że dzielenie 
przedmiotu badań na ekonomikę prasy, ekonomikę produkcji prasy, 
ekonomikę dystrybucji i ekonomikę konsumpcji jest przykładem 
mnożenia bytów ponad ich konieczną liczbę. Konsumpcja jest ni
czym innym, jak tylko pewnym wycinkiem procesu gospodarowa
nia, może być traktowana jako cel lub kres tego procesu, ale 
w każdym razie stanowi'jego integralną część. Rozdzielanie między 
kilka ekonomik nie sprzyja integrującemu, a więc całościowemu 
spojrzeniu na interesujący nas fragment rzeczywistości. 

Zakres zainteresowań ekonomiki prasy powinien zasadniczo wy
nikać z zakresu i przedmiotu ekonomii politycznej. Stwierdzenie to 
stanie się bardziej oczywiste, gdy rozważy się problem wzajemnego 
stosunku między ekonomią a ekonomiką. 

Na temat potrzeb, które sprawiły, że z nauki ekonomii wyodręb
nione zostały ekonomiki, wypowiedział się m. in. Oskar Lange5, 
który uważa, że ekonomika zajmuje się rozpatrywaniem praw eko
nomicznych oraz ich konkretnym przebiegiem i jego prawidłowo
ściami, które w różnych dziedzinach noszą w pewnym sensie auto
nomiczny charakter. Jest on uwarunkowany swoistością danej dzie
dziny. 

Interesujące spostrzeżenie na ten temat spotkać można również 
w pracy Seweryna Żurawickiego: „Ekonomia polityczna analizuje 
stosunki społeczno-gospodarcze oraz znamionujące te stosunki pra
widłowości w przekroju przynajmniej jednej f o r m a c j i spo
ł e c z n o - g o s p o d a r c z e j , ekonomiki szczegółowe na gruncie 
takiej analizy badają ludzkie zachowanie w zależności od specyfiki 
o b s z a r u d z i a ł a ń uwarunkowanych konkretnie zaistniałym 
s p o ł e c z n y m p o d z i a ł e m p r a c y (...) Pomiędzy ekonomią 
polityczną, ekonomikami szczegółowymi i ekonomikami przedsię
biorstw zachodzi r ó ż n i c a k o n k r e t y z a c j i badanych prawi
dłowości, a jednocześnie istniejące między nimi sprzężenia zwrotne 
3 Por. I. T e t e l o w s k a , J . S z e w c z y k : Stan i potrzeby badań ekonomi
cznych nad prasą. Zeszyty Prasoznawcze 1969 nr 4. 
4 Por. C. B y w a l e c : Gazeta — dobro materialne czy usługa. Zeszyty Pra
soznawcze 1980 nr 1. 
5 Por. O. L a n g e : Ekonomia polityczna. T. I, II PWN, 1978, s. 89. 



sprawiają, że badania wymienianych działów nauk ekonomicznych 
uzupełniają się i wzbogacają wzajemnie" c. 

Wskazanie, że istota badań prowadzonych przez ekonomiki wyra
ża się, w stosunku do ekonomii, różnicą konkretyzacji w pełni uza
sadnia konieczność oparcia ekonomiki prasy na teorii ekonomii. 

Podstawowe pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: czym 
zajmuje się ekonomia? Problem "ten, jak się okazuje, nadal jest 
przedmiotem dyskusji w literaturze ekonomicznej \ 

Zgadzając się ze zwolennikami szerokiego określenia przedmiotu 
ekonomii, można przyjąć, że ekonomika prasy- powinna zajmować 
się badaniem ekonomicznych aspektów funkcjonowania prasy 
w procesie reprodukcji społecznej (produkcja, podział, wymiana, 
konsumpcja). Tak szerokie określenie zainteresowań ekonomiki pra
sy jest zarazem przyjęciem pewnej siatki pojęciowej, w której obrę
bie znajdować się będą wszelkie ekonomiczne badania prasy. Należy 
pamiętać, że celem ekonomiki prasy musi być dotarcie do, w pew
nym sensie autonomicznych, prawidłowości społecznych oraz eko
nomicznych, jakie przejawiają się w systemie prasowym. 

W dalszym postępowaniu należy zastanowić się nad zasadą kon
strukcji systemu badań ekonomiki prasy, nad kategorią (kategoria
mi), której rozszyfrowanie i zbadanie daje możliwość uczynienia no
wych kroków na drodze poznania. Istota rozważań sprowadza się 
więc do odnalezienia podstawowej kategorii ekonomicznej ekono
miki prasy, która umożliwi konsekwentne wzniesienie systemu eko
nomicznych badań nad prasą. W kategorii tej powinny ogniskować 
się najważniejsze zjawiska i procesy ekonomiczne, które zachodzą 
w systemie prasowym jako systemie ekonomicznym. Rozważanie 
podstawowej kategorii ekonomiki prasy uzasadnione jest koniecz
nością całościowego, systemowego podejścia do obszaru jej zainte
resowań, powinno więc prowadzić do systemu wiedzy, nie zaś do 
przypadkowego zbioru badań. 

W teorii ekonomiki spotykamy się z różnymi stanowiskami 
w kwestii podstawowej kategorii ekonomicznej w socjalizmie. Ce
lowe więc wydaje się rozważanie przydatności tych propozycji dla 
ekonomiki prasy. 

Jeden z wcześniejszych poglądów, głoszony m. in. przez O. Lan
gego, uznaje własność ogólnospołeczną za element konstytuujący 
stosunki produkcji w socjalizmie. Zastosowanie kategorii własności 
do analizy polskiego systemu prasowego prowadzi do wniosku, że 
w Polsce mamy do czynienia z przewagą własności grupowej (spół
dzielnie, spółki akcyjne) nad własnością państwową. Socjalistyczny 
charakter stosunków własności w polskim systemie prasowym moż
na uzasadniać np. socjalistycznym „otoczeniem" systemu lub decy
dującą rolą spółdzielni RSW „Prasa-Książka-Ruch". Uzasadnienie 
socjalistycznego charakteru i socjalistyczny charakter systemu pra
sowego nie są wszakże pojęciami tożsamymi, o czym należy pamiętać 
przy ocenie stosunków własnościowych. Chociaż charakter własności 
0 S. Ż u r a w s k i : Metody i techniki badań ekonomicznych. Zagadnienia 
epistemologiczne i metodologiczne. PWE 1980, s. 202. 
7 Różnice stanowisk można dostrzec choćby w pracach O. L a n g e g o , 
J . К o r n a i a, N. D. К o 1 e s o w a. B. M i n c a , M. N a s i ł o w s k i e g o . 



w systemie prasowym nie wynika ze struktury systemu politycznego 
(partyjnego), stanowi on jednak pewną podstawę polityki ekonomicz
nej państwa wobec poszczególnych elementów systemu. Stosunki 
własnościowe mają istotne znaczenie dla ekonomicznych badań nad 
prasą, chociaż charakter własności — jak się wydaje — nie ma 
wpływu decydującego. Bardziej realną przesłanką polityki ekono
micznej jest analiza struktury systemu politycznego i określenie, 
mniej lub bardziej dowolne, stopnia bliskości gestorów poszczegól
nych wydawnictw ideałom społeczeństwa socjalistycznego. 

Interesujące rozważania na temat własności przeprowadził rów
nież Bronisław Minc, który uznał, że własność państwową można 
z pewnym uproszczeniem sprowadzić do zawłaszczania na rzecz 
państwa, a więc istotna jest analiza zawłaszczania. Zastosowanie 
kategorii zawłaszczania do systemu prasowego wymaga udzielenia 
odpowiedzi na pytanie: co jest przedmiotem zawłaszczania? Czy jest 
nim efekt ekonomiczny, wymierny wynik finansowy lub rzeczowy 
(np. ilość wyprodukowanej prasy), cży też efekt produkcyjnej dzia
łalności systemu, a więc stan świadomości wynikający z oddziały
wania mediów? Uczynienie przedmiotem rozważań pierwszego wa
riantu niesłychanie zuboża analizę, pomija bowiem sens i cel dzia
łalności systemu. Z kolei drugi wariant jest trudny do uchwycenia 
i oceny, co jest następstwem nieokreśloności i niewymiemości sze
regu zjawisk ze sfery świadomości. Kategoria zawłaszczania może 
być przydatna do analiz, ale w nieco ograniczonym sensie. 

Przedmiotem dyskusji jest również pogląd uznający planowość 
za podstawową kategorię gospodarki socjalistycznej. Kategoria pla
nowości znajduje szerokie zastosowanie do systemów prasowych 
w krajach socjalistycznych. Systemy te rozwijają się bowiem w zna
cznym stopniu w sposób planowy. Państwo reguluje przydziały pa
pieru, określa wielkość nakładu i częstotliwość ukazywania się pra
sy. Wydawnictwa otrzymują rozmaite wskaźniki planowe. Central
na regulacja systemu prasowego wywiera znaczny wpływ na eko
nomiczny byt wielu wydawnictw (np. niektóre wydawnictwa, aby 
móc produkować prasę, wobec centralnie ustalonych reguł nie za
pewniających rentowności, produkują też książki, albumy itp.). Ponie
waż rynek nie jest regulatorem produkcji prasowej, należy uznać, że 
zasada planowości wywiera ważny wpływ na polski system prasowy. 

Wobec tak zróżnicowanych stanowisk w kwestiach najbardziej 
podstawowych warto przyjrzeć się nieco bliżej współzależnościom 
między różnymi kategoriami. Edward Lipiński stwierdzając, że 
w socjalizmie własność zmienia swój charakter oraz że społeczeń
stwo jako całość nie może „gospodarować", zauważa: „Gospodaro
wać, czyli produkcyjnie mobilizować środki produkcji — rzeczowe 
i ludzkie, mogą tylko wyspecjalizowane, zorganizowane grupy, 
przedsiębiorstwa, w warunkach wyznaczonych przez centralną jed
nostkę planującą i sterującą kierunkiem rozwoju sił wytwórczych 
oraz ogólnym kształtem potrzeb" 8. 

W ten oto sposób, mając na uwadze specyficzny charakter stosun-
ków własności w gospodarce socjalistycznej, dochodzimy do konie-
8 E. L i p i ń s k i : Karol Marks i zagadnienia współczesności. PWN 1971, s. 36. 



czności badania ekonomicznego funkcjonowania przedsiębiorstw 
praso wo-wydawniczych w socjalizmie, co może stać się zasadą bu
dowy systemu badań ekonomiki prasy. Między socjalistycznym a ka
pitalistycznym przedsiębiorstwem zachodzą zasadnicze różnice. Zysk 
przestaje być celem, stając się środkiem umożliwiającym działanie, 
prymat polityki nad ekonomiką w dużym stopniu ogranicza stoso
wanie rachunku ekonomicznego jako podstawy decyzyjnej, choć nie 
przesądza o bezcelowości jego stosowania. Firnkcjonowamie przed
siębiorstw wydawniczych oraz kolportażu prasy związane jest z bo
gatą praktyką ekonomiczną, jest ważnym obszarem decyzji o cha
rakterze ekonomicznym. Teoretyczne rozpoznanie tej rozległej pro
blematyki jest znikome. Wydaje się więc, że badanie przedsiębiorstw 
jest właściwą podstawą dla ekonomiki prasy. Gruntowne rozpozna
nie procesu tworzenia i rozpowszechniania prasy stanowić może 
przesłankę dla formułowania dalszych problemów ekonomicznych, 
które nie będą miały jedynie formalnego charakteru. 

W przedsiębiorstwie zbiegają się interesy społeczeństwa i kolekty
wu pracowniczego. Świadomość ich współwystępowania dodatkowo 
przemawia za umiejscowieniem badań ekonomiki prasy w przedsię
biorstwach wydawniczych i wokół nich. Należy przy tym pamiętać., 
że istota badań nad przedsiębiorstwem sprawia, że ich podmiotem 
są ludzie, zaś przedmiotem przedsiębiorstwo. W ten właśnie sposób 
badając ekonomikę wydawnictw prasowych, w istocie badamy wa
runki ekonomiczne podmiotowości społeczeństwa i kolektywów pra
cowniczych w systemie prasowym. Jest to najgłębsza istota badań 
ekonomicznych w gospodarce socjalistycznej, a zarazem podstawo
wa przesłanka teoretyczna ekonomiki prasy. 

Kończąc powyższe rozważania nad ekonomiką prasy warto zapro
ponować pewien zestaw problemów, które czekają na rozwiązanie: 
1. Prasa jako dobro ekonomiczne; 
2. Zagadnienie wartości prasy; 
3. System prasowy a proces reprodukcji społecznej; 
4. Analiza stosunków własnościowych w systemie prasowym; 
5. Polityka ekonomiczna państwa wobec przedsiębiorstw prasowo-

-wy da wniczych ; 
6. Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw prasowo-wy-

dawniczych; 
7. Rynek i plan jako regulator systemu prasowego; 
8. Istota i społeczne cele konsumpcji prasy. 

Każde z przedstawionych zagadnień można podzielić na szereg 
bardziej szczegółowych kwestii, np. badając proces produkcji moż
na zapytać o rodzaje procesów produkcyjnych, strukturę, efektyw
ność, mierniki produkcji, koszty, czynnik ludzki itp. Z kolei syste
my ekonomiczno-finansowe będą miały za punkt wyjścia analizę 
stosunków własnościowych i można je rozpatrywać poprzez związki 
z budżetem, rodzaje funduszów, podział zysku itp. Zagadnienia eko
nomiczne wiążą się dość blisko z rozwiązaniami prawnymi. Wymie
nione problemy uszeregowane są hierarchicznie i badania powinny 
być prowadzone z uwzględnieniem powiązań między nimi. 

Lipiec 1981 
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ADAM SWIDA 

PRASA ZAKŁADOWA W OKRESIE PRZEMIAN 

Okres napięć społecznych w lecie 1980 był najsurowszym sprawdzianem pra
cy dziennikarskiej dla wielu redakcji gazet zakładowych. Jak próbują się 
one znaleźć w skomplikowanej sytuacji, uzależnione z jednej strony od dy
rekcji zakładów i podlegające presji załogi — z drugiej, relacjonuje mgr Swi-
da z Ośrodka Badań Prasoznawczych. 

1. Prasa zakładowa do lipca 1980 stan prawny i krytyka 
koncepcji 

Na początku 1980 roku wydawano w Polsce około 228 tytułów 
prasy zakładowej o łącznym jednorazowym nakładzie sięgającym 
900 tysięcy egzemplarzy. Liczba zakładów objętych zasięgiem od
działywania tych pism była jeszcze większa — w połowie lat osiem
dziesiątych upowszechniała się koncepcja pisma wielozakładowego 
lub nawet lokalnozakładowego. Na podstawie przybliżonych szacun
ków można przyjąć, że prasa ta docierała do co najmniej 250 zakła
dów pracy. 

Prawne podstawy funkcjonowania gazet zakładowych sformuło
wane zostały w uchwale Prezydium Centralnej Rady Związków Za
wodowych z 15 stycznia 1974 (O zasadach organizacji i działalności 
gazet oraz radiowęzłów zakładowych); zasady zatrudniania oraz wy
nagradzania dziennikarzy w redakcjach określono w uchwale nr 171 
Rady Ministrów z 13 lipca 1973. Na mocy tych dokumentów oba te 
środki komunikowania podlegały samorządowi robotniczemu przed
siębiorstwa. Wyposażenie i sprzęt redakcji były własnością przedsię
biorstwa, które też ponosiło wszelkie wydatki związane z ich dzia
łalnością, w tym również dysponowało funduszem osobowym prze
znaczonym na płace personelu etatowego. Zasady wynagradzania 
pracowników etatowych, szczególnie zaś pracujących na stanowis
kach dziennikarskich, były bardzo zróżnicowane — część zakładów 
stosowała zasady wynikające z ustaleń układu zbiorowego pracy 
dziennikarzy, w innych — redaktorów i personel pomocniczy wy
nagradzano według zasad ustalonych odrębnie dla każdego zakładu. 
Prace techniczne związane z wydawaniem gazety (skład i druk) dy-



rekcja zakładu zlecała wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom poli
graficznym. Dochody redakcji (chodzi oczywiście o te gazety, które 
kolportowane były odpłatnie) pokrywały z reguły bieżące wydatki 
(wierszówkę, honoraria za zdjęcia, rysunki, drobne zakupy technicz
ne itp.). Wydawanie żadnej z tych gazet nie było jednak przedsię
wzięciem dochodowym. Finansując taką działalność, zakłady czerpa
ły z różnych funduszy, najczęściej jednak ze specjalnie na ten cel 
stworzonego funduszu środków przekazu wewnątrzzakładowego. 

Patronat związków zawodowych — w kwestiach formalnych — 
polegał na decydowaniu (wspólnie z dyrekcją zakładu) o obsadzie 
redaktorów oraz dysponowaniu odpowiednią pulą papieru (gestia 
CRZZ). W kwestiach merytorycznych decydowała najczęściej rada 
redakcyjna łub kolegium redakcyjne złożone z przedstawicieli re
dakcji, dyrekcji, organizacji partyjnej, związku zawodowego, orga
nizacji młodzieżowej oraz (różnie jednak w praktyce to wyglądało) 
przedstawicieli korespondentów robotniczych lub innych organizacji 
społecznych działających na terenie zakładu pracy. Gremium takie, 
teoretycznie przynajmniej, wyznaczało podstawowe kierunki działa
nia gazety. Bieżącą pracą redakcji kierował redaktor naczelny wraz 
z kolegium redakcyjnym (tu w znaczeniu powszechnie przyjętym 
w dziennikarstwie), składającym się z merytorycznych pracowników 
i współpracowników redakcji. Część gazet (liczba ich jednak wyka
zywała tendencję malejącą) redagowana była wyłącznie siłami spo
łecznymi. 

Skomplikowana sieć zależności formalnych prowadziła w praktyce 
do destabilizacji sytuacji gazet zakładowych. Brak jasno określo
nych kompetencji oraz powinności wobec środków wewnątrzzakła
dowego przekazu spowodował, że uzależniły się one od dyrekcji za
kładu, finansującej działanie i mającej wpływ na obsadę etatową. 
Często tylko symboliczne funkcjonowanie rad redakcyjnych spowo
dowało, że odpowiedzialność za gazetę przejmowała wyłącznie re
dakcja. Nie czuła się ona z reguły na tyle silna, by przeciwstawiać 
się dyrekcji czy jakiejkolwiek innej znaczącej organizacji zakłado
wej. Wielostopniowy system cenzury, różnorakie naciski na redak
cje, presje poszczególnych gestorów, wytyczne co należy pisać, 
a czego nie należy ii szereg podobnych działań to codzienność pracy 
redakcji. Ostateczny efekt: to co ukazywało się w gazecie, w coraz 
mniejszym stopniu zależało od samorządu robotniczego (a tym bar
dziej już od załogi) i od redakcji, w coraz większym zaś od doraź
nej polityki i interesów różnych organizacji zakładu produkcyjnego. 
Sprzyjało temu ciągle malejące znaczenie i ograniczanie kompetencji 
samorządów robotniczych. Wszystko ito powodowało, iż gazety za
kładowe systematycznie zmierzały do zaprzeczenia hasłu widnieją
cemu w więksości winiet tytułowych — „pismo załogi". 

Proces ten równie wyraźnie zaznaczał się w treści tych czaso
pism, jak i w opiniach czytelników. Pomińmy szczegóły — proporcje 
treści, dominacje gatunków, typografię, iluatracyjność itp. — znane 
z wcześniejszych opracowań naukowych i analiz dziennikarskich ł . 
1 Bibliografia opracowań zajmujących się prasą zakładową sięga kilkudzie
sięciu pozycji. Zainteresowanych czytelników odsyłam do dwu opracowań 



Pomińmy nawet powtarzające się zarzuty wobec krytyczności 
a egzekwowania krytyki, powierzchowności, rutyny prowadzącej do 
monotonii i reklamiarstwa treści przekazywanych przez prasę za
kładową. Zjawiska te, aczkolwiek z różnym natężeniem, stanowiły 
o klimacie przekazywanych przez prasę zakładową treści. Spojrzenie 
globalne nakazuje stawiać pytania o zakres realizowanych funkcji, 
W 1975 roku Władysław Masłowski w opracowaniu na temat pism 
jedno- i wielozakładowych pisał: ,,W efekcie tej (...) sytuacji forma 
gazety zakładowej, sprawdzona w wieloletniej praktyce, ale dla rea
lizacji celów zakreślonych stosunkowo wąsko, nie może pomieścić 
tego wszystkiego, co chciałoby się w niej widzieć. Konsekwencją te
go jest szereg deformacji typologicznych. (..) W większości przypad
ków są to deformacje niekorzystne z punktu widzenia podstawowe
go odbiorcy pisma, tj. robotników z zakładów przemysłowych, cho
ciaż mogą być korzystne z punktu widzenia innych kręgów czytel
ników, na przykład kadry kierowniczej czy inżynieryjno-technicz
nej przedsiębiorstw. Mogą one być również uważane za korzystne 
przez lokalnych i zakładowych dysponentów pracy" 2. 

Ankietowe badania preferencji czytelniczych ujawniały sprzecz
ność wizji realizowanej z postulatami robotników. „Preferencje tê -
matyczne czytelników gazet zakładowych wykazują specyficzny 
brak przystawalności do założonych celów gazety. Czytelników bez
pośrednio interesują te sprawy, które w jakimkolwiek stopniu do
tyczą lich osobiście: problemy socjalno-bytowe, stosunki między
ludzkie i organizacja pracy. Te też tematy częściej deklarowane by
ły jako zbyt rzadko pojawiające się w gazecie. Z kolei problematy
ka ekonomiczno^produkcyjina i działalność organizacji społecznych 
była — zdaniem badanych — mniej interesująca i winna być rza
dziej przedmiotem publikacji" 8. 

Zakładając nawet, że przystawalność tych struktur w praktycznie 
realizowanym modelu pisma nie musi wykazywać wysokiej korela
cji dodatniej, to i tak decyduje ona o stopniu akceptacji przekazy
wanych treści. 

Krytyka gazet zakładowych wynikała nie tylko z obiektywnych 
warunków ich działania, itj. systemu zależności, lecz również — 
Ośrodka Badań Prasoznawczych zamieszczających szczegółowe bibliografie: 
T. T u r l i k - M a r e c k a ' , J . B. S o b c z a k : Rola i funkcja prasy zakładowej 
w Polsce. OBP 1973 i A. S w i d a: Czytelnictwo prasy zakładowej w środo
wisku załóg wybranych przedsiębiorstw przemysłowych. OBP 1978. Z opra
cowań opublikowanych po 1978 roku należy wymienić: A. S w i d a : Gazeta 
zakładowa na tle innych źródeł komunikowania o regionie i zakładzie. Ze
szyty Prasoznawcze 1979, nr 3, s. 72; J . M ą d r y : Zawartość gazet zakłado
wych w opinii czytelników. Zeszyty Prasoznawcze 1981, nr 2, s. 87; W. O s z e l -
da: Gazeta w najmłodszym mieście. Prasa Polska 1979, nr 12, s. 38; R. G o 
s z c z y ń s k i : Prasy zakładowej cień powszedni. Prasa Polska 1978, nr 8, s. 23; 
J . P o ś p i e c h : Gdzie miejsce prasy zakładowej. Prasa Polska 1979, nr 7, 
s. 26; R. K a r p o w i c z : Zawodowcy i amatorzy — społecznicy w prasie za
kładowej . Prasa Polska 1980, nr 5; R. K a r p o w i c z : Pół wieku prasy za
kładowej . Prasa Polska 1980, nr 6, s. 16; R. G o s z c z y ń s k i : Prasy zakłado
wej dzień dzisiejszy. Prasa Polska 1981, nr 2—3, s. 24. 
2 W. M a s ł o w s k i : Pismo jedno- i wielozakładowe. OBP 1975, s. 68. 
8 A. S w i d a : Czytelnictwo prasy zakładowej w środowisku załóg wybranych 
przedsiębiorstw przemysłowych. OBP 1978, s. 54. 



i przede wszystkim — z funkcji jaką pisma te pełnić miały w struk
turze komunikowania się w przedsiębiorstwie przemysłowym. Trud
no nawet w tym przypadku mówić o konkretnej (a więc godnej kry
tyki lub obrany) koncepcji funkcjonowania gazety, lecz raczej o sy
stemie ogólnikowych dyrektyw, traktujących pismo zakładowe jako 
przekaz skierowany do zamkniętego grona odbiorców, pełniący rolę 
informacyjną, propagandową (lub raczej opiniotwórczą) i wycho
wawczą w stosunku do robotników (a nie załogi). Dyrektywa taka 
zakładała z reguły, że przekazywane treści dotyczą wyłącznie lub 
prawie wyłącznie problemów konkretnego zakładu. Schemat ten 
w praktyce okazywał się zbyt sztywny, nie uwzględniał bowiem ani 
indywidualnej pozycji gazety, ani też charakteru regionów, w któ
rych były one wydawane. Wydaje się, że propagując taką ideę, prze
ceniano fachowość, umiejętności dziennikarskie i obciążenie pra
cowników redakcji oraz wiedzę czytelnika o tym, co sdę dzieje w je
go miejscu zamieszkania. (Odnosiło się to zwłaszcza do redakcji 
w takich ośrodkach miejskich, które w niewielkim tylko stopniu 
były przedmiotem zainteresowania środków masowego przekazu.) 
Realizowanie takiego programu prowadziło do uschematyzowania 
treści, a w konsekwencji do opisywania zakładu z pozycji dyrekcji 
oraz wprowadzania elementów pseudodydaktycznych. 

Nie sprzyjał również umacnianiu się pozycji gazet zakładowych 
system powoływania nowych tytułów. W nielicznych tylko przy
padkach ich powstanie było wynikiem oddolnej inicjatywy społecz
nej pracowników zakładu. Powołanie pisma było najczęściej kon
sekwencją żmudnych starań administracyjnych oraz efektem indy
widualnego przekonania i poglądów dyrekcji na potrzebę wydawa
nia gazety. 

System weryfikacji potrzeby wydawania poszczególnych tytułów 
w praktyce nie istniał. Zwykle przyjmowane założenie o powszech
nym odbiorze prasy zakładowej wśród załóg przedsiębiorstw (zwery
fikowane zresztą również w badaniach ankietowych) łączono sche
matycznie z przekonaniem o niezwykłej skuteczności oddziaływania 
treści prekazywanych przez gazetę. 

Zwróciliśmy uwagę na trzy czynniki — program oddziaływania, 
system powoływania nowych tytułów i sposób oceny efektywności 
oddziaływania prasy zakładowej — zasadniczo kształtujące funkcjo
nowanie prasy zakładowej, a tym samym wpływające na jej reak
cje wobec wydarzeń sierpnia i września. Wydaje sdę, że obok tych 
czynników (ukształtowanych przez mechanizmy polityczne i obo
wiązujące przepisy prawne) na takiej, a nie innej postawie gazet 
zakładowych w decydujących dla kraju momentach zaważyły rów
nież czynniki personalne — stopień wykształcenia, obycia politycz
nego, właściwości decyzyjne i opanowanie warsztatu dziennikar
skiego czy wreszcie znajomość środowiska, jaką reprezentowali 
dziennikarze zatrudnieni w prasie zakładowej. Sytuacja napięć spo
łecznych była dla wielu redakcji surowym sprawdzianem dotych
czasowej działalności a także polem do rozwijania indywidualnych 
inicjatyw. 



II. Prasa zakładowa wobec napięć społecznych 
(lipiec 1980 — marzec 1981) 

Przyjęty w analizie przedział czasu obejmuje okres strajków 
w Lublinie (lipiec), na Wybrzeku (sierpień), solidarnościowych 
z Wybrzeżem (sierpień, wrzesień), studenckich (październik i listo
pad 1980) oraz ostrzegawczych przed decyzją rządu o niewprowa-
dzaniu wolnych sobót (luty 1981). Przez cały ten okres wybuchały 
również w wielu regionach kraju strajki o charakterze lokalnym 
oraz toczyły się rokowania resortowe. Luty 1981 roku przyniósł apel 
Premiera o zaniechanie działalności strajkowej na czas dziewięć
dziesięciu dni. Pierwsza próba opanowania sytuacji w kraju wkrót
ce potem załamała się na skutek tzw. sprawy bydgoskiej. Rozwią
zanie tego konfliktu (pod koniec marca) przyjmujemy za granicę 
zamykającą najwcześniejszy etap okresu 'napięć społecznych 4 . 

We wprowadzeniu do tego materiału staraliśmy się pokazać, jak 
wiele czynników wpływało na sposób i zakres przekazywanych 
przez poszczególne redakcje treści. Wspólna podstawa prawna i do
skonalona w ciągu kilkunastu lat praktyka wydawnicza wytworzyła 
pewien zespół cech charakterystycznych dla prasy zakładowej. Dla
tego też omawiając rolę tych gazet w przedsiębiorstwie, możemy się 
pokusić o wskazanie modelu syntetycznego, tj. skupiającego cechy 
wspólne dla różnych pism. Zabieg ten wiąże się jednak z odindy
widualizowaniem roli poszczególnych gazet, które do pewnego tyl
ko momentu podporządkowały się odgórnym dyrektywom ukierun
kowującym przekazane treści. Zindywidualizowanie takie widoczne 
jest szczególne od momentu rejestracji NSZZ „Solidarność" i likwi
dacji Centralnej Rady Związków Zawodowych. Nie należy przy tym 
zapominać, że każda z gazet zakładowych stykała się z odmienną sy
tuacją społeczną, wobec której — mimo zastosowania ogólnej dy
rektywy — należało zająć stanowisko. Nie wszystkie z nich potra
fiły sprostać tej próbie. 

Opis sytuacji prasy zakładowej opieramy na analizie treści w nich 
zamieszczonych — odbija ona z całą wyrazistością stanowisko re
dakcji, problemy związane z wydawaniem pisma oraz reakcje czy
telników. Treść ta jest dokumentem czasu i działania, dokumentem 
który ważyć będzie na losach tych gazet w najbMższych latach, sta
nowić o zaufaniu do nich oraz określać wiarygodność dziennikarzy. 
4 Rekonstrukcję aktualnych problemów prasy zakładowej oparliśmy na prze
prowadzonych w redakcjach Słowa Chemaru, Faktów-Opinii i Polaru wywia
dach terenowych. Cennym źródłem informacji były kontakty z redaktorami 
innych gazet zakładowych i dyskusje prowadzane na forum Klubu Dzienni
karzy Zakładowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przeprowadzono 
ponadto kwerendę zawartości pism pod kątem poszukiwania materiałów sa-
mookreślających sytuację gazety. Objęto nią 24 tytuły pism z okresu czerwiec 
1980 — maj 1981: Drogowskazy, Echo Chełmka, Fakty-Opinie, Głos Celulozy, 
Głos Famegu, Głos Huty Katowice, 'Głos Nowej Huty, Głos Świdnika, Głos 
Załogi (WZO „Polania" w Gnieźnie), Głos Załogi (WSK P Z L „Mielec"), Gór
niczy Trud, Nasza Trybuna (ZR „Romet" w Bydgoszczy), Nowa Miedź, Od
lewnik, Postęp, Słowo Chemaru, Spoiwo, Stilon Gorzowski, Sygnały MPK, 
Unia-Agromet, Wiadomości PZPS „Kobra", Wspólne Sprawy („Ponar Zawier
cie), Z życia WPK, Zycie Blachowni. 



5 lipca 1980 pismo Pabianickich Zakładów Przemysłu Bawełnia
nego Włókniarskie Nowiny między innymi zamieszcza artykuł po
święcony 75 rocznicy Rewolucji 1905 roku5, omawia nowe konstruk
cje krosien, automatyzacje w procesach przędzenia, warunki ubez
pieczenia posagowego PZU, nowości biblioteki CRZZ, rysunek 
nt. serialu „Pogoda dla bogaczy", głosy prasy terenowej i zakłado
wej; w stałych rubrykach znajdujemy dwa zdjęcia z cyklu „Histo
ria Pabianic", sport, krzyżówkę, humor i wiersze. Wszystko to zaj
muje około 8/io powierzchni gazety6. Przykład ten, choć może 
z uwagi na sezon wakacyjny niezbyt reprezentatywny, ilustruje stan 
labilności, w jakim znajdowały się gazety zakładowe przed wyda
rzeniami lipca i sierpnia 1980 roku. Ostatnie numery lipcowych 
wydań gazet poświęcone były w przeważającej mierze obchodom 
święta 22 Lipca oraz związanym z tą rocznicą uroczystościom zakła
dowym. Sierpień przynosi falę sprawozdań z posiedzeń Konferencji 
Samorządów Robotniczych podsumowujących działalność w pierw
szym półroczu. Żadna z gazet (nie dysponowaliśmy jednak pismami 
wychodzącymi w tych zakładach, w których już wtedy trwały straj
ki) nie ustosunkowała się wówczas do wydarzeń, które — dziś wie
my o tym — zapoczątkowały najostrzejszy kryzys w historii powo
jennej Polski. Pierwsze materiały wywołane aktualną sytuacją 
w kraju pojawiły się dopiero na początku września. Bynajmniej nie 
dotyczyły one zakładu, w którym ukazywało się pismo. Odredakcyj-
ne komentarze nawoływały do spokoju, wytężonej pracy, realizacji 
zadań produkcyjnych i poparcia dla rządu. Ocena sytuacji w zakła
dzie ograniczała się do upewnienia czytelników, że produkcja prze
biega normalnie lub do zacytowania uchwał nieomal powszechnie 
wówczas odbywających się zebrań organizacji partyjnych. 

Pisma wydawane w drugiej połowie września przynoszą większą 
ilość materiałów związanych z funkcjonowaniem związków branżo
wych. Gazety zakładowe obok wypowiedzi działaczy drukowały spra
wozdania z posiedzeń rad zakładowych, programy działania, szcze
gółowe rozwiązania kwestii socjalnych itp. Sądzić można, że już 
wówczas członkowie redakcji doskonale zdawali sobie sprawę z tego, 
co się dzieje w zakładzie oraz jaki jest stan świadomości pracowni
ków. Żadna jednak z gazet nie starała się nawet zasygnalizować tych 
procesów, które doprowadziły do tego, że większość załóg już wów
czas wysuwała ostre prostulaty pod adresem dyrekcji, związków 
i organizacji zakładowych. 

Sądzić można, że większość redakcja w tym najtrudniejszym 
okresie przyjęła postawę wyczekiwania, taką jaką w parę miesięcy 
później otwarcie deklaruje redakcja Echa Chełmka wobec trwają
cego strajku na Podbeskidziu: „Echo pragnąc zachować całkowity 
obiektywizm powstrzymuje się od wszystkich komentarzy odredak-
cyjnych. Sądzimy, iż jedynym (podkreślenie redakcji) rzetelnym 
i obiektywnym komentarzem sytuacji będą wyłącznie wyniki gospo-

5 Zakład wydający pismo nosa nazwę upamiętaniającą wydarzenia 1905 r. 
6 Włókniarskie Nowiny. 5 VII 1980. 



darcze osiągnięte w styczniu przez przedsiębiorstwo. Wyniki te po
staramy się przedstawić w jednym z najbliższych numerów Echa" 7. 

Nie przyniosły zmiany takiego nastawienia numery wydawane 
w listopadzie i październiku 1930 roku. Okres ten zbiega się z po
wstawaniem we wszystkich zakładach Komitetów Założycielskich 
Niezależnych, Samorządnych Związków Zawodowych. Pojawiające 
się ina łamach prasy zakładowej informacje o ich powstaniu są dla 
czytelnika nie zorientowanego w nastrojach panujących w zakładzie 
kompletnym zaskoczeniem. Wcześniej bowiem gazety przekazywały 
najczęściej obraz normalnej pracy, intensywnej działalności organi
zatorskiej dyreksjii oraz propagandowej związków branżowych. Czę
sto te pierwsze informacje nie pochodzą w ogóle od redakcji, lecz 
są apelami nowych związków do pracowników zakładu. 

Problemy społeczno-polityczne zakładu (łącznie z problematyką 
nowych związków) nie zajmowały z reguły w tym okresie więcej 
niż połowę objętości numeru. Nde dotyczyły też spraw najważniej
szych — dostaw surowców, materiałów, organizacji pracy i progra
mów poprawy sytuacji. Pozostała objętość gazet nie odbijała w za
sadzie od rutyny reprezentowanej w treści tych gazet przed lipcem. 

Przełomowym momentem dla wielu omawianych gazet stało się 
powstanie zakładowych organizacji Samorządnego Niezależnego 
Związku Zawodowego „Solidarność". Bez względu na to, czy związ
kom tym poświęcano w gazecie odrębną kolumnę, czy też informa
cje o nich zamieszczano w nie wydzielonych miejscach gazety, sche
mat pisania o sprawach związku był podobny. Pierwsze komunikaty 
i informacje dotyczyły przede wszystkim spraw organizatorskich — 
warunków wstępowania do związku, stosunku do związków branżo
wych, składu komitetów założycielskich itp. Większość gazet wkrót
ce potem opublikowała wywiady lub przedstawiła sylwetki pracow
ników — członków komitetów założycielskich. Ustabilizowanie się 
sytuacji związków po ich rejestracji i przeprowadzeniu wyborów do 
komisji zakładowych odsunęło na dalszy plan sprawy organizacyjne 
(wiązało się to również z tym, że niektóre koła wydawały własne 
biuletyny informacyjne), a wysunęło na czoło problemy rozliczenio
we dotyczące zarówno spraw zakładowych jak i ogólnopolskich. Ton 
ten podchwyciły również redakcje w opracowywaniu pozostałych 
tematów. Owocował ten kierunek artykułami o problemach ekono-
miczno-gospodarskich i polityczno-moralnych. Często kontrowersyj
ne i odbiegające od dotychczasowej praktyki artykuły wywoływały 
z kolei szereg głosów polemicznych, listów do redakcji czy też oso
bistych interwencji. Schemat ten nie był niestety zbyt powszechny. 
Kolejny kryzys — sprawa wolnych sobót — zantagonizował społe
czność zakładową domagającą się konsekwentnej realizacji porozu
mień gdańskich, szczecińskich i jastrzębskich i redakcje gazet za
kładowych, które zbliżały się raczej do stanowiska rządu. Momen
tem przełomowym był czterogodzinny strajk ostrzegawczy w poło
wie lutego. Niektóre z gazet w ogóle nie zamieściły ani reportażu, 
ani nawet oddzielnego komentarza, zadowalając się suchą informa
cją. Te gazety, które poczuwały się do obowiązku zrelacjonowania 
7 Bez komentarza. Echo Chełmka, 10 II1981, s. 1. 
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przebiegu strajku, zamieściły z reguły reportaże, których autorzy 
dostrzegali najczęściej niepokój, (niepewność, bezradność załogi, 
a w domyśle — nieodpowiedzialność takiego postępowania. 

Takie sposoby zachowania redakcji owocowały wkrótce wieloma 
konfliktami. Jedną z gazet, która najwcześniej zamieściła informa-
с je o strajkach opatrzone odredakcyjnym komentarzem oraz kon
trowersyjny artykuł zmuszający dyrektora do zajęcia stanowiska 
w wielu najbardziej istotnych sprawach przedsiębiorstwa, było pi
smo Zakładów Zmechanizowanych Sprzętu Domowego we Wrocła
wiu „Polar". Decyzją dyrektora zakładów wstrzymano druk do cza
su wyjaśnienia wspólnie z Komisją Zakładową NSZZ kwestii spor
nych zawartych w tym artykule. W trakcie rozmów na salę dotarła 
wiadomość o pocięciu części już wydrukowanego nakładu, zawiera
jącego obok będącego przedmiotem sporu artykułu — również ko
lumny „Solidarności". W wyniku postępowania wyjaśniającego 
wdrożonego przez dyrekcję ustalono, że decyzję taką podjął i prze
kazał dyrektorowi drukarni redaktor naczelny pisma. Za wydanie 
takiej decyzji oraz za wprowadzenie złej atmosfery w redakcji zo
stał on odwołany z zajmowanego stanowiska 8. 

Z dramatycznym apelem — czy potrzebna jest nam gazeta zakła
dowa — zwracało się do swoich czytelników pismo zakładów „Che-
mar" w Kielcach. Nie chodziło w tym przypadku o zorganizowany 
bojkot gazety, lecz o wytworzenie wokół pisma atmosfery pustki 
informacyjnej. Gazeta pozbawiona przez długi czas redaktora na
czelnego, nieumiejętnie prowadzona i słabo zaangażowana w życie 
zakładu, znalazła konkurenta w zakładowym biuletynie „Solidarno
ści". Pismo to, o wielokrotnie mniejszej objętości, zepchnęło bory
kającą się z trudnościami redakcję na pozycje oficjalnego organu 
dyrekcji i starych związków zawodowych. Apel, o którym mowa, 
odwoływał się do poczucia odpowiedzialności robotników za los ga
zety, która mimo wszysitko ma szansę — według redakcji — stać 
się pismem załogi i trybuną wymiany poglądów między zaintereso
wanymi stronami9. 

Trzy miesiące — od początku lutego do końca kwietnia 1981 — 
trwał bojkot gazety zakładowej Wiadomości PZPS „Kobra" w Byd
goszczy. Zakładowa organizacja „Solidarności" zarzuciła redakcji 
brak zainteresowania ruchem związkowym i zażądała w konsekwen
cji zmiany na stanowisku redaktora naczelnego. Zwroty pisma skło
niły redakcję do napisania listu otwartego do pracowników zakładu. 
Argumentem obronnym redakcji było wyliczenie wszystkich arty
kułów na ten temat, jakie ukazały się w gazecie oraz zwrócenie 
uwagi na to, że ogniwa „Solidarności" przestały udzielać gazecie 
informacji. List ten nie zawierał jednak jednoznacznie określonego 
stanowiska wobec nowego ruchu związkowego, co w rezultacie nie 
wstrzymało akcji bojkotowej. Przerwano ją dopiero 26 kwietnia po 
rezygnacji redaktora naczelnego ze stanowiska 1 0. 
8 Wyjaśnienie w sprawie poprzedniego numeru gazety. Polar, 30 XI 1980, s. 1. 
9 Czy potrzebna jest nam gazeta zakładowa? Słowo Chemaru, 7 III 1981, s. 2. 
1 0 bist otwarty do pracowników FO-1, SOW 1 i transportu. Wiadomości PZPS 
„Kobra", 26II1981, s. 1; Decyzja K Z NSZZ „Solidarność". Wiadomości PZPS 
„Kobra", nr 8/242, 28 IV 1981, s. 2. 



Aczkolwiek do konfliktów dochodziło główinie na linii załoga — 
redakcja, nie brakowało również w tym okresie niebezpieczeństw 
grożących ze strony dyrekcji przedsiębiorstw wydających te pisma. 
Już samo osłabienie zainteresowania pismem lub cofnięcie hojnie 
przecież udzielanego wcześniej poparcia, stawiało redakcje w sytua
cji niepewności co do jej losów. Niejednokrotnie była to zasadnicza 
przyczyna stosowania taktyki przeczekania". Pojawiły się równo
cześnie tendencje do likwidowania odgórnymi zarządzeniami dyrek
cji gazet zakładowych. Dziennikarz (nie zakładowego wprawdzie) 
tygodnika Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Prze
mysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego Nasze Życie ko
mentuje itę sytuację: „Nieodparcie aiśnie się też do głowy myśl, że 
dyrektorzy przestali kochać gazety, gdyż one z kolei nie chcą już 
lakierować fabrycznej rzeczywistości" ł l . 

Niezwykle trudno ocenić, w jakim stopniu zjawiska te miały cha
rakter sporadyczny. Wydaje się jednak, że po pierwszym okresie 
wzajemnej nieufności większość gazet nawiązała kontakty i znala
zła płaszczyznę porozumienia zarówno z dyrekcją zakładu, jak orga
nizacjami działającymi na jego terenie. Nie we wszystkich jednak 
pismach nawiązanie porozumienia przesądzało o efektach, tj. o jako
ści wydawanej gazety. 

Stosunek redakcji gazet zakładowych do napięć społecznych opi
sany przez analizę treści zamieszczonych w tych gazetach, pozwala 
na sformułowanie hipotezy, która aczkolwiek wymaga dokładniej
szych badań, wsparta przedstawionymi przykładami rysuje się sto
sunkowo jednoznacznie. Otóż wydaje się, że prasa ta w olbrzymiej 
swojej części generalnie zawiodła jako sprawozdawca i kronikarz 
tego, co się działo w zakładach pracy w okresie lipca, sierpnia 
i września ubiegłego roku. Nie lidzie tu tylko o relacjonowanie fak
tów, lecz również o relacjonowanie stanów świadomości i nastrojów 
załogi. Żadna z gazet (w ramach omawianych tytułów) nie zdobyła 
się na socjologiczno-dzieninikarską analizę sytuacji, która dopro
wadziła do tego, że niezależne związki zawodowe skupiły w nieby
wale krótkim czasie ogromną większość załogi. Nie realizując funk
cji informacyjnych gazety zakładowe odcięły sobie tym samym moż
liwość komentowania i tak znanych w środowisku załogi faktów. 
Błędy w sztuce dziennikarskiej rzutowały w wielu przypadkach na 
autorytet całej gazety. 

Nieco lepsze wyobrażenie o sprawności, dziennikarskiej redakcji 
gazet zakładowych mamy, jeżeli idzie o relacjonowanie przez nie 
wydarzeń późniejszych, choć i wówczas nie brakowało sytuacji na
pięć i niepewności . Czytelnik większości tych pism mógł sobie na 
ich podstawie wyrobić bardzo tylko fragmentaryczny pogląd na to, 
co się aktualnie działo w zakładzie. 

III. Nowe koncepcje — warunki sprawnego działania 

W sytuacja, którą staraliśmy się opisać powyżej, wydane zostało 
24 stycznia 1981 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (130/4/80) 
" Zamachowcy. Nasze Zycie, nr 81736, 25II1981, s. 8. 



umożliwiające podporządkowanie prasy zakładowej Robotniczej 
Spółdzielni Wydawmiczej „Prasa-Książka-Ruch". Przyj ęaie takiego 
rozwiązania nie było zaskoczeniem dla redaktorów zakładówek. Od 
1978 (a i wcześniej) środowisko to zrzeszone w Klubie Dziennikarzy 
Prasy Zakładowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich po
stulowało — dostrzegając paradoksalność sytuacji tej prasy — re
formy zmierzające do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Przygoto
wany wówczas projekt przejęcia pism zakładowych przez RS W 
,,Prasa-Książka-Ruch" w ciągu dwu lat nie wyszedł poza fazę pro
jektu uchwały. Realizacja tego postulatu środowiska przyszła w mo
mencie, w którym nie mógł on już być oceniany jednoznacznie jsko 
rozwiązanie najbardziej korzystne dla pism zakładowych. 

Kilka lat temu sytuacja była stosunkowo jasna. Przejęcie pism 
zakładowych przez RSW „Prasa-Książka-Ruch" zapewniało w opi
nii większości redakcji uniezależnienie jej od wpływów dyrekcja 
i innych organizacji społeczno-politycznych zakładu, pracownikom 
redakcji zaś gwarantowało warunki pracy i płacy zgodne ze zbioro
wym układem pracy dziennikarzy. Powstanie „Solidarności" i przy
pomnienie, że gazeta zakładowa jest organem załogi będącym w ge
stii Samorządu Robotniczego, wpłynęło na odmienną ocenę pierw
szego członu argumentacji; siłę drugiego członu osłabił fakt, że nie
które z redakcji skorzystały z możliwości zatrudnienia pracowników 
według norm gwarantowanych przez układ zbiorowy już wcześniej. 
Te redakcje, w których korzystniej jest pracować według układów 
indywidualnych, nie zamierzają świadomie pogarszać swoich warun
ków finansowych. Znacznie natomiast powiększyła aię lista wątpli
wości wysuwanych przez redakcje, dyrekcje zakładów lub organiza
cje związkowe. 

Zasięg spraw kontrowersyjnych jest olbrzymi — obejmuje pro
blemy organizacyjne, finansowe, personalne, prawne i merytorycz
ne, itj. dotyczące warunków realizowania pragramu redakcji. Reje
strując je, trzeba powiedzieć, że długość owej listy wątpliwości za
leży od tak samo wielu czynników, jak sytuacja formalna redak
cji — a więc zarówno od uregulowań prawnych, jak i od nieformal
nych mechanizmów wytworzonych w praktyce działania. Generalnie 
jednak, im bardziej samodzielna redakcja, tym silniejsza jest opo
zycja wobes przejęcia gazety przez RSW. Pisma o dużej zależności 
od dyrekcji lub od technicznych możliwości wykonawczych w roz
wiązaniu tym upatrują realną szansę na podniesienie poziomu ga
zety. Opinie powyższe wprowadziły nas w meritum sprawy. Naj
częściej powtarzane (i o największej wadze gatunkowej) są te argu
menty, które podnoszą kwestię samodzielności redakcji. Niektóre 
z redakcji opracowały z własnej inicjatywy regulamin pracy skon
sultowany z dyrekcją, organizacją partyjną i związkową zakładu 
pracy. Przejęcie gazet przez RSW może spowodować wstrzymanie 
niektórych zatwierdzonych już prerogatyw. Powszechnie również 
podnoszony jest argument o możliwych manipulacjach niewielką 
z reguły redakcją przez nadrzędne instancje RSW oraz możliwość 
zaistnienia takich animozji między dyrekcją a RSW, które w efekcie 
będą uderzać w redakcję gazety. „Solidarność" z kolei dostrzega 



groźbę pozbawienia załogi realnego wpływu na gazetę nie będącą 
w strukturze organizacyjnej zakładu. 

Istnieją również poważne problemy o charakterze prawnym. 
W większości zakładów wydających gazetę uległo rozwiązaniu ko
legium redakcyjne; reorganizuje się również samorząd robotniczy. 
Brak jest tym samym organu władnego podjąć wiążącą decyzję co 
do dalszych losów pisma. 

Sprawy finansowe należy rozpatrywać w dwu płaszczyznach. 
W wyniku reorganizacji mogą ulec zmianie (niekoniecznie na ko
rzyść) stawki osobistych zaszeregowań — pisaliśmy o tym wyżej. 
Więcej problemów nastręcza sprawa finansowania redakcji przez 
zakład pracy. Wydawanie gazety przez RSW na zlecenie dyrekcji 
wiąże się ze wzrostem kosztów o około 10% budżetu rocznego, która 
to kwota stanowi marżę RSW. Wobec nie ustalonych planów finan
sowych, projektu nowej ustawy o przedsiębiorstwach, rekompensa
tach inflacyjnych i innych posunięciach fiskalnych wiele z redakcji 
nawet w maju bieżącego roku niie było zorientowanych jeszcze, jak 
będzie się kształtował całoroczny budżet redakcji. 

Wszystkie redakcje zgodnie podnoszą niewymierność korzyści pły
nących ze zmiany gestora. Projektowany system znosi co prawda 
bezpośrednie zależności redakcja—dyrekcja, pozostaje jednak układ 
nieformalny, który może — przy zastosowaniu różnorakich środków 
nacisku — w dalszym ciągu determinować działania gazety. Na
wet zakładając prawidłowe funkcjonowanie rady redakcyjnej (pro
gramowej), proponowany układ może się przyczyniać do pomijania 
tych treści, które ważne są z punktu widzenia zakładu, mniej nato
miast z punktu widzenia RSW. Wątpliwości budzą również przyję
te przez RSW zobowiązania wobec gazet zakładowych. Przejęcie ga
zety nie gwarantuje bowiem likwidowania podstawowych bolączek 
tej prasy: braku papieru, nierytmiczności druku oraz poprawy bazy 
technicznej redakcji. Nie należy się również spodziewać, zdaniem 
dziennikarzy prasy zakładowej, że RSW w praktyce zapewni tech
niczną obsługę gazety — wykwalifikowanych redaktorów technicz
nych, możliwość korzystania z laboratoriów fotograficznych, syste
mu łączności (teleksów), fachowej porady zawodowej, prawnej, kon
sultacji itp. 

Wiele z wymienionych problemów w wyniku prowadzonych roz
mów oraz możliwości przyjmowania rozwiązań wariantowych (pier
wszy wariant zakłada, że RSW przejmie jedynie etaty redakcyjne, 
a wyposażenie i lokal redakcji pozostaną własnością zakładu; drugi 
przewiduje również dzierżawę lokalu) zostało uzgodnionych — od
notujemy je z kronikarskiego obowiązku. Mimo to jednak wobec 
nagromadzenia różnorakich problemów i trudności proces przejmo
wania gazet zakładowych przez RSW nie przebiega sprawnie. Do 
końca maja 1981 zaledwie 30 do 120 gazet, które deklarowały wcze
śniej chęć przejścia do RSW, miało podpisane umowy. 

Dyskusje nad przyszłym kształtem gazet zakładowych rozpoczęły 
się w specyficznym momencie ich działalności. Zanik mechanizmów, 
na których opierała się praktyka funkcjonowania tej prasy w ostat
nich latach, zwiększenie samodzielności redakcji, powstanie nowych 



organizacji związkowych i szereg innych procesów wpływało na róż
nicowanie treści. Obok spraw zakładowych zaczęto poruszać proble
my o charakterze ogólnopolskim. Szczególnie wyraźnie widać to 
w treści tych zakładówek, w których znajduje się kolumna „Soli
darności" redagowana przez tę organizację. Podjęty przez wiele re
dakcji wkrótce po powstaniu zakładowych organizacji związkowych 
temat rozliczeniowy wyraził się w licznych polemikach i listach do 
redakcji. Zmieniła się perspektywa widzenia czytelnika — to już 
nie robotnik, który powinien być wychowywany przez gazetę za
kładową i przekonywany o sukcesie zakładu — współczesny odbior
ca to partner dyskusji i dialogu, często również autor faktów spo
łecznych, rzeczywisty, a nie tylko fikcyjny bohater reportażu czy 
życiorysu zamieszczonego w gazecie. Ową potrzebę realizmu w trak
towaniu odbiorcy dostrzeżono w większości redakcji zakładówek. 

Zmieniła się również, choć może poprawniej byłoby powiedzieć — 
ujawniła się, krytyczna opinia załogi o gazecie, nieufność wobec 
członków redakcji oraz rezerwa w odbiorze przekazywanych treści. 
W wielu zakładach ukazują się konkurencyjne biuletyny „Solidar
ności" lub innych organizacji, także partyjnych. W rezultacie może
my mówić o załamaniu się dotychczasowej koncepcji pisma zakłado
wego. Spośród analizowanych gazet tylko nieliczne podjęły próby 
dopracowania własnej, z i n d y w i d u a l i z o w a n e j i skonsulto
wanej z załogą koncepcji gazety ukazującej się w dużym przedsię
biorstwie przemysłowym. Oryginalność koncepcji wypracowanej 
przez wrocławski Polar zasadza się na wyeksponowaniu aktualnej 
publicystyki na tematy zakładowe, kosztem informacji, którą winien 
zajmować się radiowęzeł zakładowy. Zadaniem gazety jest komento
wanie faktów najistotniejszych dla funkcjonowania zakładu. Kon
cepcji takiej podporządkowuje redakcja cały układ gazety. Sześć ko
lumn pisma poświęca w kolejności: publicystyce na temat aktual
nych wydarzeń, informacjom bieżącym, dwie następne — publicy
styce, przedostatnią — sprawom związkowym (kolumna „Solidarno
ści"), ostatnią rozrywce, ciekawostkom itp.12 

Gazeta hutników Kombinatu im. Lenina w Krakowie nie kiero
wała do swoich czytelników ani deklaracji, ani programów; zmiany 
w formule gazety dokonywały się w miarę rozwoju wydarzeń, rzec 
można — nadążając za biegiem czasu. Echa redakcyjnych refleksji 
nad rolą dziennikarza w społeczeństwie i w zakładzie pracy, kon
cepcją gazety zakładowej i potrzebami czytelników przewijały się 
w tekstach odredakcyjnych felietonów. „Kiedy jednak człowiek czu
je na sobie odpowiedzialność — pisze felietonista Głosu Nowej Hu-
ty — musi także mieć możność wypowiedzenia swojego zdania, bez 
obawy o potraktowanie go jak wroga, przeciwnika. Stąd działania 
po nowemu nie mogą inaczej się kształtować, jak tylko przy akom
paniamencie głębokiej polemiki, szerszej krytyki opartej na pełnej 
odpowiedzialności za prawdziwość wypowiadanych słów. Czy po tak 
długim okresie milczenia i odzwyczajenia się od szczerej dyskusji 

1 2 Nie tylko szata. Polar, 20 II1981, s. 1; Wartość informacji. Polar, 19 IV 1981, 
s. 1. 



jesteśmy zdolni do jej prowadzenia. To nie jest tylko pytanie do in
nych, do kolegów, ale także do samego siebie. Czy mówienie praw
dy, a zwłaszcza tej gorzkiej, dotyczyć ma tylko innych, czy sami 
jesteśmy także zdolni do słuchania krytycznych słów pod swoim 
adresem i własnego postępowania. Nie jest to łatwe, ale jest to je
dyny sposób działania po nowemu" 1 S. 

Mimo tak jasnej deklaracji etyczmo-zawodowej ze strony redak
cji, przejęcie Głosu w marcu 1981 przez RSW ,,Prasa-Książka-Ruch" 
wywołało zaniepokojenie załogi. Redaktor naczelny gazety repli
kował w cotygodniowym felietonie „Opinie": „Przechodząc do «Рга-
sy» nie odchodzimy z Kombinatu, nie odchodzimy od załogi. W dal
szym ciągu zespół będzie pozostawał w jej służbie i na jej usłu
gach" 1 4. Podobnie, jak w przypadku gazety wrocławskiej, redakcja 
Głosu Nowej Huty w swojej koncepcji pisma główny nacisk kładzie 
na intensyfikację kontaktów z załogą. Apele o jej opinie, oceny 
i materiały pojawiały się w gazecie w związku z nieomal wszystki
mi podejmowanymi przez nią inicjatywami. 

Przykłady te są jednak (przynajmniej w znanym nam materiale) 
zjawiskiem odosobnionym. Jeżeli w wielu gazetach dostrzegamy 
symptomy zmiany, to wynikają one raczej z obowiązku dawania 
w treści pisma świadectwa zdarzeń, jakie dzieją się w zakładach 
pracy, kontrowersji wokół ścierających się interesów, niż w realizo
waniu świadomie założonej nowej koncepcji pisma zakładowego. Mi
mo to — jak się wydaje — przynajmniej jedna z barier skutecznie 
jeszcze do niedawna paraliżująca wszelkie inicjatywy redakcji zo
stała przełamana, idzie tu o barierę braku samodzielności redakcji. 
Z drugiej jednak strony znacznie większa liczba czynników powo
duje, że stabilizowanie się sytuacji prasy zakładowej nie będzie 
przebiegało jednakowo szybko, a działania, które trzeba będzie 
podjąć, nie dadzą się opisać w generaliach. Praktyka ubiegłych lat 
wykształciła wiele różnych modeli funkcjonowania środków prze
kazu wewnątrzzakładowego, a bezpośrednie powiązania organizacyj
ne przyczyniły się do tego, że losy tych gazet w znacznie większej 
niż w innego typu pismach mierze zależą od inicjatywy garstki ludzi 
uwikłanych w różnorakie układy personalne i organizacyjne. Stabi
lizowanie sytuacji gazet zakładowych zależeć więc będzie zarówno 
od czynników o charakterze politycznym jak i od sposobów rozwią
zywania problemów społecznych w konkretnych zakładach przemy
słowych. 

Czynniki te warunkują się wzajemnie. O sposobie funkcjonowa
nia wszystkich środków komunikowania społecznego decydować bę
dą normy aktów ustawodawczych zmieniających dotychczasową 
praktykę w zakresie kontroli publikacji i prawa prasowego. Prak
tyka ta zależeć będzie od precyzyjnego sformułowania programu po
litycznego określającego rolę wszystkich środków komunikowania 
w procesach społecznych. Uchwalona przez Sejm PRL 31 lipca 1981 
1 3 Zas tępca: Powinnośc i dziennikarskie. Glos Nowej Huty, nr 4 1 / 1 2 4 1 , 1 0 — 

16 X 1980 . 
1 4 M . O l e k s y : J e s t e ś m y z załogą. Głos Nowej Huty nr 1 3 / 1 2 6 5 , 27 III—2 IV 
1981, s. 1. 



ustawa o kontroli publikacji i widowisk weszła w życie 1 paździer
nika 1981. Trudno obecnie mówić o praktycznych konsekwencjach 
funkcjonowania tej ustawy. W kwestiach odnoszących się do we
wnątrzzakładowych środków komunikowania akt ten szczególne 
znaczenie ma dla działalności radiofonii przewodowej, której publi
kacje zwalniane są od kontroli wstępnej. Ustawa o prawie prasowym 
jest w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji zainteresowanych śro
dowisk. Ustabilizowanie jednak sytuacji formalno-prawnej gazet za
kładowych zależeć będzie od tego, jakie zostaną przyjęte szczegóło
we ustalenia między przedsiębiorstwem a wydawcą. Niewątpliwie 
jednak regulamin pracy gazety zakładowej powinien zawierać gwa
rancje jednostopniowego podporządkowania redakcji w prawach fi
nansowych i formalnych oraz zapewniać niezależność w kwestiach 
merytorycznych. Kompetencji tych winny strzec nowo powołane ra
dy redakcyjne o określonych prerogatywach i odpowiedzialności 1 5. 

Wymienione wyżej warunki stabilizacji sytuacji gazet zakłado
wych i radiowęzłów, aczkolwiek konieczne dla właściwego funkcjo
nowania tych środków, nie są jednak wystarczające. Warunkiem 
niezbędnym jest opracowanie programu określającego pryncypia — 
cel i warunki -— funkcjonowania środków przekazu wewnątrzzakła
dowego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Program taki powinien 
zmierzać do wypracowania takiej formuły współdziałania wszystkich 
środków przekazu wewnątrzzakładowego, która by zapewniała pra
cownikom pełną i wszechstronną informację o tym, co się dzieje 
w zakładzie i regionie. Funkcje wychowawcze tych środków realizo
wać się powinny przez rzeczową i wszechstronną publicystykę. Kon
sekwentna krytyka w modelu tym zapewniałaby realizację funkcji 
kontrolnej gazety. Zupełnie nowym zadaniem środków komuniko
wania wewnątrzzakładowego powinna być rola pośrednika między 
załogą zakładu, a jego dyrekcją lub organizacjami społecznymi. Kon
cepcja taka zakłada, że gazeta i radiowęzeł będą spełniać rolę bez
stronnego mediatora, forum ścierania się poglądów i dyskusji oraz 
propagatora oddolnych inicjatyw. W programie takim szczególną 
uwagę należy zwrócić na doskonalenie mechanizmów transmitowa
nia informacji z „dołu" do ,,góry". 

Sytuacja obecna nasuwa analogie z sytuacją prasy zakładowej po 
1956. Wówczas to gazety zakładowe, korzystając ze wsparcia powsta
jących w zakładach rad robotniczych, próbowały wypracować mo
del pisma dla robotników. W 1959 roku arbitralna decyzja admini
stracyjna spowodowała zamknięcie olbrzymiej większości z nich. 
Dzisiaj, gdy decyduje się los prasy zakładowej, w argumentacji na 
rzecz jej trwania również mogą przeważyć racje ekonomiczne. Spra
wą redakcji jest, aby wypracowany model komunikowania niósł 
w sobie takie wartości, które będą stanowić realną przeciwwagę dla 
argumentów ekonomicznych. 
Październik 1981 
1 6 Uchwalona 25 września 1981 przez Sejm PRL ustawa o przedsiębiorstwach 
państwowych nie określa warunków funkcjonowania środków komunikowania 
wewnątrzzakładowego. Sądzić więc należy, że ustalenia takie podejmowane 
będą bądź w przepisach wykonawczych, bądź w statutach przedsiębiorstw 
lub regulaminach funkcjonowania rad pracowniczych. 
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ALICJA ZAGRODNIKOWA 

SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA 
OKRESU PRZEMIAN 
W POLSCE 

W poprzednim roczniku Zeszytów publikowaliśmy artykuł dra J. Bralczyka 
0 języku propagandy prasowej. Obecnie — swoista kontynuacja tej proble
matyki; dr Zagrodnikowa z OBP posłużyła się materiałem nowszym z gazet 
1 czasopism pierwszego okresu przemian — z sierpnia i września 1980. 

A naliza stylistyczno-semantyczna słownictwa nacechowanego 
ujemnie stanowi część przygotowywanego obszernego opracowa

nia, poświęconego słownictwu i frazeologii w publicystyce prasowej 
okresu przemian w Polsce w II połowie 1980 roku. Przedmiotem ni
niejszej analizy są wyrazy, wyrażenia i zwroty, w których się uze
wnętrznia negatywny bądź pozytywny stosunek dziennikarzy do 4 

przedstawianych treści. Takie słownictwo jest podstawowym języ
kowym środkiem perswazyjnym w publicystyce \ 

Ze względu na rodzaj zaangażowania emocjonalnego nadawcy, 
wyróżniono w badanym słownictwie dwie główne kategorie seman
tyczne wyrazów i związków frazeologicznych: słownictwo i frazeo
logię nacechowane ujemnie oraz słownictwo i frazeologię nacecho
wane dodatnio. Ten artykuł ogranicza się do omówienia pierwszej 
z wymienionych kategorii. 

Jako materiał badawczy posłużyły teksty publicystyczne, zamie
szczone we wszystkich numerach sześciu polskich tygodników: Kul
tury (K), Perspektyw (P), Polityki (Pol.), Przekroju (Prz.), Tygodni
ka Powszechnego (TP), Życia Literackiego (ZL) oraz trzech dzien
ników: Expressu Wieczornego (EW), Trybuny Ludu (TL) i Życia 
Warszawy (ZW), wydanych w sierpniu i wrześniu 1980 roku. 

1 Zob. W. Pi s a r e k: Język służy propagandzie. Materiały OBP, Kraków 
1976, s. 27. 



W obrębie wyróżnionych nadrzędnych kategorii semantycznych 
zebrany materiał zostanie przedstawiony w mniejszych grupach 
znaczeniowych, obejmujących: 1. Nazwy i wyrażenia oznaczające 
ludzi; 2. Nazwy i wyrażenia oznaczające zjawiska; 3. Wyrazy i zwro
ty oznaczające czynności. Po skrócie nazwy pisma podano datę wy
dania, stronę i rodzaj publikacji. 

1. NAZWY I WYRAŻENIA OZNACZAJĄCE LUDZI 

Szczególna niechęć, nawet wrogość dziennikarzy jest w pierw
szym okresie przemian w kraju skierowana przeciwko ludziom, któ
rych się obarcza odpowiedzialnością za z ł o m i n i o n e g o okre 
su, p o p r z e d z a j ą c e g o o b e c n y k r y z y s . Są to, ogólnie 
biorąc, ludzie nieuczciwi, źle pracujący, dbający o własne interesy ze 
szkodą dla państwa, a więc na przykład: lizusy (których się awanso
wało) ŻL 21 IX, 1, art.; usłużni lakiernicy kulturowej fasady (którzy 
przesłaniali narastający od lat kryzys) TP 28 IX, 4, art.; bumelanci 
czy spychacze (do których pojawił się w załogach tolerancyjny sto
sunek) TL 3 IX, 1, art. 

Negatywne intencje nadawcy może też przekazywać związek fra
zeologiczny nie nacechowanej stylistycznie nazwy z ekspresywnymi 
jej określeniami: grupa kombinująca na granicy legalności ŻL 21 IX, 
1, art. 

Z niechęcią wyrażają się publicyści o dawnych związkach zawo
dowych, nazywając je np. kopciuszkiem albo „zapchajdziurą" P 5 IX, 
7, art. 

Negatywny, zabarwiony ironią stosunek nadawcy do osób szko
d z ą c y c h s o c j a l i s t y c z n e j o d n o w i e przejawia się w eks-
presywnych nazwach, wskazujących w kontekstach językowych na 
szkodliwą politycznie działalność różnych zbiorowości ludzkich. Są 
to: eskalatorzy (których dewizą jest ,,kuć żelazo póki gorące") Pol. 
20.IX, 3, art.; (którzy ignorują ducha i literę zawartego w Gdańsku 
kontraktu społecznego) Pol. 20.IX, 3 art.; podszeptywacze (którzy 
ideologiczne zasady ustrojowe poddają erozji, inflacji) ŻL 31 VIII, 1, 
fel,; zamazywacze (którzy dążą do ominięcia lub zwiększenia ,,nie
słusznych" punktów programu = Porozumienia gdańskiego; których 
zawołaniem bojowym jest „kapitulacja", jaką rzekomo partia i rząd 
podpisały w Gdańsku pod naciskiem strajkujących) Pol. 20 IX, 3, 
art.; podejrzliwi kunktatorzy, totalni „naprawiacze", dodający ani
muszu zwolennikom starych porządków Pol. 20.IX, 3, art.: różnego 
rodzaju ,,pośrednicy", reprezentujący znane od dawna siły opozycyj
ne w Polsce, różne ugrupowania przeciwne socjalizmowi TL 27/28 
IX, 2, art.; demagodzy społeczni o innych niż socjalistyczne dąże
niach (którzy przypisują się do robotniczych spraw) ŻW 21 VIII, 
2, art.; (którzy naród mogą pociągnąć do nieszczęścia) ŻL 21 IX, 1, 
art.; żywioły prawicowe i wrogie socjalizmowi P 26IX, 7, wyw.; 
skrajne odpryski różnobarwnej opozycji inteligenckiej (które dążyły 



dialogu ze społeczeństwem Pol. 30 VIII, 3, art.; demokratycznej dys
kusji i zbiorowej mądrości Pol. 20 IX, 8, art.; odgórnego zapotrzebo
wania na oddolne opinie ZW 3IX, 3, art.; wpływu mas robotni
czych na decyzje w sprawach społeczno-gospodarczych К 14 IX, 9, 
rep. itp.; różne rodzaje dysproporcji: w podziale dochodu narodowego 
między grupy społeczne P 26 IX, 6, wy w.; w podziale między aku
mulacją a spożyciem P 26 IX, 6, wyw.; między potencjałem ekono
micznym a infrastrukturą socjalno4komuinalną, P 19 IX, 32, rep. Do
strzega ponadto: brdkoróbstwo Pol. 13 IX, 6, rep.; biurokratyzm Pol. 
30 VIII, 3, art.; partykularyzm TL 13 IX, 1, art.; marazm polityczny 
Pol. 20 IX, 3, art.; bałagan produkcyjny, Pol. 13 IX, 9, art.; poważny 
deficyt miejsc w żłobkach i przedszkolach, Pol. 30 VIII, 3, art.; ka
tastrofę w dziedzinie książki i bibliotek, ŹL 21IX, 1, art.; dyshar
monie w gospodarce narodowej, ZL 21IX, 1, art.; zapaści ekonomi-
czno-polityczne, nabolałe niewesołym stanem rynku i bałaganem 
dystrybucyjnym, ZL 28 IX, 1, art., itp. 

Prasa ujawnia różne sprzeczności: wewnętrzne К 28IX, 1, art.; 
między kapitałochłonną techniką a polityką pełnego zatrudnienia К 
28 IX, 1, art.; w realizowanych kierunkach wzrostu gospodarczego 
i sposobach kierowania gospodarką К 28 IX, 1, art.; słabości w na
szych stosunkach politycznych P 29 VIII, 3, art.; związków zawodo
wych TL 29 VIII, 1, art.; oraz wiele innych szkodliwych zjawisk, do 
których należą między innymi: nieprawidłowości w życiu społecz
nym i politycznym Pol. 13IX, 6, rep.; niepotrzebne formalności 
(w pracy związków zawodowych) EW 30/31 VIII i 1 IX, 1, art.; nie
doskonałość funkcjonowania ruchu zawodowego, Pol. 30 VIII, 2, art.; 
nieudolność propagandowa, Pol. 13 IX, 16 fel.; fasadowość i pozor
ne treści niektórych działań, Pol. 30 VIII, 3, art.; nierytmiczność, 
braki dostaw materiałowych, Pol. 30 VIII, 3, art.; wyniosłość w trak
towaniu obywateli, Pol. 30 VIII, 2, art.; naiwność niektórych rzecz
ników pluralizmu, ZW 12 IX, 3, art. 

Odprzymiotnikowe pochodzenie ostatniej grupy nazw abstrakcyj
nych (na -ość) łączy oznaczane zjawiska z niekorzystnymi cechami; 
nieudolność propagandowa wywodzi się z nieudolnej propagandy; 
naiwność rzeczników pluralizmu określa ich jako ludzi naiwnych; 
niedoskonałość funkcjonowania ruchu zawodowego wskazuje, .że 
funkcjonowanie tego ruchu jest niedoskonałe. 

Wymieniając wszelkie szkodliwe zjawiska sygnalizowane w prasie, 
nie można zapomnieć o uczuciu zawodu, które narastało w społe
czeństwie Pol. 30 VIII, 3, art.; oraz nieufności, Pol. 20 IX, 1, art. 

Nacechowane negatywnie s ł o w n i c t w o o c e n i a j ą c e (przy
miotniki i imiesłowy przymiotnikowe) w funkcji określeń nazw ab
strakcyjnych wyraża opinię dziennikarzy o różnych przedsierpnio-
wych zjawiskach. Zebrany materiał pozwala oceniać je z jednej 
strony jako błędne, niewłaściwe, z drugiej — jako złe = niepo
myślne. 

W szeroko pojętej kategorii semantycznej zjawisk błędnych (bę
dących wynikiem popełnianych błędów) wyróżniają się częstością 
związki frazeologiczne nazw abstrakcyjnych z przymiotnikiem błęd-



ny, wadliwy: błędne oceny i koncepcje, P 12 IX, 4, art.; błędna teza 
„propagandy sukcesu" (że niezadowolony jest tylko element opozy
cyjny) Pol. 20IX, 8, art.; wadliwy system wychowawczy, Pol. 
30 VIII, 3, art., itp. 

Podobne negatywne skojarzenia budzą przykłady związków fra
zeologicznych nazw abstrakcyjnych z innymi określeniami: trady-
cyjny, głównie nakazowy system kierowania gospodarką, К 28 IX, 
1, art.; nieracjonalna i niespójna, bo arbitralna i dowolna polityka 
inwestycji, ŻL 21IX, 1, art.; niedotrzymywane obietnice, pozorne 
zmiany, zarzucane reformy, К 14 IX, 8, art.; nie uzasadnione korzy
ści materialne, Pol. 30 VIII, art.; itp. 

W polu semantycznym zjawisk niepomyślnych znajduje się mate
riał, wskazujący na niepożądane skutki wcześniejszych błędów. Za
licza się do nich: dotkliwe braki rynkowe, Pol. 30 VIII, 3, art.; pię
trzące się konflikty w społeczeństwie, P 26 IX, 6, wyw.; nabrzmiałe, 
nierozwiązane problemy, ŻW 22—24 IX, 1, art.; rażące różnice w po
dziale dochodu narodowego, P 26 IX, 6, wyw.; żałosny bilans gospo
darki, Pol. 13IX, 9, art.; katastrofalny stan (w jakim znalazła się 
produkcja książki i czytelnictwo), К 28 IX, 1, art.; bardzo ostry pro
blem mieszkaniowy, ,K 14 IX, 8, art.; fatalną zupełnie sytuację mło
dych małżeństw, К 14 IX, 8, art.; pogarszającą się efektywność go
spodarowania i jakość życia, Pol. 30 VIII, 3, art. 

Własne rozważania nad sytuacją w przedsierpniowej ludowej Oj
czyźnie podsumowuje krakowski publicysta, znany z braku hamul
ców językowych, w zdaniach tak przeładowanych negatywnym sło
wnictwem, że sprawiają wrażenie parodii pewnego typu publicysty
ki posierpniowej: To wycinki (w życiu kraju) różnych przejawów 
stajni augiaszowych, zasmradzających atmosferę ludowej Ojczyzny, 
budzących przysłowiową czarną krew w sercach milionowych rzesz 
ludzkich. Co za „szatani" byli czynni, że tyle świństw trzymało się 
pod korcem maku, też przysłowiowym, ŻL 14 IX, 2, art. 

W p i e r w s z y m o k r e s i e przemian w kraju piętnuje prasa 
politykę sił antysocjalistycznych, czyli antysocjalistyczne politykier-
stwo, TL 30/31 VIII, 2, art.; przypisuje im wstecznictwo poglądów 
społecznych, TL 23/24 VIII, 2, art. 

Ekspresywny przymiotnik złowrogi określa wydźwięk i sens ce
lów sił antysocjalistycznych: cele (sił antysocjalistycznych) mają 
wręcz złowrogi, antynarodowy wydźwięk i sens, TL 30/31 VIII, 2, 
art. 

Bardzo dużo miejsca poświęca się k r y z y s o w i . Nazwa kryzys 
o wyraźnej konotacji negatywnej występuje w związkach frazeolo
gicznych z określeniami, mieszczącymi się w polu semantycznym 
'bardziej niż poważny': groźny, К 21 IX, 1, art.; straszliwie groźny, 
ŻL 21 IX, 1, art.; obezwładniający nasz kraj, К 21 IX, 2, art.; ostry, 
К 28IX, 1, art.; głębszy niż wynikałoby z tego, co jako rezultat 
IV Plenum КС zostało przekazane społeczeństwu, ŻL 21 IX, 1, art. 

Kryzys objął cały kraj; prasa donosi o: niebezpiecznym kryzysie 
politycznym, P 26IX, 6, wyw.; największym i najrozleglejszym 
w historii PRL kryzysie politycznym, Pol. 6 IX, 1, art; kryzysie po-



litycznym, gospodarczym i bytowo-socjalnym, К 14 IX, 10, art.; kry
zysie społeczno-politycznym, Pol. 30 VIII, 3, art.; kryzysie zrutyni-
zowanej CRZZ, Pol. 20 IX, 3, art.; kryzysie strajkowym, К 7 IX, 1, 
art.; również o kryzysie zaufania, P 26 IX, 4, art.; moralnym kryzy
sie władzy i niektórych grup społecznych, ŻL 21IX, 1, art. 

Ujawniony w okresie przemian kryzys będący wynikiem licznych 
błędów przedsierpniowych przeszłości, doprowadza z kolei do: bardzo 
poważnego sierpniowego k o n f l i k t u , Pol. 30 VIII, 3, art.; kon
fliktu, który wybuchł z taką mocą, Pol. 6 IX, 1, art.; dramatycznego 
konfliktu społecznego, Pol. 30 VIII, 3, art.; i d r a m a t u , P 26 IX, 
7, wy w. 

Ujawniły się również narastające latami trudności, P 12IX, 4, 
art.; ogromne trudności, К 21IX, 2, art.; trudności powstałe w sfe
rze gospodarczej, К 21 IX, 1, art. 

Przymiotnik trudny 'niełatwy, ciężki' wyróżnia się zdecydowanie 
częstością użyć, występując w związkach frazeologicznych z nazwa
mi okresu bieżących wydarzeń. Najczęściej nazywa się go: trudnymi 
dniami пр. К 31 VIII, 2, art.; TL 5 IX, 1, art.; trudnymi i pełnymi 
napęcia dniami, najeżonymi niebezpieczeństwami, ZW 1 IX, 2, art.; 
niezwykle trudnymi dniami WE 2 IX, 1, art.; trudnymi dniami i no
cami, TL 25 IX, 3, rep.; trudnymi strajkowymi tygodniami, ZW 3 IX, 
3, art.; trudnymi przełomowymi chwilami, TL 12 IX, 1, fel.; trudny
mi czasami, К 14 IX, 1, art. 

Synonimiczną funkcję pełni przymiotnik ciężki: ciężkie dni, Pol, 
30 VIII, 3, art.; bardzo ciężkie dni, trudne nie tylko niedogodnościa
mi sparaliżowanej gospodarki, ale przede wszystkim dojmującym 
lękiem o rozwój i kres tego konfliktu, ZW 3 IX, 3, art. 

Równie często pisze się o trudnej sytuacji kraju, np. ZW 6/7 IX, 
6, art.; EW 30/31 VIII, 2, art.; okresowo trudnej sytuacji, TL 15 VIII, 
2, art.; trudnej sytuacji gospodarczej, TL 15 VIII, 1, art.; niezwykle 
trudnej sytuacji gospodarczej, Pol. 23 VIII, 5, art.; ciężkiej sytuacji 
gospodarczej, Pol. 23 VIII, 1, art.; trudnej i pełnej napięć sytuacji 
społecznej, P 29 VIII, 3, art.; skomplikowanej i trudnej sytuacji spo
łeczno-gospodarczej, TL 15 VIII, 1, art.; trudnej sytuacji politycznej, 
Pol. 20 IX, 3, art.; szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej, Pol. 
30 VIII, 3, art. 

Trudności nie da się rozwiązać od razu. Do rozwiązania pozostają 
jeszcze problemy bardzo trudne i złożone, TL 1IX, 1, art.; stoimy 
w obliczu wielkich i skomplikowanych problemów, Pol. 23 VIII, 5, 
art.; PZPR stoi przed wieloma bardzo trudnymi i skomplikowany
mi problemami, Pol. 6 IX, 1, art.; trudne i nowe stoją przed nami 
sprawy, К 7 IX, 1, fel.; przed nami okres bardzo trudny, К 31 VIII, 
2, art.; czekają nas lata ciężkie i trudne, nawet bardzo trudne, К 21 
IX, 2, art. 

Niepożądanym skutkiem ruchu strajkowego jest postępujący pa
raliż gospodarki, Pol. 20 IX, 1, art.; dopuszcza się możliwość narodo
wej tragedii, К 7 IX, art. 

Przymiotnik dramatyczny podkreśla dramatyzm sytuacji, wystę
pując w związkach: dramatyczne dni, К 14, 1, art; dramatyczne 



ostatnie dni sierpnia, TP 28 IX, 1, art.; dramatyczna sytuacja (straj
kowa), Pol. 20 IX, 3, art.; najbardziej dramatyczny etap przeżywa
nego przez nas kryzysu, К 14 IX, 1, art. 

Wymowa innych związków frazeologicanych jest podobna: kryty
czne dni, Zh 28 IX, 1, art.; ciężkie, pełne niepokoju dni, К 7 IX, 1, 
fei.; niezwykle nerwowe pierwsze dni strajku, Pol. 6 IX, 4, rep.; na
prężona atmosfera drugiej dekady sierpnia, P 29 VIII, 6, art.; gorą
czkowa atmosfera towarzysząca przerwom w pracy, TL 21 VIII, 1, 
art. 

W społeczeństwie ujawniają się różne nastroje, które ze względu 
na trudną, dramatyczną sytuację nie mają konotacji pozytywnych: 
rodzą się wątpliwości, Pol. 30 VIII, art.; rośnie zbiorowa niecierpli
wość, Pol. 30 VIII, 3, art.; nieufność, Pol. 20 IX, 1, art.; niepewność, 
P 10 IX, 9, art.; postulaty robotnicze powstawały w atmosferze roz
palonych emocji, ZW 28 VIII, 1, art. 

3. WYRAZY, WYRAŻENIA I ZWROTY OZNACZAJĄCE CZYNNOŚCI 
I STANY 

W niejednolitym strukturalnie i semantycznie materiale, zawiera
jącym wyrazy i zwroty oznaczające czynności wyróżniono dwie pod
stawowe kategorie: n a z w y i w y r a ż e n i a oraz c z a s o w n i 
k i i z w r o t y . 

N a z w y i w y r a ż e n i a 

Semantyczna kategoria nazw czynności ilustruje nie akceptowane 
przez prasę działania bądź ich skutki. 

W materiale związanym tematycznie z okresem przedsierpniowym 
niechęć piszących kieruje się przeciwko kłamliwej propagandzie 
i naruszaniu norm moralnych. 

Występowały wówczas: propaganda uwielbienia, nasilająca się 
wtedy, gdy rzeczywisty autorytet przywódcy doznawał uszczuplenia 
w wyniku błędów politycznych, К 14 IX, 8, art,; dęcie w dudkę sa
mozadowolenia „Polak potrafi", ZL 21IX, 1, art.; zagłuszanie rze
czywistości okrzykami reżyserowanego entuzjazmu, P 26 IX, 4, art.; 
traktowanie ludzi jak głupców w działalności telewizji i prasy, ZL 
21 IX, 1, art.; przegrzewanie rodaków różowymi perspektywami, ZL 
14 IX, 2, art.; publiczne zakłamanie, Pol. 13 IX, 9, art.; manipulowa
nie prawdą, К 7 IX, 2, fei.; łamanie zasad moralnych, P 26 IX, 6, 
wy w.; fałsz, przemilczanie i półprawdy, TP 28 IX, 4, rec; łamanie 
zasad sprawiedliwości społecznej przy podziale wypracowanych 
efektów, ZW 29 VIII, 2, art.; dwójmy sienie niesłychanie demorali
zujące życie publiczne, Pol. 30 VIII, 3, art. 

Wysoce szkodliwa w skutkach działalność obejmowała różne dzie
dziny życia kraju, zwłaszcza gospodarkę narodową, w której nastą
piły: głęboka destabilizacja, К 14 IX, 10, art.; dezorganizacja podsta
wowych dziedzin gospodarki, К 21IX, 1, art.; deformacja funkcji 
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planowania, centralnego, Pol. 30 VIII, 3, art.; rozprzężenie systemu 
pieniężno-finansowego,' Pol. 30 VIII, 3, art., gwałtowny spadek efek
tywności produkcji, TL 14 IX, 10, art.; dostrzega się niedomagania 
naszej gospodarki, Prz. 14 VIII, 3; psychologiczne niepowodzenia na
szej polityki ekonomicznej, Pol. 30 VIII, 3, art.; narastanie negatyw
nych zjawisk w naszym życiu gospodarczym, К 21IX, 2, art.; pogar
szanie się sytuacji gospodarczej kraju, Pol. 30 VIII, 3, art.; ogólne 
załamanie gospodarcze, К 28 IX, 1, art. 

Groźnym w skutkach błędem było niewyciągnięcie wniosków 
z przedsięwziętej w 1976 r. reformy cen, ŻL 21 IX, 1, art. Początki 
kryzysu wiążą się z tzw. przyspieszeniem i tzw. propagandą sukce
su oraz apologetyką I Sekretarza, gdy załamywała się światowa ko
niunktura gospodarcza — przełom 1973/74, ŻL 21 IX, 1, art.; z chro
nicznym niedocenianiem gospodarki rolnej, Pol. 13 IX, 16, fel. 

Pretensje prasy kierują się w stronę dawnych związków zawodo
wych z powodu zbiurokratyzowania wielu ich ogniw, TL 26 VIII, 1, 
art.; niespełniania podstawowego obowiązku — obrony interesów 
pracowniczych, TL 27/28IX, 1, art.; różnych deformacji w pracy 
związkowej, TL 5 IX, 1, art. 

Negatywnie ocenia się metody zarządzania, czyli narastanie naka
zów, zakazów, dyrektyw, P 14IX, 1, art.; nieprzerwany potok od
górnych poleceń, Pol. 13 IX, 14, art.; limity i nakazy jako nie dają
ce się uniknąć odchylenia od normy w systemie zarządzania, Pol. 
13 IX, 14, art. 

W stosunkach między władzą a społeczeństwem dostrzega się po-
derwanie więzi, Pol. 30 VIII, 3, art.; poderwanie autorytetu władzy 
państwowej, К 14 IX, 8, art.; groźne odrywanie się władzy od rze
czywistości, tragiczne rozmijanie się z opinią publiczną kraju К 
31 VIII, 2, art. Przyczyną natomiast konfliktu między władzą a spo
łeczeństwem było odejście od polityki VI Zjazdu Partii, ŻW 1IX, 
2, art. 

Podłoże sierpniowego protestu klasy robotniczej tkwiło w uprzed
nim wielkim marnotrawieniu jej wysiłku, P 26 IX, 6, wyw.; ignoro
waniu jej interesów ekonomicznych, społecznych, politycznych, mo
ralnych, P 26 IX, 6, wyw. 

Społeczeństwo nie było rzeczywistym partnerem szeroko pojętej 
władzy, co się przejawiało w niereagowaniu na głosy krytyki w spra
wach wymagających generalnego uregulowania, ŻW 1 IX, 3, art., 
wypaczaniu idei społecznej konsultacji, Pol. 30 VIII, 3, art. 

W innych przykładach istotne treści negatywne wyrażeń skupia
ją się w określeniach (przymiotnikach i imiesłowach przymiotniko
wych) nazw czynności, pozwalając oceniać oznaczaną aktywność ja
ko niewłaściwą, niesłuszną, szkodliwą. Należą tu: megalomańskie 
plany (które nie mogły być zrealizowane), P 26 IX, 6, wyw.; posu
nięcia dyletanckie (za które tak wysoką cenę płaci teraz kraj), TP 
28 IX, 1, art.; niektóre fatalne decyzje centralne, К 14 IX, 8, art.; 
pseudoobiektywne wyjaśnienia (w polityce wydawniczej), PoZ. 13 IX, 
9, art.; nie zawsze słuszny i sprawiedliwy podział dochodu narodo
wego, Pól. 30 VIII, 3, art.; nieefektywna industrializacja (którą się 



forsowało), P 26 IX, 6, art.; arbitralne podejmowanie decyzji przez 
dyrekcję w sprawach wymagających wysłuchatnia całego kolekty
wu, К 31 VIII, 2, art.; wadliwe funkcjonowanie poszczególnych in
stytucji życia społeczno-politycznego i gospodarczego, Pol. 30 VIII, 
3, art.; wadliwe funkcjonowanie systemu informowania, Pol. 30 VIII, 
3, art. Do powyższego rejestru można dołączyć ekspresywną ocenę 
nadużywania stanowisk służbowych dla prywatnych interesów: (...) 
postępowania ludzi, którzy nadużywają swoich stanowisk służbo
wych dla prywatnych interesów są oceniane jako coś wyjątkowo od
rażającego, Pol. 30 VIII, 3, art. 

W materiale związanym tematycznie z p i e r w s z y m o k r e s em 
p r z e m i a n przykłady nazw czynności odnoszą się do działań po
tępianych wielokrotnie „sił antysocjalistycznych", którym się za
rzuca: antysocjalistyczną działalność, ZW 12 IX, 3, art.; sianie nie
ufności i pogłębianie występujących napięć (partia natomiast dąży 
do odzyskania zaufania i przełamania trudności), TL 9 IX, 3, art.; 
tworzenie klimatu zastraszania, TL 23/24 VIII, 1, art.; sianie zamętu, 
TL 23/24 VIII, 1, art.; granie na nastrojach niepokoju i zastraszanie 
opinii zakłócaniem naszych stosunków zewnętrznych, К 21 IX, 2, art. 

Hasła i postulaty, które podpowiadają elementy antysocjalistycz
ne, mają charakter zwykłej prowokacji politycznej, TL 23/24 VIII, 
1, art. 

Nieakceptowaną działalność słowną przeciwników nazywa się nie
bezpieczną demagogią, К 21 IX, 1, art.; zwiększanie nierealnych żą
dań — ich eskalacją, К 21 IX, 1, art. 

Ekspresywną metafora ilustruje odnawianie się związków zawo
dowych (branżowych): Przypomina to zabiegi damy lekkich obycza
jów, która chciałaby się oczyścić, zmieniając imię — powiedzmy 
z Mary na Maryśkę, Pol. 20 IX, 3, art. 

Ujemne skutki wszelakiego przedsierpmiowego zła ujawniły się 
w sierpniu i wrześniu w nastrojach społeczeństwa, wśród których 
dominowały: niezadowolenie — powszechne, Pol. 13 IX, 6, rep.; licz
nych środowisk ludzi pracy, TL 30/31 VIII, 2, art.; robotnicze ZW 
11 IX, 1, art.; społeczne ZW 21 Vii i , 1, art.; rozgoryczenie — nara
stające od kilku lat, P 26 IX, 4, art.; z powodu nie spełnionej obiet
nicy, К 14 IX, 8, art.; rozżalenie i zniecierpliwienie, TL 29 VIII, 2, 
art. 

W całej analizowanej próbie wyróżniają się częstością i różnorod
nością słownictwo i frazeologia dotyczące strajków. Nazwę strajk 
znaną przede wszystkim z historii polskiego ruchu robotniczego, 
oznaczającą formę walki klasy robotniczej z kapitalizmem, zastępo
wano w naszej sierpniowej publicystyce początkowo wyrażeniami 
synonimicznymi: przerwa w pracy (najczęściej, np. TL 4 VIII, 1, 
art.; Pol. 24 V7.II, 5, art.; okresowa przerwa w pracy, Prz. 17 VIII, 
3, art.; zakłócenie lub przerwa w pracy, ŻW 15 VIII, 1, art.; przer
wanie pracy, ZW 15 VIII, 1, art.; zatrzymanie pracy, ZW 15 VIII, 
1, art.; zahamowanie produkcji, >ZW 22—24 VIII, 1, art.; zakłócenie 
w pracy, TL 21 VIII, 1, art.; zakłócenie w rytmie pracy, TL 15 VIII, 

4 — Zeszyty prasoznawcze 



1, art.; przestój w pracy, TL 18 VIII, 1, art.; przestój i przerwa 
w pracy, TL 21 VIII, 1, art. 

W miarę upływu czasu mówi się coraz częściej o strajkach, np. 
TL 2 IX, 1, art. EW 15 IX, 3, art.; fali strajków, Pol. 6IX, 1, art.; 
prawie do strajku, К 14 IX, 9, rep.; sytuacji strajkowej, Pol. 13 IX, 
6, rep., strajkach okupacyjnych, TL 25 IX, 3, rep.; strajkach solidar
nościowych, Pol. 6 IX, 2, art.; załogach strajkujących, Pol. 23 VIII, 
1, art.; strajkowej służbie porządkowej, Pol. 6 IX, 4, rep. itp. 

Zjawisko strajku ocenia się zdecydowanie negatywnie: Strajk to 
bardzo drastyczna forma protestu, Pol. 30 VIII, 3, art.; najbardziej 
drastyczna forma protestu, Pol. 6 IX, 1, art.; forma protestu tak spo
łecznie kosztowna, TL 12 IX, 1, fel.; broń ostateczna, bo niszcząca, 
TL 12 IX, 1, fel.; zjawisko przynoszące bezpośrednie straty samym 
wytwórcom, klasie robotniczej, TL 5 IX, 2, art.; zjawisko niekorzy
stne w naszym systemie społecznym, Pol. 6 IX, 1, art.; niekorzystne 
dla polskiej gospodarki skutki strajków są i będą widoczne, Pol. 
23 VIII, 5, art.; zaliczyć tu (do skutków) można zahamowanie waż
nego elementu krwiobiegu gospodarki (produkcji), TL 21 VIII, 2, art. 

Atmosfera strajkowa budzi: niepokój i podniecenie, К 21IX, 2, 
art.; ogromny niepokój, Prz. 14 IX, 4 rep.; głębokie zatroskanie i za
niepokojenie, EW 30/31 VIII, 1IX, 1, art.; rozluźnienie dyscypliny 
społecznej, TL 19 VIII, 1, art.; podenerwowanie, ZW 15 IX, 1, art. 

Bogata frazeologia ilustruje różnego rodzaju napięcia: duże na
pięcie (podczas rozmów komisji rządowej ze strajkującymi robotni
kami), К 7 IX, 1, fel.; ostre napięcie społeczne (w jakim znalazł się 
nasz kraj) К 31 VIII, 2, art.; nikomu nie służące napięcia i kłopoty 
(o atmosferze na wybrzeżu), TL 23/24 VIII, 1, art.; ogromne napięcie 
(w stoczni), К 14 IX, 9, rep.; groźne dla kraju napięcia, P 26 IX, 4, 
art.; wewnętrzne napięcia, TL 4 IX, 3, art.; dramatyczne napięcia, 
Prz. 14IX, 5, rep. itp. 

Szkodliwe konsekwencje strajków są od razu widoczne: do do
tychczasowych trudności w gospodarce doszły komplikacje spowo
dowane strajkami, ZW 6/7 IX, 6, art.; komplikacje w produkcji i za
opatrzeniu, również rynku, ZW 1IX, 2, art.; strajki spowodowały 
częściowe zakłócenia komunikacji miejskiej w Warszawie, TL 
15 VIII, 1, art.; straty całego narodu, nas wszystkich, TL 20 VIII, 
1, art. 

Wiele czynności określa się jako trudne = sprawiające trudności, 
co szczególnie w aktualnej sytuacji nie budzi skojarzeń pozytyw
nych: wciąż trudne rozmowy (Jagielskiego i Wałęsy), EW 2 IX, 3, 
art.; trudny proces stabilizacji gospodarki, К 14IX, 10, art.; trudne 
pertraktacje delegacji robotników z dyrekcją Huty (na spotkaniu 
w Hucie im. Lenina), Prz. 14 IX, 4, rep.; jakże trudne działania, ja
kie stoją przed naszą wspólnotą narodową, К 21IX, 1, art.; realiza
cja programu (odnowy) będzie ogromnie trudna w obecnych warun
kach naszej gospodarki, ZW 2 IX, 1, art.; początek długiego i trud
nego procesu rozwojowego (po tym, co się w Polsce wydarzyło), TP 
28IX, 1, art. itp. 



Swoistą, nacechowaną emocjonalnie negatywnie wymowę ma 
przymiotnik gorzki, użyty metaforycznie w kontekstach językowych, 
nawiązujących w jakimś stopniu do złej przeszłości przedsierpnio-
wej. Zarówno: gorzka lista zażaleń o rzeczy wielkie i drobne (na 
wiecu w Nowej Hucie), Prz. 14 IX, 4, rep.; jak i gorzkie NIE, wy
powiedziane przez klasę robotniczą Wybrzeża, K. 13IX, 8, art. — 
są wynikiem rozczarowań doznawanych wcześniej. 

Tragizm ostatnich wydarzeń wyrażano w publicystyce prasowej 
przymiotnikiem dramatyczny: tak bardzo dramatyczne dla całego 
naszego społeczeństwa wydarzenia ostatnich tygodni, ZW 12 IX, 3, 
art.; wewnętrzne dramatyczne wstrząsy (które naszły nasz kraj), ZL 
7IX, 1, art.; dramatyczne — ekonomicznie i społecznie niezwykle 
kosztowne występienia robotnicze, TL 9 IX, 3, art. 

C z a s o w n i k i i z w r o t y 

W nacechowanych negatywnie czasownikach i zwrotach przeja
wia się niechęć nadawcy do swoistego rodzaju aktywności ludzkiej 
(albo jej braku w sytuacjach koniecznych) której skutki są też nie
pożądane. Forma gramatyczna czasowników może odnosić daną ak
tywność do podmiotów osobowych — czasowniki osobowe, bądź nie-
osobowych — czasowniki nieosobowe. 

W materiale dotyczącym tematycznie o k r e s u p r z e d s i e r p -
n i o w e g o pierwsza osoba liczby mnogiej czasownika jest wyra
zem negatywnej opinii dziennikarza o szkodliwej działalności „nas 
wszystkich", tzn. całego społeczeństwa: (...) są pewne wycinki w ży
ciu naszego kraju, w obrębie którego kunktatorzyliśmy, ŻL 14 IX, 
2, art. 

Inny czasownik osobowy oskarża organizacje społeczne i twórcze 
0 brak aktywności: (...) przeróżne organizacje społeczne i twórcze 
beztrosko spały, a im spały głębiej, tym teraz spieszniej rwą się do 
lotu, Pol. 20 IX, 3, art. 

Nieosobowa forma czasownika w funkcji orzeczenia bezpodmio-
towego zdania wyraża oburzenie nadawcy z powodu szkodliwych 
działań nie nazwanych zbiorowości ludzkich, naruszających normy 
etyczne — z dalszego kontekstu językowego można się domyślać, że 
są to ludzie sprawujący władzę: w latach ubiegłych coraz bardziej 
lekceważono, czy nawet gwałcono sferę życia umysłowego, duchowe-
go, Pol. 13 IX, 9, art. 

Inne, głównie osobowe czasowniki zwracają uwagę czytelników 
na różne niekorzystne zjawiska społeczno-gospodarcze: wygasła dys
kusja wewnątrzpartyjna, wygasła szczerość, К 31 VIII, 2, art.; za
chwiana została równowaga między funkcją aparatu, a rolą instancji 
1 aktywu, К 31 VIII, 2 art.; przede wszystkim zabrakło chęci słucha- / 
nia tego, co ludzie mówią, ZW 3 IX, 3, art.; podważony został histo
ryczny dorobek spółdzielczości wiejskiej, К 31 VIII, 2 art.; tzw. rol
niczy trud celebrowało się przede wszystkim raz na rok z okazji do
żynek, Pol. 13IX, 16, fel. 



do zaognienia konfliktu z władzą, do draki) Pol. 20 IX, 3, art.; nie
bezpieczni fanatycy (o Kuroniu i Moczulskim) К 21 IX, 2 art. 

Perswazyjna wartość cytowanego materiału polega na kształtowa
niu negatywnego stosunku odbiorców nie tylko do rozmaicie nazy
wanych kategorii ludzi, ale również do wysoce szkodliwych społecz
nie zjawisk: l i z u s o s t w a , k o m b i n a t o r s t w a , bume-
l a n c t w a (w okresie przedsierpniowym) oraz d e m a g o g i i , 
k u n k t a t o r s t w a , f a n a t y z m u , f a ł s z y w e j p r o p a g a n 
dy (w pierwszym okresie przemian). 

W o k r e s i e s i e r p n i o w o - w r z e ś n i o w у с h p r z e m i a n 
zaczęli ponadto działać ludzie, których się nazywa: siłami antysocja
listycznymi (najczęściej) np. Pol. 23 VIII, 1, art.; elementami antyso
cjalistycznymi TL 23/24 VIII, 1, art.; siłami znanymi od dawna z an
tysocjalistycznej działalności TL 5 IX, 2, art.; antysocjalistycznymi 
opozycjonistami ZW 12IX, 3, art.; antysocjalistycznymi grupami 
opozycyjnymi ZW 12IX, 3, art.; coraz bardziej rozzuchwalonymi 
grupami antysocjalistycznymi ŻL 21 IX, 1, art. 

2. NAZWY I WYRAŻENIA OZNACZAJĄCE ZJAWISKA 

Zebrany materiał tworzy grupę nazw abstrakcyjnych, oznaczają
cych i charakteryzujących niepożądane zjawiska okresu przedsier-
pniowego oraz dwóch miesięcy okresu przemian. 

W materiale związanym tematycznie z o k r e s e m p r z e d s i e r 
p n i o w y m znajdują się wyrazy i wyrażenia oznaczające szkodliwe 
zjawiska, których niepomyślne skutki ujawniły się już wówczas. 

Przyczyny zła dotyczą s p r a w m o r a l n y c h — prasa zwraca 
uwagę na: nierzetelność ludzi obdarzonych nadmiernym zaufaniem 
ZW, 5 IX, 3, art.; bezduszność, brak odwagi do protestu przeciwko 
poczynaniom administracji, godzącym w pracownicze interesy, sła
bości w pracy związkowej (o dawnych związkach zawodowych) P 
IX, 7, art.; głębokie niesprawiedliwości, które w dużym stopniu pod
ważały osiągnięcia PoZ. 20 IX, 8, art.; błędy i nieprawości ZW 5 IX, 
3, art.; rozbieżność między słowem a czynem, między teorią a prak
tyką P 26 IX, 5, art.; konkretne i jednostkowe przejawy prywaty, 
korupcji, zachłanności ZW 5 IX, 3, art.; wykrętność, publiczne zakła
manie Pol 13 IX, 9, art.; bagno moralne, w którym ugrzęźliśmy głę
boko К 14 IX, 7, art.; złodziejstwo К 14 IX, 7, art. 

W szeroko pojętej kategorii semantycznej s z k o d l i w y c h zja
w i s k s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z o - p o l i t y c z n y c h mia-
szczą się: różne rodzaje marnotrawstwa: bogatych złóż ludzkiej 
energii, dobrej woli i przedsiębiorczości К 21 IX, 2, art.; pracy i en
tuzjazmu dobrych pracowników i dobrych Polaków ŻL 21 IX, 1, 
art.; zasobów papieru P 12 IX, 8, art.; różne rodzaje błędów: w za
rządzaniu gospodarką Pol. 6 IX, 4, art.; nakazowo-biurokratyczne К 
21 IX, 1, art.; różne rodzaje braków: rynkowe TL 18 VIII, 1, art.; 
satysfakcji społecznej z postępu Pol. 20.IX, 8, art.; autentyczności 



Czasowniki zaprzeczone wskazują w kontekstach językowych na 
sprawy, które potraktowano lub traktuje się niewłaściwie: mimo 
narastającej świadomości w całej partii (błędy) nie były w porę eli
minowane w ramach istniejących instytucji i mechanizmów politycz-
mych, TL 9 IX, 3, art.; sprawy wsi od dawna nie uchodzą za najważ
niejsze, Pol. 13 IX, 16, fel.; dotychczasowy tryb wyznaczania limi
tów i nakazów nie jest na miarę naszych trudności, Pol. 13 IX, 14, 
art. 

W pierwszych dwóch miesiącach odnowy publicystyka prasowa 
szczególnie potępia działalność nie akceptowanych grup ludzi (zob. 
Nazwy i wyrażenia oznaczające ludzi), np. najprzeróżniejszymi spo
sobami starały się one (siły antysocjalistyczne) ingerować w kon
flikt, utrudniać i uniemożliwiać rozwiązanie, zwracać uzasadnione 
niezadowolenie robotników w kierunku sprzecznym z ich interesa
mi, z polską racją stanu, TL 1 IX, 1, art. 

Emocjonalny negatywny stosunek dziennikarzy do działań zwal
czanych środowisk wyraża się w metaforycznych zwrotach: wsko
czyć na scenę 'uaktywnić się', wciskać własne hasła 'narzucać włas
ną ideologię': (...) na scenę chcą wskoczyć ludzie, którzy sierpniową 
odnowę traktują jako punkt wyjścia do wysuwania niepoważnych 
roszczeń, К 21 IX, 1, art.; Zwolennicy eskalacji będą czynić wszyst
ko, by (...) wcisnąć robotnikom własne hasła, Pol. 20 IX, 3 art. 

Podniosłe zwroty: stawiać w stan zagrożenia najwyższy interes 
Ojczyzny; uderzać w jedność narodu — mają w intencjach nadaw
ców nieprzychylnie ustosunkować czytelników prasy do działań nisz
czących te najwyższe wartości, a więc zagrażających niepodległości 
kraju, godzących w jedność narodu: Elementy antysocjalistyczne, 
wykorzystując strajki (...) stawiają w stan zagrożenia najwyższy 
interes naszej Ojczyzny, uderzają w jedność narodu, TL 21 VIII, 
1, art. 

Przykłady ekspresywnych p r z y s ł ó w k ó w w funkcji określeń 
czasowników są wyrazem oceny działalności szkodliwych ugrupo
wań: Ich dążenia (sił antysocjalistycznych) nie mają nic wspólnego 
z prawdziwym interesem klasy robotniczej, całego narodu, choć 
miejscami demagogicznie powołują się na szczytne hasła socjalizmu, 
ZW 21 VIII, 2, art. 

Dużo uwagi poświęca się strajkom. Udział w strajku wyrażają 
synonimicznie czasowniki strajkować, stać, nie pracować: Strajkują 
nadal załogi z Trójmiasta, TL 30/31 VIII, 1, art,; stoją m. in. szcze
cińskie stocznie, EW 21 VIII, 2, art.; białostockie Fasty stanęły 
4 września, EW 15 IX, 3, art.; w dalszym ciągu nie pracuje wiele 
niezwykle ważnych zakładów pracy, TL 22 VIII, 1, art. 

W opinii dziennikarzy strajki są przyczyną wielu niekorzystnych 
zjawisk w kraju: naruszają normalny bieg życia, TL 22 VIII, 1, art. 
nie pomagają wyjść z trudności, ale te trudności pogłębiają, TL 
22 VIII, 1, art.; powodują, że naszemu krajowi grozi wejście w etap 
destabilizacji, Pol. 23 VIII, 1, art. V 

Wybitnie niekorzystnym skutkiem strajków jest przerwanie mor
skiego handlu zagranicznego: Strajki w portach oznaczają, że zamarł 



nasz handel zagraniczny, kierowany drogą morską, TL 21 VIII, 2, 
art.; oraz niemal katastrofalna sytuacja Polski: w kulminacyjnym 
punkcie sierpniowo-wrześniowych wydarzeń w okresie negocjacji 
na Wybrzeżu Polska znalazła się na krawędzi katastrofy, К 14 IX, 
art. 

Nerwowa atmosfera doprowadza strajkujących robotników do 
zmęczenia i wyczerpania psychicznego: są zmęczeni fizycznie i psy
chicznie, P 19 IX, 9, rep.; ludzie są zmęczeni i znużeni, TL 12 IX, 
1, rep.; nerwy strajkujących robotników jeszcze nie zawodzą, ale są 
skrajnie napięte, P 19 IX, 9 rep. 

Narastające latami uczucie goryczy towarzyszy obecnym dysku
sjom: teraz dyskutujemy wszyscy, jakże często gorzko, К 31 VIII, 
2, art. Dochodzi też do rozczarowań: stanowisko komisji rządowej 
wobec najważniejszych żądań (robotników) rozczarowało delegatów, 
К 14 IX, 9, rep. 

Synonimiczne przysłówki trudno, ciężko wskazują w kontekstach 
językowych na trudności, jakie rodzi sytuacja strajkowa. Swoim 
udziałem zwiększają listę wielu trudnych aktualnych spraw, sygna
lizowanych w prasie pierwszego okresu przemian (por. materiał ze 
strony 8, 9, 16): Trudno jest prowadzić spokojne dyskusje w wa
runkach strajku, TL 30/31 VIII, 2 art.; żyje się trudno wielu tym, 
którzy strajkują, TL 30/31 VIII, 1 art. 

Problemy jakie stoją przed nami, są jeszcze trudniejsze: przewyż
szają pod względem trudności wszystko, to, co przeżywaliśmy 
w okresie negocjacji na Wybrzeżu, К 14 IX, 10, art. 

PODSUMOWANIE 

Zebrana próba słownictwa nacechowanego negatywnie zawiera 
materiał wyrażający niechętny stosunek nadawcy do osób, zjawisk, 
czynności. Kontekst językowy pozwala wyróżnić przykłady, doty
czące tematycznie a) okresu przedsierpniowego — przedstawiające 
czytelnikom szeroko pojęte przyczyny sierpniowego konfliktu — 
oraz b) sierpniowo-wrześniowych przemian w kraju. 

W materiale dotyczącym o k r e s u p r z e d s i e r p n i o w e g o 
niechęć dziennikarzy jest skierowana przeciwko ludziom, których 
się obarcza odpowiedzialnością za obecny kryzys. Ekspresywne naz
wy osobowe wyrażają negatywne uczucia piszących jedynie w sto
sunku do ludzi, którzy nieuczciwie pracowali (bumelanci, spycha
cze) bądź — przyjmując nieodpowiednią postawę — nie ujawniali 
narastającego kryzysu (lizusy, lakiernicy); nieporadność dawnych 
związków zawodowych wyraża się w nazwach: kopciuszek, „zapchaj
dziura". 

W krytykowanym okresie prowadzono propagandę uwielbienia dla 
przywódców, utwierdzającą ich w samozadowoleniu z nierealnych 
możliwości. Występowała też wówczas bezduszność, zachłanność, 
wykrętność, korupcja, prywata i wiele innych zdecydowanie złych 
zjawisk, jak np. wielopostaciowy kryzys, marnotrawstwo, błędy, 
dysproporcje czy sprzeczności. 



Zarządzano za pomocą potoku odgórnych poleceń. Ich skutkiem 
były piętrzące się wypaczenia, bałagan produkcyjny, zapaści eko-
nomiczno-polityczne, a także gorycz i rozgoryczenie w społeczeń
stwie. 

Wynotowane czasowniki obrazują działania, co do których nadaw
cy mają stosunek wybitnie negatywny — czasowniki osobowe ozna
czają działanie całego społeczeństwa (kunktatorzyliśmy), brak akty
wności organizacji społecznych i twórczych (spały). Formy nieoso-
bowe (gwałcono sferę życia umysłowego, duchowego) odsyłają do 
nie zidentyfikowanych podmiotów danego szkodliwego działania. 

Odczasownikowe pochodzenie części wyrazów atrybutywnych 
wskazuje na czynność, z której realizacji wynika dana cecha. Jest 
to czynność wykonywana przez ludzi: grupa kombinująca na grani
cy legalności — grupa, która kombinowała. W innych przykładach 
imiesłowy przymiotnikowe jako atrybuty nazw abstrakcyjnych oce
niają negatywnie pewne zjawiska jako b a r d z i e j n i ż p o w a ż -
n e: rażące różnice 'tak poważne, że aż rażą', nabrzmiałe problemy 
tak ważne, że aż nabrzmiały', piętrzące się konflikty 'tak poważne, 
że aż się piętrzą'. 

W polu semantycznym z d e c y d o w a n i e z ł y ; b a r d z i e j 
n i ż p o w a ż n y mieszczą się również przymiotniki w funkcji eks
presy wnych określeń nazw czynności i rezultatów czynności: fatalne 
decyzje, dyletanckie posunięcia, megalomańskie plany, dotkliwe bra
ki itp. 

W materiale dotyczącym negatywnej oceny o k r e s u p r z e d -
s i e r p n i o w e g o zwraca uwagę ilościowa i jakościowa dyspropor
cja między ujawnionym złem a jego sprawcami. Obarczanie winą za 
cały ogrom zła tylko „lizusów'', „lakierników", bumelantów i im po
dobnych zawęża znacznie sprawę odpowiedzialności, nie trafiając do 
przekonania czytelników prasy, znających z własnych doświadczeń 
przedsierpniową polską rzeczywistość. 

W nazywaniu osób działających w p i e r w s z y m o k r e s i e 
p r z e m i a n szczególna niechęć prasy jest skierowana przeciwko 
zbiorowościom ludzkim, które się posądza o szkodliwe intencje po
lityczne, społeczne, narodowe. Są to: z jednej strony demagodzy, 
których działalność słowną wspierają różni podszeptywacze, zama-
zywacze; z drugiej strony — podejrzliwi kunktatorzy, totalni naprą-% 

wiacze, dodający animuszu zwolennikom starych porządków. Trzecią 
potępianą zbiorowość tworzą siły antysocjalistyczne, eskalatorzy 
napięcia, skrajne odpryski różnobarwnej opozycji, niebezpieczni fa
natycy, a także żywioły prawicowe i wrogie socjalizmowi. 

Nacechowane stylistycznie nazwy czynności wyrażają negatywny 
stosunek piszących do działania nieakceptowanych zbiorowości: sia
nia zamętu, nieufności; grania na nastrojach, zastraszania opinii itp. 
Grupy takie posługują się demagogią; ich działalność polityczna jest 
politykierstwem; cechuje ich wstecznictwo poglądów. 

Ekspresywne zwroty informują o niebezpiecznej działalności „sil 
antysocjalistycznych" godzącej w niepodległość Ojczyzny: stawiają 
w stan zagrożenia najwyższy interes Ojczyzny; oraz w jedność na-



rodu: uderzają w jedność narodu. Usiłują ponadto wskoczyć na scenę 
wydarzeń; wciskać robotnikom własne hasła itp. 

Pomimo dużego ładunku emocjonalnego, wiele przytoczonych wy
żej przykładów nie ma wystarczającej siły przekonywania. Powta
rzane wielokrotnie w tym samym znaczeniu świadczą o braku orygi
nalności, powielaniu w chwytach perswazyjnych starych, zużytych 
wzorców stylistycznych. Brak im świeżości, tak potrzebnej w okre
sie odnowy. Swoista perswazja za pomocą sztampowych wyrazów, 
wyrażeń i zwrotów raczej drażni niż przekonuje. 

Z orientacyjnych obliczeń statystycznych wynika, że udział ze
branego materiału w poszczególnych pismach nie jest jednakowy. 
Ze względu na niewielką próbę badawczą, stanowiącą prawie trze
cią część planowanej całości, nie można jeszcze wyciągać wierygod-
nych wniosków; nasuwają się tylko pewne spostrzeżenia: 

W tekstach publicystycznych Polityki i Życia Literackiego ataku
je się przede wszystkim szeroko pojęte zło okresu przedsierpniowe-
go; publicystyka Perspektyw, Trybuny Ludu, Życia Warszawy i Eks-
pressu Wieczornego większą uwagę zwraca na zło aktualne, w Kul
turze można mówić o pewnej równowadze w nasileniu materiału, 
dotyczącego porównywanych okresów. Nieliczne natomiast przykła
dy z Przekroju i Tygodnika Powszechnego uniemożliwiają wniosko
wanie. 

Powyższe wstępne wnioski wynikają z ilościowego porównania 
w poszczególnych pismach udziału prób badawczych, należących te
matycznie do dwu okresów — przedsierpniowego i pierwszych mie
sięcy przemian. Dane liczbowe układają się w następujące proporcje: 
Polityka 5:1; Zycie Literackie 4:1; Perspektywy 1:2; Ekspress 
Wieczorny 1 : 3; Kultura 1 :1. 

W o k r e s i e p r z e d s i e r p n i o w y m przedmiotem potępie
nia są w Życiu Literackim — kombinatorzy i lizusy; W Trybunie 
Ludu — bumelanci i spychacze: w Polityce — ospałe organizacje 
społeczne i twórcze; w Perspektywach — nieudolne związki zawo
dowe. 

We wszystkich pismach obraz kraju jest zdecydowanie niekorzyst
ny, podkreśla się szkodliwość różnych działań oraz ułomność spo
łeczeństwa. 

Zło p i e r w s z e g o o k r e s u p r z e m i a n przybrało inne 
wymiary. Ujawnia się w postaci: rozzuchwalonych grup antysocjalir-
stycznych, demagogów, podszeptywaczy (Zycie Literackie); niebez
piecznych fanatyków, skrajnych awanturników (Kultura); eskalato-
rów i zamazywaczy, podejrzliwych kunktatorów, totalnych „napra
wiaczy" (Polityka); żywiołów wrogich socjalizmowi (Perspektywy); 
różnego rodzaju „pośredników" (Trybuna Ludu). 

Wymienione pisma zarzucają tym ludziom: sianie niepokoju, 
wprowadzanie zamętu, tworzenie klimatu zastraszania, pogłębianie 
występujących napięć, wciskanie robotnikom własnej ideologii, igra
nie z interesami narodowymi — na tę szkodliwą działalność szczegól
ną uwagę zwraca Polityka. 



Zaistniała sytuacja wywołuje niepożądane stany emocjonalne: 
skrajne napięcia, nieufność, rozgoryczenie, o czym się wspomina 
w większości badanych pism. Dominującym jednak uczuciem, jakie 
podkreśla ówczesna publicystyka, jest gorycz. Świadczy o tym frek
wencja wyrazów, należących do tej rodziny: gorycz, gorzki, gorzko, 
rozgoryczenie. 

Nacechowane emocjonalnie ujemnie słownictwo i frazeologię pu
blicystyki z ostatniego kwartału 1980 roku przedstawi druga część 
tego artykułu. 



Leszyty тттжтчж, 
Kraków 1982 R. XXIII, nr 1-2 (91-92) 

JERZY BRALCZYK 

O JĘZYKU W POLITYCE 
(Podwójna negacja i presupozycja) 

Językoznawstwo przestaje być dyscypliną tradycyjną, sformalizowaną; staje 
się w różnych dziedzinach nauką stosowaną. Ten kierunek rozwoju języko
znawstwa interesuje nas zwłaszcza w powiązaniu z naukami społecznymi. 
Teksty dra Bralczyka (poprzedni w nrze 3/1981 ZP) są szczególnie wyrazistym 
przykładem tego kierunku. 

P rzedmiotem szkicu są dwa zasadniczo odmienne sposoby wpro
wadzania informacji: podwójna negacja i presupozycja — oraz 

ich funkcje w tekstach perswazyjnych, jakimi są teksty poliitycz-
no-propagandowe. 

Zacznijmy od stwierdzeń banalnych: w ogromnej większości tek
stów wielozdandowych dominują zdania o funkcji informacyjnej; 
istnieje wiele sposobów wprowadzania informacji. Najczęściej infor
macja bywa wprowadzona rematycznie. Za główne wyznaczniki re-
matyczności w języku polskim uznać należy szyk, obecność pew
nych elementów leksykalnych (to, to właśnie), pozycję wskaźnika 
negacji (nie) i partykuł modalnych (może, chyba), а w tekście mó
wionym — przede wszystkim intonację i akcent logiczny. Gdy we
wnątrz zdania brak wyraźnych wykładników aktualnego rozczłonko
wania, część rematyczną można zazwyczaj wyróżnić dzięki konte
kstowi. 

Szczególne miejsce zajmują zdania, w których rematyczność jest 
wyraźniej zasygnalizowana — w tekstach mówionych np. przez ak
cent kontrastywny, czyli emfazę — por. Mój brat PRZYSZEDŁ. 
Zgodnie z pewnymi interpretacjami mamy tu do czynienia z po
dwójną negacją, jako że zdanie takie wydaje się równoznaczne ze 
zdaniem To nieprawda, że mój brat nie przyszedł. Zjawisko to po
zostaje zresztą w pewnym związku z faktem, że w strukturze tema-
tyczno-rematycznej zdania pozycja czy odniesienie wskaźnika ne
gacji jednoznacznie wskazuje na remat. 

Płynna jest jednak granica między zdaniami — zwykłymi stwier
dzeniami a zdaniami z podwójną negacją. Zdania tekstu pisanego, 
pozbawione możliwości emfazy, mogą być przecież odczytywane na 



różne sposoby (chyba że przyjmiemy, iż będą to wówczas różne zda
nia). Nieraz tylko analiza szerokiego kontekstu może sugerować in
terpretację z podwójną negacją. Przypomnę tu sąd, zgodnie z któ
rym wypowiedź wtedy tylko ma sens, jeżeli bardziej prawdopodob
na jest możliwość negacji tej wypowiedzi (jesit to nb. rozwinięcie 
bardziej oczywistej tezy, że wypowiedź ma sens wtedy, gdy ma sens 
jej negacja). 

Niektóre środki leksykalne służą enminacji wątpliwości co do 
prawdziwości sądu zawartego w zdaniu — i wskazują przez to na 
istnienie (lub możliwość istnienia) tych wątpliwośca. Wprowadzają 
one presupozycyjnie możliwość sądu, będącego z wygłaszanym w re
lacji negacji, a czasem wręcz zakładają istnienie tego sądu. Zdanie 
Mój brat naprawdę przyszedł byłoby tu przykładem takiego odrzu
cenia możliwego (czy może bardziej prawdopodobnego albo wresz
cie: istniejącego czy wygłoszonego) sądu o nieprzyjściu mojego bra
ta. Zdania tego typu, a także inne zdania, takie jak: On jest rze
czywiście dobrze wychowany; On ma autentycznie dużo do powie
dzenia; On zachowuje się w sposób prawdziwie serdeczny itp., moż
na zatem uznać pod pewnym względem za zdania z podwójną ne
gacją. 

Z podobnym zjawiskiem mamy często do czynienia w tekstach po
litycznych. Weźmy dla przykładu takie typowe zdania jak: Widow
nia tego teatru to naprawdę robotnicy; Trzeba się uzbroić w realną 
argumentację (...); (...) trzeba być konkretnym, by nasza pryncypial-
ność była rzeczywiście współczesna (fragmenty jednego tylko wy
stąpienia na VII Plenum КС — w grudniu 1980); Rozpoczęliśmy 
budowę Polski o wielkim i prawdziwie nowoczesnym potencjale wy
twórczym (...); (...) idziemy (...) drogą nasilonego tworzenia prawdzi
wie socjalistycznych więzi społecznych (...) (fragmenty artykułu 
wstępnego Trybuny Ludu nr 263/XXVI), albo też zdania z takimi 
częstymi, nieraz wręcz sfrazeologizowanymi wyrażeniami, jak: auten
tyczny dorobek, autentyczny demokratyzm, faktyczny rozwój, rze
czywista poprawa, realne osiągnięcia czy nawet realny fakt (X jest 
dzisiaj faktem realnym.) 

Można tu wyróżnić dwa zbliżone zjawiska. Pierwsze dotyczyłoby 
opozycji elementarnej — tak: nie. W tekście z takimi eksponenta-
mi podkreślania prawdziwości jak naprawdę, mało zresztą charak
terystycznymi dla tekstów politycznych, pojawia się taka sytuacja, 
jak omówiona powyżej — ktoś np. sądzi, że widownią teatru nie 
są robotnicy, my przez naprawdę sąd ten odrzucamy. Drugie zjawis
ko byłoby bardziej złożone. Mówiąc o prawdziwie nowoczesnym po
tencjale wytwórczym sugerujemy istnienie, sprzecznego z naszym, 
sądu o pozornie nowoczesnym potencjale; rzeczywista poprawa po
lemizuje z poprawą pozorną. Nie mamy tu do czynienia z podwójną 
negacją w zwykłym rozumieniu. Przy pierwszej eksplikacji mamy 
zanegowany element, w którym negacja ujawnić się może dopiero 
w eksplikacji następnej (1. Nieprawda, że poprawa jest pozorna; 2. 
Nieprawda, że nieprawda, że istnieje poprawa — mówiąc w bardzo 
dużym uproszczeniu). N'b. możliwe jest użycie tych samych elemen-



tów, które służą podkreślaniu prawdziwości, w funkcji zupełnie od
miennej. Autentyczny dorobek zbija prawdopodobny sąd o braku 
dorobku czy też dorobku pozornym — ale z kolei autentyczny de~ 
mokratyzm często może pojawiać się wtedy, gdy chcemy zoponować 
go z innym, nieautentycznym. 

W zdaniach z podwójną negacją presupanowane jest istnienie są
du, będącego z ttreścią zdania w relacji negacji. W tym punkcie zja
wiska te stykają się ze sobą. Informacja wprowadzona presupozy-
cyjnie ma jednak zupełnie odmienny charakter niż informacja wpro
wadzona za pośrednictwem podwójnej negacji. Można nawet nieco 
obrazowo powiedzieć, że oba te zjawiska stoją na dwóch przeciw
nych biegunach wśród środków wprowadzania informacji. 

W wyżej wymienionych przykładach pośrednio o możliwości ne
gacji się informowało. Presupozycja możliwości negacji nie dopusz
cza. Zdanie Mój brat naprawdę przyszedł informuje o możliwości 
negacji przyjścia brata, ale nie dopuszcza możliwości nieposiadania 
przez nadawcę brata. Presupozycja zgodnie z większością ujęć wy
nika zarówno z danego zdania, jak z jego negacji. Widoczna jest tu 
zasadnicza odmienność informacji presupozycyjnej i informacji Te
matycznej w ogóle. 

W politycznej odmianie języka proste presupozycje pojawiają się 
rzadziej, niż można by się tego spodziewać. Jedną z przyczyn jest 
chyba ogólna analityczność tej odmiany języka, która sprawia, że 
komunikaty nie „syntetyzują się", ale zajmują miejsce w osobnych 
wypowiedziach — choć przecież z drugiej strony presupozycja jest 
dobrym językowym narzędziem propagandy, jako że przekazując 
pewne treści czyni to w taki sposób, jakby owe itreśoi były dla od
biorcy oczywiste (bo nie podlegające negacji — albo odwrotnie: nie 
podlegające negacji, bo oczywiste), a tu tylko aktualizowane. Przez 
to rzecz jasna często treści nieoczywiste mogą być przekazywane ja
ko już przyjęte. 

W działaniu propagandowym celowa presupozycja mogłaby być 
zatem ujęta jako jedna z odmian quasi—przyjmowania (w istocie 
sugerowania przez założenie), że odbiorca ma ten sam „kierunek 
świadomości" co nadawca, i quasi—uznawanie za oczywiste tego, 
co z takiego stanu rzeczy by wynikało. 

I tu także mamy do czynienia z wielką liczbą zjawisk pośrednich, 
które przez pewne interpretacje traktowane byłyby jako presupo
zycje, przez inne zaś nie. Zauważmy na przykład, że informacyjne 
struktury nominalne (takie jak np. nasze osiągnięcia, jedność pa
triotyczna narodu, wydajna praca, siła państwa, siła naszej partii 
itp.) często mieszczą się w zdaniach orzecznikowych po lewej lub 
prawej stronie takich wyrazów jak wynik, świadectwo, efekt, przy
czyna, źródło itp. Porównajmy: w zdaniu Osiągnięcia są wynikiem 
pracy, potraktowanym aforystycznie, ustala się tylko relację mię
dzy X a Y, nie stwierdzając jednocześnie, czy jakakolwiek praca 
i jakiekolwiek osiągnięcia są faktem realnym. Ale charakterystyka 



pragmatyczna umieszczonego w prapagandowo-politycznym tekście 
zdania Nasze osiągnięcia są wynikiem wydajnej pracy musi uwzglę
dniać orzekanie o istnieniu osiągnięć i pracy. „Mamy osiągnięcia" 
i „wydajnie pracujemy (pracowaliśmy)" — byłoby tu, zgodnie z pe
wnym ujęciem, treściami presuponowanymi. Informacja negowalna 
ograniczałaby się tu wtedy tylko do ustalenia związku między osią
gnięciami i pracą. W innej jednak interpretacji nb. presuponowane 
byłyby tylko osiągnięcia, praca mogłaby być zanegowana (por.: Nie
prawda, nasze osiągnięcia mają inną przyczynę). 

W podobnej co wynik (pod tym oczywiście względem) funkcji wy
stępują w tych tekstach także takie wyrazy jak świadectwo, efekt, 
wyraz, owoc, miernik itp. Szczególne miejsce zajmuje tu metafo
ryczny (metafora to zresztą już zupełnie zleksykalizowama) wyraz 
źródło. Oto garść przykładów zaczerpniętych z jednego tylko arty
kułu Trybuny Ludu z 18X11 1973, pod tytułem „Źródła siły partii": 
Słuszność tego programu, jego zgodność z potrzebami współczesnoś
ci, z aspiracjami narodu i dążeniami całej socjalistycznej wspólno
ty — to źródło rosnącej siły naszej partii. Wola i umiejętność czer
pania z tej wielkiej skarbnicy leninowskiej jest jednym z najważ
niejszych źródeł historycznych i aktualnych sukcesów naszej partii. 
Oparte na jedności marksistowsko-leninowskiej teorii i praktyki 
oraz na tożsamości patriotyzmu z internacjonalizmem oddziaływanie 
partii na rozum i uczucia milionów Polaków — to źródło siły naszej 
partii, to dźwignia pomyślnego rozwoju Polski — niezłomnego ogni
wa socjalistycznej wspólnoty. 

O ile w tych przykładach raczej pragmatyczna charakterystyka 
wskazuje na pewne części zdania jako na części presupozycyjnie in
formujące, to w zdaniach typu Nasze osiągnięcia zyskały nam uzna
nie presupozycyjna informacja występuje już w sposób bezwzględ
nie jawny. 

Inne typy presupozycji spotykane w tekstach politycznych są do
syć liczne. Szczególnie charakterystyczna jest np. presupozycja 
wprowadzana za pośrednictwem słów jeszcze, coraz (ze stopniem 
wyższym przymiotnika lub przysłówka — typ: jeszcze intensywniej
szy rozwój, partia jeszcze bardziej zespoliła swe szeregi), niekiedy 
samego stopnia wyższego (typ: dalszy rozwój), czasowników takich 
jak rozwijać czy umacniać itp. 

W propagandzie zachodniej często spotyka się wyrażenia nominal
ne działające w zdaniu presupozycyjnie — takie jak np. polski an
tysemityzm. Sugerują one istnienie stereotypu, a z drugiej strony 
usiłują go tworzyć. Są podobne i wzorowane na istniejących i fun
dowanych na stereotypach wyrażeniach takich jak pruska buta czy 
angielska flegma, z których niektóre także mogły być wykorzysty
wane w propagandzie. Wyrażenia takie jako zwykłe predykacje 
wymagałyby udowodnienia, tak zaś mają być apriorycznie przyjęte 
jako udowodnione. Nasza propaganda jest wolna od tego typu 
chwytów. 

Presupozycja działa także, choć w sposób szczególny, w pewnych 
skrótowych nazwach. 



Nazwy-etykietki, którymi chcę się dalej zająć, funkcjonują często 
presupozycyjnie, częściowo dlatego, że działają przede wszystkim 
nie w warstwie demotacyjmej, ale w warstwie konotacyjnej. W pew
nym okresie i w pewnych tekstach np. wyraz menedżer, chociaż 
zawsze miał określoną deinotację, działał w dużej mierze przez swo
ją negatywną kwalifikację. 

Wszelkie uogólnianie (czy ściślej: uogólniające nazywanie) jest 
według teoretyków tzw. semantyki ogólnej nadużywaniem języka. 
Jeden z jej głównych postulatów głosi: mapa nie jest terytorium. 
Indywidualne cechy desy gnat u najgłębiej kryją się w słowie ogól
nym właśnie w przypadku etykietek. 

Zdanie Jan to kułak (sabotażysta, kawiarniany inteligent itp.) nie 
tylko przyszeregowuje człowieka do grupy, ale formułuje dla niego 
negatywną ocenę, presuponowaną przez to, że dany wyraz jest wzię
ty z ustalonego społecznie spisu etykietek. 

Takie nazwy zresztą zazwyczaj funkcjonują w innych strukturach 
składniowych. Częściej niż Kowalski to rewizjonista można spotkać 
zdanie Tacy rewizjoniści jak Kowalski albo Rewizjoniści typu Ko
walskiego, albo wreszcie po prostu zastąpienie w pewnym miejscu 
tekstu nazwiska — taką etykietką. W ten sposób działanie etykie
tek staje się" wyraźniej działaniem presupozycyjnym, ponieważ zaj
mując pozycję nierematyczną nie mogą one być zanegowane. 

W języku polityki i propagandy takich nazw-etykietek jest wy
jątkowo wiele. Nazywając4 — porządkujemy rzeczywistość, ale nie 
tylko. Także rzeczywistość tworzymy. Często — współdziałamy 
w tworzeniu stereotypów. Stereotypizując sugerujemy skrótowe wy
obrażenie o świecie, o ludziach, grupach, faktach itp. Język, jak 
mówił Schiller, zaczyna wyręczać nas w myśleniu. 

Te nazwy-etykietki to bez wyjątku wyrazy oceniające, z kono
tacjami pozytywnymi (rzadko) lub negatywnymi (o wiele częściej). 
W języku polityki i propagandy ich działanie jest wyjątkowo wi
doczne. 

Mamy wiele grup etykietek. Do jednej z nich zaliczyłbym mniej 
oficjalne — w pewnym sensie można by o nich mówić jako o ele
mentach należących do tzw. gwary partyjnej, gdyby taka u nas ist
niała. Ich używanie znamionuje — u ludzi, którzy nie są bezpośred
nio z tymi problemami związani — znajomość rzeczy, dobrą orien
tację w kwestiach politycznych, ale jest czasem dość ryzykowne. 
Dlatego też tylko niektóre z nich funkcjonują czasem w oficjalnych 
tekstach polityczno-propagandowych, i to tylko na zasadzie swois
tych cytatów. Tutaj można zaliczyć takie wyrazy (z różnych okre
sów) jak pochodzeniowcy, natolińczycy, puławianie, komandosi, ba-
nanowcy, ciemniaki, nomenklaturowi itp. Proweniencja tych wyra
zów jest bardzo różna. 

Do innej grupy należałyby wyrazy i wyrażenia niejako metafory
czne, z oceną daną wprost, takie jak lokaj, sługus, pies łańcucho
wy itp. Że to etykietki, świadczyłaby pewne stałe konteksty (typ: 
Czang Kai-szek — pies łańcuchowy^amerykańskiego imperializmu). 



Jawnie oceniające, w zasadzie odwołujące się do faktów bezpo
średnio, ale o wyraźnie etykietko wy m charakterze, byty wyrazy 
szczególnie częste w tzw. minionym okresie, takie jak kułak, sabo-
tażysta, spekulant, brakorób, bumelant itp. 

Może się tu narodzić wątpliwość — czy etykietkowande to sprawa 
langue czy parole. Czy w ogóle można sporządzać „rejestry" ety
kietek, w oderwaniu od konkretnego użycia? Być może etykietko-
wanie jest po prostu aktem językowym, sytuacją komunikacyjną? 
Nawet gdybyśmy na te pytania odpowiedzieli pozytywnie, nic chy
ba nie stałoby na przeszkodzie, by można było zestawić zbiór wyra
żeń, w tych sytuacjach używanych czy też predestynowanych do 
tego typu użyć. 

Osobliwa jest grupa wyrażeń oceniających wyłącznie konotacyj-
nie — przez określony kontekst polityczno-ideologiczny. Tu klasycz
nym przykładem, dawnym i obecnie już z ugruntowaną negatywną 
konotacją, byłby wyraz drobnomieszczanin. Można by tu także zali
czyć bardziej efemeryczne etykietki, takie jak kawiarniany inteli
gent, menedżer czy technokrata. 

Największy zbiór stanowią etykietki polityczno-ideologiczne, 
a więc takie jak: bolszewik, czerwony anarchista, faszysta, endek, 
socjałliberał, lewak; jak: rewizjonista, doktryner, dogmatyk, sek-
ciarz, renegat, dysydent, apostata (zadziwia obfitość wyrazów o koś
cielnej proweniencji); jak: poZityfcier, zausznik, poplecznik; jak rzad
sze, zazwyczaj bardziej lub mniej okazjonalne derywaty od naz
wisk: gomułkowiec, albo liczba mnoga jako derywat: (typ: Zam
browscy, Mijale); jak małe i ściśle związane grupy wyrazów: lewi
cowiec, centrowiec, prawicowiec lub nacjonalista, internacjonalista, 
kosmopolita, patriota i wiele innych. 

Pierwszym wrażeniem jest, że etykietki najczęściej odwołują się 
jawnie do stereotypów albo też je wytwarzają. Przez symplifikację 
wartości prowadzą często do Owych potępianych przez semantykę 

» ogólną nadużyć językowych. Mogą (a często może: mają) wywoły
wać bezalternatywny, bezrefleksyjny odbiór. Działają — czy dzia
łać mogą — magicznie, dyskwalifikując (zazwyczaj) czy też wywyż
szając (rzadziej) obiekt w potocznej świadomości. 

Jednak nie wszystkim tym wyrazom d wyrażeniom towarzyszy 
stereotyp. Jeżeli funkcjonowanie stereotypu będziemy rozważać bez 
uwzględnienia społecznego zakresu występowania, znajdziemy we 
wszystkich wypadkach mechanizm analogiczny. To ograniczenie 
funkcjonowania nie świadczyłoby jeszcze przeciw stereotypowemu 
charakterowi wszystkich etykietek. Etykietka jako sygnał stereoty
pu musiałaby jednak mieć nie tylko określoną konotację — pozy
tywną czy negatywną — ale głównie odniesienie do cech. Ocena 
nie może tu jawnie dominować nad odniesieniem do cech, jako ele
ment w pewnym sensie inaczej weryfikowalny — stereotyp prze
cież wiążemy z uproszczonym, dlatego zafałszowanym, wyobraże
niem o świecie. Stąd też oczywiście nie mogą do itego zbioru wcho
dzić takie wyrazy jak lokaj czy sługus. 

Mało tego, związek między zbiorem cech wyznaczającym desy-
gnat — przedmiot stereotypu, a nacechowaniem oceniającym w kia-



sycznym stereotypie nie jest jasny. Łatwiej jest nam mówić o ste
reotypie cygana lub mieszczanina, trudniej o stereotypie sabotażysty 
czy rewizjonisty. 

Widzimy tu interesujące zjawisko społecznego funkcjonowania 
etykietek. Mimo iż większą ich część stanowią wyrazy, których zna
czenie fundowane jest w jakiś sposób na cechach wyróżniających 
desygnatu, mimo wspólnego w wielu miejscach z symbolami stereo
typów społecznego działania, moment oceny ,,dwu wartościowej" tak 
jest w tych wyrazach dominujący, że trudno w nich ten klasyczny 
stereotyp dostrzec. 

Intuicyjnie widzielibyśmy go głównie w grupie nazw odnoszących 
się do pewnych społecznych zachowań (spekulant, biurokrata, może 
kułak), oraz do przynależności partyjnej (raczej nie po prostu do 
poglądów) — endek, bolszewik. 

Etykietki odnoszą się nie tylko do osób. Do etykietek „pozaoso-
bowych" zaliczyłbym np. pewne skrótowe nazwy okresów (sanacja, 
kult jednostki — por. za kultu jednostki, beriowszczyzna, odwilż), 
okresów lub wydarzeń (praska wiosna, marzec, październik, gru
dzień), tendencji i idei (ogromne mnóstwo jednowyrazowych, jak 
rewizjonizm, dogmatyzm, reformizm, luksemburgizm; i wielowyra-
zowych, jak odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne). Część z nich 
przypomina terminy polityczne. Część bywa nimi lub ma się nimi 
stać. Wyrazy np. z ostatniej grupy, używane często w polemikach, 
mogą służyć negatywnie nacechowanemu uproszczeniu. Rodzi się ich 
wiele w czasach dyskusji ideologicznych. Przypomnąjmy choćby ta
kie quasi-terminy jak integralna demokracja, instytucjonalny mar
ksizm, intelektualny marksizm (por. także młody Marks jako pew
nego rodzaju hasło wywoławcze). 

Inne skrótowe nazwy mają bardzo szeroki zasięg, opierają się 
w dużej mierze na stereotypach, służą uproszczeniom, ale są już 
dzisiaj niezastąpione. Myślę tu o takich wyrazach jak Wschód i Za
chód, jak lewica, centrum i prawica. Występują one w małych, zam
kniętych systemach. 

I wreszcie jeszcze jeden -typ etykiet, o innym znowu sposobie 
działania — obowiązujące niejako peryfrazy. Nie okazjonalne, ale 
ustalone na tyle, że w pewnych momentach brak ich byłby (czy 
bywał) nieraz bardziej informatywny niż ich pojawienie się. Takie 
peryfrazy jak chorąży pokoju, nauczyciel ludzkości, zapluty karzeł 
reakcji. Więcej ich było dawniej. Jednoznacznie narzucały kwalifi
kację obiektu. Niektóre zostały (jak zbrojne ramię narodu), inne po
wstały (awangarda klasy robotniczej, czołowa siła narodu). Wzięte 
z bardziej neutralnej i naturalnej apozycji *, przez dużą frekwencję 
pewnych pojęć w pewnych tekstach, przez ustabilizowany charakter 
stylistyczny tych tekstów, przez ogólną w nich tendencję do meta-
foryzacji, takie wyrażenia stały się peryfrazami. Przytoczmy dla 
przykładu .inny fragment artykułu wstępnego z Trybuny Ludu: Ze-

* Chodzi o wcześniejsze funkcjonowanie wymiendonych określeń w związ
kach typu: PZPR — awangardą klasy robotniczej; Stalin — chorąży pokoju. 
(Red.) 



spół długofalowych założeń, wyznaczających dalszą drogę pomyśl
nego rozwoju Polski został powiększony o program dotyczący kwe
stii największej wagi — działania awangardy klasy robot
niczej i całego narodu, prawdziwej siły socjalistycznego budow
nictwa. Przez zastąpienie nazwy pierwotnej peryfrazą znów presu-
pozycyjnie kwalifikujemy rzeczywistość. 

Wszystkim wyżej wymienionym elementom leksykalnym wspólny 
jest moment oceniania, upraszczanie świata, więc w tekście sugero
wanie pewnych treści, wprowadzanie pewnych informacji w spo
sób inny niż przez zwykłą predykację. Wspólne jest im działanie 
presupozycyjne. 

Oba wyróżnione zjawiska: podwójna negacja i presupozycja zaj
mują w języku polityki i propagandy pozycję ważną. Tu wybrano 
do opisu tylko niektóre z ich postaci i funkcji. Ogólnie można 
stwierdzić, że sposób ich występowania w tej odmianie języka różni 
się dość istotnie od typu pojawiania się ich w języku potocznym, 
a zwłaszcza różna jest frekwencja poszczególnych typów tych zja
wisk w obu odmianach języka. W języku polityki na ogół wybiera 
się wariant mniej eksplicytny, ale może dlatego bardziej stosowny 
•dla tekstów z dominującą funkcją perswazyjną. 
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JANUSZ BARTA 

PRAWNE PROBLEMY 
KOPIOWANIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH 

Dr Janusz Barta z Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony 
Własności Intelektualnej UJ rozważa jeden z istotnych problemów wtórnego 
wykorzystania twórczości dziennikarskiej. 

W okresie, kiedy trwają prace nad przygotowaniem projektu nowej usta
wy o prawie autorskim, wyważenie interesów jednostkowych (autorów, wy
dawców) i interesu powszechnego (odbiorców) nabiera szczególnego znaczenia. 

4 Jedno z zagadnień najbardziej dyskutowanych aktualnie w lite-
>• raturze prawa autorskiego dotyczy określenia granic swobody 
pos ługiwania się metodami reprograf iczymi \ Znane już w X I X w. 
fotooptyczine sposoby kopiowania dokumentów, które rozwój tech
niki uczyni ł powszechnie dostępnymi, prostymi i tainimi, w ostat
nim okresie stanowić zaczęły poważne zagrożenie dla tradycyjnych 
sposobów zwielokrotniania, pos ługujących się formą drukarską czy 
powielającą. Niepoślednią rolę odegrał tu zrealizowany i opatento
wany przez amerykańskiego fizyka Ch. F. Carlsona pomysł kopio
wania elektrostatycznego; na podstawie jego patentu firma Xerox 
Co. rozpoczęła produkcję urządzeń, które przyjęło się nazywać kse
rografami. 

Najczęstszym — jak się okazuje — przedmiotem reprograf i cznych 
zwielokrotnień są publikacje ogłaszane w czasopismach. Badania 

1 Trzeba przy tym wyjaśnić, że termin reprografia nie jest zawsze jedno
znacznie rozumiany. Najczęściej obejmuje się nim takie podstawowe metody 
zwielokrotniania, jak: 1) mikrofilmową, 2) wyświet leniową (światłokopia, dia-
zotypia), 3) dyfuzyjną (fotokopia), 4) kserograficzną (elektrostatyczna), 5) ter-
mokopię (wykorzystująca promienie podczerwone). Niekiedy przez pojęcie to 
rozumie się również powielanie materiałów (tzw. mała poligrafia) oraz tech
niki offsetowe. Dla rozważań prowadzonych w niniejszym artykule rodzaj 
środków czy metod reprograficznych nie ma jednak większego znaczenia. 
Prawnie relewantny jest sam fakt zwielokrotnienia utworu korzystającego 
z autorskcprawnej ochrony. 

5 — Zeszyty prasoznawcze 



przeprowadzone z końcem lat sześćdziesiątych w bibliotekach ame
rykańskich pozwoliły ustalić, że około 60% kopiowanego tam mate
riału korzystało z ochrony prawa autorskiego, przy czym dziewię-
ciokrotnie częściej niż książki reprodukowane były artykuły zamie
szczone w periodykach. Podobne dane, w tym samym mniej więcej 
okresie, zebrano w Wielkiej Brytanii. Spośród 1,2 min fotokopii spo
rządzonych w 400 badanych bibliotekach 75%—85% stanowiły ko
pie materiałów opublikowanych w czasopismach 2. Jak wynika z ko
lei ze szczegółowej analizy przeprowadzonej w Republice Federalnej 
Niemiec, w r. 1978 sporządzonych tam zostało około 20 mld odbitek 
reprograficznych, z czego ponad 25% dotyczyło materiałów obję
tych autorskoprawną ochroną. Składały się na to kopie: 1) niemiec
kiej naukowej prasy fachowej — 9,4%, 2) niemieckich książek nau
kowych i fachowych — 8,4%, 3) innych niemieckich książek i pra
sy — 4,6%, 4) zagranicznych książek i prasy — 3%. Jeżeli chodzi 
0 dwie pierwsze oraz czwartą pozycję, najczęściej, bo w około 52'% 
przypadków, zwielokrotnienia dokonywane były przez różnego stop
nia szkoły i biblioteki, znacznie rzadziej przez firmy przemysłowe 
czy organy władz i administracji. Natomiast książki i periodyki po-
zafachowe zwielokrotniane były głównie przez firmy przemysłowe — 
33%, w nieco mniejszym stopniu przez szkolnictwo i biblioteki — 
30% oraz przez organy władzy i administracji — 21% 3. 

Podstawowa a zarazem ujemna konsekwencja, na jaką się wska
zuje dokonując prawnej oceny praktyk reprograficznych, polega 
na naruszeniu majątkowych interesów podmiotów prawa autorskie
go, autorów i wydawców. Postęp techniczny umożliwia w wielu kra
jach łatwe sporządzanie dużych ilości odbitek reprograficznych. 
Atrakcyjne dla użytkowników, bowiem wierne, oszczędzające czas 
1 pracę reprodukcje, którymi przy tym można dysponować w dowol
nym czasie i w dowolny sposób, stanowią groźną konkurencję dla 
egzemplarzy oferowanych na rynku przez wydawców, zwłaszcza, 
że — nie ustępując im wiele jakością — są od nich niepomiernie tań
sze. Stwarza to realną obawę spadku popytu na egzemplarze druko
wane. Najbardziej zagrożone byłyby przy tym drogie, wyspecjalizo
wane czasopisma naukowe, o stosunkowo niewielkim nakładzie 
i znacznych jednostkowych kosztach produkcji. Obawy te potwier
dzają dane zebrane w R F N w wyniku ankiety przeprowadzonej 
w r. 1977 wśród 564 (tj. około 30%) wydawców czasopism nauko
wych i fachowych. Mniej więcej 52% ankietowanych wydawców 
zgłosiło spadek nakładu przeznaczonego na rynek wewnętrzny; na
kład ten w okresie 1965—1976 obniżał się przeciętnie o 3,3% rocz
nie. Równocześnie u 40% wydawców stwierdzono spadek globalnego 

2 Так X. D e s j e u x : La photocopie et le droit d'auteur. Le Droit d'Auteur 
1973 nr 3, s. 51; C. J eh о r a m : Reprography and copyright, a compara
tive survey. Rivista di Diritto lndustriale 1977 nr I, s. 133 i п.; raport opra
cowany przez Börsen verein des Deutsche Buchhandels: Kopierrecht — Vor
schläge zur Änderung der Vervielfält igungsbestimmungen des Urheberrechts
gesetzes. Frankfurt a. Main 1978, s. 11 i п. 
3 Dane te zamieszczone zostały w raporcie powołanym w przypisie 2. 



nakładu, przeznaczonego zarówno na rynek wewnętrzny, jak i do 
innych krajów, o około 2,8°/o rocznie 4. 

Opisany stan rzeczy prowadzić może do podnoszenia cen egzem
plarzy drukowanych, co notabene tym bardziej skłaniałoby do po
sługiwania się odbitkami reprograficznymi, oraz do podważenia eko
nomicznych podstaw egzystencji niektórych czasopism naukowych. 
Są to już konsekwencje o znaczeniu wykraczającym poza sferę 
ochrony indywidualnych praw majątkowych wydawców. Oczywiście 
nie są one także korzystne dla samych autorów. Natomiast bezpo
średnio ich interesy ucierpieć mogą zwłaszcza w tych wszystkich 
przypadkach, gdy wysokość honorarium autorskiego uzależniona jest 
od liczby sprzedanych egzemplarzy dzieł. Poza tym kopie sporzą
dzane przez potencjalnych nabywców zmniejszają szanse na powtór
ne opublikowanie dzieła. Trzeba jednak pamiętać, że autorzy prac 
naukowych sami równocześnie z reguły korzystają z urządzeń repro-
graficznych i — jak wynika na przykład z badań przeprowadzonych 
w Japonii — skłonni są niekiedy rezygnować do pewnego stopnia 
z przyznanych im uprawnień na rzecz swobodnego oraz nie obciążo
nego kosztami zwielokrotniania dla własnych potrzeb innych publi
kacji naukowych 5. 

2 Uregulowania przyjmowane w ustawach o prawie autorskim są 
• zawsze wyrazem kompromisu między interesami twórców i ich 

następców prawnych (m. in. wydawców) a, z drugiej strony, słusz
nymi interesami społecznymi, wyrażającymi się w swobodzie korzy
stania z dorobku artystycznego i naukowego. Prawnie ustanowiony 
monopol autorski, na który składa się wyłączność decydowania 
o zwielokrotnianiu i rozpowszechnianiu utworu °, poddawany jednak 
bywa różnorakim ograniczeniom. Ograniczenia te, określane często 
mianem licencji ustawowych, służą bądź użytkowi publicznemu (po
zwalają posługiwać się rezultatami cudzej pracy intelektualnej dla 
celów cytatu, informowania o aktualnych wydarzeniach, w formie 
wypożyczania egzemplarzy dzieł i w innych jeszcze, wyszczególnio
nych przypadkach), bądź użytkowi prywatnemu, dopuszczając od
twarzanie utworów dla potrzeb własnych. Eksploatacja utworów 
w ramach licencji ustawowych jest uniezależniona od zgody autora 
oraz, w większości sytuacji, nie obciążona obowiązkiem zapłaty sto-

4 Por. raport wskazany w przypisie 2, s. 26 i n. oraz H. J. S c h o t t e r : Das 
Urheberrecht im Sog der Kopierflut. Gewerblicher, Rechtsschutz und Urhe
berrecht (cyt. dalej GRUR) 1978 nr 12, s. 687 i п. 
5 Por G. R a h n: Reprographische Vervielfältigung und Urheberrecht in 
Japan. GRUR — Internationaler Teil 1979 nr 3, s. 139 i п. 
e W literaturze i orzecznictwie podkreśla się, że monopolem tym objęte są 
również nowe, zrodzone z postępu techniki, formy korzystania z dzieł, nawet 
jeśli nie były one jeszcze znane w momencie wejścia w życie przepisów usta
wy. Por. m. in. H. H u b m a n n: Urheber- und Verlagsrecht. München—Ber
lin 1966, s. 187; B. S a m s o n : Urheberrecht — ein komentierendes Lehrbuch. 
München 1974, s. 137 i cytowane tam orzecznictwo. Por. także orzeczenie Corte 
d'Apello di Milano z 13 III 1973 — opubl. GRUR — Internationaler Teil 1975 
nr 2, s. 166 i п. 
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sownego wyinagrodzenia. Przepisy formułujące wspomniane ograni
czenia mają charakter wyjątkowy i nie mogą być w związku z tym 
interpretowane w sposób rozszerzający 7. 

Wypada więc postawić pytanie, czy masowo i z reguły nieodpłat
nie dokonywane reprograficzne zwielokrotnianie dzieł znajduje do
stateczne usprawiedliwienie w ustawodawstwie autorskim, w prze
pisach, które ograniczają wykonywanie praw przyznanych twórcom? 
Już pobieżna analiza pozwala stwierdzić, że w ustawach o prawie 
autorskim wielu krajów zagadnienie posługiwania się metodami re-
prograficznymi nie znajduje w ogóle odbicia bądź też jest regulo
wane w sposób wielce niedoskonały. Często ustawy pochodzą zresz
tą z czasów, gdy praktyki reprograficzne miały bardzo skromne roz
miary i nie zagrażały interesom podmiotów prawa autorskiego. Roz
wój techniki zmienił tę sytuację i zmusił do poszukiwania nowych, 
zadowalających rozwiązań prawnych. Niektóre próby tego rodzaju 
postaram się skrótowo przedstawić w dalszej części artykułu 8. 

3 W tych nielicznych ustawach autorskich, które zawierają 
• przepisy mówiące expressis verbis o dopuszczalności kopiowa

nia chronionych utworów, w tym także artykułów ogłaszanych 
w czasopismach, najczęściej upoważnienie tego rodzaju przyznawa
ne jest bibliotekom i archiwom. Za przykład posłużyć tu może usta
wodawstwo brytyjskie 9. Zezwala ono pracownikom wyszczególnio
nych bibliotek i archiwów sporządzać na zamówienie kopie posiada
nych w zbiorach materiałów. Osoba zamawiająca kopię powinna jed
nak złożyć bibliotekarzowi, sporządzoną według ustalonego wzoru, 
pisemną deklarację, w której oświadcza między innymi, że: a) ko
pia jest niezbędna do badań i studiów osobistych, b) dostarczona 
kopia nie będzie wykorzystywana do innych celów, c) kopia arty
kułu czy fragmentu dzieła nie była dotychczas zamawiającemu do
starczona przez innego bibliotekarza. Jedna osoba może otrzymać 
tylko jedną kopię danej publikacji. Osoby, którym dostarczono ko
pię, obowiązane są do uiszczenia kwoty nie niższej od kosztów jej 
sporządzenia, wliczając w to również koszty ogólne biblioteki. Je
żeli chodzi o zwielokrotnianie artykułów zamieszczonych w czaso-

7 Por. na ten temat w literaturze polskiej S. G r z y b o w s k i , A. K o p f f , 
J. S e r da: Zagadnienia prawa autorskiego. Warszawa 1973, s. 151 i n . ; В. M i 
c h a l s k i : Przedruk prasowy w świetle prawa. Kraków 1972; M. S z a c i ń -
s k i : Ograniczenia praw autorskich w dziedzinie pośmiennictwa wynikające 
z art. 18 ustawy o prawie autorskim. Nowe Prawo 1979 nr 4, s. 46 i п./ 
8 Natomiast poza zakresem rozważań pozostawiony został problem uregulowa
nia „swobód reprograficznych" w stosunkach międzynarodowych, na gruncie 
międzynarodowych porozumień i konwencji zajmujących się ochroną praw 
autorskich. 

W literaturze polskiej autorskoprawnymi aspektami kopiowania utworów 
zajmował się jedynie B. N a w r o c k i : Reprodukcja fotograficzna w świetle 
prawa autorskiego. Warszawa 1965, oraz А. К o p f f : Zagadnienia prawa 
autorskiego związane ze stosowaniem metod reprograficznych. Nowe Prawo 
1977 nr 12, s. 1598 i n. 
9 Copyright Act z r. 1956 oraz wydane na jego podstawie przepisy wyko
nawcze, zwłaszcza Copyright Libraries Regulation z r. 1957 — opubl. С o-
p i n g e r - S к o n e: Law of Copyright. London 1958 s. Ö15 i п. 



pismach, dodatkowy warunek polega na tym, że nie może obejmo
wać więcej niż jeden artykuł pochodzący z tej samej publikacji. 
Tego ostatniego ograniczenia nie stosuje się jednak w przypadku, 
gdy sporządzenie kopii zamówione zostało przez inną bibliotekę. 

Jako prawna podstawa kopiowania utworów chronionych prawem 
autorskim służyć może także ugruntowana w systemie anglosaskim 
doktryna fair dealing lub fair use. W odniesieniu do użytku pry
watnego wyrażona jest w ustawie brytyjskiej poprzez przepis sec. 6, 
który uprawnia do swobodnego posługiwania się dziełem dla celów 
badań, indywidualnych studiów, omówień kryt}̂ cznych oraz infor
mowania o aktualnych wydarzeniach, a także do zamieszczania krót
kich fragmentów dzieł w zbiorach przeznaczonych dla szkół. 

Nowe problemy, które wyłoniły się na gruncie prawa autorskiego 
w związku z rozwojem techniki, w tym także reprograficznej, omó
wione zostały w raporcie przedstawionym w r. 1977 przez speciakiie 
powołaną komisję pod przewodnictwem sędziego Whitforda (tzw. 
Whitford Committee). W raporcie tym uznano obowiązujące prze
pisy za niewystarczające, nie precyzują one bowiem dostatecznie 
wyraźnie, kiedy w konkretnym przypadku działalność danej osoby 
mieści się jeszcze w granicach fair dealing. Toteż wyrażono opinię, 
że zasadę fair dealing, rozciągniętą także na kopiowanie prowadzo
ne w bibliotekach i archiwach, należałoby raczej zastąpić przez sys
tem zbiorowych umów licencyjnych (blanket-licensing-system), upo
ważniających do reprograficznego odtwarzania dzieł w oznaczonych 
rozmiarach. Umowy takie zawierane byłyby przez stowarzyszenia 
zrzeszające „posiadaczy" praw autorskich z przedstawicielami szkół, 
uniwersytetów, bibliotek, przemysłu i administracji — a więc z re
prezentantami tych dziedzin, w których kopiowanie ma najbardziej 
masowy charakter. Zdaniem autorów raportu, twórcom i ich następ
com prawnym przysługiwać powinno prawo do wynagrodzenia za 
wszelkiego rodzaju multyplikacje utworów, w tym także dla potrzeb 
edukacji i pracy naukowej, aczkolwiek nie powinno być ono zbyt 
duże. Na organizacjach działających w imieniu twórców i wydaw
ców spoczywałby przy tym obowiązek ściągania należności oraz ich 
podziału między uprawnionych 1 0. 

A Przyjęte w Holandii rozwiązania legislacyjne odnośnie do ko-
^ » piowania utworów chronionych prawem autorskim zyskały ra
czej powszechnie w literaturze prawniczej pochlebną ocenę. Zrewi
dowany w r. 1972 tekst ustawy autorskiej pozwala dla własnego 
użytku, praktyki zawodowej lub nauki dokonywać bądź zamawiać 
sporządzenie pojedynczych kopii. Uprawnienie to obejmuje: a) ma
łe części książek, b) całe publikacje i inne materiały, których nie 
można nabyć (notatki, listy, książki wyczerpane w sprzedaży), c) 
krótkie, nawet całe, artykuły, sprawozdania i materiały ogłoszone 
w dziennikach, tygodnikach i innych czasopismach oraz publikacjach 
informacyjnych. Sporządzone zgodnie z tym upoważnieniem kopie 

*• Por. D. C a t t e r n s : Compulsory license. Praca niepublikowana, nagrodzo
na CISAC Law Prize — 1979, s. 27 i n. 



nie mogą być przekazywane innym osobom, chyba że służyłoby to 
potrzebom postępowania sądowego lub administracyjnego. 

Natomiast przepis art. 17 ustawy upoważnia przedsiębiorstwa i in
ne jednostki organizacyjne do sporządzania nie tylko pojedynczych 
kopii, lecz tylu, ile jest im zasadnie potrzebnych. Poza tym kopio
wane artykuły nie muszą być „krótkie"; wymaga się jedynie, aby 
były to, w szerokim rozumieniu, artykuły naukowe. Zwielokrotnione 
egzemplarze mogą być przekazywane tylko pracownikom danej jed
nostki. Poszerzonemu zakresowi uprawnień towarzyszy tu jednak 
obowiązek zapłaty stosownego wynagrodzenia. 

Na podstawie delegacji zawartej w ustawie o prawie autorskim 
wydany został w r. 1974 dekret poświęcony posługiwaniu się tech
nikami reprograficznymi w działalności urzędów państwowych, bi
bliotek, szkół oraz innych instytucji użytku publicznego, korzysta
jących w co najmniej 70% z subsydiów rządowych. Mogą one spo
rządzać bądź zamawiać kopie dla własnego personelu oraz dla osób 
uczestniczących w realizowaniu ich statutowych funkcji. Rozmiary 
dozwolonego zwielokrotniania są tu podobne jak na gruncie art. 17 
ustawy; wyznaczają je w zasadzie potrzeby należytego wypełniania 
społecznych zadań, jakie stoją przed tymi jednostkami. 

Powyższe reguły dekretu odnoszą się do kopiowania na użytek 
wewnętrzny (własny). Bardziej rygorystycznie uregulowane nato
miast zostało kopiowanie ,,na zewnątrz", dla osób trzecich. I tak 
instytucje prowadzące działalność dydaktyczną, szkoły i uniwersy
tety, uprawnione zostały do sporządzania kopii dla osób uczących 
się lub przygotowujących do egzaminu. Wprowadzono przy tym jed
nak istotne zastrzeżenie, przewidując iż kopiowaniem nie powinny 
być objęte książki i podręczniki przewidziane w programie naucza
nia, lecz jedynie niezbędne publikacje uzupełniające. 

Z tytułu pojedynczego lub wielokrotnego reprodukowania dzieł 
zgodnie z postanowieniami dekretu, podmiotem prawa autorskiego 
przyznano wynagrodzenie w wysokości 10 centów za stronę, zas 
w przypadku zwielokrotnień dla celów edukacji — 2,5 centa za stro
nę 

5 Problem kopiowania czasopism starano się już stosunkowo 
• wcześnie rozwiązać w RFN na drodze umownej. W r. 1958 za

warta została między Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
a Bundesverband der Deutschen Industrie umowa dotycząca sporzą
dzania dla celów przemysłowych odbitek publikacji korzystających 
z ochrony prawa autorskiego. Umową objęto fotokopie artykułów, 
rozpraw i innych dzieł piśmienniczych ogłaszanych w periodykach 
ukazujących się rzadziej niż raz w roku. Przedsiębiorstwom została 
udzielona generalnie licencja na zwielokrotnianie tego rodzaju ma
teriałów, za zapłatą określonego wynagrodzenia. W umowie przewi
dziano następujące możliwości uregulowania odpłatności: 1) wpro
wadzenie opłaty (stemplowej) w wysokości 10 pf za kopię z czaso-

1 1 Por. F. M e l i c h a r : Das Fotokopieren urheberrechtlich geschützter Wer
ke. GEMA-Nachrichten 1975 nr 102, s. 31; oraz H. С. J e h о r a m: op. cit., 
s. 147 i n. 



pism, których roczna opłata abonamentowa nie przekracza 50 DM 
oraz w wysokości 30 pi w przypadku czasopism o wyższej opłacie 
abonamentowej, 2) uiszczenie opłaty w wysokości 25% rocznej opła
ty abonamentowej danego czasopisma, co uprawniałoby do skopio
wania z tego czasopisma 120 stron, 3) zawarcie odrębnych porozu
mień między poszczególnymi wydawcami a przedsiębiorstwami, któ
re to porozumienia dotyczyłyby dokonywania zwielokrotnień w roz
miarze większym niż 120 stron rocznie, 4) ryczałtowe opłacenie 
wszelkich zwielokrotnień przez uiszczenie kwoty odpowiadającej 
15°7o wszystkich rocznych opłat abonamentowych za czasopisma na
ukowe i fachowe prenumerowane przez dane przedsiębiorstwo. 
W pierwotnej wersji umowa zawierała (później uchylone) postano
wienie, iż nie są wymagane opłaty za kopiowanie artykułów z tych 
czasopism, od których wydania upłynęło więcej niż trzy lata 1 2. 

Wydana w r. 1965 nowa zachodnioniemiecka ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych wprowadziła rozróżnienie zwielo
krotniania dokonywanego dla celów osobistych (§ 53) oraz dla in
nego rodzaju użytku własnego (§ 54). W pierwszym przypadku, jak 
przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie, chodzi o ko
rzystanie z utworów w sferze czysto prywatnej, dla zaspokajania 
pozazawodowych i pozazarobkowych potrzeb, wyłącznie przez osoby 
fizyczne. Przy takim ujęciu swoboda kopiowania, na jaką zezwala 
przepis § 53, nie stanowi dużego zagrożenia interesów autorskich-. 
Inaczej natomiast ocenić wypada upoważnienie zawarte w § 54, ze
zwalające na sporządzanie pojedynczych kopii: 1) dla własnych ce
lów naukowych, 2) gdy jest to wymagane dla utrwalenia dzieła we 
własnym archiwum, zaś podstawę zwielokrotnienia stanowi własny 
egzemplarz, 3) dla celów informacji o aktualnych wydarzeniach; 
chodzi tu o utwory prezentowane przez rozgłośnie i stacje telewi
zyjne. Nadto w punkcie 4 przepis ten zawiera generalną klauzulę, 
która dopuszcza sporządzanie pojedynczych kopii dla innego rodzaju 
własnych potrzeb, jeżli tylko przedmiotem zwielokrotnienia są: a) 
małe części dzieł wydanych lub pojedyncze artykuły ogłoszone 
w dziennikach lub czasopismach, b) dzieła, których nie można na
być (dzieła wyczerpane — „vergriffene Werke") i nie istnieje możli
wość skomunikowania się z osobą, od której należałoby uzyskać ze
zwolenie na kopiowanie dzieła. Dodano równocześnie, że w odnie
sieniu do dzieł, których brak od 3 lat w handlu, uprawniony tylko 
z ważnych powodów może odmówić zezwolenia. 

Regulując zagadnienie dopuszczalności kopiowania dzieł ustawa 
zachodnioniemiecka jedynie w wąskim zakresie respektuje majątko
we interesy podmiotów uprawnionych. Roszczenie o wynagrodzenie 
przyznane zostało tylko w tych przypadkach, gdy zwielokrotnienie 
służy celom przemysłowym (gewerblichen Zwecken). Przesłankę tę 
doktryna rozumie dość wąsko. Nie wypełnia jej ani eksploatacja dla 
potrzeb zawodowych, ani sam fakt osiągnięcia korzyści majątko
wych. Obowiązek zapłaty ciąży przy tym wyłącznie na przedsiębior-
1 2 Por. A. D i e t z: Ton- und Bildaufnahmen sowie Fotokopie (reprogra-
phische Vervielfältigung) zum eigenen Gebrauch in Recht und Praxis der 
Bundesrepublik Deutschland. GRUR 1978 nr 8, s. 464. 



stwach przemysłowych; nie są nim objęte szkoły, uniwersytety, bi
blioteki czy nawet organy administracji państwowej l s . 

Wejście w życie wspomnianej ustawy autorskiej wpłynęło na za
stąpienie dotychczasowej umowy w sprawie kopiowania dla celów 
przemysłowych przez nową umowę z roku 1970, nie różniącą się 
jednak w treści zasadniczo od poprzedniej. Partnerem Bundesver
band der Deutschen Industrie w tej umowie zostało kompetentne 
stowarzyszenie ochrony praw autorskich — Verwertungsgesellschaft 
Wissenschaft. Umowa dotyczy wyłącznie krajowych czasopism nau
kowych i fachowych, ukazujących się częściej niż raz do roku. Zgod
nie z jej postanowieniami cały przemysł zachodnioniemiecki wpłaca 
za kopiowanie autorskoprawnie chronionego materiału na rzecz spe
cjalnie utworzonego biura inkasa kwoty nie przekraczające łącznie 
1 min marek rocznie. Nie jest to — jak się powszechnie ocenia — 
suma ekwiwalentna w stosunku do rozmiarów praktyk reprograficz
nych u . Nie pozwala ona też na rozbudowanie aparatu administra
cyjnego, który mógłby czuwać nad ochroną interesów autorów i wy
dawców oraz zajmować się prawidłowym podziałem dochodów. 
Aktualnie połowa wpływów przypada wydawcom i rozdzielana jest 
według ustalonego planu podziału, druga zaś przeznaczona jest dla 
autorów, lecz nie dociera do konkretnych osób, otrzymują ją zrze
szenia reprezentujące poszczególne grupy zawodowe (Hochschulver
band, Gesellschaft Deutscher Chemiker, Deutsche Physikalische Ge
sellschaft, Veiren Deutscher Ingenieure). Zrzeszenia zużytkowują 
uzyskane sumy np. przez przyznawanie subwencji na koszty dru-

' ku 1 6. 
Zagadnieniem wytyczenia granic swobody praktyk reprograficz

nych zajął się w ostatnim okresie w RFN także Sąd Najwyższy. 
W orzeczeniu z 14 IV 1978 wyraził on pogląd, że ,,zezwolone przez 
art. 54 ust. 1 pkt. 4 lit. a nieodpłatne sporządzanie dla własnego 
użytku kopii małych części wydanych dzieł, objętych ochroną pra
wa autorskiego, lub pojedynczych artykułów z gazet czy czasopism, 
nie powinno przekraczać w żadnym przypadku liczby siedmiu 
egzemplarzy. Zasada ta znajduje zastosowanie również w odniesie
niu do zwielokrotnień dokonywanych dla celów edukacji w zakresie 
szkolnictwa". Jak więc można zauważyć, sąd przeprowadził tutaj 
sztywną cezurę, oddzielają kopiowanie dozwolone, nieodpłatne, od 
takiego, które narusza majątkowe prawa autorskie 

1 3 Bardziej szczegółową analizę postanowień ustawy zachodnioniemieckiej 
wraz z propozycjami ich zmiany podaje A. D i e t z: op. cit., s. 463 i п.; 
G. K o l i e , P. K e t z e n b e r g e r , F. P e t e r : Reprographische Vervielfäl
tigung und Urheberrecht. GRUR 1975 nr 9, s. 468 i п.; P. K a t z e n b e r g e r: 
Copyright and Reprography. Law and Computer Technology 1978 nr 2, s. 30 
i п. 
1 4 Gwoli porównania wpływy uzyskiwane z tytułu utrwalania utworów mu
zycznych za pomocą urządzeń magnetofonowych wynoszą w RFN rocznie oko
ło 17 min DM. 
1 5 Szerzej na ten temat A. D i et z: op. cit., s. 466 i п.; oraz H. С. J e h o -
r a m : op. cit., s. 143 i п. 
1 6 Orzeczenie to opublikowane zostało GRUR 1978 nr 8, s. 474 i n. 



W amerykańskim systemie prawnym, przypisującym duże, nie-
kiedy decydujące znaczenie orzeczeniom sądowym, zwrócić wy

pada uwagę na precedensową, często powoływaną sprawę: The Wi-
liams and Wilkins Co. v. The United States 1 7. W pozwie skierowa
nym przeciwko National Institutes of Health oraz National Library 
of Medicine wydawnictwo medyczne wystąpiło z zarzutem narusze
nia praw autorskich przez niedozwolone kopiowanie artykułów 
z czasopism fachowych. Nie było przy tym zamiarem powoda za
kazanie w ogóle kopiowania jego publikacji, lecz przyznanie mu od
powiedniego wynagrodzenia z tytułu sporządzania metodami repro-
graficznymi dodatkowych egzemplarzy dzieła. 

Główna linia obrony pozwanych opierała się na wykształconej 
w amerykańskiej doktrynie i orzecznictwie koncepcji dozwolonego 
użytku (fair use) dzieł chronionych prawem autorskim l s . W rapor
cie, jaki referent sprawy (commissioner) Davis przygotował dla 
Court of Claims USA, wyodrębnionych zostało kilka podstawo
wych kryteriów ułatwiających rozstrzygnięcie, czy dana eksploata
cja mieści się w granicach dozwolonego użytku. Są nimi: a) cel 
eksploatacji, b) rodzaj chronionego dzieła, c) zakres i znaczenie 
chronionego materiału w stosunku do całości dzieła, d) wynikające 
z eksploatacji konsekwencje dla podmiotów prawa autorskiego, 
zwłaszcza co do wartości ekonomicznej (rynkowej) dzieła. Tej ostat
niej okoliczności przyznaje się często znaczenie decydujące. Zdaniem 
raportu, wytyczone za pomocą powyższych kryteriów granice fair 
use zostały działaniem pozwanych wyraźnie przekroczone. Repro-
graficzne kopie są dokładnym odtworzeniem drukowanej postaci 
dzieła i mogą spełniać te same funkcje. Nie można ich też stawiać 
na równi, tak jak próbowali to czynić pozwani, z ręcznie sporządza
nymi odpisami ćzy notatkami, co nie jest traktowane jako działal
ność bezprawna. Nowoczesne techniki reprograficzne dają praktycz
nie nieograniczone możliwości reprodukowania książek i czasopism; 
można w ten sposób odtwarzać całe prace, podczas gdy ręczne od
pisy ograniczone są z reguły do niewielkich fragmentów publikacji. 
Nadto „odręczne" zwielokrotnienia służą najczęściej tej osobie, któ
ra je sporządziła, natomiast kopie dokonywane mechanicznie przez 
biblioteki lub inne instytucje przeznaczone bywają także dla szero
kiego kręgu osób trzecich, ograniczając na rynku popyt i wartość 
ekonomiczną egzemplarzy prymamych. 

W omawianym raporcie dla Court of Claims sformułowane zosta
ły ostatecznie następujące tezy: 1) prawo do zwielokrotniania (right 
to copy) odnosi się do wszystkich kategorii dzieł, również do ksią
żek i czasopism, przy czym fotokopię uznawać należy za egzemplarz 
zwielokrotnienia, 2) nawet sporządzanie pojedynczych kopii stanowi 
dodruk (reprint) w rozumieniu prawa autorskiego i może uzasadniać 
autorskoprawną odpowiedzialność, 3) szeroko praktykowane w bi-
1 7 Patrz GRUR — Internationaler Teil 1972 nr 11, s. 430 d п.; Revue Inter
nationale du Droi d'Auteur 1973 nr LXXVIII, s. 192 i п.; a także H. A r n t z: 
Reprographie und Urheberrecht. Archiv jür Urheber-, Film-, Funk- und 
Theaterrecht 1977/1978, s. 33 i in. 
1 8 Na ten temat patrz m. in. D. F. J o h n s t o n : Copyright Handbook. New 
York-London 1978, s. 85 i n. 



bliotekach kopiowanie dzieł nie może być uznane za działalność mie
szczącą się w granicach dozwolonego użytku, lecz traktować je na
leży jako bezprawne wkroczenie w monopol autorski. 

Orzeczenie, jakie wydał w opisywanym sporze United States 
Court of Claims 27 XI 1973 nie podzieliło jednak stanowiska commi-
ssionera Davisa. Zdecydowano, wprawdzie znikomą większością gło
sów (4 do 3), iż sporządzanie kopii reprograficznych przez instytu
cje państwowe, np. zwielokrotnianie artykułów z czasopism w pań
stwowych ośrodkach badawczych, mieści się w ramach fair use i nie 
rodzi obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Zdaniem sądu, uznanie 
praktyki pozwanych za naruszenie praw autorskich mogłoby, po 
pierwsze, mieć niekorzystny wpływ na prowadzenie badań w medy
cynie, po drugie zaś — tu posłużono się podnoszonym niejednokrot
nie w judykaturze amerykańskiej argumentem — byłoby sprzeczne 
z normami konstytucji Stanów Zjednoczonych, która w art. 1 § 8 
stwierdza, że głównym celem prawa autorskiego i patentowego jest 
popieranie postępu w zakresie nauki i sztuki. Równocześnie jednak, 
doceniając wagę problemu oraz niedoskonałość obowiązujących 
przepisów, sąd skierował apel pod adresem ustawodawcy, wskazując 
na potrzebę rozważenia przez Kongres kwestii unormowania zagad
nienia reprografii. 

Apel ten znalazł odbicie w7 przepisach nowej ustawy amerykań
skiej o prawie autorskim, obowiązujących od 1 I 1978. Przepis sec 
107 utrzymał tradycyjną instytucję fair use, zezwalając na zwielo
krotnianie dzieł dla takich celów jak nauka, prace badawcze, edu
kacja szkolna (w tym przypadku dozwolone jest sporządzanie na
wet większej liczby kopii), omówienia krytyczne, informowanie 
0 aktualnych wydarzeniach. Dla rozstrzygnięcia w konkretnym przy
padku, czy multyplikację dzieła można traktować jako dozwolony 
użytek, ustawa formułuje kryteria, które odpowiadają kryteriom 
wyszczególnionym w toku przedstawionego postępowania sądowego. 

Z kolei przepis sec. 108 ustawy zawiera obszerną i szczegółową 
regulację dotyczącą posługiwania się metodami reprograficznymi 
przez biblioteki i archiwa. Upoważnienie zawarte w tym przepisie 
odnosi się tylko do bibliotek i archiwów powszechnie dostępnych 
1 nie może służyć bezpośredniemu czy pośredniemu czerpaniu ko
rzyści majątkowych. Dozwolone jest reprodukowanie pojedynczych 
egzemplarzy, przy czym sporządzaniu i rozpowszechnianiu kopii to
warzyszyć powinno informowanie o prawach autorskich. Co zaś do
tyczy bepośrednio zwielokrotniania artykułów prasowych, ustawa 
stanowi, że na zamówienie użytkownika (w tym także innej biblio
teki lub archiwum) dopuszczalne jest ich kopiowanie, jak również 
sporządzanie kopii pojedynczego wydania periodyku, jeżeli: a) spo
rządzona odbitka stanie się własnością zamawiającego, a biblioteka 
lub archiwum nie stwierdzą, aby egzemplarz ten służyć miał innym 
celom niż indywidualnym studiom, nauce lub badaniom, b) w miej
scu, w którym przyjmowane są w bibliotece czy archiwum zamó
wienia oraz na formularzach zamówień, zamieszczona zostanie wy
raźna wzmianka o przysługujących prawach autorskich, sformuło
wana według ustalonego wzoru. 



Na końcu omawianego przepisu zamieszczono postanowienie, we
dług którego 5 lat po wejściu w życie ustawy oraz później w pię
cioletnich odstępach czasu Register of Copyright przedkładać będzie 
Kongresowi raport informujący o tym, w jakim stopniu uregulowa
nie zawarte w ustawie godzi słuszne interesy podmiotów prawa 
autorskiego z potrzebami użytkowników dzieł. Przygotowanie rapor
tu poprzedzone ma być zebraniem opinii autorów, wydawców i in
nych osób autorsko uprawnionych, a z drugiej strony przedstawicieli 
bibliotek, archiwów i użytkowników tych placówek. 

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy utworzono w Nowym 
Jorku Copyright Clearance Center, które —na podstawie odpowied
nich umów z wydawnictwami — udziela bibliotekom i innym insty
tucjom zezwoleń na sporządzanie kopii nie objętych ustawowym 
dozwolonym użytkiem. Najczęściej chodzi o kopiowanie artykułów 
z czasopism. Ceny kopii, ustalone przez poszczególnych wydawców, 
różnicowane są w zależności od kosztów publikacji i cen czasopism: 
są one niejednokrotnie podawane w czasopismach, obok kodów iden
tyfikacyjnych poszczególnych artykułów. Instytucje sporządzające 
kopie wnoszą na rzecz Copyright Clearance Center opłaty, zgłasza
jąc równocześnie numer kodowy zwielokrotnianej publikacji. Wpły
wy z tego tytułu, po potrąceniu kosztów administracyjnych, centrum 
przekazuje właściwym wydawnictwom, te zaś przyznają określone 
kwoty autorom, zgodnie z zawartymi z nimi umowami19. 

7 Gdy się analizuje przepisy polskiej ustawy o prawie autor-
• skim2 0, to nietrudno zauważyć, że nie uwzględniają one pól 

eksploatacyjnych stworzonych przez współczesną technikę reprogra-
ficzną. Przewidziane w art. 18—21 na rzecz użytku publicznego 
licencje ustawowe nie dostarczają jakichkolwiek normatywnych 
wskazówek pozwalających oceniać dopuszczalność reprograficznych 
zwielokrotnień w tym zakresie. Lukę tę trudno wypełniać powoły
waniem się na „panujące zwyczaje" czy milczącą zgodę" podmio
tów prawa autorskiego 2 1. 

Z kolei przepis art. 22 ustawy, wyznaczający granice dozwolone
go użytku osobistego, stanowi: „wolno skopiować lub w inny spo
sób odtworzyć cudzy utwór wyłącznie do własnego użytku osobiste
go..." Jak widać, mówi się tu wprost o „kopiowaniu", choć z pew
nością ustawodawca nie użył tego terminu w odniesieniu do metod 
reprograficznych. Ma on tutaj znaczenie szersze i oznacza jakąkol
wiek reprodukcję materialnego nośnika utworu, w tym również przy 
wykorzystaniu urządzeń reprograficznych. 

1 9 O próbach rozwiązania problemu reprografii w prawie autorskim USA por. 
P. K a t z e n b e r g e r : Urheberrechtliche Probleme moderner Techniken und 
Methoden der Information und Dokumentation. Film und Recht 1978 nr 4, 
s. 223 i п.; oraz L. E. S e l t z e r : Excemptions and fair use in copyright: the 
..exclusive rights" tensions in the new copyright act. Bulletin of Copyright 
Society 1977 nr 5, s. 305 i п. 
2 0 Dz. U. 1952 г., nr 34, poz. 234. 
2 1 Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 29 X11 1971 — opubl. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpie
czeń Społecznych 1972/7—8, poz. 133. 



Choć przepis art. 22 nie zaznacza tego wyraźnie, z istoty dozwo
lonego użytku wynika,' że korzystanie z cudzego dzieła nie rodzi 
obowiązku wynagrodzenia, z drugiej zaś strony przewidziane przez 
ustawę ograniczenie praw autora nie upoważnia do eksploatowania 
cudzego dorobku twórczego dla osiągnięcia korzyści majątkowych. 

Przy ustalaniu zakresu upoważnienia zawartego w cytowanym 
przepisie podstawową rolę odgrywa interpretacja przesłanki „włas
nego użytku osobistego". W orzecznictwie i doktrynie polskiej przyj
muje się, że nie stanowią naruszenia prawa także sytuacje, gdy oso
ba odtwarzająca utwór korzysta z niego wraz z osobami towarzy
szącymi, z którymi łączy ją bliski stosunek osobisty. W takich też 
tylko granicach wolno rozpowszechniać egzemplarze zwielokrotnie
nia, np. przez ich nieodpłatne udostępnianie (wypożyczanie) 2 2. Od
nośnie do kwestii dozwolonej liczby odbitek reprograficznych, 
brzmienie analizowanego upoważnienia ustawowego nie przesądza 
bynajmniej, aby w każdym przypadku dopuszczalne było sporządze
nie tylko jednej kopii. Należy zawsze badać, w jakim stopniu w kon
kretnej sprawie rozmiary zwielokrotnienia usprawiedliwione są uza
sadnionymi potrzebami użytku prywatnego. Również wiele wątpli
wości budzi pytanie, czy ustawowa licencja na rzecz użytku osobi
stego przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, czy też mogą 
powoływać się na nią także różnego rodzaju jednostki organiza
cyjne. 

Oba wymienione ostatnio dyskusyjne zagadnienia były przedmio
tem orzeczenia Sądu Najwyższego z 8 II 1958 2 3. W tezie tego orze
czenia czytamy: „Odtworzenie 6 egzemplarzy dzieła dla celów przed
siębiorstwa nie stanowi własnego użytku osobistego w rozumieniu 
art. 22 prawa autorskiego..." Można przy tym przyjąć, że Sąd Naj
wyższy podzielił pogląd Sądu Wojewódzkiego, choć nie powtórzył 
go w opublikowanym uzasadnieniu do omawianego wyroku, iż „ex 
definitione nie można mówić o użytku osobistym, gdy w rachubę 
wchodzi wykorzystanie odtworzonego dzieła przez przedsiębiorstwo 
dla celów tego przedsiębiorstwa". Interpretacji takiej nie zmienił 
ustalony w toku procesu stan faktyczny, iż autorem dzieła był pra
cownik zatrudniony w pozwanym przedsiębiorstwie na stanowisku 
konsultanta oraz że sporządzono tylko 6 kopii, którymi posługiwali 
się wyłącznie pracownicy przedsiębiorstwa 2 4. 

2 2 Por. S. G r z y b o w s k i , А. К o p i'f, J. S e r d a ; op. cit., s. 152 i п.; oraz 
S. R i t t e r m a n : Komentarz do ustawy o prawie autorskim. Kraków 1937, 
s. 116 i n. Zdaniem S. Rittermana o istnieniu bliskiego stosunku osobistego, 
wyznaczającego granice użytku prywatnego, nie przesądza jeszcze sam kon
takt zawodowy, socjalny czy polityczny. 
2 3 Opubl. Orzecznictwo Sądu Najwyższego — Izby Cywilnej i Izby Karnej 
1959/3, poz. 83. 
2 4 W dalszych wywodach Sąd Najwyższy uznał, że odtworzenia dzieła w tak 
stosunkowo niewielkim nakładzie oraz wykorzystania go w ograniczonym 
zakresie nie należy traktować na równi z nowym wydaniem i przeznaczeniem 
dzieła do powszechnego użytku. Ocena taka nie zmienia jednak w niczym 
faktu, iż działanie pozwanego przedsiębiorstwa uznane zostało za naruszenie 
autorskich praw majątkowych, a jedynie rzutuje na sposób ustalenia oraz 
wysokość odszkodowania w takich przypadkach. 



Analizując na gruncie ustawodawstwa polskiego prawne aspekty 
sporządzania reprograficznych kopii dzieł trudno pomijać istnieją
cy w naszym kraju stan faktyczny, a przede wszystkim takie oko
liczności, jak stosunkowo niewielka ilość urządzeń reprograficznych, 
brak wyspecjalizowanych instytucji czy komórek, które na dużą ska
lę prowadziłyby na zamówienie kopiowanie i rozsyłanie egzempla
rzy materiałów chronionych prawem autorskim, a wreszcie brak 
w zasadzie możliwości wydawania książek i periodyków w więk
szych nakładach. Wszystko to powoduje, że problem swobody re
prograficznych zwielokrotnień nie nabiera takiej ostrości jak w nie
których innych krajach, ponieważ w znacznie mniejszym stopniu 
zagrożone są interesy autorów i wydawców. Można nawet twierdzić, 
że nad ewentualnym naruszeniem prawa góruje w naszych warun
kach pozytywna funkcja spełniana przez nowoczesne techniki ko
piowania, a mianowicie łagodzenie niedostatków podaży drukowa
nych egzemplarzy książek i czasopism. 

Przedstawiona wyżej ocena nie zwalnia jednak od zajęcia się oma
wianą w niniejszym artykule problematyką. Zwrócenie na nią uwa
gi ma — jak się wydaje — nie tylko znaczenie informujące oraz te-
oretyczno-prawne. Po pierwsze, trudno zakładać, że wspomniane 
wyżej okoliczności stanu faktycznego nie ulegną zmianie. Należy 
się raczej liczyć ze stałym, choć powolnym, wzrostem ilości urzą
dzeń reprograficznych, z rozwojem placówek naukowych, ośrodków 
dokumentacji i informacji oraz innych instytucji, które korzystać 
będą z nowoczesnych technik reprograficznych do zwielokrotniania 
m. in. materiałów objętych autorskoprawną ochroną. Poza tym, je
żeli zgodzimy się, iż obecnie w większości przypadków kopiowanie 
książek lub czasopism nie wpływa w naszym kraju na wysokość 
ich nakładu i popyt, a nawet z punktu widzenia społecznego speł
nia pozytywne zadania, to i tak musiałoby być ono de lege lata 
oceniane niejednokrotnie jako niedozwolone, a przy tym umykające 
kontroli ingerowanie w autorski monopol. Nie chodzi oczywiście 
o to, aby w przyszłości wprowadzić zakazy i uciążliwe przeszkody 
dla swobodnego dysponowania dorobkiem naukowym i artystycz
nym, lecz aby praktyki reprograficzne nie były prowadzone w spo
sób całkowicie dowolny i to poza prawem. 

Dlatego też na aprobatę zasługują postanowienia zawarte w pro
jekcie nowej polskiej ustawy o prawie autorskim, odnoszące się do 
reprograficznego zwielokrotniania dzieł. Nowatorski charakter na 
gruncie naszego ustawodawstwa mają zwłaszcza przepisy ogranicza
jące wykonywanie praw autorskich w interesie publicznym. Zezwa
lają one instytucjom naukowym, oświatowym, a także organom ad
ministracyjnym i wymiaru sprawiedliwości sporządzać oraz zlecać 
sporządzanie kopii artykułów prasowych i części większych utworów 
dla potrzeb własnych pracowników, w granicach określonych po
wierzonymi im zadaniami. Powyższe upoważnienie stosuje się odpo
wiednio również do szkół wszystkich stopni w związku z potrzebami 
nauczania oraz do bibliotek publicznych w granicach określonych 
potrzebami dokumentacyjnymi i archiwalnymi. Poza tym biblioteki 
publiczne i archiwa mogą sporządzać w celu uzupełnienia własnych 



zasobów egzemplarze utworów niedostępnych w handlu księgarskim; 
w tych przypadkach twórca zachowuje jednak prawo do odpowied
niego wynagrodzenia. 

Zaprojektowane rozwiązanie nie daje oczywiście gotowej odpo
wiedzi na wszystkie pytania pojawiające się w związku z korzysta
niem w różnych sferach życia społecznego ze środków reprograficz
nych. Jest jednak rzeczą uzasadnioną i nieuniknioną pozostawienie 
pewnego marginesu swobody dla uściślania granic omawianej licen
cji ustawowej. Bardziej szczegółowe ustalenia oraz upoważnienia 
wykraczające poza ramy wytyczone ustawą mogą poza tym być 
w przyszłości przedmiotem porozumień zawieranych między podmio
tami prawa autorskiego, reprezentowanymi przez kompetentne zwią
zki czy stowarzyszenia, a jednostkami organizacyjnymi wykorzystu
jącymi w swej działalności reprograficzne kopie chronionych utwo
rów. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 

Kraków 1982 R. XXIII, nr 1-2 (91-92) 

JÓZEF MĄDRY 

REFLEKSJE O UDZIALE PRASY 
W PRZYGOTOWANIU 
POWSTAŃ ŚLĄSKICH 

Przed 10 laty opublikowaliśmy (1970, nr 2) szkic „Prasa w walce plebiscyto
wej na Górnym Śląsku" — w pół wieku po owych wydarzeniach. Rok 1981 
zamknął 60. rocznicę górnośląskich powstań i plebiscytu, ale — jak dotąd — 
prasa związana z tym nurtem nie doczekała się jeszcze swojej historycznej 
monografii. Jako przyczynek, w ramach tych obchodów, drukujemy obok 
opracowań, których autorami są znani badacze, rozprawy młodych pracowni
ków nauki z Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

N ajpierw kilka fragmentów relacji i wspomnień ludzi, którzy czy
tywali przedpowstaniowe gazety śląskie bądź wychowywali się 

w kręgu ich politycznego i kulturalnego oddziaływania \ a także 
urywki wypowiedzi czytelników, opublikowane w Zwiastunie Gór
nośląskim, Katoliku i Nowinach Raciborskich: 

„U nas w domu mówiło się i śpiewało tylko po polsku. Tak było 
prawie w każdym domu w mojej miejscowości. Przeważnie ojcowie, 
ale czasem i matki, i dziadkowie o to dbali. Mój ojciec pracował 
w Bytomiu. Co sobotę przywoził stamtąd gazety i zaraz wieczorem 
siadaliśmy wokół stołu, albo w niedzielne popołudnie, a ojciec czy
tał. Ileż tam było zajmujących opowieści dla dzieci. A w niedzielę 
wieczorem, to już tylko czytali i politykowali starsi. Dzieciom nie 
było wolno wtrącać się, zresztą i tak tego wszystkiego nie rozumie
liśmy. (...) Na tych gazetach sami uczyliśmy się po polsku czytać, bo 
szkoła była tylko niemiecka. Potem gdy już w 1898 roku zacząłem 
sam pracować, za własne pieniądze kupowałem sobie gazety i książ
ki. Dużo się z nich nauczyłem. (...) Dzisiaj w szkole mniej uczą się 

1 Relacje te i wspomnienia, zebrane w latach sześćdziesiątych zostały w czę
ści wykorzystane .na konferencji z okazji 100-lecia Katolika w Bytomiu, 
w kwietniu 1969, por. Zeszyty Prasoznawcze 1970, nr 2, s. 118—139; oraz w pu
blikacjach prasowych i książkowych — por. „Tychy. Zarys monograficzny" 
pod red. J. K a n t y k i , Katowice 1975, s. 668—670. 



historii, niż ja umiałem bez polskiej szkoły. Do dziś potrafię opowia
dać, co wtedy przeczytałem, pamiętam wiele opowieści i porad. Na
wet całą pamiętam taką gazetę, w której był obrazek polskiego orła 
w cierniowej koronie. Bardzo mnie to wzruszyło. Ten obrazek został 
we mnie na zawsze. Z mim szedłem do powstania, a kiedy mówili 
o Polsce, to mi się ten orzeł przypominał i wiedziałem, co mam ro
bić. (...) Tę gazetę mógłbym całą narysować i opowiedzieć jeszcze 
dziś". (Jan Porwoł z Imielina koło Mysłowic). 

,,Te gazety czytali wszyscy w domu i jeszcze pożyczali sobie po 
sąsiedzku albo między krewnymi. Najczęściej Katolika albo Nowiny 
Raciborskie. (...) U nas w szkole byli tacy, co potem robili nauczy
cielowi na złość. Gdy opowiadał o historii, o wojnach i królach, to 
oni mu stawiali pytanie o te wojny, które Niemcy przegrały. Mój 
brat, który potem w 1921 roku zginął w powstaniu, tak często prze
rywał temu nauczycielowi, aż dostał kijem. Ale sobie z tego nic nie 
robił. Tego nauczyciela bardzo to gniewało, aż poskarżył majstrowi 
naszego ojca. Ale ojciec nam nic nie zrobił, tylko jeszcze bratu ku
pował dalej te gazety..." (Maria Czaja — Rybnik). 

„Na tych zebraniach (chodzi tu o zebrania kółka śpiewaczego — 
JM) nie tylko śpiewaliśmy polskie piosenki. Tam się czytało i roz
mawiało o wszystkim. Choć ludzie byli biedni, ale na te gazety nie 
żałowali grosza. Jeden abonował taką, drugi inną gazetę, a potem 
między sobą wymieniali. (...) Po niemiecku to było w szkole, a po
tem przy wojsku. W domu i wśród ludzi było tylko po polsku. Nie
którzy to czytali polskie i niemieckie gazety i wiedzieli, które piszą 
prawdę, a które cyganią. Nawet niektórzy przywozili gazety z Kra
kowa albo Częstochowy. Ludzie wszystko wiedzieli, bo te gazety pi
sały tak interesująco i dużo się można z nich było nauczyć. (...) To, co 
się z tych gazet nauczyłem, wystarczyło mi na całe życie. Nawet 
w czasie okupacji, gdy Niemcy odnosili zwycięstwo po zwycięstwie, 
ja nie straciłem nadziei, że Polska tu znów przyjdzie. (...) Niemcy 
nas nienawidzili, bo nas nie rozumieli. Zabrali nam te gazety, bo się 
ich bali. (...) U nas w domu były gazety jeszcze z czasu powstań. 
Czytało się je ukradkiem przez całą wojnę i wszystkie były pocho
wane.'" (Franciszek Krzyżowski — Tychy). 

„Chociaż żyliśmy skromnie, to jednak na gazety i książki zawsze 
pieniędzy starczało. Przy licznych zajęciach ludzie znajdywali jesz
cze czas na pielęgnowanie życia towarzyskiego, zwłaszcza wieczora
mi, po robocie. Schodzili się razem i politykowali, omawiali zarzą
dzenia władz i artykuły z gazet. Myśmy siedzieli cicho w kącie i słu
chali. (...) Abonamentem gazet dzielono się sprawiedliwie: Mój ojciec 
abonował Górnoślązaka, Kukla Nowiny Raciborskie, Wawrzyczek 
Katolika, a Paździorek Posłańca Niedzielnego. Później między sobą 
wymieniali. Dzieciom też z tych gazet dużo czytano albo opowiada
no, co tam było napisane. Kiedy dorosłem, sam zacząłem czytać. 
Z tych gazet poznawało się dużo i dowiadywało o całym świecie, ale 
najwięcej było tam o krzywdach, które nam, Ślązakom wyrządzali 
Prusacy. Jak przyszły wybory, to się wiedziało na kogo głosować, 
a jak przyszły powstania, to nie trzeba było nikogo namawiać na 



wojnę. Każdy szedł sam, choć nie wszyscy wrócili." (Augustyn Wy
braniec — Kryry koło Pszczyny). 

„Już 9 lat jak wyszedłem z mojej wioski pod Katowicami. Jestem 
tu pomiędzy samymi Niemcami i mógłbym po niemiecku lepiej pisać 
niż po polsku, ale wstydziłbym się pisać do mej ojczyzny w obcym 
języku. Po polsku nie zapomniałem, bo Katolik jest mi nauczycielem 
i prawdą jest, że trzeba szanować język swych ojców" 2. 

„Polscy ojcowie i matki, pamiętajcie, że wielka odpowiedzialność 
na was czeka, jeśli dzieci wasze nie nauczycie czytać po polsku" 3. 

„Ja mego imienia nie mogę posłać (chodzi o wydrukowanie w ga
zecie nazwisk nowo pozyskanych abonentów — JM), bo w naszej 
fabryce to mamy takiego Forgezeca (majstra — JM), że to jest nie 
do opisania, co on z nami wyprawia. Gdyby nie to, toby się takich 
pism więcej jak 100 mogło tu utrzymać" 4. 

Z amierzenie, zawarte w temacie tego szkicu, nie jest łatwe do 
urzeczywistnienia. Nie można bowiem odmówić słuszności opi

nii, że wypowiadanie się o roli i udziale gazet w jakiejś sprawie, 
których w danej dziedzinie nie można udokumentować empirycz
nie, z góry stawia autora w kłopotliwej sytuacji. W kłopotliwej 
i trudnej, ale przecież — jak dowodzą przytoczone fragmenty wy
powiedzi — nie pozbawiającej go wszystkich możliwości. Pewną do
godność stwarza mu ta okoliczność, że żaden ruch zbrojny nie wy
buchł nigdy z dnia na dzień. Każdy natomiast, oprócz przygotowań 
czysto militarnych i organizacyjnych, wymagał działań poprzedza
jących. Wymagał działań i instrumentarium, które zjednywały mu 
zwolenników — świadomie czy nieświadomie — już wtedy, gdy nie 
był wiadomy jeszcze ani czas, ani ostateczny sposób rozstrzygnięcia. 
Już wtedy jednak musiał działać ktoś, kto formułował ideały i cele, 
w imię których warto i trzeba na szalę losu postawić wartość naj
wyższą. Musiały też być uruchomione instrumenty, które ideały te 
i cele upowszechniały i zakorzeniały głęboko w społecznej świado
mości. Prasa śląska — jeśli wziąć pod uwagę jej zawartość — była 
niewątpliwie jednym z najważniejszych instrumentów w tej dzie
dzinie. Jakimi walorami musiała ona rozporządzać, aby odegrać rolę 
tak doniosłą, co decydowało o jej sile i skuteczności — choć przecież 
przy możliwościach prasyv niemieckiej była po prostu edytorskim 
kopciuszkiem — oto są pytania, nad którymi chciałbym się chwilę 
zatrzymać. 

W momencie wybuchu trzeciego powstania na Śląsku ukazywało 
się kilkanaście gazet polskich 5. Do najbardziej popularnych należa
ły: Katolik, Górnoślązak, Dziennik Śląski, Nowiny Raciborskie, Głos 
Śląski, Kurier Śląski, Gazeta Opolska, Gazeta Ludowa, Polak, Nowi
ny Codzienne, Gazeta Robotnicza. Dalszych kilkanaście powstało 

2 Korespondencja z Bawar i i . Katolik nr 16, z 27 II 1883. 
3 Korespondencja. Nowiny Raciborskie nr 69, z 27X1 1889. 
4 Korespondencje. Zwiastun Górnośląski nr 1, z 4 1 1872. 
5 Por. M . P r z y w e c k a - S a m e c k a i J . R e i t e r : Bibliografia polskich 
czasopism śląskich (do 1939 roku). Wroc ł aw 1960. 

6 — Zeszyty prasoznawcze 



w czasie bądź bezpośrednio po zawieszeniu walk powstańczych 6. Nie 
w ilości jednak zawierać się musiała ich główna siła, gdyż pod tym 
względem gazety niemieckie znajdowały się w nieporównanie lep
szym położeniu, a pamiętać musimy, że były one nieustannie wspie
rane przez prasę Rzeszy. Siłą prasy polskiej było zaufanie do niej 
oraz kilkupokoleniowe związanie z nią czytelnkiów, o czym prze
konują nawet źródła niemieckie. Potwierdza to na przykład — ale 
nie jest to przykłady jedyny — rezydujący w Bytomiu pruski komi
sarz graniczny, który charakteryzując polską prasę górnośląską 
w jednym ze swoich raportów do prezydenta rejencji w Opolu, da
towanym 14 kwietnia 1898, napisał: „Ludzie gotowi by umrzeć za 
swojego Katolika" \ Zaufanie to i przywiązanie i do Katolika, i do 
pozostałych pism polskich brało swój początek z troski redaktorów 
o jak najpełniejsze przystosowanie kolejno powstających pism do 
oczekiwań, a zwłaszcza możliwości odbiorczych czytelników. 

Z e zjawiskiem tym spotykamy się już w pierwszym, tak zwanym 
wrocławskim okresie rozwoju prasy polskiej na Śląsku. Nieporo

zumieniem byłoby oczywiście twierdzić, że wszystkie pisma, które 
składają się na ten okres, zapoczątkowały proces samouświadomienia 
narodowej odrębności Ślązaków w stosunku do już zgermanizowa-
nych bądź do osiadłych tu Niemców. Pamiętać jednakże musimy, iż 
w końcowej fazie tego właśnie, najwcześniejszego okresu rozwoju 
prasy polskiej na Śląsku stworzone zostało pismo, którego typ i for
ma rozwijać się będą w okresach następnych i stanowić o sile od
działywania politycznego i narodowo-kulturakiego wielu później
szych gazet i czasopism aż po lata powstań i plebiscytu. 

Bezpośrednią kontynuacją Gazet Śląskich dla Ludu Pospolitego — 
bo to czasopismo zamyka właśnie pierwszy okres rozwoju prasy pol
skiej na Śląsku — był pszczyński Tygodnik Polski z roku 1845. Był 
on podobny do swej wrocławskiej poprzedniczki, ale jednocześnie 
inny od niej pod wieloma względami. Obie gazety szukały czytelni
ka w tym samym środowisku społecznym i w związku z tym bliskie 
były sobie sposobami opracowania materiału redakcyjnego. Różniły 
się natomiast, i to różniły zasadniczo, założeniami programowymi, 
wątkami treści, a nade wszystko potencjalną siłą narodowo-kultural-
nego oddziaływania na publiczność czytelniczą 8. 

Trzeba również wspomnieć o tym, że powstanie i utrzymanie się 
przy życiu każdej z tych gazet dowodziło, iż wśród warstw nie drob-
nomieszczańskich, lecz ludowych na Śląsku — Tygodnika Polskiego 
dotyczy to przede wszystkim — byli ludzie zdolni do czytelniczego 
kontaktu z gazetą. Gotowi do jej czytania na tyle, że pismo takie 
opłaciło się wydawać. (W redaktorsko-wydawniczych przedsięwzię-

6 Za kartoteką problemową Pracowni Dokumentacji i Analiz Zakładu Dzien
nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. 
7 Die Leute sterben für ihren Katolik. Deutsches Zentralarchiv Merseburg, 
Rep. 77, Tit. 987, Nr 4, s. 198—199. 
8 F. P o p i o ł e k : Pierwsze czasopismo polskie na Śląsku. Zaranie Śląskie 
1931, nr 3/4, s. 153. 



ciach Szemla trudno bowiem dopatrzeć się pobudek filantropijnych.) 
I dowodzi też, że z ludu tego wyrastać zaczęły już wtedy jednostki 
zdolne do stworzenia sobie trybuny wypowiedzi w ojczystym ję
zyku. 

Kolejnym etapem rozwoju prasy polskiej była Wiosna Ludów. 
Wielce korzystny okazał się w tym czasie chwilowy upadek autory
tetu lokalnych instytucji państwa pruskiego. Pozwoliło to powołać 
do życia nie jedną, lecz kilka gazet niemal jednocześnie. Wtedy już 
jednak zarówno ich organizatorzy oraz redaktorzy jak i administra
cja pruska rozumiały doskonale, czym jest gazeta w ręku ludu i to 
gazeta, która przemawia w zrozumiałym języku o sprawach, które 
bolały coraz bardziej. Skutek był ostatecznie taki, że po stłumieniu 
ruchu zlikwidowane zostały wszystkie polskie gazety. 

Chociaż w okresie Wiosny Ludów powstały pisma nieporównanie 
dojrzalsze pod względem politycznym i bogatsze pod względem treści 
i form wypowiedzi dziennikarskiej niż pisma poprzednie, to jednak 
żadne z nich nie odeszło tak dalego- od modelu swoich poprzedniczek, 
by przestało być zrozumiałe dla ludowego czytelnika. 

podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w kilka lat później, 
^ - gdy do rąk czytelnika śląskiego trafia najpierw Zwiastun Gór
nośląski (1868), a w rok później Katolik. Data powstania, a właści
wie przeniesienia na Śląsk tego ostatniego pisma otwiera — to nie
wątpliwe — nowy rozdział w dziejach i rozwoju prasy polskiej na 
Śląsku, rozwoju odtąd już nieprzerwanego. 

Dzięki znajomości stosunków miejscowych i niepospolitemu ta
lentowi dziennikarskiemu Karola Miarki, Katolik staje się od po
czątku pismem ulubionym, szybko pozyskując coraz liczniejsze za
stępy czytelników. Jest przy tym charakterystyczne, że zyskuje ich 
zarówno na czytelniczych pustkowiach, jak i kosztem swego po
przednika — coraz bardziej nijakiego politycznie, a w końcu nawet 
propruskiego Zwiastuna Górnośląskiego 9. 

Katolik był wtedy bez wątpienia pismem wojującym. Zamieszcza
ne w nim publikacje zawierały w sobie więcej elementów oskarże
nia niż supliki. Nie nawoływał oczywiście do zbrojnego czynu prze
ciwko zaborcy, ale ostro przeciwstawiał się polityce wynaradawia
nia ludu, a zwłaszcza dzieci śląskich. Systematycznie uświadamiał 
odrębność narodową rodzimych mieszkańców Śląska w stosunku do 
przybyszów z bliższych i dalszych prowincji etnograficznie niemiec
kich. Demaskował przy tym cele polityki narodowościowej państwa 
pruskiego, uświadamiał krzywdy oczywiste, uczył politycznego my
ślenia i politycznego wyboru, przygotowując w ten sposób grunt pod 
wyższe formy walki z przemocą, powiedzieć by można — pod to, 
co niechybnie nadejść musiało w miarę narastania ucisku i rozsze
rzania się społecznej skali narodowego uświadomienia Ślązaków. 

Wydawać by się mogło, że treści tak poważne wymagać musiały 
jakichś specjalnie wyszukanych form dziennikarskiego przekazu. 

• J . D ą b r o w a : Pamiętnik Zwiastuna Górnośląskiego. Zaranie Śląskie 1935, 
nr 4, s. 246. 



Tymczasem Miarkowy Katolik był gazetą nadzwyczaj prostą i skro
mną w formie a komunikatywną w warstwie stylu i słownika tak, 
że to, co przynosiły jej kolejne numery, musiało trafiać do czytel
nika, rozwijać go oraz aktywizować kulturalnie i politycznie. Krót
ko mówiąc, Katolik nie był niczym innym jak rozwiniętą i udosko
naloną formą gazety, którą zapoczątkowano tu wcześniej — gazety 
adresowanej do ludowego czytelnika. 

T en typ dziennikarstwa i form oddziaływania, a także jego myśl 
• polityczną przejmować potem będą inne gazety śląskie, od Gaze

ty Górnośląskiej po Nowiny Raciborskie, Gazetę Opolską, Górnoślą
zaka, Polaka i dalsze, aż do powstań śląskich, a w pewnej mierze 
nawet do lat czterdziestych naszego wieku. Każda z tych gazet bę
dzie dalszym rozwinięciem typologicznym swego pierwowzoru 
i wszystkie też aż po lata powstań będą coraz bardziej radykalne 
pod względem narodowym. Powiedzieć by można, że te gazety i pra
sa śląska jako całość, rozwijały się i doskonaliły w miarę, jak roz
wijał się ich czytelnik i jak doskonaliły się jego odbiorcze możli
wości. 

Zataczający coraz szersze kręgi rozwój czasopiśmiennictwa pol
skiego nie mógł oczywiście być nie zauważony przez lokalnych 
przedstawicieli pruskiej administracji państwowej. W różnych latach 
chwytali się oni różnych środków walki z polskimi pismami. Sto
sunkowo wcześnie wpadli na pomysł wydawania gazety w języku 
polskim, która miała stanowić polityczno-propagandową przeciwwa
gę dla gazet polskich nie tylko z języka, ale także z treści i ducha. 
Z funduszy junkrów zmontowano najpierw (1872) dwujęzycznego 
Schlesiera-Szlązaka. Mimo nieporównanie korzystniejszych warun
ków ekonomicznych, nieustannej opieki ze strony mocodawców 
i atrakcyjnej formy, a także dostępności (większość nakładu rozda
wano darmo), pismo to nigdy nie osiągnęło popularności tutejszych 
gazet polskich, z którymi chciało rywalizować. Po siedmiu latach 
upadło jako nieopłacalne finansowo i zupełnie nieskuteczne politycz
nie ł 0 . Nie upadł jednak razem z nim realizowany przezeń sposób 
zwalczania ruchu, w którym uczestniczyły pisma polskie i zwalcza
nie ich samych. W okresie plebiscytu posunięto się nawet do fałszo
wania numerów Katolika. 

Fakt, że śląska publiczność czytelnicza ani jednego z pism tego 
typu nie przyjęła za własne i nie zaakceptowała, jest — jak sądzę — 
wysoce wymowny. Przekonuje mianowicie o tym, że publiczność ta 
nie tylko czytała — a pamiętajmy, że zaczęło się to w latach siedem
dziesiątych ubiegłego wieku — i nie tylko czuła po polsku, ale była 
już na tyle politycznie doświadczona i uodporniona przez własne 
gazety, że nie poddawała się tej przebiegłej manipulacji. Wniosek 
stąd, że była to już ta faza politycznego uświadomienia, która mo
gła prowadzić do coraz bardziej czynnego oporu, a w dalszej kon-

1 0 L . M u s i o ł : Powstanie i znaczenie tygodnika politycznego Schlesier — 
Szlązak (1872—1879). Zaranie Śląskie 1938, nr 1, s. 83. 



sekwencji — z w ł a s z c z a przy zaistnieniu sprzyjających okolicznoś
ci — do walki zbrojnej w imię ideałów mocno już zakorzenionych 
w polskiej społeczności Śląska. W rozwoju i utrwalaniu tych i d e a ł ó w 
trudno nie docenić roli i znaczenia prasy polskiej. 

Dowodów na to — oprócz już przytoczonych — znaleźć by można 
dziesiątki. Limitowany rozmiarami tej publikacji posłużę się na ko
niec tylko jednym z nich, wyjętym ze „Wspomnień śląskich" Jana 
Karola Maćkowskiego, opublikowanych pierwotnie w numerach 
251—279 Dziennika Poznańskiego z 1895 roku1 1. Otóż co Maćkow
ski mówi tam o skuteczności, miejscu i roli polskiej pracy w ruchu 
narodowym Śląska już około 25 lat przed wybuchem pierwszego 
powstania: ,,Z jednej strony wysunięto naprzód jako kandydata mę
ża sławnego, do niedawna jeszcze na Śląsku bardzo popularnego na
wet między ludnością polską, bo walka kulturalna [Kulturkampf — 
wyj. JM] i tu jego nazwisko popularnym uczyniła 1 2. Z drugiej po
stawiono na kandydata człowieka poza obrębem swego miejsca za
mieszkania i najbliższej okolicy zupełnie nieznanego który nic 
więcej nie miał za sobą, prócz uczciwego polskiego imienia i popar
cia t r z e c h gazet l u d o w y c h [podkr. — JM]. Z pierwszej 
strony rozwinięto żywą agitację za pomocą wyższych i niższych sfer 
urzędniczych, nauczycieli, księży i całej inteligencji, z drugiej na 
pozór przed wyborami panowała grobowa cisza. Nie zwołano ani 
jednego zebrania, nie słyszano o żadnej hałaśliwej agitacji, tylko 
od czasu do czasu t r z y g a z e t y p o l s k i e pouczały wyborców. 
Z pierwszej strony posługiwano się niekiedy środkami niegodnymi, 
jak nieprawdą i obelgą; z drugiej ograniczano się do odpierania za
rzutów. Z pierwszej strony ludzie politycznie wyrobieni; z drugiej 
lud prosty, zahukany po raz p i e r w s z y przystępujący do wal
ki na własną rękę, po raz pierwszy idący w ogień zaciętej walki wy
borczej. Mimo to nie znany kandydat ludu pobił ogromną większoś
cią głosów swego przeciwnika sławnego. Każdy więc przyzna, że tą 

1 1 Powtórnie opublikował j e J . G l e n s k w roku 1970. Por. J . M a ć k o w-
s к i: Wspomnienia Śląskie. Wybrał i opracował Joachim Glensk, Opole 1970. 
1 2 Chodzi tu o barona Karla von Huene (Hoiningen), właściciela ziemskiego 
i posła do sejmu pruskiego, który w roku 1895 kandydował w okręgu pszczyń-
sko-rybnickim z ramienia proniemieckiego Centrum i wybory te przegrał na 
rzecz posła polskiego. Trafna jest opinia J. K. Maćkowskiego o popularności 
von Huene. Ponieważ w okresie Kulturkampfu Centrum było jedyną partią 
polityczną w Rzeszy, która stawała w obronie elementarnych praw ludności 
polskiej Śląska, Huene cieszył slię tu dużą popularnością i wybierany był do 
parlamentu pruskiego w latach 1883, 1888, 1893. Z chwilą jednak, gdy Cen
trum stało się zwolennikiem powolnej (humanitarnej) germanizacji, zmienił 
s ię również stosunek do niego prasy polskiej (z wyjątkiem Katolika i pism 
z nim związanych), a w ślad za tym stosunek wyborców do kandydatów z ra
mienia tej partii. Jest to jeszcze jeden dowód na to, jaki był w tym okresie 
stan politycznej dojrzałości publiczności czytelniczej polskich gazet górnoślą
skich. 
1 3 Mowa tu o Pawle Radwańskim, adwokacie z Pszczyny, który współpraco
wał między innymi z Nowinami Raciborskimi w tym okresie, gdy pismo mia
ło najbardziej radykalno^narodowe oblicze i przeciwstawiało się również po
lityce narodowościowej Centrum. Radwański występował też jako obrońca 
w procesach przeciwko polskim działaczom, miedzy innymi w procesie prze
ciwko Korfantemu 1895 roku. 



masą ludu kierować musiała jakaś myśl przewodnia nadzwyczaj po
pularna i sympatyczna, a opierająca się na wspólnych uczuciach lu
du..." ». 

Przytoczony fragment pamiętnikarskiego zapisu J. K. Maćkow
skiego ma szczególną wartość dokumentarną nie tylko dlatego, że 
w pełni koresponduje z przytoczonymi wcześniej relacjami i publi
kacjami — i to zarówno z polskimi jak i niemieckimi — lecz także 
z wielu innych powodów. Po pierwsze, dotyczy on bardzo doniosłego 
wydarzenia politycznego z tegoż 1895 roku, a więc zdarzenia, które 
Maćkowski znał z aktualnych doniesień prasowych, przychylnych 
i nieprzychylnych sprawie polskiej — bo sprawa odbiła się w prasie 
szerokim echem — bądź nawet z osobistej korespondencji i kontakt 
tów ze Śląskiem. Po wtóre — co jest tutaj jeszcze ważniejsze — 
Maćkowski zrelacjonował to wydarzenie i jego źródła w gazecie, 
która ukazywała się w zaborze pruskim. Waga tego ostatniego faktu 
jest taka, że gdyby urząd pruski nadzorujący prasę polską w Pozna
niu i Wielkopolsce (podobnie jak wspomniany już urząd komisarza 
granicznego w Bytomiu) dopatrzył się choć cienia nieprawdy albo 
propolskiej tendencyjności, publikacja ta nie ukazałaby się w żad
nej gazecie, wychodzącej na obszarze ziem polskich, pozostających 
we władaniu Prus 1 5. Sprawą nieobojętną przy rozpatrywaniu doku
mentalnej wartości tej wypowiedzi jest także osoba samego autora. 
Nie bez uzasadnionych podstaw można bowiem przyjąć, że Maćkow
ski, który co dopiero wyjechał z Raciborza do Poznania (jesienią 
1894 roku), znał z autopsji funkcjonowanie i rolę, jaką prasa polska 
odgrywała na Śląsku. Był tych zjawisk obserwatorem, naocznym 
świadkiem i uczestnikiem. 

Na koniec podkreślić jeszcze trzeba — bo przekonują o tym frag
menty przytoczonych wspomnień i relacji, a także istniejące juz 
opracowania 1 8 — że poszczególne, wymienione tu i nie wymienione 
z tytułu pisma zajmowały wiele miejsca w życiu rodzin śląskich. 
To było kolejne ważne źródło siły oddziaływania tej prasy, jej kul
turalnej i politycznej skuteczności. Żadna z tych dwóch instytucji 
wychowawczych — ani prasa sama, ani rodzina bez tej prasy — nie 
mogłyby jednak dokonać tego dzieła, którego dokonały wspólnie: 
wychować liczne zastępy oddanych swej ziemi patriotów, którzy 
w sposobnej chwili bez wahania chwycili za broń. 

Jeśli zatem z okazji 60 rocznicy III powstania śląskiego rozpatru
jemy historyczną i polityczną doniosłość tego czynu dla całego na
rodu polskiego, a także jego autentycznie ludowy i spontaniczny 
charakter, nie zapominajmy o udziale w nim licznych, choć tak prze
cież skromnych w swym graficznym kształcie, gazet i czasopism 
śląskich XIX i początków naszego wieku. 
1 4 J. K. M a ć k o w s k i : Wspomnienia śląskie. Wyd. J. Glen&k, s. 14—15. 
1 5 Gesamtüberblick über die polnische Presse, Berlin 1919—1939; W. C h o j 
n a c k i : Niemieckie tłumaczenia z prasy polskiej 1858—1958. Przegląd Za
chodni 1958, nr 6. 
1 6 Por. Z. В e d n o r z: Nad rocznikami dawnych gazet śląskich. Studium 
z polskiego życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i X X wieku. Wrocław 
1971, s. 78—108. 



WŁADYSŁAW ZIELIŃSKI 

PRASA POLSKA W OKRESIE POWSTAŃ 
I PLEBISCYTU NA GÓRNYM ŚLĄSKU 

W rozwoju polskiego życia narodowego na Górnym Śląsku prasa 
odegrała rolę jednego z najistotniejszych czynników. Populary

zując język, kulturę, tradycje historyczne, informując o życiu Po
laków w innych regionach podzielonego między zaborców kraju, 
wpływała na pogłębianie świadomości narodowej, kształtowała po
stawy, popularyzowała i urealniała ideę łączności ogólnonarodowej. 

W specyficznej sytuacji Górnego Śląska, gdzie ruch narodowy 
bazował na ludności proletariacko-chłopskiej, a jednym z celów, któ
re stawiał przed sobą, było wykształcenie własnej inteligencji i war
stwy średniej, ludziom prasy przypadła rola animatorów i promoto
rów życia politycznego. Stąd też prawie wszyscy czołowi działacze 
narodowi, także przywódcy kształtującego się na przełomie stuleci 
polskiego ruchu socjalistycznego w zaborze pruskim, związani byli 
zawodowo z prasą. 

Te ogólne uwagi formułujemy, aby unaocznić szczególną rolę pra
sy w życiu społeczności polskiej na Górnym Śląsku. Po I wojnie 
światowej, kiedy w następstwie rewolucji listopadowej w Niemczech 
rozszerzył się zakres swobód demokratycznych, a jednocześnie ma
sowe wystąpienia zradykalizowanych mas stwarzały nową sytuację 
polityczną, polskie życie narodowe w interesującym nas regionie 
rozwijało się pod wpływem wielu, płynących z różnych stron impul
sów. Niewątpliwie najistotniejszym stało się powstanie niepodległego 
państwa polskiego. Przed Górnoślązakami stanęła szansa zrzucenia 
niewoli i wyzwolenia narodowego. Perspektywa ta stała się potęż
nym stymulatorem dążeń i oczekiwań polskich mieszkańców Górne
go Śląska. Nadzieje te wypowiadano w czasie masowych wieców 
i demonstracji, nader wyraźnie artykułowała je prasa polska. W pier
wszym okresie po zakończeniu wojny nie odnotowano liczniejszych 
inicjatyw w zakresie rozwoju prasy polskiej. Do rąk czytelników do
cierały tytuły obecne na rynku wydawniczym już przed 1914 ro
kiem. Niektóre z nich, jak na przykład organ polskich socjalistów 
w zaborze pruskim — Gazetą Robotniczą, udało się reaktywować do
piero z początkiem 1919 roku. Wówczas też w Opolu zaczęto wyda
wać pismo polskie w języku niemieckim, mianowicie tygodnik Der 
Weisse Adler. Numer pierwszy tego pisma ukazał się z datą 6 stycz
nia 1919, a jego zadaniem, tak jak wszystkich pism polskich w języ
ku niemieckim, było oddziaływanie na tę część ludności górnośląs
kiej, która w następstwie akcji germanizacyjnej i procesów asymila-
cyjnych nie znała wystarczająco języka polskiego. 

Powstające po rewolucji listopadowej rady ludowe, reprezentują
ce interesy polityczne ludności polskiej, podjęły próby wydawania 
nowych pism. Inicjatywy -te nie zostały zrealizowane, a w najlep
szym razie powstawały pisma efemeryczne, jak przykładowo bodaj 
Orędownik Pszczyński, organ Powiatowej Rady Ludowej w Pszczy-



nie. Pismo to nie jest znane historykom z autopsji, z nazwy można 
przypuszczać, że mógł to być urzędowy dziennik rozporządzeń. 

Zatem skonstatować możemy stagnację w rozwoju prasy polskiej 
w interesującym nas regionie, panującą prawie do końca pierwsze
go półrocza 1919 roku. Spowodowały ją represje władz niemieckich, 
stosowane zarówno przez ograniczenia przydziałów papieru dla pism 
polskich, szykanowanie ludzi prasy polskiej, jak i ograniczenie wol
ności prasowej na podstawie rozporządzenia z 8 lutego 1919, na mo
cy którego miano konfiskować pisma zawierające artykuły „podbu
rzające" ludność. W ślad za tym rozporządzeniem poszły dalsze, 
ograniczające swobodę działania redakcji polskich. Jednocześnie po
wszechne przekonanie ludności o bliskim zjednoczeniu Górnego Ślą
ska z Polską, co — jak mniemano — miało nastąpić na podstawie 
postanowienia paryskiej konferencji pokojowej, nie mobilizowało do 
walki o dalszy rozwój prasy, w przekonaniu, że zyska ona nieskrę
powane warunki dla działalności w niepodległej Rzeczypospolitej. 

S ytuacja zmieniła się wraz z nowymi wydarzeniami politycznymi. 
W ostatecznej wersji traktatu pokojowego zawarto postanowie

nie, że na Górnym Śląsku przeprowadzony będzie plebiscyt, a jego 
wyniki staną się podstawą decyzji co do państwowej przynależności 
tej ziemi. Perspektywa walki plebiscytowej oznaczała konieczność 
podjęcia szerokiej akcji propagandowej, w której szczególną rolę 
odegrać miała prasa, jako instrument społecznego oddziaływania. 

Decyzja o plebiscycie wywołała wielkie niezadowolenie wśród lud
ności. Zbiegło się ono z potęgującą się falą wystąpień społecznych, 
co w efekcie doprowadziło do wybuchu 16 sierpnia 1919 roku I pow
stania śląskiego. Na skutek terroru niemieckiego powstanie zostało 
krwawo stłumione, a znaczna rzesza ludności w obawie przed dal
szymi represjami niemieckimi musiała uchodzić z Górnego Śląska, 
szukając schronienia między innymi na terenie Zagłębia Dąbrow
skiego i regionu częstochowskiego. 

Ośrodki uchodźców górnośląskich na terenie Rzeczypospolitej 
kształtowały się już wcześniej, kiedy narastała fala represji wobec 
polskich działaczy na Górnym Śląsku. Z myślą o oddziaływaniu na 
uchodźców zaczęto wydawać na przełomie czerwca i lipca 1919 
w Częstochowie tygodnik Prawda, którego redaktorem był Kazi
mierz Ligoń. Jeśli początkowo pismo w umiarkowanym tonie odno
siło się do polityki Polski wobec Górnego Śląska, to po wybuchu 
I powstania śląskiego zajęło zdecydowanie krytyczne stanowisko, za
rzucając rządowi polskiemu bierną postawę wobec walki narodowo
wyzwoleńczej Górnoślązaków. Pismo odzwierciedlało raczej nastro
je panujące wśród uchodźców, boleśnie odczuwających osamotnienie 
powstańców w walce. 

W głównym skupisku uchodźców górnośląskich, w Zagłębiu Dą
browskim rozpoczęto 7 października 1919 wydawanie kolejnego pis
ma o nazwie Powstaniec, przeznaczonego dla Górnoślązaków. 
W okresie do 21 listopada 1919, kiedy przestało wychodzić, ukazało 
się 21 numerów. Pismo redagował Teodor Tyc, Wielkopolanin, współ
pracujący już wcześniej z prasą górnośląską. Po bliższym zapozna-



niu się z problemami polskości tego regionu, Ту с zauroczony wprost 
Górnym Śląskiem stał się jednym z czołowych organizatorów akcji 
propagandowej, oddając swój talent naukowca i publicysty prasie 
górnośląskiej. Powstaniec przybliżał uchodźcom górnośląskim pro
blematykę życia wewnętrznego w państwie polskim, tradycję i kul
turę narodową, starał się przeciwdziałać radykalnym nastrojom, ja
kie dominowały wśród uchodźców. Pismo przestało ukazywać się 
wówczas, gdy na mocy polsko-niemieckiej umowy amnestyjnej ucho
dźcy zyskali możliwość powrotu na Górny Śląsk. 

Od ostatnich miesięcy 1919 roku obóz polski rozpoczął przygoto
wania do plebiscytowej akcji propagandowej. Zmierzały one przede 
wszystkim do rozbudowy prasy. Wprawdzie od 25 września 1919 
ukazywał się w Gliwicach nowy tytuł Sztandar Polski, który miał 
do spełnienia ważne zadanie, ukazywał się bowiem w regionie do 
tej pory pozbawionym lokalnej prasy polskiej, ale — rzecz oczy
wista — nie rozwiązywało to problemu stworzenia prasy podporząd
kowanej kierownictwu obozu polskiego. Nadal na górnośląskim ryn
ku prasowym bezkonkurencyjnie panował koncern Adama Napie-
ralskiego. Część ludności z nieufnością odnosiła się do gazet „kato-
likowych", jak zwano pisma Napieralskiego, który w latach I wojny 
światowej był rzecznikiem orientacji proniemieckiej. Przygotowania 
polskie prowadzono nieoficjalnie, starając się nabyć niektóre pisma 
niemieckie przez podstawionych kupców. Nacjonaliści niemieccy, 
walcząc o pozostawienie ziemi górnośląskiej w granicach Rzeszy, 
stworzyli atmosferę potępienia i napiętnowania jako „zdrajcy spra
wy niemieckiej" każdego, kto swoim działaniem, czy tylko przez 
prowadzenie interesów handlowych z Polakami, mógł dopomóc spra
wie polskiej, stąd też nawet bankrutujący wydawcy niemieccy nie 
mieli odwagi sprzedawać swoich pism Polakom. Począwszy od grud
nia 1919 aż do maja 1920 stronie polskiej udało się odkupić trzy 
pisma niemieckie, z których dwa — Oberschlesische Grenzzeitung 
i Kreuzburger Zeitung odegrały znaczną rolę w akcji plebiscytowej. 

Rozpoczęła się ona z chwilą przybycia na Górny Śląsk w począt
kach lutego 1920 Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscy
towej. Wkrótce też powstał kierujący pracami Polski Komisariat 
Plebiscytowy z siedzibą w hotelu „Lomnitz" w Bytomiu. Funkcję 
polskiego komisarza plebiscytowego powierzono Wojciechowi Kor-
fantemu, wybitnemu działaczowi politycznemu, znanemu od wielu 
lat nie tylko na Górnym Śląsku czy w Wielkopolsce, ale w skali 
Rzeszy, jak i na terenie Rzeczypospolitej, między innymi z racji 
jego działalności najpierw na forum Reichstagu, a po I wojnie świa
towej w Sejmie Rzeczypospolitej. Działalność polityczna Korfantego 
ściśle wiązała się z jego pracą dziennikarsko-publicystyczną, w toku 
której zgromadził znaczne doświadczenie, spożytkowane przy orga
nizowaniu i funkcjonowaniu prasy w walce plebiscytowej. 

W ramach Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu wy
odrębniono Wydział Prasowy, kierowany przez Edwarda Ry-

barza. Wydział dzielił się na pięć sekcji: a) prasy polskiej (kierownik 
Edward Rumun), b) prasy niemieckiej (kierownik Teodor Туе), c) 



wydawnictw (kierownik Konstanty Prus), d) Kocyndra (kierownik 
Jan Przybyła), e) rysunków (Stanisław Ligoń). Nadto w ramach wy
działu funkcjonowały komórki Polskiej Agencji Telegraficznej 
i Agencji Wschodniej (East Press). Działalność Wydziału Prasowego 
nie ograniczała się do pism wydawanych bezpośrednio przez Komi
sariat, obejmowała także inne pisma, a więc ,,katolikowe" czy też 
partyjne. Realizowano tę funkcję przez ludzi, którzy z ramienia 
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego pracowali w redakcjach tych 
pism, bądź też przez nadsyłanie materiałów, wykorzystywanych 
w bieżącej działalności prasy. 

Od początku istnienia Wydziału Prasowego istotną przeszkodę w je
go funkcjonowaniu stanowił brak wykwalifikowanych kadr. Na apel 
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk przybyli 
dziennikarze z różnych regionów kraju. Wspomniany już Teodor Tyc 
przybył z Wielkopolski, Edward Rumun wywodził się ze wschodniej 
Małopolski, współpracownicy Stanisława Ligonia przygotowujący 
szatę graficzną polskich wydawnictw rekrutowali się z dawnej Kon
gresówki. W gronie pracowników Polskiego Komisariatu Plebiscyto
wego i terenowych działaczy plebiscytowych dominowali bezsprze
cznie Górnoślązacy. Jednak konsekwencją dyskryminacyjnej polityki 
Niemiec wobec ludności górnośląskiej był brak liczniejszej rodzimej 
inteligencji, stąd też napływ jej z innych regionów warunkował mo
żliwość rozwinięcia akcji plebiscytowej. Sytuację te próbowali wyko
rzystać Niemcy w celu rozbicia obozu polskiego. Poprzez stojący na 
ich usługach ruch separatystów śląskich sformułowali hasło o ,,szla-
checko-doktorskiej klice" dążącej do opanowania i eksploatacji Gór
nego Śląska. Próba ta nie powiodła się; w odczuciu polskiej ludności 
obszaru plebiscytowego napływ inteligencji do pracy plebiscytowej 
był naturalną formą pomocy dla rodaków w walce o wyzwolenie 
narodowe. 

O roli, jaką prasa odegrała w przedplebiscytowej akcji propagan
dowej, świadczyć może fakt, że strona polska w okresie od lutego 
1920 do marca 1921 podjęła wydawanie kilkudziesięciu nowych 
pism. Większość z nich miała charakter efemeryd; pojawiały się one 
przed plebiscytem, adresowane do ściśle określonych kręgów odbior
ców miały je zjednać dla idei połączenia Górnego Śląska z Rzeczą-
pospolitą i zadokumentowania tego przez głosowanie w plebiscycie. 
Pisma te przestały się ukazywać bezpośrednio po głosowaniu. Z pism 
tego typu można byłoby wymienić Emigranta Górnośląskiego, pismo 
adresowane do wychodźców, którzy na mocy decyzji aliantów mieli 
prawo uczestniczenia w plebiscycie. Podobną funkcję miał spełniać 
Tygodnik Górnośląski — Oberschlesisches Wochenblatt, wydawany 
od lipca 1920 w Mikołowie. Wydawnictwo to podjęto z myślą 
o stworzeniu instrumentu propagandowego dla działających na te
renie Rzeszy polskich Komitetów Opieki nad Górnoślązakami. 

Z inicjatywy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego rozpoczęto 
wydawanie pism, które moglibyśmy określić mianem branżowych 
czy specjalistycznych. Taki charakter nosiły: tygodnik Inwalida Gór
nośląski — organ Związku Inwalidów Wojennych, Orędzie Sokole — 
miesięcznik Związku Sokołów Polskich Dzielnicy Śląskiej, Pracow-



nik Umysłowy — pismo związkowe, Spiewak Śląski — dwutygodnik 
Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, Sportowiec — tygodnik Związ
ku Towarzystw Sportowych Okręgu Górnośląskiego. Do ludności 
wiejskiej adresowano dwa pisma: Strzechę Śląską i Przewodnik 
Wiejski — organ Związku Rolników Śląskich. 

Sporo spośród pism, które wydawano z inspiracji Polskiego Ko
misariatu Plebiscytowego, przetrwało okres polsko-niemieckiej wal
ki o Górny Śląsk bądź też zostały reaktywowane już w okresie po 
zjednoczeniu wschodniej części obszaru plebiscytowego z państwem 
polskim. Świadczyło to o trafności działania Komisariatu; jego ini
cjatywy — chociaż formułowane bezpośrednio pod wpływem potrzeb 
przedplebiscytowej akcji propagandowej — odpowiadały społecznym 
aainteresowaniom. 

Wśród pism politycznych powstałych w okresie przedplebiscyto-
wym czołowe miejsce zajmuje Goniec Śląski, organ Chrześcijańskie
go Zjednoczenia Ludowego, wydawany od 1 stycznia 1921 w Byto
miu. Pismo reprezentowało linię tego nurtu politycznego, z którym 
związany był Wojciech Korfanty. Zapewne polski komisarz plebiscy
towy w znacznym stopniu kształtował to pismo, jednocześnie zaś 
stało się ono istotnym składnikiem życia politycznego, bowiem wo
kół jego redakcji skupiało się liczne grono czołowych działaczy naro
dowych Górnego Śląska. 

Na górnośląskim rynku prasowym trwałe miejsce również w okre
sie przedplebiscytowym zajmowały dawne codzienne pisma politycz
ne, a więc: wydawane przez Adama Napieralskiego — Katolik, 
Dziennik Śląski, Głos Śląski, Kurier Śląski, Gazeta Ludowa (odku
piona przez koncern „Katolika" od ks. Pawła Pośpiecha); codzienne 
pismo Narodowej Partii Robotniczej — Polak czy też dziennik gór
nośląskiej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej — Gazeta Ro
botnicza. W Opolu nadal ukazywała się zasłużona dla polskości tego 
regionu Gazeta Opolska, wydawana przez Bronisława Koraszewskie-
go, a obok niej Nowiny (Nowiny Codzienne). Tradycję wieloletniej 
działalności miały Nowiny Raciborskie, wydawane w Raciborzu 
i adresowane do mieszkańców południowo-zachodnich terenów Gór
nego Śląska. 

Te właśnie pisma dostarczały głównie codziennej porcji informacji, 
one też spełniały funkcję głównych narzędzi w akcji plebiscytowej. 
Sytuacja taka zaistniała w następstwie uznania przez cały obóz pol
ski nadrzędności walki o wyzwolenie narodowe. Niezależnie od róż
nic politycznych, dzielących przykładowo Narodową Partię Robot
niczą i Polską Partię Socjalistyczną, obóz polski na zewnątrz wy
stępował jednolicie, a głównym spoiwem była świadomość potrzeby 
zespolenia się w walce z niemczyzną. 

K ierownictwo akcji polskiej podjęło wzmożoną działalność propa
gandową w odniesieniu do ludności pochodzenia niemieckiego, 

zgermanizowanych Górnoślązaków oraz tych wszystkich osób, które 
nie władały na tyle językiem polskim, aby czytać polską prasę. Słu
żyły temu pisma polskie w języku niemieckim. Czołowe miejsce 
w tej grupie dzienników odegrała wspomniana już Oberchlesische 



Grenzzeitung, wydawana w Bytomiu. Na łamach tego pisma poja
wiały się artykuły Wojciecha Korfantego i innych czołowych dzia
łaczy obozu narodowego. W Gliwicach wydawano Oberschlesische 
Post, a w Rybniku już wcześniej zaczęła się ukazywać Katholische 
Volkszeitung. W ostatnich miesiącach przed plebiscytem do czytelni
ków docierały pierwsze numery takich pism, jak: Oderwacht, Das 
Erwachen czy też Arbeiterwacht. Ostatnie z wymienionych pism 
adresowano do górnośląskich robotników, a jego redaktorem był czo
łowy działacz socjalistyczny, publicysta, ekonomista Emil Edmund 
Caspari. 

Dla mieszkańców południowo-zachodnich powiatów obszaru ple
biscytowego stworzono oddzielne pismo w języku niemieckim, mia
nowicie Oberschlesischer Wegweiser. 

Wszystkie pisma wydawane przez obóz polski w języku niemiec
kim oficjalnie firmowała jako własne wydawnictwa Oberschlesische 
Volkspartei (Górnośląska Partia Ludowa). Powstała ona z inicjatywy 
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego z zadaniem działania i pozys
kania dla idei przynależności Górnego Śląska do Polski zniemczo
nych bądź nieuświadomionych narodowo mieszkańców obszaru ple
biscytowego. 

Z wcześniej podanych informacji wynika, że obóz polski wyda
wał także pisma dwujęzyczne, polsko-niemieckie. Takimi były: Ty
godnik Górnośląski — Oberschlesisches Wochenblatt, Emigrant Gór
nośląski — Oberschlesischer Emigrant. W grupie tej znalazło się 
jedno z nielicznych pism o tematyce kulturalno-filologicznej, miano
wicie tygodnik Most — Die Brücke, redagowane przez znanego 
później w środowisku katolickim sinologa, Jana Wypiera. Pismo 
to — jak wynikało z podtytułu — miało na celu popularyzację i wy
mianę dóbr kultury polskiej i niemieckiej oraz naukę języka pol
skiego. Most nie rezygnował z udziału w przedplebiscytowej akcji 
propagandowej, ale czynił to przede wszystkim przez ukazywanie 
wartości polskiej kultury. 

Innym pismem o profilu kulturalno-oświatowym czy w części na
wet literackim były wydawane już od 1918 roku w Opolu Głosy 
znad Odry, kwartalnik Towarzystwa Oświaty na Śląsku im. św. Jac
ka. Zgodnie z założeniami Towarzystwa kwartalnik popularyzował 
problemy oświaty i kultury polskiej, inspirował działalność stowa
rzyszeń terenowych, żywo rozwijająych się w okresie plebiscyto
wym. Pismo przyczyniło się do popularyzowania twórczości klasy
ków literatury polskiej, jego łamy stały otworem dla twórców re
gionalnych. 

Zdecydowana większość pism górnośląskich związana była z par
tiami politycznymi bądź kołami, dla których punktem wyjścia 
w działalności publicznej był światopogląd katolicki. Jednak obok 
ludności wyznania rzymsko-katolickiego na Górnym Śląsku znajdo
wała się ludność polska wyznania ewangelickiego. Dla tej właśnie 
ludności, zamieszkałej zwłaszcza w powiecie kluczborskim, wyda
wano Nowiny Ewangelickie, organ Towarzystwa Ewangelickiego na 
Górnym Śląsku. 



W dziejach polskiej akcji plebiscytowej szczególne miejsce zajmu
je pismo satyryczne Kocynder, cieszące się wśród ludności olbrzymią 
popularnością i do dziś pozostające symbolem polsko-niemieckiej ba
talii prasowej toczonej w ramach zmagań plebiscytowych. Pierwszy 
numer ukazał się z datą 10 czerwca 1920, a w skład redagującego 
zespołu wchodzili: Jan Przybyła, Wiktor Polak, Stanisław Ligoń. 
Kocynder operował doskonałą satyrą, zarówno w ilustracji, jak i sło
wie. Rysunki Stanisława Ligonia, Kazimierza Grusa i innych grafi
ków podkreślały godność Górnoślązaków walczących o wyzwolenie 
narodowe, wykpiwały przywary niemieckie, podnosiły aktualne pro
blemy walki plebiscytowej, stąd też wiele spośród nich reproduko
wano i rozpowszechniano w postaci plakatów, nalepek itd. Kocynder 
publikował część tekstów w gwarze górnośląskiej, pięknej, pełnej 
starej polszczyzny. Szczególną popularność zdobyły sobie różnorakie 
„godki" humorystyczne. Niemcy zdając sobie sprawę z siły oddzia
ływania Kocyndera stworzyli konkurencyjne pismo satyryczne o na
zwie Pieron. 

A kcja plebiscytowa na Górnym Śląsku spotkała się z poparciem 
całego społeczeństwa polskiego. We wszystkich regionach kraju 

powstawały komitety pomocy dla Śląska, organizujące zbiórkę fun
duszy, popularyzujące konieczność poniesienia ofiar materialnych na 
rzecz zjednoczenia górnośląskiego obszaru plebiscytowego z Rzeczą-
pospolitą. Ideę tę popularyzowały również specjalne pisma propa
gandowe, a więc tygodnik Dla Górnego Śląska wydawany przez Ko
mitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą Polską w War
szawie oraz Wspólna Sprawa wydawana przez Instytut Gospodar
stwa Społecznego w Warszawie. Na kartach obu pism publikowali 
m. in. naukowcy zajmujący się problematyką społeczną, gospodar
czą, dowodząc potrzeby zjednoczenia Śląska z Polską. 

Przedstawiając pisma, jakie ukazywały się na Górnym Śląsku 
w okresie przedplebiscytowym, ograniczyliśmy się jedynie do naj
ważniejszych tytułów. Obok nich wydawano sporą grupę tytułów lo
kalnych czy też pism urzędowych, które pozostały w gestii władz 
plebiscytowych, komunalnych itd. 

Prasa górnośląska — jak już to stwierdziliśmy — stała się jednym 
z głównych instrumentów walki plebiscytowej. Spełniała ona różno
rakie funkcje: informowała, przyczyniała się do kształtowania po
glądów czytelników na podstawowe kwestie społeczne, pobudzała 
i pogłębiała procesy kształtowania się świadomości narodowej, pro
wadziła zacięte polemiki z propagandą niemiecką, zbijając jej argu
menty na rzecz pozostawienia obszaru plebiscytowego w granicach 
Niemiec. Funkcja agitacyjna prasy nasilała się wraz ze zbliżającym 
się terminem głosowania plebiscytowego. Z jej szpalt coraz moc
niej apelowano do czytelników, aby głosowali za zjednoczeniem 
z Polską. 

Kierownictwu obozu polskiego udało się w okresie przedplebiscy
towym znacznie rozbudować prasę, mimo wielu trudności mate
rialnych, kadrowych, różnorakich przeszkód stawianych przez Niem
ców. W tym miejscu warto stwierdzić, że wystąpienia niemieckich 
nacjonalistów wielokrotnie kierowały się przeciwko dziennikarzom 



polskim, w których upatrywano głównych animatorów życia polskie
go. Bojówki niemieckie napadły m. in. na redaktora Gazety Opol
skiej Bronisława Koraszewskiego; w połowie sierpnia 1920, kiedy 
na ulicach Katowic doszło do wystąpień nacjonalistów niemieckich, 
zdemolowano lokale redakcyjne pism polskich, m. in. Gazety Ludo
wej, co stało się jednym z powodów podjęcia przez ludność polską 
zbrojnego oporu, który dał początek II powstaniu śląskiemu. 

Rozwój prasy polskiej przejawiał się nie tylko w wydawaniu no
wych tytułów, ale także w podwyższonych nakładach. Jednorazowe 
nakłady niektórych pism dochodziły do 50, a nawet 80 tysięcy 
egzemplarzy. Wprawdzie przeciętne nakłady prasy polskiej były 
niższe niż nakłady pism niemieckich, ale Niemcy zdecydowaną 
większość gazet rozdawali bezpłatnie. Rozbudowa prasy polskiej, jej 
zróżnicowanie problemowe i środowiskowe odpowiadały społecznym 
potrzebom. W tym względzie obóz polski potrafił wykorzystać szan
sę, jaką stwarzała liberalizacja stosunków politycznych pod rządami 
aliantów. W porównaniu z okresem przed I wojną światową, a także 
wyjątkową sytuacją lat wojny, gdy prasa polska znalazła się pod 
szczególnie czujną kontrolą czynników niemieckich, w okresie 
przedplebiscytowym istniały zdecydowanie korzystniejsze warunki 
dla rozwoju prasy polskiej. 

Ruch narodowowyzwoleńczy zmierzał do odrzucenia wszelkich ba
rier ograniczających ludność polską w jej życiu społecznym i poli
tycznym. Stwarzało to również olbrzymią szansę dla prasy polskiej. 
Wprawdzie służyła ona wówczas głównie jednej idei — zjednocze
nia Górnego Śląska z Polską — ale była to idea decydująca o kolo
rycie ówczesnych wydarzeń. Patriotyczna postawa ludności górno
śląskiej w okresie powstań śląskich i plebiscytu była zapewne w czę
ści dziełem polskiego dziennikarza i polskiej gazety. Prasa towarzy
szyła także powstańcom w okresie decydujących walk o wyzwolenie 
narodowe ziemi śląskiej, a więc w III powstaniu. 

Wybuchło ono w nocy 2 na 3 maja 1921, a 7 maja 1921 ukazał się 
pierwszy numer Powstańca, organu Wydziału Polityczno-Prasowego 
Dowództwa Grupy Wschodniej Wojsk Powstańczych Górnego Ślą
ska. Wydział ten publikował również pismo w języku niemieckim, 
mianowicie Freies Wort für Oberschlesien. W innych grupach ope
racyjnych (wojska powstańcze dzieliły się na 3 grupy: „Wschód", 
„Północ", „Południe") wydawano własne pisma. Grupa „Północ" 
wydawała Wyzwolenie; a na odcinku, gdzie działała grupa „Połud
nie", ukazywał się Oberschlesisches Frontblatt. Władze powstańcze 
wydawały Dziennik Rozporządzeń Naczelnej Władzy na Górnym 
Śląsku, w którym publikowano urzędowe informacje, komunikaty, 
a przede wszystkim rozporządzenia władz polskich. 

Powyższy przegląd dowodzi, że prasa aktywnie współuczestni
czyła w wydarzeniach politycznych, jakie rozgrywały się na Gór
nym Śląsku w latach 1918—1921. Towarzyszyła ona działaczowi ple
biscytowemu i powstańcowi śląskiemu nie w charakterze biernego 
rejestratora wydarzeń, lecz jako czynnik modelujący postawy społe
czne czytelników, a zatem i decydowała o ostatecznym kształcie wy
ników walki o Górny Śląsk. 



JAN PRZEWŁOCKI 

OBRAZ III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 
NA ŁAMACH PRASY FRANCUSKIEJ 

Z chwilą faktycznego zakończenia działań bojowych I wojny świa
towej w listopadzie 1918 zaostrzył się polsko-niemiecki spór 

0 dalszą państwową przynależność ziemi górnośląskiej Konflikt ten 
natychmiast przyciągnął uwagę kół politycznych i dziennikarskich, 
a także szerokiej opinii publicznej Francji. Znalazło to swój wyraz 
na łamach prasy paryskiej, gdzie pojawiły się artykuły i komenta
rze analizujące sytuację polityczną i narodową wschodniej rubieży 
pokonanej Rzeszy. Zainteresowanie to wynikało z kilku przesłanek. 

Przede wszystkim tradycyjnie francuska opinia publiczna żywo 
interesowała się losami i zmaganiami naszego narodu, szczególnie zaś 
w listopadzie 1918 roku, kiedy to odbudowywało się niepodległe 
państwo polskie, kształtowały się jego granice i terytorium, a poli
tycy paryscy dostrzegali w nowym państwie naturalnego sprzymie
rzeńca Francji. 

Poza tym Górny Śląsk, stanowiąc ówcześnie prawnie część Rze
szy, znalazł się w całym kompleksie spraw niemieckich oczekujących 
na swe rozpatrzenie na konferencji pokojowej. Te kwestie absorbo
wały uwagę Francuzów. Zdawano sobie bowiem sprawę z tego, iż 
od sposobu rozstrzygnięcia kwestii niemieckiej uzależnione jest ich 
przyszłe bezpieczeństwo i pokój. W tym aspekcie sprawa przyszło
ści ziemi górnośląskiej była szczególnie istotna. Wpływały na to na
turalne walory i znaczenie gospodarcze tej dzielnicy. 

Tzw. obwód przemysłowy Górnego Śląska, zamknięty trójkątem 
miast Gliwice — Tarnowskie Góry — Mysłowice, był największym 
ówcześnie ośrodkiem przemysłowym w środkowo-wschodniej Euro
pie z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, nowoczesnym — jak na owe 
czasy — parkiem maszynowym, z doświadczoną i zdyscypUnowaną 
klasą robotniczą, a przede wszystkim z ogromnym bogactwem złóż 
mineralnych z węglem na czele. Dla przyszłego układu sił politycz
nych w Europie nie było obojętne, jakie państwo będzie sprawo
wało prawną kontrolę nad tą bogatą dzielnicą; czy Rzesza czy też 
sprzymierzona z Francją Polska. Zdawano sobie doskonale sprawę 
z tego nie tylko w Paryżu, ale także w pozostałych stolicach mo
carstw zachodnich. Stało się to główną przyczyną narastania zain
teresowań zachodnich społeczeństw i rządów przyszłością Górnego 
Śląska. 

Literatura historyczna wielokroć już przedstawiała zachodnio-eu
ropejskie koncepcje rozstrzygnięcia sprawy górnośląskiej po I woj
nie światowej 2 . Nie wnikając więc w szczegóły warto przypomnieć, 
1 Literatura na ten temat jest bardzo obszerna. Zob. m. in. J . K r a s u s k i : 
Stosunki polsko-niemieckie 1919—1932. Poznań 1975; K. P o p i o ł e k : Trzecie 
śląskie powstanie. Katowice 1946; tam dalsza literatura. 
2 Zob. m. in. na ten temat: Problem polsko-niemiecki w traktacie wersal
skim, pod red. J . P a j e w s k i e g o , Poznań 1963. 



iż Wielka Brytania i Włochy zmierzały do utrzymania dalszej pań
stwo wo-prawnej łączności ziemi górnośląskiej z Rzeszą niemiecką, 
uznając, iż dalsze osłabianie Niemiec nie leżało w ich interesie. Z ko
lei Francja zdecydowanie zaangażowała się po stronie słusznych pol
skich postulatów zwrócenia narodowej wolności mieszkańcom Gór
nego Śląska i powrotu tej dzielnicy do Macierzy. 

Pierwsze, ostre i jednoznaczne, sformułowanie stanowisk mocarstw 
zachodnich w sprawie górnośląskiej nastąpiło na konferencji poko
jowej w Paryżu w 1919 roku. Na początku czerwca 1919 roku, na 
trzy tygodnie przed podpisaniem ostatecznego tekstu traktatu poko
jowego, rozgorzała polemika między Francją a Wielką Brytanią, 
w wyniku której podjęto decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu na 
Górnym Śląsku. Sprzeczność stanowisk obu mocarstw doprowadziła 
do odłożenia ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy państwowej przy
należności dzielnicy górnośląskiej na dalszy okres. Jednocześnie mo
carstwa te zagwarantowały sobie bezpośredni wgląd w rozwój sy
tuacji na tym terenie przez ustanowienie Międzysojuszniczej Komisji 
Rządzącej i Plebiscytowej, której zadaniem było przygotowanie 
i przeprowadzenie plebiscytu, oraz — na podstawie jego wyników — 
zaproponowanie podziału Górnego Śląska. Ostateczna decyzja 
w sprawie przyszłości ziemi górnośląskiej przynależała wyłącznie 
mocarstwom zachodnim3. Komisja Międzysojusznicza dysponowała 
stosunkowo szerokimi uprawnieniami i własnymi oddziałami woj
skowymi. 

W styczniu 1920 roku traktat pokojowy z Niemcami, podpisany 
w Wersalu w czerwcu 1919 roku, został ratyfikowany, a tym samym 
jego przepisy weszły w życie. Na wydzielonym obszarze plebiscyto
wym Górnego Śląska władzę przejęła Komisja Międzysojusznicza 
złożona z przedstawicieli trzech mocarstw: Francji, Wielkiej Bryta
nii i Włoch. 

Od pierwszej chwili realizacji przepisów wersalskich było oczy
wiste, iż mocarstwa zachodnie będą popierały te wydarzenia i pro
cesy zachodzące na Górnym Śląsku, które sprzyjały wypełnianiu 
się ich koncepcji i celów politycznych. Oznaczało to, że Anglicy 
i Włosi będą sprzyjali tendencjom umacniającym niemieckie dążno
ści do utrzymania Górnego Śląska nadal w granicach Rzeszy; z ko
lei Francuzi będą popierali wszelkie wydarzenia i procesy, które 
podkreślały słuszność i niezbędność przywrócenia narodowej wol
ności mieszkańcom tej dzielnicy. Do tych działań wprzęgnięta zo
stała prasa mocarstw zachodnich. Na szpaltach gazet londyńskich, 
rzymskich czy paryskich pojawiały się artykuły, komentarze, ko
respondencje itp. jednoznacznie oceniające wydarzenia na Górnym 
Śląsku w latach 1919—1921. Przy czym oceny te zasadniczo różniły 
się między sobą. Gazety angielskie czy włoskie na ogół potępiały 
wszelkie polskie działania, uznając je za awanturnicze ekscesy. Z ko-
8 J. P r z e w ł o c k i : Międzynarodowe aspekty problemu górnośląskiego w la
tach 1918—1922. (W:) Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy 60-lecia, 
Opole 1981; o Komisji Międzysojuszniczej zob. tenże: Międzysojusznicza Ko
misja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku w latach 1920—1922. Wro
cław—Warszawa—Kraków 1970. 



lei prasa francuska podkreślała wartość, zasadność i autentyczność 
tych działań 4. 

Rozbieżność opinii prasy zachodniej wobec wydarzeń na Górnym 
Śląsku szczególnie mocno uwidoczniła się właśnie w okresie trwa
nia III powstania śląskiego. 

Geneza III powstania jest szeroko znana w literaturze przedmio
tu5. Główną przyczyną była próba niesprawiedliwego podziału tere
nu plebiscytowego, przedstawiona w projekcie angielsko-włoskim. 
Zgodnie z tą propozycją narodową wolność miały odzyskać jedynie 
powiaty pszczyński i rybnicki oraz skrawki powiatu katowickiego. 
Cały natomiast obwód przemysłowy miał nadal pozostawać w gra
nicy Rzeszy. Była to propozycja sprzeczna z elementarnym poczu
ciem sprawiedliwości i logiki, całkowicie ignorująca wyniki plebi
scytu przeprowadzonego 20 marca 1921. Z racji międzynarodowych 
układów miała jednak szanse realizacji6. Otóż III powstanie śląskie, 
rozpoczęte w nocy z 2 na 3 maja 1921, było masowym zbrojnym 
protestem wobec tej niesprawiedliwej propozycji. Jego siła i zdecy
dowanie wprowadzały całkowicie nowe elementy do międzynarodo
wej dyskusji wokół problemu Górnego Śląska. Oczywiście powsta
nie podważało zasadność projektu angielsko-włoskiego i stąd też 
spotkało się w tych krajach z jawną krytyką propagowaną na ła
mach prasy. Prasa francuska natomiast, dostrzegając w powstaniu 
istotną i niepodważalną siłę w ostatecznych rozgrywkach o przy
szłość Górnego Śląska, nie kryła swej sympatii i poparcia dla po
wstańczego zrywu7. Najlepiej świadczyły o tym głosy czołowych 
dzienników paryskich. 

Ograniczona objętość niniejszego artykułu lnie pozwala mi na 
odwoływanie się do większej liczby dzienników francuskich. Stąd 
też odwołuję się przede wszystkim do opinii Le Temps, czołowej 
ówczesnej gazety francuskiej, zbliżonej do kół ministerstwa spraw 
zagranicznych i wyrażającej jego opinię. Gazeta ta miała szerokie 
międzynarodowe uznanie. Interesujące opinie przedstawiał także Le 
Radical, dziennik tzw. radykalnych socjalistów. Dużo koresponden
cji z Górnego Śląska zamieszczała socjalistyczna Le Victoire; spra
wami tymi interesował się także centrowy Le Matin czy Le Figaro. 
Jednak najpełniejsze, najobfitsze i najbardziej jednoznaczne opinie 
prezentował Le Temps, a o jego dużym zainteresowaniu problemem 
górnośląskim najlepiej świadczył fakt, iż od początku czerwca 

4 Jaskrawym tego przykładem była ocena II powstania śląskiego z sierpnia 
1920 roku, por. The Times z 20, 22 i 26 VIII 1920 i Le Temps z tych dni. 

5 W. R y ż e w s к i: Trzecie powstanie śląskie, Warszawa 1978; tam dalsza li
teratura. 
ß W Radzie Najwyższej podejmujące ostateczne decyzje w sprawach realiza
cji traktatu wersalskiego zasiadali przedstawiciele czterech mocarstw zachod
nich: Francji, Japonii, Włoch i Wielkiej Érytanii. Japonia przeważnie udzie
lała swego poparcia — w kwestiach europejskich — stanowisku angielskie
mu. 
7 Francuskie koła polityczne i wojskowe miały także swoje plany w związku 
z powstaniem śląskim. Szerzej zob. J. P r z e w ł o c k i : Stosunek Francji do 
sprawy Górnego Śląska w latach 1918—1922. (W:) Studia i materiały z dzie
jów Śląska. T. XI, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1971. 

7 — Zeszyty prasoznawcze 



1921 roku — po prawie miesięcznym trwaniu III powstania — 
w Opolu, Katowicach, Gliwicach, przebywał specjalny wysłannik 
tego dziennika pułkownik Reboul, którego korespondencje regular
nie ukazywały się na łamach gazety. 

Już 5 maja 1921 roku, w czwartek, w Le Temps ukazał się na 
pierwszej stronie duży artykuł redakcyjny poświęcony wydarze
niom na Górnym Śląsku. Artykuł uznawał polski ruch zbrojny za 
akcję samorzutną sprowokowaną wyzywającym zachowaniem się 
Niemców i ustępstwami sojuszników wobec nie zawsze uzasadnio
nych żądań Berlina (np. podział Górnego Śląska). Akcja Polaków, 
zdaniem gazety, była jedynie wyprzedzeniem przygotowań niemiec
kich do zajęcia całego Górnego Śląska. W artykule sugerowano, iż 
właściwą winę za wzrost napięcia na Górnym Śląsku ponoszą ci, 
którzy zmierzali do podziału Górnego Śląska bez uwzględnienia ży
czeń i postawy polskiego proletariatu. Wreszcie, w końcowej części 
artykułu, redakcja ubolewała nad faktem, że żołnierz francuski na 
Górnym Śląsku musi strzelać do polskiego powstańca 8. 

Podobny obraz ruchu powstańczego, jako samorzutnego i uzasad
nionego zareagowania mas ludowych przeciwko nieprawościom i nie
sprawiedliwym propozycjom przedstawił Le Radical. Podzielała tę 
opinię La Victoire 9. Stanowisko to charakteryzowało także artykuły 
publikowane w innych gazetach paryskich. 

Następne dni przynosiły coraz więcej wiadomości z Górnego Ślą
ska. W Le Temps podkreślano neutralne zachowanie się rządu pol
skiego oraz siłę i rozmach powstańczej akcji. Polemizowano z suge
stiami prasy londyńskiej i berlińskiej o rzekomo nierodzimym cha
rakterze polskiego ruchu zbrojnego. Le Radical podkreślał fakt, iż 
siła i sukcesy powstańcze świadczyły najlepiej zarówno o jego ro
dzimości jak i o prawdziwym obliczu narodowym mieszkańców Gór
nego Śląska 1 0. Na łamach gazet pojawiały się artykuły i oświadcze
nia przywódców politycznych, naukowców i przywódców związko
wych, solidaryzujących się z polskim ruchem zbrojnym. 

12 maja Le Radical opublikował list wiceprzewodniczącego fran
cuskiej partii radykalno-socjalistycznej do Erazma Piltza, ówczesne
go wiceministra spraw zagranicznych. W liście tym Louis Ripault 
wyrażał pełne poparcie narodu francuskiego dla interesów polskich 
na Górnym Śląsku. Podkreślał także, iż żadne machinacje niemiec
kiej propagandy nie mogą zmienić postaw narodu francuskiego, ro
zumiejącego słuszność interesów polskiego narodu i jego prawo do 
odbudowy silnej i niepodległej Polski. 

W artykułach i komentarzach prasowych wyczuwało się satysfak
cję z sukcesów bojowych powstańców. Jednocześnie Le Temps wska
zywał na fakt, iż powstańcy nie wysuwali żądań zrealizowania ich 
życzeń terytorialnych w sposób ultymatywny. Natomiast sprzeci
wiali się podjęciu decyzji o podziale Górnego Śląska bez jakiegokol-

8 Les Responsabilités de la Haute-Silésie. Le Temps 5 V 1921. 
9 Le Radical z 6 i 8 V 1921; La Victoire z 7 i 8 V 1921. 
10 Le Temps z 10, 12, 13 V 1921; Le Radical z 9 i 12 V1921; Le Matin z 10 V 
1921 i inne gazety. 



wiek uwzględnienia życzeń większości mieszkańców tej dzielnicy 
Między wierszami artykułu wyczuwało się sympatię dla tego stano
wiska. 

13 maja w Izbie Gmin premier Wielkiej Brytanii David Lloyd 
George wygłosił przemówienie poświęcone m. in. problemowi Gór
nego Śląska. Zdecydowanie i ostro skrytykował polską akcję zbroj
ną, oskarżając Polaków o chęć ustanowienia na Górnym Śląsku sta
nu faktów dokonanych, podał także w wątpliwość prawo Polski do 
tych ziem, które przecież przez ponad sześć wieków pozostawały 
w obrębie państwowości niemieckiej. 

Przemówienie Lloyd George'a spotkało się z ostrą repliką prasy 
francuskiej, tym bardziej, że nie brakło w nim pewnych krytycz
nych uwag skierowanych pod adresem Francji. 

Le Temps z 15 maja 1921 roku w artykule zatytułowanym „Les 
paroles de M. Lloyd George" skrytykował wynurzenia angielskiego 
dyplomaty. Redakcja radziła premierowi brytyjskiemu skorzystanie 
z faktów przedstawianych w popularnych encyklopediach, w któ
rych było przecież jednoznacznie stwierdzone, iż Górny Śląsk pozo
staje niemiecki dopiero od połowy XVIII wieku. Jednocześnie gaze
ta odwołała się do ruchu powstańczego jako najlepszego dowodu 
polskości tej ziemi. W podobnym duchu, chociaż w jeszcze ostrzej
szych sformułowaniach, wypowiadały się inne dzienniki paryskie. 
La Victoire przypominała, iż krytyka masowego i spontanicznego 
ruchu powstańczego na Górnym Śląsku z pozycji niedostrzegania 
jego rodzimości oznacza całkowite niezrozumienie wydarzeń rozgry
wanych na tym terenie 1 2. 

Ze szczególnym oburzeniem prasy paryskiej spotkała się sugestia 
Lloyd George'a aby zezwolić wojskowym siłom niemieckim na za
prowadzenie „porządku na Górnym Śląsku". Formalnie był to prze
cież teren mieszczący się w granicach Rzeszy. Oczywiście takie roz
wiązanie, co podkreślały nieomal wszystkie dzienniki francuskie l s , 
byłoby jawnym naruszeniem przepisów traktatu wersalskiego. 

Przemówienie premiera brytyjskiego i przedstawione w nim kon
cepcje ustosunkowania się mocarstw zachodnich do kwestii górno
śląskiej skierowało uwagę prasy paryskiej na problem rozwiązania 
akcji powstańczej i ostatecznego zakończenia sporu o tę dzielnicę. 

Le Temps sprzeciwiał się ignorowaniu wysiłku powstańców bądź 
też kategorycznemu żądaniu likwidacji polskiej akcji zbrojnej bez 
względu na okoliczności. W artykule redakcyjnym z 21 maja zaty
tułowanym „La situation en Haute Silésie" przedstawiono koncep
cje zlikwidowania ruchu powstańczego. Autor podkreślał, iż mimo 
wysiłków sojuszników i wzorowego zachowania się rządu polskiego, 
na Górnym* Śląsku nadal trwały walki. Było to dowodem słabości 
sojuszniczych sił wojskowych stacjonujących na tym terenie. Pola
cy nie mogą jednostronnie zaprzestać walk, bo wówczas — zdaniem 
gazety — bojówki niemieckie działałyby całkowicie bezkarnie. Na-
11 Le Temps z 13 V 1921. 
1 2 La Victoire z 16 i 17 V 1921. 
1 3 Cytowane wyżej artykuły oraz Le Matin z 15 i 17 V1921; La République 
z 16 i 18 V 1921. 



leżało więc przede wszystkim wzmocnić siły sojuszników, odizolo
wać powstańców od oddziałów niemieckich pasem neutralnym opa
nowanym przez sojuszników oraz doprowadzić do opuszczenia tere
nu Górnego Śląska przez wszystkich obcych przybyszów. Wówczas 
dopiero mocarstwa zachodnie będą mogły przystąpić do podjęcia de
cyzji w sprawie podziału tej dzielnicy. 

Wątek konieczności zaprzestania walk na Górnym Śląsku był kon
tynuowany na łamach Le Temps przez kilka następnych dni. Na
bierał szczególnego znaczenia wobec podjętej przez bojówki nie
mieckie działań zaczepnych. Zdaniem gazety działania te oddalały 
możliwość przywrócenia spokoju na terenie plebiscytowym. Gazeta 
pisała o konieczności przywrócenia całkowitego spokoju na Górnym 
Śląsku. Aby zaś to zrealizować, należało szybko wzmocnić oddziały 
sojusznicze. Jedynie w takiej sytuacji Komisja Międzysojusznicza 
będzie dysponowała wystarczającą siłą dla przywrócenia na tym te
renie spokoju. Zdaniem gazety wpływ poszczególnych mocarstw na 
ostateczną decyzję w sprawie górnośląskiej powinien być proporcjo
nalny do faktycznego wkładu militarnego w uspokojenie atmosfery 
na tym terenie. Dziennik przypominał, iż na Górnym Śląsku od 
pierwszej chwili przybycia tam Komisji Międzysojuszniczej przeby
wało co najmniej 12 tysięcy francuskich żołnierzy u . 

Prasa francuska w pierwszej połowie czerwca szczególnie ostro 
występowała przeciwko dowództwu oddziałów niemieckich, które 
domagało się jednostronnego rozbrojenia powstańców przy zacho
waniu własnej siły militarnej. Takie rozwiązanie, pisał Le Temps, 
oznaczało udostępnienie Niemcom środków do przeciwstawienia się 
jakiemukolwiek podziałowi Górnego Śląska 1 5 . La Victoire wskazy
wała na fakt, iż niemieccy generałowie stawiali już własne warunki 
zwycięskim sojusznikom. Czyżby zapomnieli o niedawno przegranej 
wojnie? 

Korespondencje pułkownika Reboula zbliżały czytelnikowi Le 
Temps ogólną sytuację na Górnym Śląsku. Autor ten w kilku ob
szernych listach z Górnego Śląska przypominał specyficzną historię 
i sytuację tej ziemi. Wskazywał na fakt, iż polskie były tutaj masy 
ludowe, natomiast wielkie majątki ziemskie i zakłady przemysłowe 
należały do Niemców, którzy różnymi metodami i drogami starali 
się wywierać wpływ na postawy mieszkańców. Jego zdaniem nawet 
plebiscyt był sfałszowany, bo uczestniczyła w nim grupa tzw. emi
grantów, którzy zostali specjalnie sprowadzeni z głębi Rzeszy. Licz
ba emigrantów znacznie przekraczała liczbę osób, które autentycznie 
wyjechały z Górnego Śląska w głąb Rzeszy w latach 1870—1905, 
o około 10%.16 

Ogólna problematyka Górnego Śląska pojawiła się ponownie rów
nież na łamach innych dzienników paryskich. Przypominano histo-

14 Le Temps z 28 V 1921. Warto stwierdzić, iż żołnierzy włoskich było 3—4-
-krotnie mniej, zaś Anglicy przebywali jedynie czasowo w okresie plebiscytu 
oraz później od czerwca 1921 roku, zresztą również w niewielkiej liczbie. 
1 5 Zdecydowany artykuł w tej sprawie ukazał się 15 V 1921. 
l ß Znamienny tytuł artykułu: Le Plébiscite — L'action sur les éléments ex
térieurs. Le Temps z 28 VI 1921. 



rię tego regionu, jego tradycje i dawną łączność z Polską. Wiele 
miejsca poświęcano cytowaniu statystyk niemieckich sprzed wojny, 
ukazujących przewagę ludności polskiej na tym terenie 1 7. 

Pułkownik Reboul podkreślał także wysoko zorganizowane zaple
cze powstania. Mimo wyjątkowej sytuacji i kłopotów z kadrą inży
nierską i kierowniczą, działały przecież zakłady przemysłowe, kopal
nie wydobywały węgiel, a huty dostarczały surówkę i stal. Świad
czyło to o umiejętności pokierowania skomplikowanym mechaniz
mem ekonomicznym Górnego Śląska przez powstańców 13. Podkre
ślano także spokój i opanowanie powstańców, ich stanowczość, ale 
jednocześnie niechęć do dalszego zaostrzania się sytuacji na Górnym 
Śląsku. Jedynie postawa bojówek niemieckich przeszkadzała w szyb
kim zakończeniu walk i przywróceniu spokoju. 

Oczywiście stałym elementem artykułów i notatek prasowych była 
polemika z prasą angielską czy włoską. Na łamach dzienników to
czyły się dyskusje i polemiki, na które nie było miejsca w oficjal
nych rozmowach dyplomatycznych. Tutaj też podpowiadano różne 
rozwiązania sprawy górnośląskiej, coraz bardziej zawikłanej i wcią
gającej w polemikę coraz szersze koła polityków. W tej polemice 
często zabierali głos znani przywódcy polityczni. 

W dniu 23 maja na łamach Le Temps, w ramach tzw. wolnych 
listów, ukazał się obszerny artykuł b. prezydenta Francji Raymonda 
Poincarégo pt. ..Après un plébiscite". Autor skrytykował przemó
wienie Lloyd George'a z 13 maja. Sprawę Górnego Śląska i jego 
dalszej państwowej przynależności przedstawił w kontekście całego 
problemu niemieckiego, zwracając uwagę na istotny fakt, iż gdyby 
ta dzielnica nie należała do Rzeszy, wojna mogłaby się zakończyć 
0 dwa lata wcześniej. Jedynie przemysł górnośląski i istniejące tu
taj złoża mineralne pozwoliły Rzeszy — zdaniem Poincarégo — na 
przedłużenie oporu. Poza tym problem kształtu i potencjału powo
jennych Niemiec łączy się bardzo ściśle z bezpieczeństwem Francji 
1 pokojem w całej Europie. 

Były prezydent Francji zarzucił także niektórym dyplomatom an
gielskim (np. ambasadorowi Wielkiej Brytanii w Berlinie) nielojal
ność wobec postanowień wersalskich i próbę ich podważania szcze
gólnie w odniesieniu do Górnego Śląska. 

Artykuł ten wywołał szerokie echo. Był żywo komentowany 
w prasie londyńskiej, wywołał także serię artykułów o podobnej 
treści w gazetach francuskich19, co przyczyniło się do poważnego 
zaostrzenia sytuacji na linii Paryż-Londyn. Było to dowodem, że 
sprawa państwowej przynależności Gónego Śląska żywo intereso
wała międzynarodową opinię publiczną i swym znaczeniem daleko 
wykraczała poza ramy zainteresowań polsko-niemieckich. 

Od połowy czerwca 1921 roku, kiedy to powstanie stopniowo wy
gasało, a walczące strony doszły do porozumienia co do sposobu 

1 7 Le Matin z 14, 15, 18 VI 1921; z tego okresu także: Le Radical, Le Temps 
i inne. 
1 8 Artykuły płk. R e b o u l a z l 9 i 2 8 V I oraz 1 i 7 VII 1921. 
» Manchester Guardian z 26 i 28 V 1921; Le Radical z 25 V 1921. 



likwidacji ruchu, prasa francuska powróciła do motywu sposobu po
działu tej dzielnicy, podkreślając konieczność uwzględnienia życzeń 
mieszkańców. Przekazanie Polsce jedynie południowych powiatów 
rolniczych nie mogło wchodzić poważnie w rachubę 2 0. Jednocześnie 
sporo miejsca poświęcano ocenie charakteru walk na Górnym Ślą
sku, podkreślając rodzimość szeregów powstańczych i przeciwsta
wiając temu skład oddziałów niemieckich, gdzie 90% stanowili bo-
jówkarze z innych dzielnic Rzeszy 2 1. 

Zakończenie powstania powitano z ulgą, chociaż zdawano sobie 
sprawę z piętrzących się jeszcze trudności przed ostatecznym roz
wiązaniem kwestii górnośląskiej. 

III powstanie śląskie przez cały okres swego trwania znajdowało 
szeroki oddźwięk w prasie francuskiej. Wyrażając opinię odpowied
nich kół politycznych czy gospodarczych, okazywała ona pełne zro
zumienie i aprobatę dla polskiego ruchu zbrojnego. Polemizowała 
z ocenami powstania przedstawianymi na łamach gazet angielskich 
czy włoskich; kształtowała francuską opinię publiczną, ale także 
miała wpływ na tworzenie atmosfery wokół powstania w innych 
krajach. Z tych też względów istotne znaczenie miał stosunek tej 
prasy do III powstania. 

Gazety paryskie dostrzegały w polskiej akcji zbrojnej uzasadnioną 
manifestację wobec prób niesprawiedliwego podzielenia Górnego 
Śląska; podkreślały rodzimość tych działań, rozsądek i umiar po
wstańców; wskazywały także ma istotne międzynarodowe znaczenie 
wydarzeń rozgrywających się na Górnym Śląsku. Łamy prasy pary
skiej, podobnie jak i w innych państwach, były także wykorzysty
wane do sondowania stosunku międzynarodowej opinii wobec pro
jektów rozwiązania sporu o Górny Śląsk. Analiza artykułów i ko
mentarzy prasowych ułatwia zrozumienie właściwej wagi, jaką do 
rozstrzygnięcia tej kwestii przykładały urzędowe koła paryskie. 
20 Le Temps z 17 i 19 VI 1921. 
21 Le Temps z 7, 10 i 14 VII 1921. 

MAREK JARZĘBSKI 

„KOCYNDER" W OKRESIE PLEBISCYTOWYM 

S twierdzenie, że prasa, obok swej zasadniczej funkcji informacyj-
no-komentatorskiej, spełniała i spełnia nadal doraźne funkcje 

propagandowe nie jest specjalnie odkrywcze — zważywszy choćby 
że taką właśnie rolę odegrała pierwsza polska gazeta Merkuriusz 
Polski — jednak znajduje pełne zastosowanie w odniesieniu do Ko-
cyndra. Owo „czasopismo wesołe — górnośląskie, wychodzące kiedy 
chce i kiedy może", jak głosi winieta, powołane zostało przez Polski 
Komisariat Plebiscytowy dla prowadzenia akcji agitacyjnej, na te
renie, który miał być poddany referendum 1. W ówczesnej powodzi 
1 Kazimierz P o p i o ł e k : Historia Śląska, Katowice 1972, s. 387. 



propagandowej zajmował Kocynder miejsce szczególne, orężem jego 
były bowiem: drwina, satyra, humor. 

Spróbujmy na wybranych przykładach prześledzić, jak w prakty
ce wyglądała owa propagandowa działalność pisma. Stwierdzić trze
ba przede wszystkim, iż było ono bardzo bogato ilustrowane (redak
torami byli między innymi znani polscy rysownicy), mniej więcej 
V 4 powierzchni zadrukowanej przypadała zwykle na rysunki, histo
ryjki obrazkowe czy ilustracje do tekstów. Rysunek na pierwszej 
kolumnie był zwykle komentarzem do najważniejszego wydarzenia. 
I tak w numerze 4 z 28 lipca 1920 mamy na pierwszej stronie ilu
strację zatytułowaną: ,,Precz z niemiecką szkołą — chcemy nauki 
polskiej" z fragmentem ,,Roty" w funkcji komentarza: 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 
N i dzieci nam germanii. 

Numer 9 z 10 października 1920 pod rysunkiem zatytułowanym „Po
licja plebiscytowa" zamieścił taki oto komentarz ujęty w formę dia
logu: 

Hanys: Czy to nasz czy nie nasz? 
Jadwiga: Mus i być nasz, bo dziecko do mego lgnie, a to wiadomo, że do 

dobrych ludzi dziecko od razu ma zaufanie. 
Geheimrat: Czy to nasz czy nie nasz? 
Dyrektor: Nie nasz, bo nie nosi o rde rów pruskich. 

W ten sposób pismo reagowało na utworzenie w wyniku II powsta
nia polskiej policji plebiscytowej. 

W rok 1921 wkraczała gazeta z następującą enuncjacją na pierw
szej kolumnie: „Rok 1921 — rok wolności dla Górnego Śląska". Na 
rysunku zgrzybiały Rok 1920 w pikielhaubie odchodzi, a zastępuje 
go młodzian w krakowskiej czapce z pawim piórem — i komentarz: 

Prusak w N o w y m Roku z Śląska precz iść musi — 
Odrodzony Polak do swych praw powróci . 

Cykliczny charakter ma zamieszczany w piśmie prawie w każdym 
numerze komiks o przygodach Hanysa Kocyndra — pacholęcia ślą
skiego. W numerze 2 nasz bohater przychodzi na świat: 

Kocynder się rodzi — 
Zycherka przychodzi, 
Hejże, hejże z rewolwerem 
Zycherka przychodzi. 

Co za zuchy szwaby: 
Całe cztery draby! 
N a Kocyndra malutkiego 
Całe cztery draby! 

Nasz bohater był dzieckiem nieprzeciętnym: 
A gdy liczył roczek czwarty 
Z całą wioską był we wojnie 
Pali ł fajkę, gra ł już w karty 
Klął «pieronie» i pił hojnie 



Szkoły nie darzył specjalną atencją, zwłaszcza że była to szkoła nie
miecka. Następujące później koleje losu, to typowa dola śląskiego 
chłopaka z tamtych lat, więc wojsko, narzeczona w osobie córki 
szynkarza, praca w kopalni, bijatyki na ludowych zabawach. 

Sądzić należy, iż taki bohater bliski był bardzo plebejskiemu czy
telnikowi pisma dlatego właśnie, że był nosicielem cech dla tego 
czytelnika typowych, afirmowanych przezeń. Jednocześnie takich, 
które były w gorącym okresie plebiscytowym jak najbardziej pożą
dane: nasz Hanys bowiem wróciwszy z emigracji do Ameryki został 
powstańcem: 

„A kiedy na G ó r n y m Śląsku 
Wybuch ło znane powstanie — 
To Hanys' też «po pieronsku» 
Grencszusowi spuści ł lanie, 
Powstanie się nie udało , 
Lecz znaczenie wielkie mia ło (etc.) 

Poruszona została wyżej sprawa plebejskiego czytelnika. O takim 
właśnie jego charakterze pozwalają wnioskować, po pierwsze, struk
tura socjalna polskiej ludności na Śląsku w omawianym okresie, po 
wtóre zaś, charakter pisma. Mamy tu na myśli zarówno strukturę 
form podawczych, zainteresowania tematyczne, jak i język tekstów. 
Jest to prosty język kolokwialny, zbliżony do gwary śląskiej w sto
pniu maksymalnym przystosowany do możliwości percepcyjnych 
czytelników. Takim właśnie językiem pisane były cykliczne „Godki 
Klachuli" — rodzaj gawęd wkładanych w usta prostej kobiety, ale 
zawierających ogromny ładunek propagandowy. Tak na przykład 
komentuje Ruźla Pysycka napad bojówek niemieckich na hotel 
Lomnitz w Bytomiu (w którym, jak wiadomo, mieścił się Polski 
Komisariat Plebiscytowy): 

Jak my z mojim rano pośli se łobejrzec ten Łomnic , to worn padom, że 
mój chop i moji chopcy po tym w doraa cały dzień nic nie godali, jeno koż-
dy z nich w kącie to k r y k a po ki lof łoglądoł i po cichu pieronowoł . Jo wiem, 
ze w taki cos to nic nie śmia pedzieć (...) ale jo bych im też słowa marnego 
nie pedziała , bo jo uż też łopa tka i hok mom na p o d o r ę d z i u 2 . 

Sporo było w Kocyndrze poezji i ta również dostosowana została 
do możliwości percepcyjnych odbiorców. Wiersze opatrywane były 
nagłówkami w rodzaju: „Na melodię: «Jak to na wojence ładnie»", 
„Śpiewka szkolna Kocyndra", „Na melodię..." itd. i przeznaczone do 
odśpiewywania przy rozmaitych okazjach (wykorzystano tu śląską 
skłonność do chóralnych śpiewów) — czasami zamieszczano nawet 
nuty. Teksty tych piosenek, podobnie jak cała zawartość pisma trak
towały o aktualnie dziejących się wydarzeniach i naturalnie agito
wały za przyznaniem Śląska Polsce: 

Głosowanie już nadchodzi 
German ze Śląska uchodzi 
Zielonkowie się pakują 
I już na zachód wędrują, 
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Prusak widzi co się święci, 
We łbie mu się mocno kręci 

Ale nic wam nie pomoże, 
Górnoślązak wam pokaże... 3 (itd.) 

Jest rzeczą interesującą, iż Kocynder prawie wcale lub bardzo 
rzadko zamieszczał teksty stricte dziennikarskie. Przeważały wspo
mniane już wcześniej gawędy lub lotne poezje, uzupełniane anegdo
tami lub krótkimi opowiadaniami. Sporej części tekstów nadawano 
formę listów do redakcji opatrzonych inskrypcjami w rodzaju „Ko
chany Kocyndrze", „Miły Kocyndrze", „Kochany Hanysie" itd. Taki 
właśnie charakter miała na przykład stała rubryka zatytułowana: 
,,Buks Frytok z Ruły". 

Interesującymi formami wypowiedzi były zamieszczane w piśmie 
teksty stylizowane na ogłoszenia w rodzaju: 

„Handel wymienny! Odstąpimy bardzo ciekawe tajne dokumenty 
o rewolucji polskiej w zamian za olej do głowy, którego nam bra
kuje. Redakcja «Schlesische Volkszeitung». Wrocław". 

Lub 

„Zgubiono! W ataku na hotel Lomnitz dnia 28.5 zgubiłem zdrowe 
kości i rozum. Kto by znalazł te nieodzowne części, zechce je oddać 
pod adresem Stpsstrupp Krüppel w lazarecie" itd. w tym guście. 

Skoro już o ogłoszeniach mowa, to trzeba również powiedzieć, iż 
Kocynder bardzo dbał o własną reklamę, jako że była to zarazem 
reklama sprawy, o którą walczył. Prawie więc w każdym numerze 
pojawiała się enuncjacja w rodzaju: „Czytajcie i rozszerzajcie Ko-
cyndra". 

Kto się chce zdrowo uśmiać , 
Kto jest smutny i kogo boli głowa, 
Kto lubi humor i «błozny». 
Kto chce, by się plebiscyt udał , 
Niech czyta «Kocyndra -
I poleca go drugim! 

W miarę, jak zbliżała się data plebiscytu, rosło natężenie polskiej 
propagandy. Kocynder pewien był zwycięstwa obozu, który repre
zentował. W numerze 18 z 1 stycznia 1921 zamieszczono dwa ry
sunki. Na pierwszym Prusak próbuje zatkać dymiący wulkan bro
szurami propagandowymi i pieniędzmi, na drugim wszystko to ra
zem wylatuje w powietrze — i podpis: „Prusak pragnie banknota
mi i «Lügenszmatami» zadusić polski ogień w wrulkanie górnoślą
skim... ale taki będzie skutek wybuchu plebiscytowego". W innym 
miejscu pod hasłem „Niemieckie widoki plebiscytowe" widnieje: 
„Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż Niemiec wygra 
plebiscyt na Górnym Śląsku" \ Pojawiają się odezwy wprost adre
sowane do odbiorców: „Górnoślązaku, Górnoślązaczko! Czyście się 

3 Kocynder nr 6 z 5 IV 1920. ' , 
4 Kocynder nr 19 z 20 I 1921. 



przekonali, o waszym należytym wpisaniu ina listę wyborczą? Jeśli 
nie, uczyńcie to zaraz! (...) Niech żyje Górny Śląsk zjednoczony 
z Polską" \ 

I wreszcie nr 27 z 27 marca 1921 roku pod hasłem „Zwycięstwo" 
przynosi wyniki plebiscytu „(...) 551 gmin oświadczyło się za Polską, 
a 141 za Niemcami. Co nasze, to nasze — i odebrać sobie tego lnie 
damy". 

Pomimo, iż Kocynder zakończył swoją agitacyjną rolę, nie zaprze
stano wydawania go także po rozstrzygnięciu sporu terytorialne
go — nadal pozostał jednym z najpoczytniejszych pism tego regionu 
na trwałe wpisanym w dzieje prasy śląskiej. 
5 Kocynder nr 22 z 20 II 1921. 

EWA JONKISZ 

PROBLEMATYKA POWSTAŃCZA 
W „MŁODYM KRAJOZNAWCY ŚLĄSKIM" 

Młody Krajoznawca Śląski — „Pisemko Koła Krajoznawczego 
Gimnazjum Klasycznego w Królewskiej Hucie" ukazywało się od 
maja 1934 roku do czerwca 1938; początkowo z takim właśnie pod
tytułem, a od 1937 ze zmienionym jako „Pisemko Zrzeszenia Szkol
nych Kół Krajoznawczych". Był to miesięcznik formatu zeszytowe
go, którego programowym założeniem było: „wyłuskiwać z naszej 
śląskiej gleby rdzenne polskie ziarno, polską kulturę ludową" i. 

Najbardziej polskim ziarnem, które zaowocowało na łamach Kra
joznawcy, był wątek powstań śląskich, walk o polskość na tych te
renach. Problematyka ta pojawiała się przez cały okres wydawania 
pisma, ale największe jej nasilenie daje się zauważyć w roku 1936 — 
w 15. rocznicę III powstania śląskiego. A również w roku 1938, gdy 
połączony numer z kwietnia i maja w całości poświęcony był tema
tyce powstańczej i plebiscytowej. 

O przebiegu powstań i plebiscytu w Goduli, pamiętnych walkach 
z Grenzschutzem między Godula, a Orzegowem w roku 1919 i póź
niejszych w roku 1921 pod Gliwicami, Sławięcicami i Górą Św. An
ny — w wyniku których Godula ostatecznie została przy Polsce — 
opowiadał na łamach Krajoznawcy w 1936 roku Jerzy Bryłka w cy
klu „z opowiadań ojca" 2. W tym samym cyklu, przypomniał on syl
wetkę młodego powstańca Władysława Lipa, którego bohaterska 
śmierć obrosła już na Śląsku legendą 3. Aresztowany bez winy, 
w tym samym dniu skazany bez dowodów, mógł uratować swe ży
cie, gdyby chciał zaśpiewać „Deutschland, Deutschland über alles". 
1 W rocznicę MKS 1935, nr 10. 
2 J . B r y ł k a : Z opowiadań ojca. Powstania śląskie w Godul i . MKS 1936, 
nr 2. 
8 J . B r y ł k a : Z opowiadań ojca. Bohaterska śmierć pows tańca śp. W ł a d y 
s ława L i p a . MKS 1936, nr 3 



Wybrał „Jeszcze Polska nie zginęła" i śmierć od razów niemieckich 
żołdaków. 

Wilhelm Malcharczyk opisując atmosferę gorących dni roku 1921, 
pisał: „Ziemia Śląska dokładnie piętnaście lat temu przedstawiała 
niezwykły widok. Na kopalniach powiewają biało-czerwone barwy. 
Warsztaty pracy milczą, kominy nie dymią. Górnik nie wszedł jak 
zwykle do podziemi. Robotnik opuścił maszynę, pozostawił narzędzia 
pracy, by jak jeden mąż solidarnie przystąpić do zbiorowego prote
stu przeciw nowej i wielkiej krzywdzie. (...) Niesprawiedliwe potrak
towanie praw ludu śląskiego wzbudziło do reszty umysły i serca ro
botników. Przez gwarne ulice miast i wiosek, z ust do ust, z serca 
do serca, goniły iskry buntu, szły wieści gorączkowe, by z nastaniem 
nocy zamienić się w wici, wzywające do boju" 4. 

Również w roku 1936 na łamach Krajoznawcy Wanda Pytlochów-
na umieściła „Prawdziwe anegdoty plebiscytowe". Opowiadały one 
0 niektórych zabawnych wydarzeniach z okresu plebiscytu i po
wstań. Między innymi przypomniała, jakimi to sposobami Polacy 
obchodzili cenzurę w okresie plebiscytu i angielskiego cenzora 
Mr. Loo 5. Otóż jak się okazuje, artykuł zatytułowany „Wielki trans
port kartofli z Poznania na Górny Śląsk" niekoniecznie musi zawie
rać treści ziemniaczano-konsumpcyjne, a może wręcz zakazane, ale 
polskiemu sercu miłe. 

Obok przytoczonych publikacji, z uwagi na liczne prośby czytel
ników — jak podawał Krajoznawca — ukazywały się w tym czasie 
stałe cykle tematyczne, które wskazywały na historyczne, geogra-

< ficzne i kulturalne związki Śląska z Polską oraz historię walki 
z „Drang nach Osten" na tych terenach. Chodzi tu o cykl artykułów 
pod wspólnym tytułem „Śląsk a Polska" sygnowany literką J." 8 

oraz artykuły przedstawiające wielkich Polaków — budzicieli pol
skości na tej ziemi7. Znaleźli tutaj swe miejsce: Józef Lompa, Ka
rol Miarka, Paweł Stalmach, poeci ludowi, jak Juliusz Ligoń czy le
karz biednych — zbieracz pieśni ludowych dr Juliusz Rogier. 

Połączony numer z kwietnia i maja w 1938 roku przyniósł na 56 
stronach obszerny i interesujący przegląd wydarzeń, wspomnień 
z okresu powstań i plebiscytu, widziany oczyma samych powstań
ców i ich rodzin. Wspomnienia te były odpowiedzią na apel redakcji 
1 pozwoliły na zapełnienie podwójnego numeru Krajoznawcy. Nieja
ko w słowie wstępnym do niego autorzy, tym razem głównie pomy
słu, napisali: „Oddając ten numer do druku kierowaliśmy się tylko 
tą myślą, ażeby naszych młodych czytelników zaznajomić z wyda
rzeniami, jakie rozgrywały się w ich miejscowościach, ażeby wzbu
dzić w nich świadomość, że nie łatwa była droga, po której szedł 
Śląsk ku Polsce i ażeby nazwiska tych, którzy padli na tej drodze, 
4 W. M a l c h a r c z y k : W pię tnas tą rocznicę Powstania Śląskiego. MKS 
1936, nr 4. 
5 W. P y t l o c h ó w n a : Prawdziwe anegdoty plebiscytowe. MKS 1936, 
nr 6—7. 
« Por. (J); Śląsk a Polska. MKS 1935, nr 10. 
7 Por. A . Z i p p e r ó w n a : Józef Lompa — najstarszy budziciel polskości 
Górnego Śląska. MKS 1936, nr 10. 



nie doczekawszy się wyzwolenia, na zawsze wyryły się w ich ser
cach" 8. 

Zgodnie z zapowiedzią w numerze znaleźć można opis „życia na
rodowego" na Śląsku do czasów wojny światowej 9 . Anonimowy au
tor pisał: „Ratowały Ślązaków od germanizacji trzy główne cnoty 
polskie: miłość ziemi rodzinnej, przywiązanie do ziemi ojczystej 
i głęboka religijność" 1 0. 

Właśnie w stowarzyszeniach religijnych, jak: Związek młodzieży 
pod wezwaniem św. Alojzego, Towarzystwo Młodzieży pod wezwa
niem św. Stanisława Kostki czy w gimnastycznym „Sokole" i w sto
warzyszeniach śpiewaczych tętniło życie narodowe — polskie. Stąd 
wszystkie represje i utrudnienia, które spadały na członków tych 
towarzystw. Późniejsza Straż Obywatelska, Związek Wojacki, Rada 
Ludowa czy powszechnie już tworzona w lutym 1919 roku Polska 
Organizacja Wojskowa — przygotowywały grunt pod zbrojne po
wstanie ludu. Wstępujący do tej organizacji składali przysięgę, któ
rej treść zamieścił Młody Krajoznawca Śląski. Brzmiała ona: „Przy
sięgam Panu Wszechmogącemu w Trójcy św. Jedynemu, że pragnę 
walczyć o swą wolność oraz by nasz ukochany Górny Śląsk do jed
nolitej nierozdzielnej Polski przyłączony był" ". 

Dalsze publikacje w tym numerze Krajoznawcy ukazywały prze
bieg walk powstańczych w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Chropaczo-
wie, Wielkich Hajdukach, Lipinach, Łagiewnikach Śląskich, Świę
tochłowicach, Piekarach Śląskich, Brzezinach i pod Gogolinem 1 2. 

Krajoznawca opublikował „Rozkaz Tajny z dnia 17 sierpnia 1919 
roku" zarządzający wybuch I powstania śląskiego. Czytamy w nim: 
„zarządzam przygotowanie do ruchu zbrojnego przeciw wrogowi 
odwiecznemu, by walczyć o wolność Ojczyzny i oswobodzić Górny 
Śląsk spod jarzma pruskiego" 1 3. 

0 bezpośredniej przyczynie wybuchu II powstania — zamordowa
niu przez bojówki niemieckie dra Mielęckiego w Katowicach pisał 
Jan Pawlus 1 4. 

Wreszcie plebiscyt, który uaktywnił i zjednoczył — jak pisał Mło
dy Krajoznawca — „wszystkie ugrupowania bez względu na swe 
przekonania polityczne. Obok socjalisty członek Chadecji, obok star
ca zaczynający swe życie obywatelskie młodzieniec, obok prosta
ka — inteligent" 15'. 

1 III powstanie, które unieważniło pierwotny podział Śląska. Bo
haterowie walki I Baonu Szturmowego II pułku powstańczego. — 
Oto w skrócie zarys tematyki powstańczej na łamach Młodego Kra
joznawcy Śląskiego. 

8 Do czytelników. MKS 1938. nr 4—5. 
9 Życie narodowe w Królewskie j Hucie do czasów wojny świa towe j . MKŚ 
1938, nr 4—5. 

1 0 Ibidem. 
1 1 J . P a w l u s : W a l k i o wyzwolenie Wie lk ich Hajduk. MKS 1938, nr 4—5. 
1 2 Por. MKS 1938, nr 4—5. 
1 3 Początki P O W i I Powstanie Śląskie w Lipinach . MKS 1938, nr 4—5. 
1 4 J . P a w l u s : W a l k i o wyzwolenie Wie lk ich Hajduk. MKŚ 1938, nr 4—5. 
2 5 Okres pows tań ś ląskich i plebiscytu na terenie Łag iewnik Śląskich. MKS 
1938. nr 4—5. 
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MACIEJ CHRZANOWSKI 

PRASA JAKO ŹRÓDŁO 
INFORMACJI DLA WŁADZ 

Dwukierunkowy przebieg informacji za pośrednictwem prasy był tematem 
wielu opracowań teoretycznych. Dr Chrzanowski z OBP zajął się szczególnie 
interesującym teraz ciągiem informacyjnym: od społeczeństwa do administra
cji państwowej i partii. 
Przeprowadzone przez Ośrodek badania ankietowe dały interesujący materiał 
empiryczny. 

I. Uwagi wstępne 

Badania, których wyniki tu przedstawiam, miały przynieść odpo
wiedź na pytanie o miejsce zajmowane przez prasę w systemie in
formacji docierających z różnych źródeł do władz wojewódzkich: 
administracyjnych i partyjnych. Objęły one tylko tę część infor
macji, która dotyczy działalności zawodowej ankietowanych przed
stawicieli władz, natomiast abstrahowały od analizy prasy jako jed
nego ze źródeł wiedzy ogólnej, nie związanej bezpośrednio z pracą 
zawodową. Badania miały bowiem stwierdzić, w jakim stopniu 
w aktualnej sytuacji prasa stanowi źródło informacji dla niektórych 
instytucji społecznych, na jakim miejscu pośród pozostałych źródeł 
informacji jest przez nie lokowana, jak oceniają one wiarygodność 
doniesień prasowych. 

W tym celu przeprowadzono szereg rozmów-wywiadów z przed
stawicielami władz wojewódzkich. Ich treść jest powtórzeniem py
tań sprzed lat ośmiu, gdy to przeprowadzono w OBP niemal iden
tyczne badania, których wyniki są w tym tekście porównywane 
z aktualnymi ustaleniami 1. Owe pytania dotyczyły miejsca, na ja
k im ankietowani lokują prasę w hierachii źródeł informacji i opinii 
o najważniejszych, najżywotniejszych sprawach społeczeństwa: pro
blemach zaopatrzenia, handlu i usług, spraw mieszkaniowych, służ-

1 Zob. T. R o b a k : Rola prasy jako źródła (informacji dla władz wojewódz
kich. Raporty OBP. Kraków 1973. 



by zdrowia i opieki społecznej , funkcjonowania ogniw administracji, 
społecznych nastrojów"i opinii. Proszono również o dodanie w ł a s n e 
go zdania- na temat podanej hierarchii źródeł informacji: ich rze
telności, kompletności , kompetencji informatorów. 

Pytanie dodatkowe, którego nie zawierały wywiady poprzednie, / 
sprzed ośmiu lat, a które zostało wprowadzone brzmiało: — czy we
dług opinii rozmówcy dziennikarz powinien mieć dostęp do wszyst
kich informacji, jakimi instytucja dysponuje, i czy dziennikarz po 
ich uzyskaniu może dowolnie, zgodnie z w ł a s n y m poczuciem odpo
wiedzialności te informacje wykorzys tywać; jeżeli nie — to w jakim 
zakresie i pod jakimi warunkami. 

Badania zostały przeprowadzone w następujących miastach: w K a 
towicach, Opolu, Wrocławiu, Kielcach, Rzeszowie, Łodzi i Krako
wie. Odpowiedzi ankieterom udzielali wojewodowie i wicewojewo
dowie (prezydenci miast wydzielonych), I sekretarze i sekretarze 
komite tów wojewódzkich PZPR. 

Ze względu na dość istotne różnice w odpowiedziach przedstawi
cieli poszczególnych władz ich analizy są w tym tekście przedsta
wione w osobnych rozdziałach, a część końcowa przynosi uwagi po
równawcze , wnioski i wspomniane odniesienia do badań sprzed lat 
ośmiu. 

II. Administracja państwowa 

Odpowiedzi ankietowanych przedstawicieli administracji p a ń s t w o 
wej dotyczące interesującej nas problematyki odznaczały się znacz
ną jednorodnością, spójnością, podobnym rozłożeniem akcentów 
i analogicznymi wartościowaniami. Za najistotniejsze źródła infor
macji o problemach społecznych i gospodarczych wys tępujących 
w ich województwach niezmiennie uznawali: 
«— spotkania z ciałami przedstawicielskimi — z komisjami rad na
rodowych, udział w sesjach rad różnego szczebla, dyskusje na ses
jach i interpelacje radnych, 
— narady z władzami niższego stopnia, spotkania z naczelnikami 
gmin i dzielnic, dyrektorami wydz ia łów różnych urzędów admini
stracji, zakładów pracy, szefami instytucji społecznych, różnego ro
dzaju komite tów i ciał obywatelskich, 
— dane wojewódzkich agend GUS-u, komisji planowania, raporty 
komend wojewódzkich MO, 
— dane gromadzone bezpośrednio w czasie wizyt w terenie, w cza
sie spotkań z mieszkańcami, 
— materiały publikowane przez prasę, radio i te lewizję (tę ostat
nią w bardzo ograniczonym zakresie), 
— listy nadsyłane do urzędów, telefony, spotkania z interesanta
mi. 

Charakterystyczny jest stosunek ankietowanych do mater ia łów 
nadsy łanych przez władze centralne, ich sugestii i decyzji, rozpo
znań aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Jeden z wicepre-



zydentów określił go wprost (podobne opinie pojawiały się również 
w szeregu innych odpowiedzi): „Żyjemy w kraju, w którym zarzą
dzanie odbywa się centralnie, otrzymujemy masę decyzji i materia
łów, analiz. Mamy do wyboru kilka możliwości: wykonywać, stoso
wać bezkrytycznie lub krytycznie albo wcale. W naszym sztabie 
wybraliśmy tę ostatnią możliwość." 

Wszyscy rozmówcy twierdzili, że nie można bezkrytycznie opie
rać się przy podejmowaniu decyzji wyłącznie na jednym z wymie
nionych źródeł informacji, że należy sięgać co najmniej do 2—3 róż
nych, konfrontować i zestawiać podane w nich dane, wyciągać śred
nie. Mówili też o tym, że żadna informacja nie jest nigdy obiektyw
na, prezentuje punkt widzenia, interesy instytucji lub osoby, od któ
rej pochodzi itd. Zarazem żadnemu z wymienionych źródeł infor
macji nie przypisywali pełnej wiarygodności, kompletności. Jak po
wiedział jeden z prezydentów miast: 

,,Wiele informacji, które uzyskujemy, nie może być podstawą 
operatywnej działalności. Informacje, zarówno te płynące «z góry», 
jak i «z dołu» są często nieaktualne, zbędne, mylące. A przynaj
mniej służące indywidualnym interesom różnych instytucji, stwo
rzeniu ich maksymalnie pozytywnego obrazu, ukryciu błędów i uwy
pukleniu sukcesów". 

Niemal wszyscy rozmówcy ankieterów sygnalizowali trudności 
w hierarchicznym uporządkowaniu wskazanych źródeł informacji. 
Twierdzili, że ich przydatność i wiarygodność zależy od rodzaju 
spraw, których dotyczą. W zależności od owej problematyki zmie
nia się ich ranga, praktyczne znaczenie, hierarchia. Żaden z rozmów
ców nie starał się tu skonstruować jakiegoś uniwersalnego schema
tu. Jednak stosunkowo często wymieniano informacje płynące od 
administracji niższego szczebla, zwracając uwagę na to, że pochodzą 
one z reguły z bezpośredniego poznania lub że są wywołane przez 
samych mieszkańców, stanowią ich wnioski, propozycje. 

Prasa jako istotne źródło informacji pojawiała się we wszystkich 
odpowiedziach na zawarte w ankiecie pytania. Szczególnie akcen
towano rolę dzienników terenowych, głównie partyjnych, dostarcza
nych przez nie informacji — niezależnie od dziedzin życia gospo
darczego i politycznego, społecznego, których dotyczyły. I chociaż 
doceniano znaczenie prasy jako informatora o jednostkowych, dro
bnych faktach, zdarzeniach, np. brakach w zaopatrzeniu, to jednak 
wyżej ceniono prasę jako źródło wiedzy o społecznych opiniach, 
nastrojach, przekonaniach. Prasa — deklarowano — jest niezastą
pionym informatorem w odniesieniu do problemów całego kraju, 
spraw niedostępnych bezpośredniemu poznaniu, ujawniających się 
w życiu kraju zjawisk i procesów, kraju, którego przecież dany re
gion jest integralną częścią. Bez tej wiedzy — mówili ankietowani 
wojewodowie — nie można wytworzyć sobie właściwego, pełnego 
obrazu zarówno typowych jak i charakterystycznych tylko dla wła
snego województwa problemów. 

Wysoko ceniąc prasę jako źródło informacji dotyczących poszcze
gólnych zdarzeń, podkreślając istotne znaczenie krytyki prasowej, 
niezbyt pozytywnie oceniano wartość konkretnych propozycji roz-



wiązań różnych trudności zawartych w materiałach prasowych, po
stulatach dziennikarzy i ich pomysłach dotyczących usprawnienia 
życia regionu, funkcjonowania Jego struktur administracyjnych, 
handlowych, gospodarczych. 

Do pozytywów prasowej informacji zaliczano przede wszystkim 
jej aktualność (przeciwstawianą nieaktualności różnego rodzaju ra
portów, materiałów płynących od jednostek podrzędnych, dokumen
tów zbyt długo przygotowywanych), szybkość w reagowaniu na no
we, ważne zjawiska. Podkreślano też integralny związek prasowych 
informacji i opinii z przekonaniami szerszych kręgów społe
czeństwa — co nie zawsze można powiedzieć o informacjach na
pływających z innych źródeł. Negatywne strony informacji praso
wej to — zdaniem respondentów — brak wyraźniejszej systemowo-
ści w opisie prezentowanych czytelnikom faktów, nagminne doko-
nywarnie nieprawomocnych uogólnień (przenoszenie ocen ze zjawisk 
jednostkowych na całość problemów), subiektywność widzenia, brak 
szerszego, przyczynowo-skutkowego spojrzenia na otaczającą rze
czywistość, nieliczenie się z obiektywnymi realiami i możliwościa
mi, dziennikarska skłonność do „widzenia wszystkiego osobno". Sto
sunkowo często zarzucano dziennikarzom brak kompetencji („ci sa
mi ludzie piszą o wszystkim, пр. o teatrze i rolnictwie, a przecież 
przynajmniej na jednej z tych dziedzin się nie znają" — powiedział 
jeden z wojewodów), a zupełnie sporadycznie sugerowano świadomą 
nierzetelność informacji prasowych. 

Warto zapewne osobno odnotować zjawisko, o którym mówili 
liczni respondenci: wykorzystywanie w ich pracy zawodowej infor
macji płynących z redakcji, od dziennikarzy, a nie zawartych bez
pośrednio w publikowanych w prasie tekstach. Rzecz dotyczy za
równo osobistych (nieraz i towarzyskich) kontaktów z dziennikarza
mi, rozmów z nimi, jak i przekazywanych do organów administra
cji państwowej listów od czytelników gazet, informacji uzyskiwa
nych przez dziennikarzy na marginesie gromadzenia materiałów do 
publikacji poświęconych innym tematom. Wielu wojewodów i pre
zydentów miast podkreślało informacyjne, praktycznie doniosłe zna
czenie rozmów z dziennikarzami traktowanymi jako przedstawiciele 
bodaj najlepiej poinformowanej, zorientowanej w problemach kraju 
i regionu grupy zawodowej, społecznej. 

III. Władze partyjne 

Ankietowani przedstawiciele wojewódzkich instancji partyjnych 
podawali te same źródła informacji, co pracownicy administracji 
państwowej. W odniesieniu do szerszych problemów politycznych, 
społecznych, gospodarczych, akcentowali ważką rolę informacji cen
tralnej, płynącej głównie z КС PZPR, natomiast w odniesieniu do 
problemów swego województwa szczególnie uwypuklali znaczenie 
bezpośrednich rozmów, doświadczeń, obserwacji otaczającej rzeczy
wistości. Jeden z sekretarzy komitetu wojewódzkiego powiedział: 
„Podstawową rolę odgrywa tutaj styl bycia i życia naszego sekre-



tariatu, jak chociażby zaopatrywanie domu w artykuły spożywcze, 
normalnie, przez stanie w kolejkach, przebywanie w towarzystwie, 
w którym są autentyczni robotnicy, od\viedzanie z własnej- inicja
tywy różnych środowisk, bezpośrednie zainteresowanie ich proble
mami. Stąd np. o sprawach reglamentacji możemy swobodnie roz
mawiać ze specjalistami z tej dziedziny, bo mamy wiele bezpośred
nich doświadczeń i własnych refleksji". 

Jeżeli chodzi o hierarchiczne uporządkowanie źródeł informacji 
to wiele wypowiedzi zawierało tego typu charakterystyczne dekla
racje: „Dawniej hierarchia tych źródeł informacji byłaby prosta. Na 
pierwszym miejscu znalazłby się sektor informacji naszego komite
tu, na drugim wojewoda. Dzisiaj, kiedy zadzwoni człowiek z ulicy, 
a zasygnalizuje ważny problem, staramy się równie szybko znaleźć 
jego rozwiązanie". 

Wszyscy ankietowani sekretarze komitetów wojewódzkich P Z P R 
na pierwszym miejscu wśród wykorzystywanych w codziennej dzia
łalności źródeł informacji stawiali bezpośrednie kontakty ze społe
czeństwem, z podstawowymi organizacjami partyjnymi — szczegól
nie wielkich zakładów pracy regionu, województwa. Podkreślano, 
że: „Ich główna wartość polega na tym, że dostarczają szybkich i n 
formacji o nastrojach, które są teraz bardzo zmienne, że pozwalają 
nam kształtować — przez bezpośrednie wyjaśnianie i informowanie 
o sytuacji — nastroje rozwagi i spokoju." 

Pozostałe źródła informacji (spotkania z aktywem społeczno-poli
tycznym,, informacje od organów administracji i podległych instan
cji partyjnych, a także z prasy, radia, w mniejszym już stopniu te
lewizji) umieszczano na jednej płaszczyźnie, przyznawano im po
dobną rangę — oczywiście znów w zależności od konkretnej proble
matyki. 

Wszyscy ankietowani sekretarze wysoko oceniali znaczenie infor
macji prasowej. W ich wypowiedziach z reguły przywoływane były 
dzienniki centralne (głównie Trybuna Ludu i Zycie Warszawy), 
a szczególnie tzw. prasa opinii, tygodniki społeczne i kulturalne : 
Polityka czy Kultura. Respondenci stale deklarowali systematyczną 
lekturę „Biuletynu Specjalnego" P A P - u , podkreślając jego wiary
godność i użyteczność w ocenie wielu zjawisk. Na to ostatnie źród
ło informacji nigdy nie powoływali się przedstawiciele kierownicze
go aparatu administracyjnego. W prasie lokalnej szukali zarówno 
informacji o konkretnych, jednostkowych wydarzeniach, jak i od
bicia społecznych nastrojów, poglądów, przekonań. Rola i znaczenie 
prasy jako przekaźnika opinii społecznej i jej współtwórcy była 
przez pracowników instancji partyjnych szczególnie mocno podkre
ślana. Podobnie jak przedstawiciele administracji państwowej, se
kretarze partii akcentowali znaczenie bezpośrednich kontaktów 
z dziennikarzami, cyklicznych spotkań z redaktorami naczelnymi 
pism, wizyt w redakcjach, udziału w zebraniach dziennikarskich 
POP. 

W wywiadach z reprezentantami władz partyjnych zauważa się 
znacznie częstsze i wyraźniejsze deklarowanie przychylności dla 
działań prasy, zapewne wiążące się z traktowaniem jej jako ważkie-

8 — Zeszyty prasoznawcze 



go medium oddziaływania propagandowego, instrumentu i pomocni
ka partii w jej ideologicznych, propagandowych zadaniach. Stąd 
wspomniane rozłożenie akcentów w ocenie przydatności poszczegól
nych materiałów prasowych w podejmowaniu decyzji — np. mniej
sze znaczenie ma informacja o kłopotach mieszkaniowych robotni
ków jakiegoś zakładu (jak twierdzą respondenci, znanych im i bez 
notatek prasowych) niż propozycje sprawiedliwego rozdziału 
mieszkań, publikowane w prasie listy czytelników dotyczące tej 
sprawy itd. Sekretarze komitetów wojewódzkich dużo wyżej od wo
jewodów cenią sobie konkretne propozycje rozwiązań jakichś pro
blemów — właśnie nie tyle ze względu na ich decyzyjną^ praktycz
ną użyteczność, co z punktu widzenia zawartych w nich sposobów 
myślenia, wartościowania, opinii charakterystycznych dla szerszych 
grup społecznych. 

IV. Dostęp dziennikarzy do informacji 

Wszyscy przedstawiciele władz partyjnych i państwowych szcze
bla wojewódzkiego, z którymi przeprowadzano rozmowy, podzielali 
następujący punkt widzenia na kwestię dostępu dziennikarzy do in
formacji, jakimi dysponują ich instytucje: 

„My nie dysponujemy tajnymi informacjami, jest tylko niewielki 
zakres spraw obrony cywilnej (respondentem był wojewoda — 
przyp. M. Ch.). Nie spotkałem się w naszym województwie z faktem, 
aby dziennikarze narzekali na brak dostępu do informacji. Otrzymu
ją oni kalendarzyki robocze urzędu, mają wolny wstęp na wszyst
kie narady i posiedzenia. Błędem byłoby ukrywanie czegokolwiek. 
Mówię to oczywiście w odniesiniu do naszego urzędu. A wiem, że 
nie wszędzie jest jednakowo. Przykładem naszego stosunku do 
dziennikarzy jest chociażby ostatnia sprawa — poszukiwanie rzecz
nika prasowego UM. Rozpisaliśmy wśród dziennikarzy konkurs na 
to stanowisko, zapewniając powrót do macierzystej redakcji po 
dwóch, trzech latach, zależnie od chęci samego zainteresowanego. 
Widać z tego, że nie wychowujemy sobie gdzieś «na boku» własnego 
rzecznika, by strzegł potem wiernie jakichś «tajemnic». Rzecznik 
prasowy sam ponosi odpowiedzialność za przekazywane informacje". 

Jednak najczęściej tego typu deklaracjom towarzyszył szereg za
strzeżeń związanych ze sposobem wykorzystania przez dziennikarzy 
udostępnianych im informacji: 

„Dziennikarze muszą mieć dostęp do wszystkich informacji, bo 
inaczej nie poznają prawdy, złożoności problemu. Jestem absolutnie 
za tym, by dziennikarze mogli je w całości wykorzystywać. Mam 
jednak zastrzeżenia do dowolności wykorzystania. Wszystko zależy 
w moim przekonaniu od rzetelności i uczciwości piszącego. Wów
czas nikt nie będzie miał grzechu na sumieniu. Jeżeli natomiast od
bywa się to na zasadzie szukania dziury w całym — to jestem prze
ciwnikiem pozostawiania swobody autorowi". 

Warto również zacytować kolejną, także charakterystyczną opinię 
sekretarza komitetu wojewódzkiego: 



„Dziennikarz powinien otrzymywać pełną i wszechstronną infor
mację i • wykorzystywać ją zgodnie z własnym poczuciem odpowie
dzialności, bo jest «sumiemiem narodu », rzecznikiem opinii publicz
nej. Nie jestem natomiast za tym, by posiadając tę informację «pod-
grzewał atmosferę » lub przedstawiał ją jednostronnie. Każdy ma
teriał prasowy można skonstruować tak, że wypaczy on sens rzeczy
wistych zdarzeń". 

Podobnie jak wszyscy rozmówcy akcentowali potrzebę udostęp
niania prasie całości informacji, tak też niezmiennie podkreślali ko
nieczność „odpowiedzialnego" ich wykorzystania, przekazywania 
czytelnikom uzależnionego od kwalifikacji dziennikarza, jego inten
cji, wyczucia nastrojów społecznych i — jak mówili — jego „kul
tury politycznej". Rozmówcy niejednokrotnie wskazywali na po
trzebę stałych rozmów z dziennikarzami, dyskusyjnego wpływania 
na ich poglądy, mającego właśnie ukszałtować pożądany sposób wy
korzystania wspomnianych informacji, a nie odcinania redakcji od 
informacji, zakazywania publikowania jakichś materiałów: 

„Mam pełną świadomość, że powinienem spotykać się z dziennika
rzami, z całym środowiskiem lub konkretnym dziennikarzem, dysku
tować, jak widzimy partię, jaką mamy wizję, natomiast zostawię 
mu pełną swobodę, jak to należy napisać". 

V. Wnioski i uwagi końcowe 

1. Prasa jako źródło informacji oceniana jest przez przedstawi
cieli władz wojewódzkich, partyjnych jak i administracyjnych sto
sunkowo wysoko, szczególnie często akcentowana jest przez nich 
doniosła rola prasy jako niezastąpionego kolportera tego typu infor
macji, która pozwala konfrontować punkt widzenia władzy z punk
tem widzenia szerszych kręgów społecznych. Badania z 1973 roku 
zawierały tu przeciwne konstatacje: ankietowani deklarowali wtedy 
zupełnie znikomą przydatność informacji prasowej. Dzisiejsi roz
mówcy ankieterów tych badań sami zwracali uwagę na ten fakt, 
tłumacząc ową rangę informacji prasowej jej przemianami po sier
pniu - 1980 roku, ograniczeniem działalności cenzury, centralnego 
kierowania środkami masowego komunikowania, zniesieniem róż
nego rodzaju zakazów — wszystko to uważali za zjawiska ze wszech 
miar pożądane. 

2. Respondenci stale podkreślali konieczność krytycznego wyko
rzystywania poszczególnych źródeł informacji, zdobywania wiedzy 
przy pomocy możliwie wielu kanałów informacyjnych i stałego kon
frontowania, weryfikowania płynących z nich informacji. W porów
naniu ze stanem z 1973 roku bardzo istotnie spadło ich zaufanie do 
materiałów dostarczanych przez podległy im aparat. Na czołowych 
miejscach (chociaż większość ankietowanych akcentowała nieporów-
nywalność poszczególnych źródeł informacji, ich różnorodną przy
datność w zależności do określonych problemów) pośród istotnych 
źródeł informacji lokowano dane zdobywane w czasie bezpośrednich 
spotkań ze społeczeństwem, wizyty w terenie, zapoznawania się 



z opiniami ciał społecznych. Nigdy nie stwierdzono w tych bada
niach takiej postawy, o której pisano w 1973 roku: 

„Respondenci często wychodzą z założenia, że to nie prasa dla 
nich, ale oni dla prasy są podstawowym źródłem informacji; stąd 
też jej rola jako informatora nie jest wysoko oceniana. Respondenci 
uważają, że mają własne, pewniejsze źródła, że są w tym zakresie 
samowystarczalni2". 

3. Do pozytywów prasowej informacji zaliczano jej aktualność 
i wyrażanie przez nią opinii szerszych kręgów społeczeństwa. Za 
zjawisko negatywne uważano brak kompetencji wielu dziennikarzy, 
ich skłonność do dokonywania nieprawomocnych uogólnień jednost
kowych zjawisk i zdarzeń, występującą tendencyjność komentarzy 
i selekcji podawanych informacji, uproszczone, jednopłaszczyznowe 
widzenie opisywanych zjawisk. 

4. Wszyscy ankietowani wykazywali dużą znajomość prasy cen
tralnej i regionalnej — zjawisko przeciwne sygnalizowano w bada
niach z 1973 roku. 

5. Respondenci deklarowali gotowość do udostępniania dziennika
rzom niemal wszystkich informacji (poza danymi objętymi tajem
nicą wojskową, państwową). Równocześnie akcentowano związaną 
z tym potrzebę odpowiedzialności za słowo, konieczność rzetelności 
z ich strony, kompetencji i świadomości, jaką rolę mogą odegrać 
pewne informacje wprowadzone w społeczny obieg. Zarazem rzuca 
się w oczy większa dojrzałość obecnych władz, jeśli chodzi o ich 
stosunek do źródeł informacji, pojmowania funkcji i obowiązków 
prasy, rozumienia zasad jej działalności. 

2 Tamże, s. 46. 
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WŁADYSŁAW TYRAŃSKI 

NIEDOCIĄGNIĘCIA 
CZYTELNICZYCH ANKIET PRASOWYCH 

W 1963 roku ukazał się w Zeszytach Prasoznawczych ar tykuł 
Jacka Adolfa pod znamiennym tytułem „Niebezpieczeństwa 

redakcyjnych ankiet" \ Autor zaniepokojony wzrastającą liczbą an
kiet czytelniczych publikowanych przez różne gazety starał się po
kazać ograniczenia tej formy badania opinii czytelników o piśmie 
oraz najgroźniejsze i najczęściej popełniane przy tej okazji błędy 
metodologiczne. Dał też kilka porad dotyczących właściwego kon
struowania ankiety czytelniczej i właściwej interpretacji jej wyni
ków. Od tej pory minęło sporo czasu. Ankiety czytelnicze publiko
wane są nadal na łamach różnych pism. Czym zatem powinny się 
kierować redakcje przy ich opracowywaniu? Czemu te ankiety po
winny służyć? Są to nadal aktualne pytania. Wymagają one odpo
wiedzi tym bardziej, że — jak pokazuje praktyka — redakcje ogła
szające ankiety niezbyt skwapliwie starają się unikać raz już wy
tkniętych im błędów. 

W roku 1979 i 1980 ankiety takie ogłosiło 5 tygodników: Polityka, 
Zycie Literackie, Walka Młodych, Żołnierz Polski i Radar. Przyj
rzyjmy się tym ankietom 2. Ponieważ najlepiej uczymy się na błę
dach, nie będę omawiał zalet wszystkich kwestionariuszy — skon
centruję się raczej na ich niedociągnięciach. 

Ekonomia wysiłku 

Wydaje się, że w fazie projektowania ankiety redakcje zbyt czę
sto zapominają, o ekonomii wysiłku. Wymaga to postawienia się 
w poczwórnej roli: interpretatora zebranych dzięki ankiecie danych, 
opracowującego jej wyniki, odpowiadającego na zaw7arte w niej py
tania i wreszcie pytającego. Każda z wymienionych ról powinna 
1 N r 1/2, s. 111—117. 
2 Ankieta do czytelników, Polityka nr 9, 3 III 1979, Ankie ta do czyte lników, 
Zycie Literackie nr 47, 23X1 1980 i nr 49, 7 XII 1980; Czytelnicy o tygodniku 
Walka Młodych, Walka Młodych nr 2, 141 1979; Jaki jesteś czytelniku, Żoł
nierz Polski nr 34, 24 VIII 1980; Ankieta Radaru, Radar nr 2, II 1980. 



sprzyjać takiemu ustawieniu ankiety, aby osiągnąć maksymalne 
efekty przy minimalnym wysiłku. Żadna jednak nie powinna uzy
skiwać prymatu kosztem pozostałych. Jest to niestety jeden z pod
stawowych błędów popełnianych przez redakcje. Okazuje się bo
wiem, że autorzy ankiet, które poddano analizie, wydatnie minima
lizując swój wysiłek w roli zadającego pytania, niewspółmiernie 
zwiększają go w trzech pozostałych. W najtrudniejszym położeniu 
stawiają jednak interpretatora danych zebranych w wyniku ankiety. 

Interpretacja statyczna 

Wydaje się, że główną ideą ankiety redakcyjnej powinien być 
schemat porządkujący uzyskany materiał w ciąg informacji o tym, 
jakie pismo „było", jakie „jest" i jakie — zdaniem czytelników — 
;,powinno być". W analizowanych kwestionariuszach dostrzegamy 
wyraźny prymat teraźniejszości nad przeszłością i przyszłością pi
sma. W obszernej ankiecie Polityki jedynie 2 pytania dotyczą tego, 
jakie pismo było: czy pismo utrzymało, obniżyło, poprawiło poziom 
i czy w 22-letniej historii Polityki istnieje zgodność między zapo
wiedziami redaktorów z początku istnienia i rozwoju a realizacją 
w praktyce (czy pismo było wierne sobie). Tylko jedno pytanie mó
wi o tym, jakie pismo powinno być: „Jakich tematów i spraw brak 
w naszym piśmie (prosimy o propozycje artykułów)". Walka Mło
dych odwraca omawiane proporcje. Daje jedno pytanie odnoszące 
się do tego, jakie pismo było w przeszłości: „Czy uważasz, że w osta
tnich trzech latach Walka Młodych stała się ciekawsza, mniej in
teresująca, nie widzę zmian?" oraz trzy pytania mówiące, jakie pi
smo być powinno: „Chciałbyś, aby w Walce Młodych było więcej 
artykułów niż obecnie, ale krótszych; mniej artykułów, ale obszer
niejszych i wyczerpujących temat; mniej artykułów, a więcej zdjęć 
i fotoreportaży?", „Jakie są Twoje propozycje do dyskusji na ła
mach Walki Młodych?" i „Czy możesz podpowiedzieć nowy adres 
dla wyjazdu dziennikarza, reportera Walki Młodych i temat dla 
problemowych, krytycznych wystąpień?" W ankiecie Radaru tylko 
jedno pytanie mówi, jakie pismo było: „W ciągu ostatnich dwu, 
trzech lat poziom Radaru obniżył się, nie zmienił się, podniósł się?" 
i jedno, jakie ma być: ,,Co w Radarze jest niepotrzebne, należało by 
rozwinąć, można wprowadzić nowego?" W kwestionariuszach Życia 
Literackiego i Żołnierza Polskiego nie ma natomiast w ogóle pytań 
odnoszących się do przeszłości tych pism, są jedynie pytania o ich 
przyszłość. W ankiecie Życia Literackiego odnajdujemy dwa takie 
pytania: „Jaka problematyka powinna dominować w naszym pi-
mie?" i „Czy przy szczupłej objętości pisma należy unowocześnić 
jego szatę graficzną kosztem zamieszczanych tekstów?" W ankiecie 
Żołnierza Polskiego jest tylko jedno pytanie dotyczące przyszłości: 
„Czy masz własne propozycje tematów, które chciałbyś widzieć 
w naszym piśmie (jeśli tak, napisz o czym .chciałbyś przeczytać)?" 
W zebranych kwestionariuszach nacisk położony został głównie na 
to, jakie pismo jest w danej chwili. Me stwarza to najlepszych 
podstaw do przeprowadzenia wartościowej interpretacji ukazującej 



pismo w perspektywie. W dodatku w żadnej z badanych ankiet nie 
poddano oddzielnie pod ocenę przyszłego i przeszłego kształtu pisma 
od strony jego zawartości, form przekazu oraz jego szaty graficznej. 

Nieprecyzyjne kryteria ocen 

Ten sam błąd dostrzec można w pytaniach poświęconych ogólnej 
ocenie aktualnego kształtu pisma. Gdy czytelnicy dokonują takiej 
oceny, to właściwie nie wiadomo, czego ona dotyczy — ilości zamie
szczanych materiałów, ich poziomu dziennikarskiego, aktualności, 
dostępności czy atrakcyjności czytelniczej. Jest to bardzo istotne 
rozróżnienie. Niezastosowanie go udaremnia najwartościowszą 
z prasoznawczego punktu widzenia interpretację najbardziej obszer
nej i — jak się zdaje — najważniejszej dla redakcji części kwestio
nariuszy. Aż w trzech z badanych ankiet pojawiło się pytanie o to, 
jaka problematyka jest w piśmie najlepiej i najgorzej prezento
wana. Z otrzymanych odpowiedzi dowiemy się, że istotnie można 
by wskazać taką problematykę. Wobec braku jasno sprecyzowanych 
kryteriów oceny nie bardzo jednak wiadomo, jak to interpreto
wać — innymi słowy, co sprawia, że jedna problematyka uznawana 
jest przez czytelników za lepszą, a inna za gorszą. Nieśmiałą próbę 
rozróżnienia wspomnianych kryteriów oceny zastosowano jedynie 
w kwestionariuszach Walki Młodych i Żołnierza Polskiego. Walka 
Młodych zapytuje: ,,Czy uważasz, że Walka Młodych jako pismo 
młodzieżowe jest w całości atrakcyjna i interesująca, zbyt poważ
na, poszczególne artykuły cechuje zbyt wielkie zróżnicowanie, zda
rzają się artykuły, których nie sposób przeczytać i zrozumieć?" 
Żołnierz Polski pyta natomiast: „Co sądzisz o naszych publikacjach, 
czy są pisane językiem wystarczająco zrozumiałym (tak, nie), czy 
są interesujące (w większości tak, tylko niektóre, mało interesują
ce)?" Wydaje się, że schemat, na którym zbudowano oba te pytania, 
można by zastosować do każdej tematyki składającej się na profil 
danego tytułu. Ślady omawianego rozróżnienia spotykamy także 
w ankietach Życia Literackiego i Polityki. Wydaje się bowiem, iż 
w pytaniu Życia: ,,Czy dostatecznie i trafnie odzwierciedlamy ak
tualną rzeczywistość?" — „dostatecznie" odnosi się raczej do ilości 
prezentowanych materiałów, a „trafnie" do ich poziomu. Podobnie 
w pytaniu Polityki: ,,Czy nadążamy za wydarzeniami, dostatecznie 
odzwierciedlamy to, co się dzieje w kraju?""— pierwsza jego część 
odnosi się raczej do aktualności materiałów dziennikarskich, a dru
ga do ich ilości. Po tych pytaniach w obu ankietach nie zostawiono 
jednak miejsca na podwójną odpowiedź i możemy się tylko domy
ślać, do którego członu pytania będzie się ona odnosić bardziej, a do 
którego mniej. 

Odpisywanie pytań 

Nawet pobieżna analiza kwestionariuszy Życia Literackiego i Wal
ki Młodych dowodzi, iż były one wzorowane na opublikowanej 
wcześniej ankiecie Polityki. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby 



wspomniane redakcje przejęły tylko wzory dobre. Niestety tak się 
nie stało. Obie redakcje nie przejęły bowiem idei ankiety Polityki, 
lecz ograniczyły się do przepisania z niej niektórych tylko pytań lub 
innego ich sformułowania. Pozostałe pytania wymyślono i dodano 
do poprzednich. W efekcie wyprodukowano dwa dość przypadkowe 
zestawy pytań nie zawsze wynikających z siebie logicznie i formal
nie. Powtórzono też przy okazji błędy, jakie zawierały przepisane 
pytania. 

Prześledźmy to na dwóch pierwszych pytaniach otwierających 
ankiety Polityki i Życia Literackiego. Obie redakcje popełniły bo
wiem ten sam błąd. Polega on na złej kolejności pytań, która po
winna być odwrotna niż zastosowana. Dopiero bowiem pytania В 
z Polityki: „Jaka problematyka jest najlepiej, a jaka najgorzej opra
cowana i prezentowana w naszym piśmie?" i 2 z Życia: ,,Jaka pro
blematyka powinna dominować w naszym piśmie?" wymieniają 
przykłady problematyki o której mówi się w pierwszych pytaniach 
obu ankiet: ,,Jaka problematyka najbardziej interesuje pana(ią) 
w Polityce?" ,,Jaka problematyka prezentowana jest w Życiu Li
terackim najlepiej i najsłabiej?" Na skutek tej wadliwej kolejności 
w odpowiedzi na pytanie pierwsze respondenci wymieniać mogą 
nie problemy, lecz wąskie, konkretne tematy, które w Polityce są 
dla nich najbardziej interesujące, a w Życiu Literackim najlepiej 
lub najgorzej prezentowane. Interpretujący ankietę nie dowie się 
jednak, czy pojawienie się w odpowiedzi na to pytanie jakiegoś wą
skiego tematu jest równoznaczne z oceną całej problematyki, do 
której można go zaklasyfikować. Uniknęłoby się tego, gdyby kolej
ność pierwszego i drugiego pytania z obu ankiet była odwrotna. 
Wówczas przy pytaniu pierwszym, wymieniającym problematykę 
składającą się na profil pisma, powinno się zapewnić respondentom 
możliwość zaznaczenia, czy ich odpowiedź dotyczy całej problema
tyki, czy też ewentualnie tylko jakiegoś wąskiego, wymienianego 
przez nich tematu. Powinno się też koniecznie podać, czy z przed
stawionych przez redakcję przykładów wybrać należy tylko jedną 
problematykę, czy też można kilka. W drugim przypadku należało
by obmyślić sposób na zaznaczenie, do której odpowiedzi respon
dent przywiązuje większe, a do której mniejsze znaczenie. Najlepszą 
wersją instrukcji do tego pytania byłaby prośba o podkreślenie jed
nej problematyki głównej i zaznaczenie dowolnej ilości dodatko
wych.. Przy pytaniu drugim natomiast, o najbardziej interesującą 
problematykę lub najlepiej i najgorzej prezentowaną na łamach pi
sma, powinno się prosić o wybranie z podanych już w pytaniu 
pierwszym problemów tylko jednego. Jeżeli jednak respondent 
chciałby zawęzić swoją odpowiedź w ramach tej problematyki, któ
rą wybrał, powinien obok niej wpisać temat uściślający jego odpo
wiedź. Przy obu pytaniach można by też prosić czytelników o krót
kie uzasadnienia dawanych odpowiedzi. 



Nawarstwianie się błędów 

Praktyka bezmyślnego przepisywania pytań z innych ankiet po
woduje nawarstwianie się błędów. Oto w ankiecie Polityki mamy 
takie pytanie: „które ze stałych pozycji czyta pan(i)?" z trzema moż
liwościami odpowiedzi: czytam — 1, nie czytam — 2, przeglą
dam — 3. Podobne pytanie zadało Życie Literackie: „Które ze sta
łych pozycji czytasz najchętniej?", dało po nim jednak tylko dwie 
możliwości odpowiedzi: czytam — 1 i nie czytam — 2. Wynika z te
go, że redakcja Życia w ogóle nie zdawała sobie sprawy, jakie kon
sekwencje pociągnie za sobą ta drobna na pozór korekta. Otóż 
przedstawione czytelnikowi dwie propozycje odpowiedzi ,,czytam" — 
„nie czytam" zmieniają sens zadanego czytelnikowi pytania w ten 
sposób, jakby chodziło o to, czy wymienione pozycje są w ogóle 
przez niego czytane, czy nie. Taki był rzeczywiście pierwotny sens 
pytania, na którym się wzorowano. Pytania tego jednakże nie prze
jęto, jak widzieliśmy, dosłownie, gdyż w ankiecie Polityki chodzi 
o pozycje w o g ó l e czytane, a w ankiecie Życie o pozycje czyta
ne n a j c h ę t n i e j . Z tego właśnie wzięła się stwierdzona rozbież
ność między sensem zadanego przez redakcję Życia pytania i przy
pisanymi do niego propozycjami odpowiedzi. Jak zatem interpreto
wać otrzymane od respondentów odpowiedzi na to pytanie? Nie bar
dzo wiadomo. Na tym jednak nie koniec. Popełniwszy jeden poważ
ny błąd Życie brnie dalej i sugerując się wspomnianym pytaniem 
z ankiety Polityki, przejmuje — tym razem wiernie — niepotrzeb
nie zagmatwany system notacji odpowiedzi do tego pytania. Czyni 
to zresztą także Walka Młodych. Jak pamiętamy, w pytaniu Polity
ki respondenci mieli odpowiedzieć, które z wymienionych pozycji 
są przez nich: czytane — 1, nie czytane — 2, lub przeglądane — 3. 
Przy każdej pozycji należało wpisać odpowiednią cyfrę w jednej 
z trzech kolumn właściwego wiersza. Przecież w zupełności wystar
czyłaby jedna kolumna, gdyż odpowiedzi są alternatywne i pierw
sza odpowiedź wyklucza dwie pozostałe. Zastosowany system nota
cji spowoduje na pewno wiele pomyłek polegających na wpisywa
niu cyfr w nieodpowiednie miejsca. Można tego uniknąć przez za
stosowanie w ankietach Polityki i Walki Młodych jednej kolumny 
cyfr zamiast trzech. W ankiecie Życia Literackiego całą sprawę moż
na uprościć jeszcze bardziej. Trzeba by całkowicie zrezygnować' 
z zupełnie niepotrzebnego w tym przypadku zapisu cyfrowego i dać 
instrukcję, aby respondenci podkreślili najchętniej czytaną przez 
nich pozycję. To najprostsze rozwiązanie znane było autorom ankie
ty Życia, gdyż zastosowali je zaraz w pytaniu następnym. Dlaczego 
jednak nie zrobili tego w poprzednim? Prawdopodobnie zasugero
wali się zbytnio odpowiednim pytaniem z ankiety Polityki, na któ
rej się wzorowali. 

Niebezpieczeństwo „łowców" nagród 

Jak powiedzieliśmy, wzorowanie się na innych ankietach nie by
łoby złe, gdyby przejmowano przede wszystkim wzory dobre. Tak 



się jednak złożyło, że wzorowane na kwestionariuszu Polityki an
kiety Życia Literackiego i Walki Młodych powtórzyły prawie wszy
stkie błędy Polityki zapominając o przejęciu tego, co było w niej 
dobre. W odróżnieniu od Polityki pierwszym potknięciem tych an
kiet była obietnica uczyniona we wstępie, iż między czytelników, 
którzy wezmą udział w ogłoszonym przedsięwzięciu, rozlosuje się 
nagrody. Słusznie nie czyni tego Polityka, gdyż ta niewinna z pozo
ru obietnica niezbyt korzystnie odbija się na interpretacji wyników 
ankiety. Bardziej skłania bowiem do jej wypełnienia i wysłania nie 
przeciętnych odbiorców pisma, lecz osoby liczące na nagrodę. Kon
sekwencją tego może być fakt, iż oprócz opinii pochodzących od 
czytelników znających pismo znajdą się też opinie od przypadko
wych, nie znających wcale pisma „łowców" nagród. Jeśli zaś — 
tak jak w ankiecie Walki Młodych — warunkiem dopuszczenia do 
losowania nagród będzie obszerność wypowiedzi, należy się spodzie
wać, iż odpowiedzi osób liczących na nagrodę będą nawet dłuższe 
od pozostałych. Można też — tak jak Żołnierz Polski — dawać na
grody za wypowiedzi najbardziej „interesujące". W odczuciu czy
telników pragnących zdobyć te nagrody wypowiedziami takimi bę
dą elaboraty nie koniecznie mówiące o piśmie prawdę, lecz konie
cznie mówiące dobrze o jego redakcji. Odpowiadających i superla
tywów będzie oczywiście tym więcej im wyższa będzie wartość na
gród. Gdybyśmy chociaż w przybliżeniu wiedzieli, ilu i jakie kate
gorie respondentów udzielały odpowiedzi kierując się nadzieją wy
losowania nagrody, można by przyjąć na to odpowiednią poprawkę. 
Informacja taka jest jednak praktycznie nie do zdobycia. Nie należy 
zatem pochopnie obiecywać nagród, nawet jeżeli w przekonaniu re
dakcji zwiększa to powodzenie ankiety wśród czytelników. Prowa
dzi to bowiem równocześnie do zafałszowania wyników bez możli
wości skorygo'wania błędu. Lepiej też, jak sądzę, otrzymać mniej 
odpowiedzi, ale za to pewniejszych. Chyba, że miarą wartości an
kiety ma być sama liczba odpowiadających. W takim układzie naj
lepszy okaże się zapewne kwestionariusz Żołnierza Polskiego, któ
ry przeznacza do rozlosowania między uczestników ankiety magne
tofon stereofoniczny, takież radio oraz telewizor turystyczny. Trze
ba jednak pamiętać, że możliwy do osiągnięcia dzięki temu sukces 
„ilościowy" wcale nie potwierdzi wartości samej ankiety, lecz co 
najwyżej atrakcyjność zaoferowanych czytelnikom nagród za jej 
wypełnienie. 

Brak wykorzystania danych z badań OBP 

Jak się jednak okazuje, z nagrodą czy bez niej, grupa osób, na 
których odpowiedziach się opieramy, wyłoniona jest z całej publi
czności danego tytułu w sposób niereprezentatywny. Stopień repre
zentatywności grupy biorącej udział w ankiecie w stosunku do ca
łej publiczności ogłaszającego ją tytułu da się jednak określić i to 
przy pomocy wyników sondaży zrealizowanych już w Ośrodku Ba
dań Prasoznawczych. Pozwalają one określić rozległość czytelnic
twa poszczególnych tytułów prasowych. W latach 1974, 1977 i 1980 



sondowano po kilka tysięcy osób, które stanowiły reprezentacyjną 
próbę ludności naszego kraju. Respondentów pytano m. in. o to, 
jakie tytuły czytają. Poznano w ten sposób liczebność i cechy osób 
zaliczających się do czytelników danego pisma — czyli zasięg 
i strukturę jego publiczności. Porównanie społeczno-demograficz
nych cech tej publiczności z takimi samymi danymi o osobach bio
rących udział w ankiecie czytelniczej pozwala określić, w jakim 
stopniu skład grupy ankietowanych odbiega oct składu publiczności 
czytającej dane pismo. Zaistniałe różnice można wyrazić liczbowo. 
Stwierdzamy wtedy tzw. „nadreprezentację" lub „niedoreprezento-
wanie" jakiejś cechy, tzn. różnicę między ujętymi procentowo rea
lizacjami tej cechy w strukturze publiczności pisma i w strukturze 
grupy czytelników biorących udział w ankiecie. Innymi słowy do
wiadujemy się, jakie cechy wystąpiły częściej lub rzadziej wśród 
ankietowanych niż wśród całej publiczności danego tytułu. Informa
cja taka jest bezcenna przy interpretacji wyników. Są one, jak po
wiedziano, zebrane metodą nierepreze.ntacyjną, a więc warunkiem 
ich poprawnego zinterpretowania będzie odnoszenie możliwych 
uogólnień tylko do określonych kategorii czytelników, od których 
nadeszły odpowiedzi, a nie do wszystkich odbiorców pisma. Na te 
właśnie kategorie respondentów wskazują „nadreprezentację". Je
śli na przykład wśród ankietowanych stwierdzamy wyraźną „nad
reprezentację" uczniów, oczywiste będzie, że zebranych opinii nie 
możemy przypisać całej publiczności pisma lecz jedynie uczniom, 
których nadmierna liczba spowodowała zafałszowanie opinii. Widać 
zatem, jak cenna jest informacja o występujących w grupie ankie
towanych „nadreprezentacjach" względem całej publiczności pisma. 
Autorzy analizowanych ankiet nie starali się jednak wcale, aby ta
ką informację zdobyć. Jest to bowiem możliwe tylko pod warun
kiem, że dane o ankietowanych będą w pełni porównywalne z ce
chami społeczno-demograficznymi uwzględnionymi w sondażach 
OBP. W analizowanych ankietach zbieżności takiej jednak nie ma 
Różnice występują m. in. przy tak ważnych cechach jak wiek, miej
sce zamieszkania i wykształcenie. 

Słabe rozeznanie w zawartości pisma 

Redakcje nie dbają również o to, aby w pytaniach zamkniętych 
oceniających zawartość pisma dać wyczerpującą listę ocenianych 
elementów. I tak na przykład Polityka w pytaniu: „Jaka problema
tyka jest najlepiej a jaka najgorzej opracowana i prezentowana 
w naszym piśmie?" wymienia: problematykę społeczną, ekonomicz
ną, kulturalną, naukową, historyczną i zagraniczną. Nie wymienia 
natomiast deklarowanej przecież w tytule problematyki politycznej, 
która powinna się chyba znaleźć na pierwszym miejscu wśród wy
mienionych, tak jak problematyka literacka znalazła się na pierw
szym miejscu w podobnym pytaniu z ankiety Życia Literackiego, 
Redakcja Życia wykazała więc większe rozeznanie co do swojego 
profilu, co i tak nie uchroniło jej od innego błędu. Posłużyła się ona 
mianowicie mało precyzyjnymi zbitkami pojęciowymi, łącząc od-



dzielne w zasadzie tematyki: kulturalną i artystyczną w jedną pro
blematykę kulturalno-artystyczną. Podobnie tematyki: społeczną 
i polityczną połączono w jedną problematykę społeczno-polityczną. 
W tej sytuacji tylko niektórzy czytelnicy zaznaczą, iż dawane przez 
nich odpowiedzi odnosić się będą nie do całości tak oznaczonej pro
blematyki, lecz tylko do jednego z jej członków. Można jednak 
przypuszczać, że wielu z nich, oceniając właśnie jeden z wymienio
nych członów, nie zaznaczy tego. Dana ocena będzie się zatem od
nosiła do jednego członu, a przez opracowującego ankietę przypi
sana zostanie obu. Wygląda na to, że redakcje dość słabo orientują 
się w zawartości wydawanych przez siebie pism. Gdy uważniej 
przyjrzymy się pytaniom o najbardziej poczytne rubryki, okaże się, 
iż w niektórych ankietach nie wymieniono w nich co najmniej k i l 
ku pozycji. Polityka zapomniała na przykład o rubrykach rysunko
wych Kobylińskiego i Mleczki, rubryce „Bez komentarzy" i „Spod 
lady". Życie Literackie nie wymienia takich swoich rubryk jak 
„Muzyka", „Teatr", „Film", „Korespondencja", „Nowości nadesła
ne". W ten sposób plebiscyt na najpoczytniejszą rubrykę w piśmie 
przekształca się w plebiscyt na najpoczytniejszą rubrykę, ale wśród 
wymienionych w ankiecie. Można by w tym dopatrzyć się nieuświa
domionej być może tendencji do eliminowania z ankiety tych ru
bryk, które redakcja uznaje za mało ważne lub mniej wartościowe. 
Musimy jednak pamiętać, że zasadniczym celem ankiety jest uzy
skanie oceny pisma od jego czytelników, a nie od jego redakcji. 

Ukryte założenia 

Czasami jednak redakcje chcą przez ankietę uzyskać tylko to, aby 
czytelnicy potwierdzili powzięte przez nie już wcześniej sądy. Sta
wiają wtedy czytelnika przed koniecznością ograniczonego wyboru, 
sugerując mu odpowiedzi, których nie udzieliłby, mając wybór swo
bodny. Chodzi m. in. o pytania zaczynające się od słów jaka?, jaki?, 
jakie? Wydaje się, że przynajmniej część z nich powinno się poprze
dzić pytaniem: czy? Weźmy na przykład pytanie Życia Literackie
go: „Jaka problematyka powinna dominować w naszym piśmie?" 
Czyż nie należałoby go poprzedzić pytaniem o to, czy w Życiu ma 
w ogóle jakaś tematyka dominować i czy ma to być jedna tematy
ka, czy też kilka równorzędnych? Widać zatem, jak przyjęte a prio
ri założenie, że w piśmie ma coś dominować, zostanie bezwiednie 
potwierdzone przez czytelników. Odpowiedzą oni bowiem tylko na 
drugią część pytania właściwego, akceptując milcząco brak jego 
pierwszej części. Gdyby jednak tę pierwszą część pytania zadano, 
redakcja mogłaby nie uzyskać od czytelników potwierdzenia wła
snego zdania o piśmie. Obawa ta najjaskrawiej wystąpiła w innym 
pytaniu Życia. Brzmi ono: „Czy uważa pani(pan), że przy szczu
płej objętości pisma (niewielka ilość kolumn, mały format) oraz 
lichym papierze należy unowocześnić szatę graficzną (duże zdjęcia, 
reprodukcje grafiki, większe tytuły) kosztem ilości zamieszczanych 
tekstów?" Sugestia zawarta w tym sformułowaniu jest podwójna, 
a nawet potrójna. Odpowiadającemu sugeruje się, po pierwsze, iż 



unowocześnienie szaty graficznej musi polegać na zwiększeniu na 
nią powierzchni, po drugie, że to zwiększenie musi dokonać się kosz_ 
tern zamieszczanych tekstów i po trzecie, że nie ma po co tak uno
wocześniać szaty graficznej pisma, bo i tak ma ono małą objętość 
i format, a w dodatku wydawane jest na lichym papierze. Bez tru
du można przewidzieć, że czytelnicy Życia Literackiego nie zaak
ceptują takiego ,.unowocześnienia". Pytanie to bowiem sformuło
wane prawidłowo powinno brzmieć inaczej, a mianowicie: czy obec
na szata graficzna pisma odpowiada czytelnikom, a jeżeli nie, to na 
czym powinny polegać zmiany w tej dziedzinie i czy te ewentualne 
zmiany można wprowadzić kosztem zmniejszenia powierzchni tek
stów? N'iby to samo, ale jednak co innego. 

Utrudnienia w udzielaniu odpowiedzi 

Prawidłowo zadane pytanie musi być sformułowane tak, aby nie 
wzbudzało żadnych wątpliwości. Mogą one bowiem utrudnić o d p o 
wiadającemu zadanie. Poważne rozterki może mieć większość czy
telników Polityki pragnących odpowiedzieć na takie jej pytanie: 
,,Czy w 22-letniej historii Polityki istnieje zgodność między zapo
wiedziami redaktorów z początku istnienia i rozwoju a realizacją 
w praktyce (czy pismo było wierne sobie)?" Z treści pytania wyni
k a , że odpowiadać na nie mogą tylko czytelnicy z 22-letnim stażem, 
gdyż jedynie oni — przynajmniej teoretycznie — znają jego całą 
historię. Tego jednak wyraźnie nie zaznaczono i naturalną koleją 
rzeczy każdy respondent o mniejszym stażu czytelniczym mógłby 
mieć wątpliwości, czy powinien na to pytanie odpowiadać, czy nie. 
Wątpliwości owe mogą być duże, gdyż ocena, o którą prosi redak
cja, wcale nie musi odnosić się do całej historii pisma, lecz może 
dotyczyć na przykład ostatnich 5 czy 10 lat. I z pewnością wiele 
ocen uzyskanych w odpowiedzi na to pytanie dotyczyć będzie od
cinka czasowego równego stażowi czytelniczemu respondenta, krót
szego jednak niż owe 22 lata. Spowoduje to zafałszowanie wyników, 
gdyż oceny te — zgodnie z treścią pytania — przypisane zostaną 
czytelnikom najstarszym. Chcąc tego uniknąć należałoby mówić nie 
o całej 22-letniej historii pisma, lecz jedynie o tym okresie, którego 
może dotyczyć ocena potencjalnego respondenta. Okres ten powi
nien być wyszczególniony przez odpowiadającego. Prawo udzielenia 
odpowiedzi na to pytanie powinno być otwarcie zagwarantowane 
wszystkim, a nie tylko najstarszym czytelnikom, co wymaga prze-
formułowania pytania. Należałoby jednak poprosić o informację, 
czŷ  respondentowi znane są zapowiedzi redakcji z początku istnie
nia pisma, czy też kieruje się tylko własnym wyobrażeniem o tych 
założeniach. Ta ilość uwag. uzmysławia chyba dostatecznie, ile wąt
pliwości może wzbudzić w czytelniku omawiane pytanie i jak wiele 
kłopotu może sprawić mu udzielenie na nie odpowiedzi. Kłopoty 
z odpowiedzią może mieć każdy czytelnik przy innym pytaniu z a n 
kiety Polityki: „Jakie poglądy prezentowane n a łamach pisma s ą 
panu(i) szczególnie bliskie, a które z nich wywołują pana ( i ) s p r z e 
ciw?" Zaproponowano po nim dwie możliwości odpowiedzi: „podzie-



lam" oraz „wywołują mój sprzeciw". Pierwsza możliwość budzi jed
nak zastrzeżenia, gdyż sens odpowiedzi ,,podzielam poglądy" nie jest 
identyczny z sensem odpowiedzi „poglądy są mi bliskie". Podobny 
błąd popełniła Walka Młodych pytając: „Czy uważasz, że w ostat
nich trzech latach Walka Młodych stała się ciekawsza, mniej inte
resująca, nie widzę zmian? „ciekawsza" bowiem nie jest tożsame 
z „interesująca". Różnica między podanymi sformułowaniami nie 
jest co prawda wielka, lecz jakakolwiek, nawet mała różnica, jest 
w tych dwóch przypadkach .nieuzasadniona. W pytaniu Polityki 
w pierwszej propozycji odpowiedzi można było przecież zamiast 
„podzielam" dać ,,są mi szczególnie bliskie" lub też słowa „podzie
lam" użyć zarówno w pytaniu, jak i w propozycji odpowiedzi na 
nie. Podobnie w pytaniu Walki Młodych można się było zapytać, 
czy pismo stało się bardziej lub mniej „ciekawe" albo bardziej lub 
mniej „interesujące". Nie byłoby wówczas dostrzeżonej rozbieżno
ści i w czytelniku nie rodziłaby się wątpliwość, że o co innego się 
go pyta, a na co innego udziela odpowiedzi. W przypadku Polityki 
i Walki Młodych wątpliwość ta nie jest może tak zasadna jak 
w przypadku omawianego wcześniej pytania z Życia Literackiego, 
przy którym przedstawione propozycje odpowiedzi całkowicie prze
inaczają sens pytania. 

Wadliwe instrukcje 

Utrudnienia w udzielaniu odpowiedzi stwarzają również wadliwie 
sformułowane i źle rozmieszczone instrukcje. Ich główną wadą jest 
za mała szczegółowość. Zycie Literackie na przykład w pytaniu o to, 
co jest najchętniej czytane na jego łamach, daje instrukcję: prosi
my podkreślić. Nie jest to instrukcja zła, ale mogłaby być o wiele 
lepsza. Aby tak było, należałoby ją rozszerzyć i powiedzieć, czy 
podkreślić trzeba jedną, czy kilka pozycji oraz zaznaczyć, czy 
w przypadku kilku podkreśleń wszystkie będą traktowane jako rów
norzędne czy nie. W ankietach pozostałych pism prawie w ogóle 
nie mówi się o sposobach udzielania odpowiedzi. W wielu wypad
kach odpowiadający musi się po prostu domyślać, jak to zrobić. 
Zycie, choć zamieszcza instrukcje, nie daje ich zaraz po pytaniach, 
lecz na samym końcu, po wszystkich propozycjach odpowiedzi. 
Komplikuje też dodatkowo sprawę, gdyż w jednym pytaniu czytel
nicy proszeni są o podkreślenie odpowiedzi właściwej, w innym zaś 
o skreślenie pozycji „niepotrzebnych". Należałoby, jak sądzę, zasto
sować sposób pierwszy i tego się już trzymać do końca. W prze
ciwnym wypadku czytelnicy niepotrzebnie tracą czas na rozszyfro
wywanie zmieniających się instrukcji i zmianę sposobu dawania od
powiedzi. Zmiana instrukcji z pytania na pytanie, zwłaszcza gdy 
jest ona podana nie bezpośrednio po pytaniu, lecz po wszystkich 
propozycjach odpowiedzi, może spowodować również błędy wyni
kające z zastosowania instrukcji poprzedniej do pytania następnego. 



NIEDOCIĄGNIĘCIA ANKIET C Z Y T E L N I C Z Y C H 

Błędy techniczne, niedopatrzenia 4i błędy „szkolne" 

Do innych błędów technicznych" popełnionych w analizowanych 
kwestionariuszach zaliczyć należy omawiane już niepotrzebnie 
skomplikowane systemy notacji odpowiedzi, a także niezbyt fortun
ne sposoby udzielania odpowiedzi na pytania zamknięte. Zastrzeże
nia od strony technicznej budzą również rozwiązania zastosowane 
w pytaniach otwartych. Na wypowiedzi czytelników pozostawiono 
zbyt mało miejsca. Apele o te wypowiedzi aż trudno czasami trak
tować poważnie. Żołnierz Polski po pytaniu: „Czy masz własne pro
pozycje tematów, które chciałbyś widzieć w naszym piśmie (jeśli 
tak, napisz o czym chciałbyś przeczytać)?" zostawia na odpowiedź 
niecałą linijkę. Nadzieja, że czytelnicy dołączą do ankiety osobne 
kartki z podwiedziami, jest liczeniem na nadmiar dobrej woli z ich 
strony lub grafomanię. 

W analizowanych ankietach spokać można również niedociągnię
cia wynikające ze zwykłych niedopatrzeń. Na przykład Zycie Lite
rackie nie umieściło prośby o informację mówiącą o płci respon
denta. Jedynym wyjściem dla opracowującego tę ankietę jest próba 
ustalenia płci respondenta z danych personalnych ankietowanego. 
Me jest to jednak łatwe, gdyż zgodnie z zaleceniem redakcji — nie 
wszystkie ankiety muszą być podpisane, a poza tym drukowana 
dwukrotnie ankieta Życia ma dwie wersje. Pierwsza zamieszczona 
została w numerze 47/1980 i nie zawiera rubryki przeznaczonej na 
dane personalne odpowiadającego (imię, nazwisko, adres). Druga 
wersja ankiety opublikowana w numerze 49/1980 ma taką rubrykę. 
Ankieta Polityki także nie zamieszcza wspomnianej rubryki, choć 
we wstępie redakcja zapowiada, że kwestionariusz może być pod
pisany. Nie jest to może takie istotne, ale skoro mówi się, że ankie
ta może być podpisana, to powinno się przeznaczyć na to odpowied
nie miejsce. 

Autorzy ankiety popełniają wreszcie błędy „szkolne". Chodzi 
o nierozdzielne oznaczenie przedziałów wieku. Polityka wymienia 
klasy do 20 lat i 20—30 lat, Życie Literackie do 20 lat i 20—40 lat. 
Walka Młodych 25—30 lat i 30—40 lat oraz Żołnierz Polski do 
16 lat i 16—19 lat. Tak więc czytelnik mający 20 lat może zaliczyć 
się jednocześnie do dwóch sąsiadujących ze sobą kategorii wieko
wych. 

Podsumowanie 

Tak zatem przedstawiają się słabości ankiet skierowanych do czy
telników przez redakcje pięciu tytułów. Ilość i waga dostrzeżonych 
niedociągnięć mogą wywołać wrażenie, iż przedsięwzięcia te są chy
bione. Byłaby to przesada. Wychwycone błędy mogą co prawda pod
ważać wiarygodność otrzymanych wyników, lecz nie mogą zanego
wać ich całkowicie. Inna sprawa, że przy tym samym nakładzie 
pracy i kosztów moglibyśmy dowiedzieć się znacznie więcej. Uchy
biono więc zasadom ekonomii wysiłku, o której była mowa na po
czątku. Bo jeśli się już ankietę robi, to należałoby ją skonstruować 



tak, żeby otrzymać istotne i rzetelne informacje o piśmie przy za
łożonym z góry najmniejszym wysiłku ze strony jej interpretatora, 
opracowującego jej wyniki, wreszcie ankietowanego, a dopiero na 
samym końcu zadającego pytania. Już podczas planowania ankiety 
redakcja musi postawić się w tych czterech rolach, przestrzegając 
hierarchii, jaką podano. Gdyby tak rzeczywiście było to w przy
padku omawianych ankiet zadbano by może bardziej o to, by stwa
rzały one możliwość interpretacji dynamicznej, a zamieszczone 
w nich pytania wynikały z siebie logicznie i formalnie, były reali
zacją jakiejś sensownej koncepcji. Zadbano by pewnie o to, aby za
miast niepotrzebnie komplikować sposoby dawania odpowiedzi, co 
stwarza problemy zarówno opracowującemu ankietę, jak i odpowia
dającemu na nią, maksymalnie te sposoby uprościć. Nie zadawano 
by też pytań mających potwierdzić przyjęte z góry założenia czy 
też pytań przynoszących informacje połowiczne na skutek użycia 
wadliwych sformułowań. Postarano by ьча również, żeby przy in
terpretacji wyników wykorzystać już przeprowadzone, głównie 
przez O B P , badania nad czytelnictwem prasy. 
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T a ziemia — jakby zamknięta w symbolicznych i pobrzmiewają
cych rebeliami chłopskimi „widłach Sanu i Wisły", ogromnie 

rozdrobniona, przez lata całe nietknięta przemysłem, poprzedzielana 
latyfundiami i dworkami pańskimi — była szczególnym regionem, 
pełnym sprzeczności i kontrastów. Mieszkała w niej ludność 
w ogromnej większości małorolna lub bezrolna, odpływająca cały
mi pokoleniami ,,za chlebem" za granicę, lecz do dziś utrzymująca 
ścisłą więź ze starą ziemią. Ludność bardzo ruchliwa, zadziorna, bo
gata w tradycje ruchów społecznych, począwszy od zorganizowania 
Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie oraz „republiki tarnobrzeskiej" 
i licznych, krwawych strajków chłopskich w okresie międzywojen
nym, a jednocześnie pełna mitów o wyczynach bandyckich „Pani
cza", łańcuckiego Janosika czy niezwykłych czynów bandyckich By
ka i Maczugi. 

To właśnie ta ziemia była kolebką ruchu ludowego przez utwo
rzenie w 1895 roku w Rzeszowie Stronnictwa Ludowego i orygi
nalnych form samokształceniowych- uniwersytetu chłopskiego 
w Gaci, a pod koniec okresu międzywojennego początkiem wielkie
go uprzemysłowienia trójkąta ziem między Wisłą a Sanem, znanego 
jako COP, podczas okupacji zaś groźnym podziemiem niepodległo
ściowym, gdzie wychodziło kilkadziesiąt pism i pisemek wszystkich 
odłamów politycznych. 

I właśnie ta ziemia wydała wielu wybitnych pisarzy postępowych, 
żeby wymienić Juliana Przybosia, Mariana Czuchnowskiego, Stani
sława Piętaka, Tomasza Burka, Jana Wiktora, Jana Bolesława Ożoga 
czy Franciszka Gila, a z młodszych Józefa Lenarta, Wilhelma Macha 
czy Zbigniewa Domine. Wśród nich Franciszek Gil zajmuje pozycję 
szczególną jako reporter pionierskich, oryginalnych prac o wsi rze
szowskiej, a po wojnie spraw morskich i przymorskich. 

Jako syn wiejskiego nauczyciela, urodzony 4 XII 1917 roku i wy
chowany na wsi w Kielnarowej, małej wiosce podrzeszowskiej, był 
głęboko związany z tą ziemią i jej trudnymi problemami, chociaż od 
początku swej twórczości starał się wychodzić poza te zagadnienia, 
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podobnie jak i później, po wojnie w zagadnieniach morskich. Mimo 
pozornej tężyzny fizycznej pozbawiony był odporności i witalizmu 
chłopskiego, a pod koniec życia załamany i ciężko chory na serce. 
Niezwykle wrażliwy i zawsze gotowy do podejmowania dialogu 
i dyskusji, był typowym intelektualistą. Mając 17 lat drukował 
w 1936 roku swój pierwszy artykuł w numerze 22 Kuźni Młodych 
pt. „Walczymy o niezależność gospodarczą Polski", a jeden z jego 
artykułów umieszczonych w tym piśmie, „Hasłokratyzm (parę słów 
o publicystyce szkolnej)", wywołał tak ożywioną dyskusję i napływ 
listów do redakcji, że zainteresowała się nim prasa dla doro
słych \ 

Pobudzony tym próbuje Gil, jeszcze jako uczeń gimnazjalny, kon
taktów z lewicową prasą dla dorosłych, mianowicie z lwowskimi 
Sygnałami i wkrótce staje się jednym z najbliższych współpracow
ników. Swój pierwszy artykuł w tym piśmie pt. „Cezary Baryka, 
rocznik 1917" drukował jeszcze pod pseudonimem „Fastyn Tea Ga
wiński", aby uniknąć szkolnych sankcji2. Później — jako student 
prawa i orientalistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie — 
już pod własnym nazwiskiem (choć niekiedy używał jeszcze róż
nych pseudonimów) opublikował w Sygnałach wiele znakomitych 
jak na swój wiek reportaży i publikacji, m. in. ,,W chłopskim tea
trze" 3, „Uniwersytet ludowy w Gaci"4, „Lisków nieaktualny"5, 
„Teatr gacaków" 

Oprócz reportaży, głównie wiejskich, pisał też recenzje z książek. 
Najciekawsze pod pewnym względem były jego wrażenia z książki 
Jerzego Ostrowskiego „Widły Sanu i Wisły", wydanej w 1938 roku. 
Ostrowski opisywał bowiem w niej, też w formie reportaży, tę sa
mą co i Gil ziemię rzeszowską, podejmując wiele podobnych choć 
inaczej ujętych problemów wsi. 

Nie zapamiętałem wówczas nazwiska Gila i nie zetknąłem się 
z jego pracami. Przeżyłem je natomiast i to głęboko, bo częściowo 
z dużym sprzeciwem, dopiero w 1945 roku, po jego pierwszych re
portażach w Odrodzeniu na temat „Żniwa wielkiej reformy". Wy-

1 Był wówczas uczniem III Gimnazjum im. Batorego we Lwowie i bardzo 
żywo współdziałał, a nawet przewodniczył gimnazjalnemu Kołu Literackie
mu, m. in. z Janem Gerhardem, autorem późniejszych „Łun w Bieszczadach", 
Stanis ławem Kuropatwą, serdecznym przyjacielem, z którym tworzył niero
zerwalną parę koleżeńską. Koledzy nazywali wówczas Gila „Sokratesem" ze 
względu na pewne cechy fizyczne i sposób prowadzenia dyskusji. Z kręgu 
ówczesnych rówieśników Gila w tym gimnazjum wyszło później wielu wy
bitnych pisarzy i naukowców, np. wspomniany już Gerhard, Stanisław Lem, 
Józef Nacht-Prutkowski, Roman St. Ingarden, dzisiejszy profesor Uniwersy
tetu Toruńskiego czy Jerzy Łanowski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. 
(Na podstawie informacji uzyskanych w liście z 17 IX 1980 od młodszego ko
legi Gila z czasów gimnazjalnych, Bronisława Ruckiego, obecnie mieszkają
cego we Wrocławiu.) Pewne interesujące szczegóły z lwowskiego okresu życia 
Gila w latach 1939—1944 podał Jan Brzoza w książce „Moje przygody lite
rackie" (1967), s. 89 , 104—150, 113, 116, 129, 131, 132, 135. 
2 Sygnały 1936, nr 17. 
3 Sygnały 1936, nr 31. 
4 Sygnały 1937, nr 26. 
5 Sygnały 1937, nr 34. 
« Sygnały 1939, nr 64. 



Vlas t imi l Hofman: 
portret Franciszka 
G i l a 

jechałem wtedy z Rzeszowa po ciężkich, półrocznych przejściach ja
ko były AK-owiec i osiedliłem się chwilowo na Śląsku.. Byłem więc 
głęboko poruszony tymi wydarzeniami z jego reportaży, które po
kazują z taką siłą literacką obrazy wielkiej reformy rolnej, jedno
cześnie jednak pełen gniewu i sprzeciwu w stosunku do nieporusza-
nego niemal zupełnie wielkiego dramatu politycznesgo tych ziem. 
Dramatu, w którym główne masy chłopskie Rzeszowskiego opowie
działy się w przeważającej mierze za AK-owskim i BCh-owskim 
podziemiem w walce z okupantem i poniosły z tego powodu ogrom
ne ofiary krwi. 

Otóż tego wszystkiego nie było w wiejskich reportażach Gila. Go
rzej, że nieliczne i bardzo ogólnikowe wzmianki w jego reportażach 
na temat podziemia przytoczone są jakby z odwróconej pozycji i do
tyczą wyłącznie pewnych wypadków bratobójczych akcji. Gil pisze 
np. w reportażu „Władza ludu", drukowanym w Odrodzeniu (nr 11) 
w 1946 roku: „Ciemne siły broniły jeszcze dworu. Zabito organiza
tora «Wieb, w gimnazjum parunastu uczniów, między innymi syn 
Żmudy, otrzymało wyroki śmierci". Czytelnik tych reportaży mógł 
odnieść wrażenie, że oprócz tych „ciemnych sił" nie było na wsi 
rzeszowskiej innych ,,jasnych sił", że wieś rzeszowska była milczą
cym kręgiem kraju w walce z okupantem. 

Jednostronność ta wynikała niewątpliwie z braku pełnych infor
macji o tych sprawach, gdyż podczas okupacji Gil przebywał we 
Lwowie, jak również ze względów cenzuralnych, a przede wszyst-



kim z niewątpliwego, zbyt wyraźnego zaangażowania politycznego 
autora, które nie pozwoliło mu spojrzeć szerzej i bezstronniej na 
wiele skomplikowanych spraw ówczesnej wsi. Dotyczyło to zarówno 
zasadniczych, wielkich spraw, jak i mniejszych, ale charakterystycz
nych zagadnień moralnej natury. Świadczy o tym m. in. taki frag
ment z jego reportażu: 

„A pełnomocnik Kozdra skarżył się z majątku strzyżowskiego 
...Teraz spis już zrobiony... przychodzi tylko wydalenie pana i tutaj 
mamy dwa pytania: matka (tego pana) pracowała przed wojną na 
uniwersytecie w Lublinie, a teraz od 1 września jest profesorką 
Studium Ekonomiczno-Handlowego w Strzyżowie. Żona (tego pa
na) przed wojną w gimnazjum, w czasie okupacji mówi, że w taj
nym nauczaniu, a od września w liceum w Strzyżowie jako wykła
dowca łaciny. I chciałbym też dostać odpowiedź czy one obie mogą 
zamieszkać na terenie gminy czy też nie" („Władza ludu"). 

Ten fragment, wciśnięty niejako kątem do reportażu pozostawił 
Gil bez komentarza, mimo jego krzyczącej wymowy moralnej, mi
mo wyraźnej rozterki sumienia nawet u prostego chłopa, Kozdry. 

A przecież Gił był moralistą w każdym calu, w każdym zdaniu 
swej twórczości i, jak na ironię, synem nauczyciela! Tylko głębokie 
i oślepiające urzeczenie rewolucją socjalną, wielkimi procesami 
przeobrażeń społecznych na historyczną miarę, mogło tego syna wsi, 
wychowanego w cieniu pałacu hrabiego Uznańskiego, znieczulić na 
krzywdę nauczycielek, wyrzuconych nie tylko z rodzinnego cl wor
ku, ale także z rodzinnej gminy. Mimo więc uznania dla niewątpli
wego talentu Gila, dla jego prób ukazania wielkiego obrazu ziemi 
rzeszowskiej, nie mogłem się wówczas pogodzić z jednostronnością 
tego obrazu, z niepełną jego prawdą, z wciąż dla mnie żywym dra
matem tej ziemi, jeszcze krwawiącej w bratobójczej walce pierw
szych powojennych lat. 

Z pewnym więc uprzedzeniem, a zarazem ciekawością przyjąłem 
wiadomość o jego przybyciu, a potem osiedleniu się w Szczecinie. 
Przybył tu w pewien chmurny, listopadowy dzień 1946 roku, po
przedzony wieścią o dawnej współpracy z lewicowymi Sygnałami, 
a w latach 1939—1941 z lwowskim Czerwonym Sztandarem, wtedy 
zaś z najbardziej poczytnym tygodnikiem Odrodzenie, którego na
czelnym redaktorem był Karol Kuryluk, dawny „naczelny" lwow
skich Sygnałów. W powojennej wędrówce przebywał przez pewien 
czas w Krakowie, przyjmowany serdecznie przez Adama Polewkę, 
wielbiciela jego talentu, a potem równie przyjaźnie w Gdańsku i Po
znaniu. Był już wtedy nie tylko autorem wielu reportaży drukowa
nych w najpoczytniejszym tygodniku, ale także autorem książeczki 
pt. „Żniwo wielkiej reformy". 

„Nigdy nie pomyślałem, że zostanę tu na stałe" — napisał w dwa 
lata później o Szczecinie7. Tymczasem został do końca życia. Co 
o tym zadecydowało? Niewątpliwie serdeczniejsze niż gdzie indziej 
przyjęcie, i to przez samego wojewodę. Ale było też co innego, 
o wiele ważniejszego. Jak wyznał potem, była to szczególna uroda 

7 Zapiska do reportażu o Szczecinie. {W:] „Ziemia i morze", s. 355. 



miasta, zwłaszcza jedna z najpiękniejszych panoram portowych 
świata, jaką można zobaczyć ze szczecińskich Wałów Chrobrego. 
Twierdził, że — podobnie jak tysiące ludzi urzeczonych tym wido
kiem — musiał pozostać tutaj na stałe. Było w tym dużo prawdy, 
gdyż to właśnie tutaj wielu publicystów doznawało podobnych 
\iczuć, pisząc potem o Szczecinie jako o „przyczółku wielkości" czy 
,,sztandarowym mieście". Uwidoczniała się tu bowiem w sposób 
niezwykle wyrazisty nowa, morska Polska, miejsce, gdzie — jak 
pisał w jednym z reportaży — „wzrok przekraczając kanały, ska
cząc przez wyspy i dźwigi nie może zatrzymać się bliżej niż na 
przeciwległej ramie delty — na Pomorzu. Gdzie dziki, ale spokojny, 
pogodzony już z technicznym nurtem stuleci ogromny węzeł wód 
obejmuje człowieka jak łupinę" 8. I w innym miejscu dodaje: „Ze 
Szczecina uwozi się widok wód. Ogromny widok dziko rozgałęzio
nej rzeki i odnogami wplecionej w nurt techniczny obszaru: w tory, 
mosty, przepusty, nabrzeża, przystanie i suwnice. To jest rzeka — 
przystań morza... Kiedy patrzeć na nią tutaj, w ramiona kranów, 
Wisła pod Krakowem i Warszawą jest rzeką wiejską..." 9 

Ta krakowska czy warszawska Wisła jako „rzeka wiejska", 
a Odra jako jej cywilizacyjne przeciwstawienie są to szczególne 
symbole. Gil manifestuje przez to nie tylko swój osobisty stosunek, 
ale także stosunek setek tysięcy przybyłych tu ludzi do nowej rze
czywistości przymorskiej, dzięki której przezwyciężył i on i ci lu
dzie drażniący ich kompleks „cywilizacyjnego upokorzenia". Tego 
upokorzenia doznał po raz pierwszy w kampanii wrześniowej jako 
kapral toczący wraz ze swymi piechurami nierówny bój o przetrwa
nie, o przeciwstawienie karabinu czołgom i samolotom, a pieszych 
marszów zmotoryzowanym wozom wypoczętych Niemców 1 0. 

Tutaj właśnie jego „cywilizacyjne upokorzenie" Polaka brało swój 
odwet w technicznym zagospodarowaniu portów, w technicznej re
wolucji na wielką skalę. Reforma rolna została już dokonana, refor
ma techniczna dopiero się zaczynała. 

Jednocześnie już po pierwszych reportażach szczecińskich nara
stało w nim przekonanie, że jego reporterski temat wiejski wraz 
z dokonaniem reformy rolnej już się skończył, albo że nie znajdzie 
w nim tak frapującego tworzywa jak w nowej przymorskiej i mor
skiej tematyce. To chyba również przesądziło o pozostaniu na stałe 
w Szczecinie, tym bardziej, że w porównaniu z Gdańskiem i Gdynią 
tu otwierała się nowa tradycja, nowa, niepodobna do żadnej innej, 
współczesna historia Polski. 

„Wielki Szczecin — pisał — to miasto społecznego awansu. Przy 
wielkich piecach stołczyńskiego kombinatu «przesmażyło sie» — jak 
mówili inżynierowie hutnicy — tysiące ludzi z Kielecczyzny i «zza 
Buga», ludzi, którzy w życiu swym częściej stykali się z cudownymi 
miejscami odpustowymi niż z szynami kolei... Wciągał ich port, 
wciągały ich stocznie, wielkie piece i cukrowniane kampanie, wcią
gał ich przeładunek, remont kutrów, odbudowa mostów... Wewnętrz-
8 Ibidem, s. 356. 
» Ibidem, s. 365. 
1 0 Ibidem, s. 362 i s. 363. 



ny awans społeczny dawnych zabużańskich, podkieleckich gromad 
został tu na zachodzie gwałtownie poszerzony o przemieszczenie cy
wilizacyjne..." 1 1 

Gil, towarzyszący wsi tyle lat w jej walce o przeobrażenie spo
łeczne, został więc urzeczony tutaj nową siłą, która jednocześnie 
była siłą literacką. Z reportera wsi przemienił się w reportera wiel
kiego przymorza i morza. Nawet historia tych ziemi i jej powrót 
w nowe, polskie łożysko dziejów mniej go pociągały, choć nie były 
mu obce i wzruszały go tak, samo jak innych. 

W rezultacie, w ciągu 10 lat, od 1946 roku napisał kilkadziesiąt 
reportaży i artykułów publicystycznych, umieszczonych głównie 
w Odrodzeniu i miejscowej prasie. Wiele z nich zachowało po dziś 
dzień swoją nieprzedawnioną świeżość i prawdę. Należą do nich ta
kie reportaże czy eseje, jak „Szczecin — port świata" (1947), „Świę
ta inżynierów" (1947)( „Nadmorskie piece" (1946), „Rozważania 
szczecińskie" (1947), „Zapiski do reportażu o Szczecinie" (1948) czy 
„Wiatr od morza naszych czasów" (1957) i wiele innych. Rzecz zna
mienna, że zdecydowana większość tych utworów pochodzi z pierw
szych lat powojennych, kiedy jeszcze nie zadekretowano w całej 
pełni socrealizmu w literaturze i Gil miał większą swobodę wypo-
wiedził. Toteż reportaże z tamtych lat pełne są urzeczenia tematem, 
jakiegoś radosnego uniesienia, że odgrywają się przed jego oczy
ma sprawy wielkie, że może operować wielkimi perspektywami 
i wielką metaforą. 

Mówi więc w nich pełnym głosem, z jakąś wizjonerską patetycz-
nością, połączoną z lirycznym uniesieniem, jak wówczas gdy odkry
wa się coś wielkiego, jakieś prawdy o niepowtarzalnym wymiarze. 
Pisze tak, jakby z kimś rozmawiał, a rozmawia tak, jakby chciał 
w długim skutecznym wywodzie, w rozbudowanych szeroko zda
niach, ująć odkrytą prawdę w jak największym skrócie, niemal 
w symbolu. Wieloplanowość wątków, socjologiczne drążenie zagad
nienia, żarliwe poszukiwanie prawdy, entuzjazm i krytycyzm jed
nocześnie, liryczne uniesienie i obiektywna analiza składają się 
w tych reportażach na jego szczególny styl, styl wielkiego reporte
ra, który jest jednocześnie artystą dużej klasy. Dlatego jego repor
taże tak wyraźnie różnią się od stylu innych wybitnych reportaży 
tego okresu, tak odbiegają daleko od zwykłej faktografii i nace
chowane są takim osobistym zaangażowaniem, a w związku z tym 
niezwykłą starannością w wypracowaniu każdego zdania, każdej 
myśli, dbałością o oryginalną kompozycję 1 2 . 

Tak właśnie rodził się w reporterze artysta, a w artyście pisarz, 
pragnący wyjść poza reportaż w dziedzinę literatury. Oto dla przy
kładu jeden z fragmentów burzących świadomie stereotyp zwykłego 
reportażu: 

„Pozwólcie mi na chaos. 

1 1 Ibidem, s. 362 i s. 363. 
1 2 Dostrzegł to już Polewka, autor wstępu do reportaży Gila „Ziemia i mo
rze", twierdząc, że nie wiejskie reportaże, lecz właśnie te morskie stanowią 
nie tylko większość w tym zbiorze, ale zarazem najbardziej artystyczną i su
gestywną część ksiąŻKi (s. 22). 



Zmęczyły mnie proste konstrukcje nabrzeżnych suwnic, równo 
wcięte baseny i nieomylnie biegnące mola..." 

Tak zaczyna się to reporterskie wyznanie, pozornie i celowo od 
chaosu, od natłoku obrazów, porównań, spostrzeżeń, aby przejść do 
tworzenia wielkich perspektyw i obrazów gigantycznej odbudowy 
portu i przymorza, a zarazem wielkości pracy ludzi, których nieco
dzienny trud znika w natłoku spraw, nie zauważony przez nikogo, 
przede wszystkim przez ludzi pióra. Ten wielki epicki obraz kończy 
autor lirycznym, przejmującym wyznaniem: 

,,I kiedy widzę, jak cieszą się inżynierowie, robotnicy portowi 
i fabryczni, gdy im się mówi, że chce się pisać o ich życiu i pracy, 
czuję, że wszędzie przybywam za późno... (więc) targa mną głuchy 
żal o samotność tych ludzi, żal o samotność moją w drodze przez tę 
heroiczną, tak mało znaną Polskę" 1 3. 

Niestety, tak pięknie zaczęty nadmorski etap reporterskiej drogi 
Gila nie trwał długo. Wkrótce na jego reportażach, a potem arty
kułach publicystycznych, zaczyna odciskać się coraz wyraźniej sche
mat wynaturzeń tego okresu, szczególnie mocno napierający wła
śnie na reportaż jako na rejestratora nie tyle faktów, ile planów 
i tego, co „powinno być modelowo zarejestrowane". Zaczyna się to, 
co sam Gil nazywał ironicznie „planowaniem człowieka za biur
kiem". Zademonstrował nam to na jednym z „zebrań warsztato
wych" Oddziału Związku Literatów Polskich w Szczecinie, któremu 
przewodniczył wtedy Jerzy Andrzejewski. Otóż zamiast czytać, jak 
to robili inni, przygotowany utwór, opowiadał w najbardziej swo
isty i realistyczny sposób to, co przeżył wraz z robotnikami, którzy 
podjęli jakieś zobowiązanie produkcyjne, jak nietypowo je realizo
wali, a jak potem typowo „ufryzowali" je redaktorzy Głosu Szcze
cińskiego. Andrzejewski powiedział wtedy pół żartem, pół serio, że 
gdyby on miał takie realistyczne doświadczenia życiowe jak Gil 
i miał trochę swojego talentu, mógłby być nieprzeciętnym, a nawet 
wielkim pisarzem. 

To był komplement dla Gila, ale komplement, za który musiał 
on jako autor reportaży zapłacić upokarzającymi ustępstwami w re
dakcji albo wręcz konfliktami. Wiele z jego ówczesnych reportaży, 
skazanych na wyszukiwanie pozytywów w każdym szczególe, na 
odgórnie zaplanowane dyrektywy redakcyjne, wykazuje wyraźne 
obniżenie poziomu, a czasem wręcz zniekształcenia realiów. Takie 
reportaże jak „Wczasy w Pobierowie" (1951/52) czy „Na nieistnie
jącej granicy" (1950), „Odpowiedzialność" (1953) lub „Dni i noce 
nad Odrą" (1953) są dziś wprost karykaturalne akurat w tych miej
scach, w których miały budzić uznanie i szacunek. Oto np. w repor
tażu „Na nieistniejącej granicy", którego tematem jest „walka 
o oszczędność paliwa" pisze autor o pewnym przodowniku pracy, 
że „dwa razy za każdym razem podrzucał schylony palacz: na swój 
rejs w poprzek kanału i na plan sześcioletni. I każda zaoszczędzona 
łopata — to nowy, osobny podrzut na palenisko Planu, na budowę 
Nowej Huty, nowych fabryk i stoczni" u . . 
1 3 Rozważania szczecińskie (1947) [W:] „Ziemia i morze", s. 245 i 256. 
1 1 Na nieis tniejącej granicy (1950) [W:] „Ziemia i morze" s. 282. 



Te karykaturalne skazy nie zawsze przekreślają — jak i w tym 
przypadku — wartość całych reportaży, ale wyraźnie osłabiają ich 
artyzm, a czasem i prawdę. Wyczulone sumienie Gila doznawało 
tu wielu zahamowań, chwiała się wierność faktom, rosło zwątpie
nie w wartość pracy. W sumie książka ,,Ziemia i morze", wydana 
w 1954 roku ze wstępem Adama Polewki, bardzo wysoko ocenia
jącego jego twórczość, zawiera kilkadziesiąt reportaży, z których 
znaczna większość poświęcona jest sprawom regionu szczecińskiego, 
w którym znalazł swoją drugą „ojczyznę" reporterską po ziemi rze
szowskiej. W tej nowej „ojczyźnie" czuł się jednak coraz gorzej, 
popadał w coraz ostrzejsze spory z redakcjami szczecińskimi i ofi
cjalną polityką kulturalną, choć właśnie tutaj oceniono wysoko je
go twórczość reporterską, powołując go najpierw na kierownika 
literackiego szczecińskich teatrów (z czego jednak szybko sam zre
zygnował), a potem w 1956 roku na jednego z redaktorów nowego 
tygodnika szczecińskiego Ziemia i Morze, przy czym tytuł ten, 
wzięty z jego książki, był wyraźnym uczczeniem jego zasług. W tym 
samym też 1956 roku otrzymał nagrodę literacką Szczecina, a wła
dze państwowe przyznały mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski. 

A jednak właśnie rok 1956, choć stał się wyzwoleniem z gnębią
cych go fałszywych presji, był jednocześnie w jego odczuciu samo-
oskarżeniem dotychczasowej jego twórczości. Dlatego spalił wów
czas wiele rękopisów i potępiał wiele z tego, co dotychczas napi
sał 1 5. Stąd zapewne pojawiła się u niego niechęć do reportażu jako 
zbyt jednoznacznej formy przekazu faktów. Oczywiście pisał na
dal, ale coraz rzadziej reportaże (np. „Ranione lato")111, coraz czę
ściej uciekał do eseistyki czy publicystyki, a nawet do prób powie
ściowych 1 7. Z tego okresu pochodzą dwa jego znakomite eseje 
1 5 Charakterystycznym i niecodziennym przyczynkiem do obrazu jego ów
czesnego stanu duchowego, a zarazem osobowości twórczej, był następujący 
epizod. Podczas pewnego przypadkowego spotkania z nim na ulicy przypo
mniałem mu jego milczącą postawę wobec publiczno-politycznej napaści na 
mnie i Tymoteusza Karpowicza, znanego poetę, za pewne nasze krytyczne 
wystąpienie na wieczorze Tadeusza Borowskiego przy omawianiu jego książ
ki „Pożegnanie z Marią", mimo że wysoko ocenialiśmy artystyczną wartość 
tej książki. Negowaliśmy w niej jednak brak jakiegokolwiek oporu moralne
go wobec zła. Nazwano mnie wtedy „ukrytym wrogiem ludu", „fałszywym 
marksistą" itp./ którego należy „wytępić" i którego zaczęto rzeczywiście za
ciekle tępić. Zaskoczony tym przypomnieniem Gil milczał, wobec czego przy
pomniałem mu —• już żartem — jego artykuł skierowany głównie przeciw 
mnie jako organizatorowi pewnego wieczoru dyskusyjnego, na tematy kultury 
w Szczecinie, w którym zarzucił mi, że impreza była nieudana m. in. dla
tego, iż nie zaprosiłem na nią... przodowników pracy oraz utalentowanych, 
a nieznanych uczniów ze szkół licealnych, piszących wiersze! Wynikła z te
go potem dyskusja w prasie, w której Karpowicz napisał krytykujący Gila 
artykuł pt. „Szczecin pod Gil-otyną" (tygodnik Szczecin z 21 X 1947). Ku me
mu zdumieniu, a zarazem zakłopotaniu, Gil ukląkł przede mną i podnosząc 
ręce... prosił o przebaczenie! To nie była jakaś poza czy zgrywa, ale naj
szczerszy odruch przewrażliwionego sumienia, tak znamiennego dla jego oso
bowości. 
16 Ziemia i Morze 1956, nr 27, 28, 29. 
1 7 W ankiecie Oddziału ZLP w Szczecinie podał, że zamierza napisać tom 
opowiadań pt. „Miasto pełne świateł" oraz powieść pt. „Z kraju nie napisa
nych powieści". 



„Wiatr od morza naszych czasów" oraz „Piszemy życie Krzysztofa 
Kolumba" l s . W pierwszym podejmuje sprawy literatury maryni
stycznej, w drugim — wychodząc od postaci Kolumba — stara się 
odmitologizować naszą wiedzę o morzu. 

„Oto jesteśmy z naszą flagą na ziemi morskiej historii ludzko
ści — pisze w tym drugim eseju — ...(a jednak) takim sposobem 
w naszych portach, nie mówiąc już o głębi kraju, balsamowana jest 
cała starzyzna poglądów na dzieje wzajemne ludów, które w histo
rii zetknęły się przez morza". 

Zaczynał więc, z innej już perspektywy i czasu — zdając sobie 
sprawę z trudności — wielkie prace, wymagające czasu, spokoju 
i materialnych możliwości na ich dokonanie, a więc tego wszystkie
go, czego mu coraz bardziej brakowało. Porzucał je więc na rzecz 
aktualnych, humorystycznych felietonów, które ukazywały się w ty
godniku Ziemia i Morze pod hasłem „Mały poradnik morski pod 
red.. Fr. Gila" l n. 

Po likwidacji Ziemi i Morza i po powrocie przezwyciężonych, 
zdawałoby się, wypaczeń ustrojowych i międzyludzkich, czuł się 
z każdym rokiem coraz bardziej rozczarowany i osamotniony, 
a przede wszystkim nieporadny w pogarszających się warunkach 
życia. Do tego wszystkiego doszły jeszcze nieoczekiwane trudności 
mieszkaniowe, o których mało kto wiedział, gdyż nie poruszał ich 
publicznie. 

Otóż okazało się, że jego metraż mieszkaniowy uznały władze ko
munalne za zawyżony o 7 metrów kwadratowych i zaczęły mu na
syłać niepożądanych i coraz brutalniejszych lokatorów (np. awan
turujące się, pijackie małżeństwo), którzy widząc jego bezradność 
życiową i wykorzystując jego próbę zamieszkania u znajomych, aby 
spokojnie pracować, doprowadziły sprawę do granicy cynizmu, za
bierając mu nawet jego pracownię, a jego spychając do samej 
kuchni! Na skutek tego doszło wreszcie do jakiejś bliżej nieznanej 
awantury między nim a owymi lokatorami, a następnie próby eks
mitowania go z własnego mieszkania i aresztowania przez milicję 
Tylko szybka interwencja osobista ówczesnego redaktora Głosu 
Szczecińskiego Józefa Bareckiego załagodziła tę przykrą sprawę 
i nie doprowadziła do skandalu. 

Do tego doszły kłopoty z redakcjami pism szczecińskich. Jak wy
nika z jego nie opublikowanych dotychczas zwierzeń, zebranych 
przez jednego z jego wielbicieli i przyjaciół, stosunki te w okresie 
„małej stabilizacji" stawały się coraz przykrzejsze, nie brakowało 
nawet bezpośrednich ataków, na które nie odpowiadał. 

„Wytwarzała się wokół mnie pustka — wyznaje — tym potwor-
niejsza, że dla mnie niezrozumiała: ja wyczuwałem to, a starając 
się utrzymać «na powierzchni », aby powstrzymać to własne zapa
danie się, czyniłem różne wysiłki, ale to wszystko wychodziło fał
szywie, a ja nie znoszę zakłamania, więc darłem wszystko na strzę
py. Bywało, że uznano jakiś artykuł mój za godny druku, tak dłu-

18 Ziemia i Morze 1956, nr 20. 
1 8 Oto tytuły niektórych z nich: „Wózek kapitański", „Słone wiatry", „Koń
skie statki", „Sueskie dewizy" itp. 



go jednak zwlekano z oceną, aż zagadnienie zdezaktualizowało się 
i redakcja nie potrzebowała mi odpowiadać, a ja przestałem zabie
gać o jakąś decyzję. Jak to się odbywało? Według wypróbowanych 
i niezawodnych metod — aż do zmęczenia ofiary. 

Bywałem przyjmowany w redakcjach jak najuprzejmiej: prowa
dzono ze mną najprzeróżniejsze dyskusje. Zabawialiśmy się wspól
nie naszymi poglądami i zapatrywaniami. I tak mijał dzień pracy. 
Ale w dniu następnym powtarzało się to samo lub dany redaktor 
miał ręce pełne roboty, a telefony wykręcał na zapisane i niezapi-
sane w notatniku numery. Wreszcie wychodziliśmy razem, przy 
czym musiałem wysłuchiwać narzekań na niewdzięczne stanowisko 
aż do litości nad nim, gdy wreszcie nadjeżdżający, nie w moim kie
runku, tramwaj porywał moją ofiarę ciężkiego i odpowiedzialnego 
obowiązku, krzyczącą już z tramwaju «wdepnij do mnie»" 2 0. 

Wszystkie tego rodzaju przeżycia wpływały fatalnie na jego sa
mopoczucie i zdrowie. Od dawna miał nerwicę serca, leczył się pa
rokrotnie w różnych sanatoriach, potrafił godzinami rozmawiać na 
temat tej choroby, znał nawet dobrze literaturę na ten temat i do
strzegając powagę sytuacji pragnął sanatoryjnego leczenia. 

„Mnie potrzebne jest dłuższe sanatorium — zwierzał się, mówiąc, 
że obawia się nawet dłuższego spaceru, bo może nagle zasłabnąć 
i zabranie mu sił do powstania — ...Niby wszystko jest na dobrej 
drodze, jak mnie zapewniają w Związku, ale obawiam się, że te na
dzieje są trucizną mającą działać rozbrajająco na moje samopoczu
cie, bo ja czuję się coraz słabszy" 2 1. 

W oczekiwaniu na to sanatorium — zgnębiony trudnościami byto
wymi i mieszkaniowymi — zmarł nagle na zawał serca 12 września 
1960 w Szczecinie, mając zaledwie 43 lata. 

Jak tragiczna była jego przedwczesna śmierć, tak tragiczne były 
też losy pamięci o nim i zmarnotrawienie jego spuścizny pisarskiej. 
Wprawdzie jest w Szczecinie ulica jego imienia, a w Rzeszowie 
ogłasza się co parę lat ogólnopolski konkurs jego imienia na repor
taż wiejski (odbyła się nawet w Rzeszowie jedna sesja poświęcona 
jego twórczości i wspomnieniom o nim), jednak mimo publicznego 
apelu o uczczenie jego twórczości w dwudziestolecie śmierci w 1980 
roku, pozostał ten apel bez odgłosu zarówno w Szczecinie, jak 
i w Rzeszowie 2 2. Poprzedziły zaś ten karygodny objaw zlekceważe
nia swych obowiązków związkowych ze strony Oddziału ZLP 
w Szczecinie i Rzeszowie w stosunku do zmarłego kolegi, także in
ne fatalne okoliczności. 

2 0 Wyjątek ze s. 32 pracy, wydanej w maszynopisie tuż po śmierci Gila, pod 
pseudonimem Józefa G r y f i t y (prawdziwe nazwisko — Józef Kijowski), 
pierwszego w Szczecinie księgarza, który sporządził tę pracę, liczącą 44 stro
ny wraz ze zdjęciami, jak twierdzi we wstępie — „na podstawie notatek, 
zapisków i opowiadań Gila'. Księgarz ów, zmarły w 1980 roku, był gorącym 
wielbicielem Gila. Przemawiał na jego pogrzebie i wkrótce potem sporządził 
kilkanaście odpisów maszynopdsowych wymienionej tu pracy i porozsyłał 
wszystkim przyjaciołom Gila. 
21 Ziemia i Morze, s. 36. 
2 2 S. T e l e g a : Niepamięć. Kultura 1980, nr 36 oraz A. P a w l u c z u k : 
Tropami Franciszka Gila. Kontrasty 1975, nr 7. 



Oto przeniesieniu jego zwłok do Alei Zasłużonych w Szczecinie 
w 1970 roku sprzeciwiła się żona zmarłego, motywując to tym, że 
mąż wyraził przed śmiercią pragnienie pochowania go w miejscu 
rodzinnym, w Kielnarowej pod Rzeszowem. Oczywiście wolę zmar
łego należało uszanować, ale jednocześnie rodzina powinna była 
upoważnić kogoś do dokonania tak poważnego kroku, tymczasem 
nie tylko nic nie uczyniono Wt tej sprawie ze strony rodziny, ale 
jeszcze żona zmarłego wydała lekkomyślnie, choć zapewne w do
brej wierze, pozostałe rękopisy Gila pewnemu dyletantowi i mito-
manowi ze Szczecina, podającemu się za pracownika naukowego, 
który do dziś tych rękopisów nie oddał, mimo że potem p. Gilowa 
zwróciła się publicznie do niego z apelem o zwrot tych prac. jed
nakże — jak do dnia dzisiejszego — bez skutku. 

Co gorsza, w roku 1980 omal nie doszło do zupełnej likwidacji 
i tak już zaniedbanego grobu Gila na cmentarzu szczecińskim z po
wodu nieopłacenia należności za — jak to się mówi w języku ofi
cjalnym — „kwaterę grzebalną" na następne 20 lat! W rezultacie 
tylko przypadek, przynajmniej doraźny, sprawił, że dosłownie na 
kilkanaście dni przed upływem daty zniszczenia tej „kwatery" do
konano jej zabezpieczenia. 

Jakim więc gorzkim wydźwiękiem brzmią na tle tego ostatniego 
faktu słowa Gila, napisane w 1947 roku przy opisie szczecińskiego 
cmentarza: 

„W napisach nagrobnych szczególnie ujawnia się niemoc wszyst
kich wiar: jedyny ślad, jedyna wskazówka, jaką zmarli mogą zo
stawić żyjącym — jest adresem ziemskim" 2 3. 

I o ten „adres ziemski", o umieszczenie jego pomnika i grobu 
w Alei Zasłużonych w Szczecinie czy choćby w małej wiosce, Kiel
narowej, o wydanie wyboru jego dzieł w poszerzonym wymiarze, 
z uwzględnieniem szczególnym spuścizny rękopiśmiennej — nie 
może się dobić i wywalczyć tak zdawałoby się prostych spraw opi
nia publiczna w Szczecinie, po 20 latach od jego śmierci! Jakby 
na ironię — w to 20-lecie ukazał się wybór 35 reportaży najwybit
niejszych naszych reportażystów z trzydziestopięciolecia PRL pt. 
„Losy nie wymyślone". I właśnie w tym wyborze brak jest takich 
reportaży, które by ilustrowały początki władzy ludowej, reformy 
rolnej czy odbudowy morskiej, a więc tego wszystkiego, co tak 
wspaniale opisał Gil! Jest za to, jak pisze jeden z recenzentów tej 
książki — ...,za dużo tekstów nijakich, nic nie znaczących... Lecz 
jest faktem, że obraz kraju w reportażach nie był najtrafniejszy, że 
«punktowe» spojrzenia autorów zsumowane nie objęły celnie ca
łości 24". 

Tak więc koło niepamięci zamknęło się w 20-lecie śmierci Gila, 
jednego z naszych najwybitniejszych reporterów. Jako reporter nie 
miał w sobie nic z tego, czego się żąda dziś od współczesnego przed
stawiciela reportażu, a więc umiejętności prowadzenia auta, opero
wania aparatem fotograficznym, stenografowania czy też nagrywa-

2 3 Szczecin —• port świata, s. 220. 
2 4 Andrzej К a n to w i с z: Losy nie wymyślone, reportaże trochę. Kultura 
1980, nr 27. 



nia magnetofonowego. Tym „brakom" przeciwstawiał jednak coś 
0 wiele cenniejszego, mianowicie wielkie cechy reporterów-pisarzy: 
talent epicki w tworzeniu niezapomnianych obrazów, umiejętność 
przeprowadzania skrótowych analiz i syntez socjologicznych, głę
bokie zainteresowanie sprawami społecznymi, wyczulone sumienie 
publicystyczne oraz iten rodzaj artyzmu, który faktografię prze
kształca w literaturę. 

Niewiele jest utworów, nawet u wybitnych pisarzy, które by za
chowały po dziś dzień swoje szczególne piękno i szczególną świe
żość, wypływającą z głębokiego urzeczenia tematem. Takich utwo
rów, za które można pokochać autora. Jest bolesnym paradoksem, 
że do takich utworów należy wiele reportaży Franciszka Gila, które 
czyta się dziś z takim samym wzruszeniem i urzeczeniem, z jakim 
czytało się je kilkadziesiąt lat temu. Spośród wielu mniej lub wię
cej trafnych kryteriów artystycznych, oceniających utwory, to jest 
chyba najtrafniejsze. I to jest właśnie najwyższa pochwała talentu 
1 nieprzeciętnej roli Franciszka Gila w dziejach polskiego repor
tażu. 
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FRANCISZEK GIL 

SZCZECIN - PORT ŚWIATA 

S zeroka, daleko rzucona aleja Ku Słońcu wiedzie w Szczecinie na 
Cmentarz Centralny. Z szos biegnących jego brzegiem na Mek

lemburgię inie widać pomników. Aleje wychodzą w cmentarz jak 
dukty w las: rozchylają na boki niskie pnie drzew, po raz wtóry 
odgarniają w głąb groby. Hałas autostrad rzednie między konarami. 
Srebrzystozielone konary brzóz i japońskich jodeł rozpięły ciszę 
nad grobami. 

Ogromny park pochował umarłych. 
Jakby zboczenie z szybkobieżnej szosy było krokiem w próżnię — 

pustka i cisza wciągają coraz głębiej. Rzednie las, gęstnieją ka
mienne pnie nagrobków; nagle polany otwierają się szeroko przed 
ścianą krzewów. Pustym niebem wzrok żegluje szybko na przeciw
ległe wyspy umarłych: spoczywają w gajach krzewiących się w zie
leni polan jak wyspy archipelagu w morzu. W kącie prostym dwóch 
płyt pomieściła się' ostatecznie ich sprawa. Mówią, jak długo żyli, 
czym byli — wszystko, o czym wiemy bez nich. Słowa nie mogą 
podać w sprawie, w której przychodzimy na cmentarz. 

W napisach nagrobnych szczególnie ujawnia się niemoc wszyst
kich wiar: jedyny ślad, jedyna wskazówka, jaką zmarli mogą zosta
wić żyjącym — jest adresem ziemskim. 

Przychodnia na szczeciński Cmentarz Centralny od razu od bram 
obejmuje głęboki spokój. Bo to bramy parku, ogrodu, nie cmenta
rza. Grabarz przestrzegał tu plastyki wzgórz, polan i zagajów. Za
chowując łagodne proporcje natury — nadał je równocześnie zbio
rowiskom grobów. Uniknął zgiełku zatłoczonych grobami pól. 

Utrzymano tu równowagę między naturą i śmiercią, między sku
piskami drzew i grobowych pni; jakże wiele spokoju zyskał cmen
tarz na tym posłuszeństwie. Na rozmieszczeniu zmarłych z dala od 
siebie, w coraz odleglejszych odstępach, coraz skrytszych ustro
niach. 

Klamry dokładnie ongiś strzyżonych żywopłotów spięły groby 
w geometrię wielkich, prostokątnych ogrodów. Każdy grób wielkie
go ogrodu leży wewnątrz niższych żywopłotów, we własnym, niżej 
strzyżonym ogródku. W każdym ogródku stoi krzesło. Wszystkie jak 
krzesła parków w jesienne szarugi. 



Zduszone zwalonymi mostami lewe ramię Odry wiedzie w tym 
mieście na drugi Cmentarz Centralny — stary Szczecin. 

W noce, płonące pośród wysp setki amerykańskich „Liberatorów" 
pomieszało najstarsze słoje miasta z kamienną obręczą nabrzeży 
i zsypało stare spichrze, stare flamandzkie fasady, brunatne jak 
cynamon Nadodrze w gruz, w rumowisko. Tajfun wybuchów po
skręcał ramiona dźwigów, wgiął w ziemię powietrzne tory suwnic, 
obalił żelazne staple stoczni. Nie ma starego Szczecina. 

Na półkolistych, kamiennych murach nadodrzańskiej amfiteatral
nej Hakenterrasse — od dwóch lat Wałów Chrobrego — zostały 
kute w prostokątach, sczerniałe herby miast — na zachód i wschód 
od portu krzyże i baszty nadwornych zamczysk, drapieżne orły 
i biskupie infuły, łodzie i pastorały. 

Rodowy orszak rozpoczynało tu miasto, w którym kończyła się 
Trzecia Rzesza — Flensburg. Kolejno, z zachodu na wschód, defilo
wały półkolem herby — i podpisy: Kiel, Stralsund, Greifswald, An-
klam, Swinemünde, Kolberg, Danzig, Elbing, Königsberg, Memel. 

Kiel i Stralsund pozostały dalej Kiel i Stralsund, ale Swinemün
de to Świnoujście, Kolberg znów Kołobrzeg, Elbing — Elbląg, 
a Königsberg — Kaliningrad. 

Nie ma starego Szczecina, jak nie ma starego Gdańska. Tylko 
herbom kamiennej Hakenterrasse przywrócono stare, własne imio
na: Słupsk, Gdańsk, Kołobrzeg. 

Nie ma już niemieckiego ramienia Hanzy na wschód od Wałów 
Chrobrego. Jeszcze w listopadzie niemieccy kapitanowie wielkiej 
żeglugi czekając na dyspozycje wystawali z plecakami na ramio
nach przed szczecińskim kapitanatem portu. Czerniały zimą herby 
0 nazwach dziwacznych, niezrozumiałych dla dzieci bawiących się 
na kamiennych schodkach amfiteatru Wałów Chrobrego. Teraz nie 
ma już nawet tych ostatnich niemieckich kapitanów obsługujących 
holowniki, a dzieci czytają Łeba, Sopot, Gdynia i patrzą poufale na 
twarz kamieńskiego biskupa. 

Nikt nie zachodzi na nadodrzańską skargę zwalisk starego mia
sta, nikt nie siada na krzesłach Centralnego Cmentarza. Nie ma sta
rego Szczecina. 

Stare miasto schodziło coraz węższymi uliczkami, skarpą w dół, 
przez rzekę, na wyspy Odry. Nowe rozpryska się jak gwiazda, na 
płaskiej nadodrzańskiej wyżynie. Ośmioma ulicami na osiem stron 
świata rozchyla się plac Grunwaldzki w wielki wieniec placów •— 
Zgody, Sprzymierzonych, Niezłomnych, Lotników, Przyjaźni, Zwy
cięstwa i każdy plac wypuszcza nowe, coraz obszerniejsze pędy 
ulic ku coraz rozleglejszym placom, coraz śmielszym alejom, by 
w końcu rozpaść się w dalekie kręgi willowych, portowych i robot
niczych dzielnic. 

To miasto samo nie budzi niepokoju. Skrzyżowania jego ulic 
1 placów to skrzyżowania dostatku i rozmachu, sytości i spokoju. 
Chociaż często piękniejsze, jednak zawsze takie same zaczynają się 
tu z kolei aleje. 

Widne, ludne miasto ośmiokątnych placów i willowych dzielnic 
wyrastało z miasta starego, z jego wysp, stoczni i przeładunkowych 



urządzeń. Każda nowa dzielnica mieszkalna Szczecina ma swój ro
dowód w nowym oddziale której stoczni, w nowo ustawionych 
dźwigach, w nowym milionie ton przeładunku. Nowe miasto budo
wało się z pracy dźwigów i elewatorów pochylonego nad Odrą mia
sta starego, z obrotów w jego kantorach. Wszystko, co osiedlało się 
w tym szerokim mieście na wyżynie, osiedlało się dla ciasnego 
tłocznego miasta w dole. 

W Szczecinie tunel stacyjny wyrzuca przyjezdnych twarzą pro
sto na Odrę, na kamienne ramy wysp. Ale żaden prom, żaden sta
tek nie kołysze się tu na falach. Zwalone mosty wycinają między 
ścianami martwych magazynów puste, senne przestrzenie wodne, 
skracają jeszcze więcej drobne fale głębokiej rzeki, czyniąc je bar
dziej nerwowymi. Niepokój tych krótkich, przez mewy roztrąca
nych fal, między opadłymi przęsłami i wypalonymi spichrzami, 
udziela się każdemu przybyszowi. Jak i one biegną oczy wokół mię
dzy nabrzeżami, w przeczuciu jakiejś innej, ukrytej za narożnikami 
murów stacji kontynentów. Nie może tak marnie skończyć się tak 
wielka rzeka. 

Jest to pierwsza droga każdego przyjezdnego, każdego osadnika, 
nawet jeśli najpierw udaje się tramwajem do miasta na wyżynie: 
droga do portu. Po lewej szczerbi się skarpa zburzonego starego 
miasta, po prawej milczą zabudowane, bezludne wyspy. Za czwar
tym, ostatnim mostem rzeka się zaludnia. Przybijają i odpływają 
holowniki. Syreny torują statkom drogę w kanały między wy
spami. 

I tu, u końca bulwaru Vasco da Gama, u stóp Wałów Chrobre
go mieści się mała przystań statków, ale wielka przystań ludzi, któ
rzy przyjechali do Szczecina. 

Dla tych stu dwudziestu tysięcy Szczecin jawił się nową Gdynią. 
Był najbardziej osiągalną szansą materializacji ich idei morza. 

W Gdyni trzeba było latami dorabiać się mieszkania, w porcie 
są już podzielone i zajęte. Nie tak łatwo wcisnąć się tam dziś ze 
swoim życiem. Żeby być w Szczecinie, żeby mieć mieszkanie i sklep 
w portowym mieście, wystarczyło wziąć kartę z PUR-u i było 
wsiąść do pociągu. 

Osadnictwo szczecińskie było jakąś w czasie i trudzie skróconą 
Gdynią, było szybkim jak wylew powtórzeniem tamtego mozolnego 
drążenia, tamtej wędrówki narodu nad morze. 

Dzięki nadodrzańskiej pustyni w ciągu paru miesięcy po odejściu 
Niemców zrodził się polski stutysięczny Szczecin. 

Jedni ludzie jechali tu jako do miejsca, skąd najlepiej byłoby im 
wyruszyć znów na ,,Zawiszy Czarnym" na rejsy, skąd bliżej łowisk 
Morza Północnego. Drudzy z centralnej Polski godzili się na mu
rarkę w odbudowywanej hucie, żeby wśród pobliskich wysp i zale
wów pędzić swój własny żywot rybaka. Trzecich Niemcy wywieźli 
spod Sochaczewa i Turka, ze wsi, w których nie było rzek, z pól 
nie pociętych kanałami — na roboty do por^u. Byli na statkach po
mocnikami palaczy i nie zapomnieli widoku oglądanego w chwilach, 
gdy wychylali głowę nad pokład: błękitnej, lasami wyspy porosłej, 



delty. Zostali tu już na zawsze, albo wracali niedługo po odejściu 
Niemców już na pokłady, na jachty do straży morskiej i do stoczni. 

I ostatni, najliczniejsi, którzy długie lata marzyli o Gdyni 
i o Gdańsku, ale dla których nawet po wojnie na starym wybrzeżu 
zabrakło miejsca, których w głębi polskiej prowincji latami uwo
dził i niepokoił miraż morskiego miasta. To inżynierowie i mecha
nicy, co liczyli, że staną przy warsztatach stoczni, do których za
chodzić będą na remont także cudzoziemskie statki, że będą tu usta
wiać dźwigi i dotykać codziennie burty świata. 

Trzeba tedy robić wszystko, żeby ci ludzie nie odpadali, żeby je
dyny po Gdyni, najgłębiej morski proces osadniczy, dzięki któremu 
powstał polski Szczecin, nie poszedł na marne, żeby materializował 
się, utrwalał we właściwych, morskich proporcjach, czyli żeby 
Szczecin żył przede wszystkim portem, a nie województwem. 

Żeby ludzi tych nęcił i gnębił marzony i nie pozyskany, nie ob
jęty świat. Żeby nie przyzwyczajali się zdobywać go na dorocznych 
balach morskich, przez czułe fotografie na tle fal morskich wymalo
wanych na płótnie. 

Żeby czuli się portem świata. 
Franciszek Gil: Ziemia i morze. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1954 
S. 220—225. (Pierwodruk: Odrodzenie 1947) 



P R A S O Z N A W S T W O Z A G R A N I C Ą 

BADANIA MASOWEGO KOMUNIKOWANIA 
W KRAJACH TRZECIEGO ŚWIATA 
[Przegląd literatury przedmiotu) 

Autor jest profesorem masowego komunikowania na uniwersytecie Tempie 
(Filadelfia). Wydał ok. 25 książek i monografii oraz ponad 150 artykułów nt. 
komunikowania masowego w Trzecim Świecie. Jego prace tłumaczone były 
w 18 krajach i są stale cytowane. Poniższy tekst został przedstawiony w for
mie referatu na XII Zjeździe Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań 
Środków Komunikowania (IAMCR) w Caracas 29 VIII 1980. 

D ość często słyszy się zarzut, że nauki społeczne — zarówno prak
tyka jak i teoria — w tej formie, w jakiej się je uprawia w kra

jach Trzeciego Świata — są naukami Zachodu, zorientowanymi na 
kraje wysoko uprzemysłowione, pozbawionymi szerszych perspek
tyw. Podczas konferencji ii sympozjów, a także w opracowaniach 
książkowych, referatach i artykułach, zajmowano się tym proble
mem — przynajmniej w odniesieniu do takich dyscyplin jak an
tropologia, psychologia, socjologia oraz socjologia środków maso
wego komunikowania. 

Celem niniejszego artykułu jest interdyscyplinarny przegląd lite
ratury tematu, w poszukiwaniu odpowiedzi na trzy pytania: Co zo
stało zrobione? Jak zostało zrobione? Co pozostało do zrobienia? 1 

Co zostało zrobione? 

Mektórzy autorzy słusznie twierdzą, że cechą badań masowego 
komunikowania jest na ogół ograniczoność aparatu pojęciowego oraz 
podejmowanych kierunków: zajmują się one opisem wartości i kon
cepcji przyjętych w tych nielicznych krajach Zachodu, w których 
owa dyscyplina powstała. Wskazując na konieczność przyjęcia szer
szej płaszczyzny kulturowej w badaniach nad masowym przekazem 
Mikułowski' Pomorski (1978: 5) stwierdza, że 
1 Pytania te są zmodyfikowaną wersją kategorii wprowadzonych przez Katza 
(1977: 25). 
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w badaniach masowego przekazu przyjmuje się stanowisko igno
rowania krajów socjalistycznych, albo propagując modele totali
taryzmu ideologicznego, albo też posługując się przypadkowymi 
przykładami, które — przy złej woli — zostają użyte jako Uustra-
cj-a modeli dominacji lub zacofania w międzynarodowym komu
nikowaniu się. W studiach nad masowym przekazem nie dostrzega 
się osiągnięć uzyskanych w krajach socjalistycznych, podczas gdy 
kraje te pozostają otwairte na problemy, jakie rozstrzygają się na 
tzw. arenie światowej . Należy w tym miejscu wskazać na przeja
wy otwartegeo lub utajonego „imperializmu" w dziedzinie badań 
środków marsowego przekazu. 

W gruncie rzeczy dla wielu autorów „badania o orientacji zachod
niej" to „badania o orientacji amerykańskiej". Nadając takiemu 
stanowisku nazwę „podejścia północnoamerykańskiego" Halloran 
(1980: 11) stwierdza, że jest ono niezadowalające z punktu wadzenia 
teorii, aparatu pojęciowego, metodologii i potrzeb społecznych. Pisze 
on: „Trudno się dopatrzyć wśród tej bądź co bądź ogromnej liczby 
prac jakiejś leżącej u ich podstaw świadomie wybranej filozofii lub 
celu, a lym więcej jakiejś ogólnej, społecznej lub politycznej, myśli 
przewodniej" (Halloran, 1980: 4). Pewne nadzieje wiąże on z szer
szym zastosowaniem krytycznych metod badawczych wypracowa
nych w Europie (por. też Blumler, 1978: 222—223), czyli tego, co 
określa się mianem polityki masowego komunikowania. Badania ta
kie, zdaniem Hallorana, wywodzą się z szerokiego wachlarza od
miennych stanowisk i są odbiciem różnorodnych wartości; stwarzają 
też mniejsze niż w przypadku badań konwencjonalnych obawy, że 
staną im na przeszkodzie historyczne czy instytucjonalne powiąza
nia z dziennikarstwem i środkami masowego komunikowania. Ba
dania tego typu są mniej ściśle związane z rynkami, grupami od
biorców i warstwami społecznymi; mniejsze jest więc ryzyko, że 
przybiorą one charakter usługowy, administracyjny lub komercjal
ny. Halloran (1980: 6) stwierdza, że badania takie zwracają się ku 
samym zjawiskom społecznym danej epoki, nie zaś ku temu, co za 
zjawisko społeczne danej epoki uważają menażerowie środków prze
kazu i politycy; przekaz masowy traktują jako proces o charakte
rze społecznym, zaś instytucję środków przekazu rozpatrują nie 
w izolacji, lecz w powiązaniu z innymi instytucjami; operują apara
tem takich pojęć jak struktura, organizacja, profesjonalizacja, socja
lizacja, uczestnictwo etc. 

Jaka była geneza tych badań, które określa się mianem „badań 
o orientacji amerykańskiej", a które próbowano uprawiać — czy też 
których poszukiwano — w krajach Trzeciego Świata? Bełtran 
(1976: 115) doszukuje się początków socjologii środków masowego 
komunikowania w podejmowanych przez USA w czasie drugiej 
wojny światowej wysiłkach zmierzających do przeciwstawienia się 
obcej propagandzie. Zgodnie z jego tezą, Stany Zjednoczone wypra
cowały taki typ nauki społecznej, jaki odpowiadał warunkom ich 
ówczesnej struktury. Beltran (1976: 115) dodaje, że społeczeństwo, 
które stało się areną tych odkryć, nie było nękane nędzą, nieszczę
ściem ani skutkami konfliktów społecznych i braku stabilizacji. 
W dalszym ciągu cytuje on Rogersa (1969: 364), który pisał: „Trze
ba się zastanowić nad tym, jak bardzo inaczej przedstawiałyby się 



nauki społeczne, gdyby zapoczątkowali je Kenijczycy, Japończycy 
czy Boliwijczycy". Beltran oraz inni autorzy zwracają też uwagę, że 
ponieważ w Stanach Zjednoczonych badania finansowali twórcy 
1 nadawcy przekazów, grupa ta sama w sobie rzadko stawała się ich 
przedmiotem. 

Omawiając teorię społecznego rozwoju w odniesieniu do krajów 
Trzeciego Świata, Kent (1984): 38—42) stwierdza, że dwie główne 
teorie — teoria empatii Lernera oraz teonia dyfuzji innowacji — 
narodziły się w latach pięćdziesiątych dzięki pokaźnym funduszom 
rządowym, które zagwarantowały ich szerokie stosowanie na ca
łym świecie. Teorie te nadały duże znaczenie amerykańskiemu 
AID 8 oraz innym ośrodkom rządowym, które w latach zimnej woj
ny upatrywały w nich jeden z aspektów całokształtu stosunków 
między Wschodem a Zachodem. 

Kent (1980: 41) wysuwa zarzut, że kolejnym istotnym czynnikiem 
warunkującym stosowanie tych teorii była „zbieżność interesów 
agend rządowych finansujących badania z prywatnymi interesami 
amerykańskiego sektora przemysłowego i finansowego". Stwierdza 
on, że dobro owych interesów wymagało, aby w innych krajach rzą
dy sprawowały trwałe ekipy chętne do podjęcia wymiany i współ
pracy na warunkach uważanych za korzystne przez stronę amery
kańską. Kent dodaje, że racje tego typu nie zagrażały teoriom, 
o ile te ze swej strony nie stanowiły zagrożenia dla ekip rządzących 
w krajach, z którymi nawiązano stałe stosunki handlowe 8. 

Schiller (1974: 11) skłonny jest zgodzić się z Kentem, zwłaszcza 
gdy chodzi o „nacisk przemian systemu rynkowego" na charakter 
badań. Twierdzi, że stanowią one „odzwierciedlenie wczesnych po
trzeb, zmieniającej się wagi i rosnącej skali operacji systemu prze
mysłowego i handlowego Stanów Zjednoczonych, w miarę jak wy
kraczały one poza granice kontynentu amerykańskiego, wchodząc 
na rynki międzynarodowe i zdobywając sobie pozycję o światowym 
zasięgu". Schiller upatruje początków 1 rozwoju socjologii środków 
masowego komunikowania w okresie po drugiej wojnie światowej, 
kiedy zaczęła ona służyć propagowaniu amerykańskiego konsump
cjonizmu w kraju i za granicą. 

Halloran (1980: 2—3) daje wyraz bardzo podobnym przekonaniom 
na temat rozwoju społecznego i rosnącego zasięgu środków maso
wego komunikowania. Twierdzi on, że badania prowadzone w Sta
nach Zjednoczonych rozwijały się jako odpowiedź na zapotrzebowa
nie „nowoczesnego, uprzemysłowionego społeczeństwa miejskiego 
na informację o podejmowanych operacjach, ujmującą zagadnienia 
2 Américain Institute of Development, (przyp. tłum.) 
3 Kent twierdzi również, że powodem, dla którego teorie naukowe nabierają 
rosnącego znaczenia jest „rozwijanie się ideologii wspólnej dla rządu i świa 
ta nauki, co jak można by przyjąć, miało miejsce w latach pięćdziesiątych. 
Wśród e lementów takiej ideologii mogą się znaleźć poglądy pozytywistyczne 
związana z nimi wiara w wyniki liczbowe jako podstawę podejmowanych 
działań coraz mniejsza chęć opierania się na niei lościowych aspektach do
świadczenia oraz elitaryzm. Jako przykład rozkwitu tego typu ideologii mo
żna przytoczyć Wietnam". Inne przykłady ścisłych powiązań między rządem 
a światem nauki podają Marchetti i Marks (1974), Hamnett (1980) i Tafoya 
(1980). 



w sposób empiryczny i ilościowy, z uwzględnieniem powiązań z po
lityką rządu". Badania służyły ulepszaniu mediów, tak aby mogły 
one lepiej służyć celom komercyjnym, i wobec tego mie poruszano 
w nich zbyt wielu problemów z zakresu władzy, panowania i orga
nizacji. 

Tak więc, w świetle analiz przeprowadzonych przez wymienio
nych autorów, początki badań z dziedziny socjologii masowego ko
munikowania zrodziły się z dążenia do wykorzystania zarówno sa
mych środków technicznych jak i teorii masowego komunikowania 
dla utrzymania status quo oraz dla przyspieszenia procesu homoge
nizacji kultur. I właśnie z powodu takiej genezy nasza wiedza o ba
daniach masowego komunikowania jest niepełna i niejednolita: 
o pewnych częściach świata wiemy więcej niż o innych, pewne te
maty są nam znane lepiej niż inne (Halloran 1980: 1). 

Aby się ustrzec przed uogólnieniem, że takie podejście do zagad
nienia jest specyficzną cechą socjologii środków masowego komuni
kowania, należy pamiętać, że specjaliści z innych dziedzin nauk 
społecznych także zgodni są co do tego, iż wybór określonego przed
miotu i terenu badań często jest inspirowany „duchem czasu" oraz 
prefencjami instytucji finansujących badania co do tego, gdzie mają 
ochotę zainwestować pieniądze. Lonner (1979a: 30) podaje, że w ba
daniach z dziedziny psychologii porównawczej najwięcej uwagi po
święca się Stanom Zjednoczonym, Indiom, Japonii, Izraelowi, Kana
dzie i Australii. Dając wyraz swemu przekonaniu, że często brak 
racjonalnego uzasadnienia wyboru określonej kultury jako przed
miotu badań, Sechrest (1977: 75—76) omawia kolejny aspekt pro
blemu: 

Często jest rzeczą zupełnie oczywistą, że badane kultury stanowią 
„tarcze celownicze ślepego trafu" — zarówno problematykę jak 
i procedury postępowania dobiera się w taki sposób, aby mniej 
więcej dopasować je do zaplanowanej przez autora badań po
dróży lub do przypadkowo dostępnej określanej grupy respon
dentów. 

To samo można powiedzieć o badaniach z dziedziny socjologii 
środków masowego komunikowania. Gdy zabrakło widoków na fun
dusze uwarunkowane względami politycznymi lub handlowymi, 
prowadzone poza granicami USA badania masowego komunikowa
nia były owocem krótkiego urlopu za granicą lub podróży służbowej 
tego czy innego amerykańskiego naukowca, przy czym część z nich 
produkowała opracowania o charakterze jednostkowych przyczyn
ków, nie związane ani z ogólną teorią, ani z całokształtem czynni
ków kulturowych. 

Jak zostało zrobione? 

Jeśli przyjąć pogląd Hallorana (1980: 1, 2), odpowiedź na to pyta
nie brzmi, że „eksport" technik badawczych do krajów Trzeciego 
Świata dawał w efekcie prace złe. Ich cechą charakterystyczną jest 
ograniczoność kulturowa, czyli etnocentryzm — jest to zresztą praw-



da także w odniesieniu do badań z dziedziny socjologii środków ma
sowego komunikowania (i socjologii w ogóle) w Stanach Zjednoczo
nych. Lowry (1978), który prześledził siedem czołowych wydawa
nych w USA w latach 1970—1976 czasopism z dziedziny socjologii 
masowego komunikowania, stwierdził, że prezentowane w nich ba
dania cechuje krótkowzroczność (zbyt duży nacisk na dane doty
czące wyłącznie USA, cytowanie wyłącznie amerykańskiej literatury 
przedmiotu) oraz ograniczone pole widzenia (zbyt duży nacisk na 
badania przekrojowe, prowadzenie analiz bazujących na jednostce, 
na podstawie wyrywkowych ankiet i sondaży opinii, badanie „ela
stycznych" subiektywnych typów zachowań, badanie zachowań me
todą indywidualnych pisemnych wypowiedzi, jednorazowe zamiast 
wielokrotnych pomiarów zachowań). Obliczył on, że 88% ogółu ba
dań przeprowadzono wyłącznie na terenie USA, 9°/o — na terenie 
jakiegoś jednego innego kraju oraz 2% — na terenie USA i jednego 
lub kilku innych krajów. W 74% prac cytowano wyłącznie litera
turę amerykańską, zaś inne cytaty pochodziły z prac napisanych 
po angielsku i opublikowanych w Wielkiej Brytanii. Podobne ten
dencje odkryli Brown i Gilmartin (1969) w swej analizie dwóch 
spośród czołowych czasopism socjologicznych. Takim tematom, jak 
kwestia przemian społecznych, uznawanych za ogromnie doniosłe, 
poświęcano najmniej uwagi. Kolejne problemy to ciasnota poglądów 
przedstawionych w cytowanĵ ch pracach oraz nadużywanie pewnych 
metod badawczych przy niedostatecznym wykorzystaniu innych. Po
nadto Brown i Gilmartin stwierdzili, że w 85% prac badaniami ob
jęto wyłącznie jeden okres — dzień dzisiejszy. Ostatecznie autorzy 
ci dochodzą do wniosku (1969: 18), że punkt ciężkości prac przesuwa 
się z badania i odkrywania faktów ku sprawdzaniu hipotez w ra
mach zawężonych przez ograniczenia kulturowe i czasowe. 

Inni specjaliści z dziedziny nauk społecznych i socjologii środ
ków masowego komunikowania także określają te badania jako 
ograniczone kulturowo. Drake (1973) wskazuje, że ograniczoność ta
ka jest charakterystyczna dla badań ankietowych, ponieważ są one 
oparte na strukturze społecznej oraz systemie wartości i potrzeb 
politycznych właściwych społeczeństwom Zachodu. Dodaje, że ba
dania ankietowe prowadzone w Afryce reprezentują postawę swego 
rodzaju ograniczonego kulturowo naukowego imperializmu. Nie 
uważa jednak, aby rozwiązań należało szukać w7 półśrodkach zmie
rzających do ustalenia, czy takie lub inne techniki okażą się przy
datne w społeczności o odmiennej strukturze; jego zdaniem koniecz
ny jest ich gruntowny przegląd i rewizja. Inayatullah (1976: 57—59) 
twierdzi, że socjologów Zachodu cechuje postawa etnocentryczna 
w uznawaniu wyższości własnych kultur i własnych instytucji oraz 
że przywiązują oni zbyt wielką wagę do wypracowanego na Zacho
dzie modelu społecznego rozwoju jako obrazu przemian społecznych 
zachodzących w obrębie różnych kręgów kulturowych. Van den 
Berghe (1973) zauważa, iż problem polega nie na tym, że aparat so
cjologii Zachodu nie daje sdę zastosować w zmienionych warunkach, 
lecz na konieczności uwolnienia nauki od etnoeentrycznych obcią
żeń. Tę samą myśl znajdujemy u Cooka (1978: 81): „Tradycyjne me-
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tody badań prowadzonych na Zachodnie obciążone są głęboko za
korzenionym etnocemtryzmem: tendencją do uogólnień obejmują
cych wszystkie społeczeństwa, a opartych na warunkach lokalnych". 

Określenie płaszczyzny równoważności 

Przejrzystą klasyfikację problemów, jakie stają przed naukow
cami —a zwłaszcza komporatystami — którzy stosują modele wy
pracowane na Zachodzie do badania innych kultur, znajdujemy 
u Lonnera (1979a: 18—19), który stwierdza, że naukowiec musi wy
raźnie określić, czy zamierza przyjąć stanowisko etyczne (tj. kon
cepcje i modele uznawane powszechnie) czy też emiczne 4 (tj. kon
cepcje i modele jednostkowe). W innej pracy (1979b) Loniner prze
strzega przed stosowaniem modeli uniwersalnych, które mogą się 
okazać niewłaściwe w odniesieniu do epok lub społeczeństw, „które 
nie mają tych cech funkcjonalnych, jakie występowały wówczas, 
gdy ów model teoretyczny został po raz pierwszy opracowany". Wy
kazuje, że prace późniejsze (zwłaszcza Finison 1976) nie mieszczą się 
w ramach opracowanej przez McClellanda (1961) teorii motywacji 
osiągnięć, w myśl której wysoki lub niski pułap potrzeby osiągnięć 
powinien poprzedzić odpowiednio wzrost lub spadek tempa rozwoju 
narodu. Davidson (1977: 49) uważa, że nie istnieją żadne argumen
ty na poparcie tezy, iż wypracowane na Zachodzie środki emiczne 
są zarazem środkami etycznymi, tzn. iż narzędzia badawcze skon
struowane dla warunków zachodnich dadzą się transponować na od
mienny grunt i stosować w odniesieniu do innych kultur, bez zbyt
niego oglądania się na rzetelność, przydatność i praktyczność tych 
narzędzi w kontekście danej kultury. 

W drugiej części proponowanego podziału Lonner (1979a: 27—28) 
omawia potrzebę ustalenia płaszczyzn równoważności przy podej
mowaniu badań międzykulturowych. Wyróżnia cztery typy równo
ważności: funkcjonalną, pojęciową, językową (przekład) oraz me
tryczną. Co do pierwszej z nich, stwierdza, że te same zjawiska mo
gą w różnych kulturach pełnić odmienne funkcje; jako przykład 
cytuje odgłos „beknięcia", który w jednej kulturze może być trakto
wany jak komplement, zaś w innej — jako powód do obrazy. Rów
noważność pojęciowa dotyczy według Lonnera obecności lub nie
obecności pewnych znaczeń, jakie poszczególni ludzie wiążą z okre
ślonymi bodźcami — takimi jak np. zadania testowe, niektóre wy
razy, szczególny charakter opracowanego przez badacza ekspery
mentu socjopsychologicznego, itp. Perdersen (1979: 83) nadaje tym 
różnicom miano „różnic w zakresie psychologii" i stwierdza, że je-
4 Z ang. etic i emic; terminy utworzone przez amerykańskiego językoznawcę 
Kennetha Pike'a od przymiotników phonetic i phonemic, a następnie rozsze
rzone na inne nauki typu behawiorystycznego. Podejście „etyczne" (etic ap
proach) odpowiada opisowi ii takso-nomii opartej na podobieństwach formal
nych poszczególnych elementów materiału empirycznego; podejście „emiczne" 
(emic approach) — to opis i klasyfikacja dokonane według kryterium funkcji, 
jaką poszczegóine elementy spełniają w obrębie jakiegoś wybranego syste
mu. (Przyp. tłum.) 



żeli psychologia Zachodu używa metod racjonalnych, intelektual
nych i logicznych, to w społeczeństwach spoza kręgu kulturowego 
Zachodu przeważa bardziej subiektywna postawa w stosunku do 
wiedzy. W społecznościach takich, jego zdaniem, dostęp do wiedzy 
odbywa się dzięki ścisłej łączności emocjonalnej między samą wie
dzą, a tym, kto ją zdobywa, lub też na drodze intuicji. Prowadzenie 
badań w tych społecznościach jest zatem trudne, ze względu na pa
nujące w nich wyobrażenia dotyczące jednostki, powiązań między 
członkami danej grupy, dojrzałości umysłowej, itp. Zdaniem Cooka 
(1978: 39) jest możliwe, że „badania prowadzone według zachod
nich tradycji nie dają się w pełni pogodzić z filozofią życiową spo
łeczności spoza kręgu kulturowego Zachodu". 

Trzeciej spośród kategorii wyodrębnionych przez Lonnera, tj. rów
noważności językowej (przekładowi), poświęcono najwięcej uwagi. 
Problem ten omawia obszernie Fisher (1973: 159), stwierdzając, że 
„występujące w różnych językach rozróżnienia pomiędzy znacze
niami wyrazów, zarówno w kontekstach składniowych jak i w kon
tekście uwarunkowań semantycznych właściwych poszczególnym 
językom, przyczyniają się do zniekształcenia przekazu w przekła
dzie". Dodaje, że dalsze zniekształcenia wynikają z faktu, że różne 
języki „umieszczają wyznaczniki językowe w różnych miejscach ję
zykowego continuum". I tak na przykład angielskie słowo friend 
dla Amerykanina oznacza pełny zbiór znajomych mu osób, dla 
Niemca — krąg bliskich przyjaciół, dla Hiszpana — jest formą 
zwracania się do innych, dla Araba wreszcie — wyrazem emocjo
nalnej identyfikacji z drugą osobą. Dalsze problemy stwarzają roz
bieżności w zakresie fonologii, wymowy, semiotyki, proksemiki i ge
stykulacji. Dostrzegając trudności związane z przekładem w bada
niach między kulturowych, Awa (1978) pisze, że „poszczególne ję
zyki kładą nacisk na pewne zjawiska, ponieważ występują one re
gularnie w danej kulturze, a jednocześnie ignorują inne, ponieważ 
nie należą one do kategorii spraw stanowiących element życia co
dziennego w obrębie tej kultury". Amerykanie mają wiele słów na 
określenie rozmaitych pojazdów mechanicznych, Lapończycy — 
wiele nazw dla poszczególnych gatunków śniegu, Wintu — więcej 
określeń różnych gatunków bydła, a brazylijscy Indianie — więcej 
nazw papug, niż zna ich na przykład język angielski (por. Brown 
1958: 234). Jak zauważa Awa, ponowny przekład danego tekstu na 
język oryginału nie zawsze stanowi rozwiązanie problemu. Zda
niem Esayasa (1976:30) właśnie przekład jest najpoważniejszą 
przeszkodą w badaniach masowego przekazu na terenie Afryki. Jako 
przykład podaje on język Ibo, w którym istnieją cztery różne wa
rianty wyrazu akwa, przy czym za każdym razem wyraz ten zna
czy co innego: łóżko, jajo, krzyk lub materiał. Problemami języko
wymi na Cejlonie zajmował się Gunaratne (1975), który stwierdza, 
że zadanie prowadzącego badania utrudniają rozbieżności między 
pisaną i mówioną wersją języka syngaleskiego. Radzi on, aby „for
mę i treść pytań dobierać w taki sposób, aby nie obrażały ludzi wy
kształconych s w ą oczywistością i prymitywizmem, a jednocześnie 
nie s t w a r z a ł y zbyt poważnych trudności dla osób niewykształco-



nych". Drake (1973) i Hoffman (1963) rówinież są zgodni co do tego, 
że bariera językowa stanowi przeszkodę w prowadzeniu rzetel
nych badań w niektórych kulturach; Hoffman skłania się tu ku re
zygnacji raczej niż ku optymizmowi. 

Co do czwartego kryterium równoważności, tj. równoważności 
metrycznej, Lonner stwierdza, że skale stosowane podczas testowa
nia muszą być równoważne pod względem funkcjonalnym. Cook 
(1978: 79) trafił na trudności obliczając wyniki testów, jakie stoso
wał w badaniach w Papui — Nowej Gwinei, ponieważ melanezyjski 
język pidgin 5 cechuje tendencja do niwelowania różnic między ta
kimi pojęciami jak ręka i ramię, drzewo i drewno, ogień i opał, itp. 
Ponieważ mówiący mają skłonność do używania określeń gatunko
wych, zdaniem Cooka trudno jest określić, czy badani rzeczywiście 
właściwie rozpoznają dany bodziec. Cook twierdzi, że badany może 
uzyskać maksymalny wynik w tekśoie na rozpoznawanie obrazów, 
a przy tym nazywać ogień opałem, krowę — świnią, a drzewo —• 
liściem. 

Ustalanie trafności i wartości badań 

Jak już powiedziano, znaczną część amerykańskich badań maso
wego komunikowania prowadzonych w krajach Trzeciego Świata 
można by określić wprowadzonym przez Szecskó (1973) terminem 
„badania typu safari": „doczepiano" je do czyjegoś wyjazdu z ra
mienia Fundacji Fulbrighta lub czyjejś wakacyjnej podróży (Se-
chrest 1977: 79). Lonner (1979a: 34) nazywa ten typ prac „badaniami 
lotniskowymi" A twierdzi, że popychają one naukę ku partykulary
zmowi, dostarczając wyników „albo * zbyt nachalnie narzucanych, 
albo zbyt kontrowersyjnych, albo wreszcie pozbawionych większego 
znaczenia". Twierdzi on, że autor badań powinien sobie zadać pyta
nie: „czy któraś z jednostek lub grup, jakie przebadałem, odniesie 
z moich badań korzyść choćby w przybliżeniu równą tej, jaką wy
niosłem je sam?". Z drugiej jednak strony, Jahoda (u Lonnera 
1979a: 34), nie uważa, by należało badacza zmuszać do skręcania się 
ze wstydu i poczucia winy, ponieważ jest możliwe, że po prostu nie 
może on zbyt wiele zdziałać pośród piętrzących się przed nim pro
blemów. 

Inni autorzy także omawiają problem wartości i trafności badań. 
Lowry (1978) pisze, że wiele badań masowego komunikowania nie 
wnosi nic nowego do ogólnej teorii, nie służąc przy tym również 
rozwiązywaniu problemów praktycznych. Tafoya (1980:65) mówi 
o występowaniu „negatywnej postawy członków różnych kultur, 
którzy mogą patrzeć na pracę uczonych jak na próbę eksploatacji 
danej kultury w celu osiągnięcia korzyści — jeśli już nie finanso
wych, to w każdym razie zawodowych, przy równoczesnym braku 
starań o uzyskanie takich wyników, które mogłyby przynieść ko
rzyść badanej kulturze". Rozwijając podobną myśl, Berrien (1972: 
6 Pidgin-English, język używany w Azji Wschodniej i Oceanii, oparty na 
uproszczonej składni i morfologii języka angielskiego, zbudowany z angiel
skich i chińskich e lementów leksykalnych (przyp. tłum.). 



332) pisze ,,Od strony etycznej nie może być usprawiedliwienia dla 
kogoś, kto wraca do domu ze szczelnie zamkniętym pudłem za
wierającym dane «wygrzebane» w jakiejś odległej kulturze i nie 
pozwala członkom owej kultury korzystać z informacji, których 
szukał tuż pod ich nosem". Prezydent Tanzanii Nyerere wymownie 
ujął tę myśl, mówiąc, że zbieranie w obcej kulturze materiałów do 
pracy doktorskiej lub prywatnej pracy naukowej jest jak zbieranie 
kwiatów na odległej łące po to tylko, aby wrócić do domu i ustawić 
je w wazonie dla ozdoby własnego pokoju. Zdaniem Drentha (1979: 
249) praca naukowa powinna służyć rozbudzaniu zaufania danej 
społeczności we własne możliwości oraz poprawie warunków życia. 
Cytując Tappa (1974), Lonner (1979a: 35) daje do zrozumienia, że 
psychologia porównawcza, uprawiana albo przez przybyszy z ze
wnątrz, którzy przekopują jakąś kulturę w poszukiwaniu danych, 
albo przez członków tej kultury, którzy są bliskimi znajomymi tych 
pierwszych, jest swego rodzaju intelektualnym kolonializmem, albo
wiem tubylcy nie dzielą z prowadzącymi badania żadnego wspólne
go systemu wartości. Pewien uczony hinduski powiedział, że badania 
nie powinny stać się celem samym w sobie, natomiast S. M. Hafeez 
Zaidi (1978) stawia pytanie, czy poddawani badaniom mieszkańcy 
krajów rozwijających się są lepsi czy gorsi niż dzieci i uczniowie 
szkół średnich w Stanach Zjednoczonych? Zapytuje dalej, czy ce
lem badań nie jest dobro nauki i ludzkości? Lonner jest głęboko prze
konany o tym, że istnieją wypadki, w których badania przyjmują 
kierunki bardzo odległe od rozważań nad takimi sposobami prak
tycznego stosowania ich wyników, jakie mogłyby się okazać pomoc
ne dla krajów Trzeciego Świata (Lonner 1979a: 36). Omawiając je
den wybrany typ badań — badanie percepcji wizualnej — stwier
dza: ,,Złudzeń optycznych nie da się ani zjeść, ani użyć jako środ
ków antykoncepcyjnych". Pelto i Pelto (1978: 250) dają wyraz swe
mu przekonaniu, że szukanie zastosowań dla uzyskanych na drodze 
badań informacji z dziedziny socjologii na terenie badanej populacji 
stanowi podstawowy problem etyczny. Sugerują oni wybieranie ta
kich kierunków badań, które dostarczają informacji użytecznych 
w sensie społecznym, rozwój takich systemów komunikacji, które 
czynią uzyskane wyniki zrozumiałymi, oraz wreszcie stwarzanie lu
dziom możliwości czynnego udziału w badaniach. Wskazując na fakt, 
że normy kulturowe podlegają zmianom oraz różnią się między so
bą, Hamneit (1980: 48) zwraca uwagę, że to, co jest moralne z punk
tu widzenia prowadzącego badania, niekoniecznie musi być moralne 
również z punktu widzenia badanego. Należy sobie postawić pyta
nie, czyje społeczeństwo odniesie ostatecznie korzyść z badań? 

Ponieważ wyniki okazują się albo merytorycznie nieistotne, albo 
niemal bezużyteczne dla niektórych społeczności, a także z powodu 
pewnych drażliwych kwestii — między innymi natury politycznej — 
rządy krajów Trzeciego Świata włączyły się do sprawy, utrudniając 
uczonym zagranicznym otrzymywanie wiz pobytowych dla podję
cia prac oraz stawiając przeszkody badaczom rodzimym. Papua — 
Nowa Gwinea nalega, aby badania przynosiły korzyści lokalne, 
a kraje takie, jak np. Malezja stawiają uczonym zagranicznym wy-



móg dzielenia się wynikami z miejscowym światem nauki oraz rzą
dem. Niektórzy zachodni autorzy odnoszą się do tych postaw kry
tycznie, twiecrdzajc, że naciski tego rodzaju są wynikiem działania 
miejscowych przedstawicieli nauki, którzy niechętnym okiem patrzą 
na zawodową przewagę swych zagranicznych kolegów (Hamnett 
1980: ^0). 

Określenie typu г przydatności metod 

Najważniejszy wydaje się spór wokół kwestii systematyczności 
badań podejmowanych w krajach Trzeciego Świata. Omawiając tę 
kwestię Pelto i Pelto (1978: 230—231) oświadczają, iż socjologów 
krytykuje się ostatnio za to, że „kładzenie głównego nacisku na pro
blemy abstrakcyjne oraz koncentrowanie się na subtelnościach me
todologicznych odwróciło ich uwagę od «celu, jakim jest udzielanie 
społeczeństwom pomocy w dążeniu do ideałów człowieczeństwa 
i sprawiedliwości*". Z drugiej jednak strony autorzy ci utrzymują, 
że prawo badacza do wgłębiania się w te zagadnienia, które pobu
dzają jego ciekawość i zainteresowania, musi być zachowane; że roz
wój nauk ścisłych wykazuje, iż odkrycia pozornie pozbawione więk
szej wagi okazują się często czynnikami warunkującymi najdonio
ślejsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju techniki. Sechrest (1977: 
76) krytykuje większość naukowców uprawiających badania między
kulturowe za ograniczone, choć nierzadko pełne zaangażowania, po
dejście do kwestii metodologicznej: „Interesują się przede wszystkim 
samą metodą, nie zaś wkładem, jaki wnosi ona w podstawowy, głów
ny nurt psychologii". Cook (1978: 80) oświadcza, że niektórzy meto
dolodzy żywią przeświadczenie, iż za wszelką cenę należy utrzymać 
zachodnie standardy badań, zaś Tafoya (1980: 65—66) ostrzega, że 
autor badań powinien zadbać o to, aby interwencja nowoczesnej 
techniki nie wypaczała wyników badań ani obrazu struktury ekolo
gicznej badanej kultury. Zwraca uwagę, że nawet narzędzia po
wszechnie stosowane mogą się okazać całkowicie obce. Pausewang 
(1973: 173) mówi, że obiektywna nauka nierzadko przeoczą podsta
wowe jakościowe aspekty wskaźników. „Jej metodologia koncen
truje się na tym, z jak dużą dokładnością coś się daje obliczyć, a nie 
na tym, co właściwie stanowi przedmiot owych obliczeń". Jego zda
niem (1973: 128) „lepiej, aby badacz pozwolił badanej przez siebie 
społeczności narzucić sobie jakąś nową procedurę metodologiczną, 
jakiej pierwotnie nie zamierzał użyć, niż żeby on sam miał narzu
cać tej społeczności swoją własną metodologię". Omawiając poru
szaną często kwestię wyboru odpowiedniej metodologii, Gudykunst 
(1980: 126) pisze, że niedostatek badań w tej dziedzinie wiąże się 
z brakiem personelu, który mógłby je podjąć, brakiem jednomyśl
ności co do granic danej dziedziny (w tym wypadku w dziedzinie 
badań międzykulturowych) oraz niedostatkami teorii. Lassey (1968) 
opowiada się za koniecznością rozwoju badań metodologii stosowa
nej w krajach rozwijających się; wierzy, iż na wartość badań ko
rzystnie wpłynie analiza elementów tych metod, które dotychczas 
powodowały poważniejsze trudności. 



Na podstawie swych doświadczeń z Afryki Cohen (1973) formu
łuje wniosek ogólny, że badania jakościowe wywodzą się z nauk 
humanistycznych oraz z dążenia do zrozumienia pozycji jednostki 
ludzkiej w świecie, tak jak jest ona odczuwana w określonej sytua
cji. Dodaje, że podejście ilościowe to zaledwie ślizganie się po po
wierzchni tak szeroko pojętego przedmiotu badań; tym, którzy de
cydują się na podjęcie badań ilościowych, zaleca przyjęcie pewnych 
definicji, które pozwoliłyby, na ścisłe określenie przedmiotu badań 
i które jednocześnie przystawałyby do kontekstu Afryki, a także 
wypracowanie takich metod pomiaru, które uwzględniałyby syste
matyczne odchylenia i błędy wynikające z trudności zarówno w wy
rażaniu samych pojęć jak i w ich zastosowaniu w warunkach okre
ślonej kultury. Omawiając badania w południowowschodniej Azji, 
Feliciano (1976) dochodzi do wniosku, że pomiar jakościowy procesu 
rozwoju masowego komunikowania może się okazać czymś bardziej 
uzasadnionym i stosownym niż wypracowane dotąd metody pomia
rów numerycznych. Jak już wspomniano, Pausewang (1973) omawia 
znaczenie dokładności w porównaniu z treścią uzyskanych informa
cji; wskazuje on, że skutkiem zbyt wąsko zakrojonych badań — 
w kontekście kraju rozwijającego się — może być pominięcie pew
nych istotnych aspektów rzeczywistości, co z kolei prowadzi do 
uzyskiwania wyników nie odpowiadających stanowi faktycznemu 
lub wręcz błędnych. Dochodzi on do wniosku, że w specyficznych wa
runkach społecznych panujących w krajach Trzeciego Świata son
daż przeprowadzony przy użyciu standardowych kwestionariuszy 
zawsze będzie mniej rzetelny, kosztowniejszy, trudniejszy i bardziej 
skomplikowany, a przy tym często mniej trafny, mniej istotny me
rytorycznie i bardziej nieuchronnie związany z niepożądanymi 
skutkami ubocznymi niż analogiczny sondaż przeprowadzony w spo
łeczeństwie uprzemysłowionym. Isomah (1973) pisze, że użyteczność 
analizy ilościowej zależy od rzetelności, trafności i ogólnej prak-
tyczności danych wejściowych, oraz że problemy dotyczące badań 
ilościowych w krajach Afryki są między sobą ściśle powiązane, po
nieważ zniekształcenia na jednym poziomie zwiększają trudności, 
jakie pojawiają się na innych poziomach. Według van den Berghe'a 
(1973) podstawą wszelkich badań powinna być zasada podrzędnego 
statutu metodologii: o wyborze metody powinien decydować temat 
i kontekst badań. Z drugiej jednak strony, Davidson (1977: 53) 
twierdzi, że dobra teoria jest niezbędna w większym stopniu niż 
właściwa metoda. 

Równoważąc optymizm ostrzeżeniem, Hallo ran (1980: 16) pisze: 

Za godne zbadania uznaje się przeważnie te aspekty zagadnień, 
które dają się mierzyć przy pomocy dostępnych technik. Otuchę 
budzi fakt, że stanowisko autorów badań masowego komuniko
wania wykazuje ostatnio większą elastyczność, wyobraźnię, in
tuicję, odwagę oraz mniejsze uzależnienie od tradycji badań od
działywania środków komunikowania w przeszłości. Ale poparcie 
dla takich przemian nie oznacza poparcia dla badań niechlujnych, 
impresjonistycznych i niesystematycznych, również podejmowa
nych w ostatnich latach. 



Problemy związane z wyborem próby losowej 

Wybór reprezentatywnej próby losowej stwarza problemy wszyst
kim autorom badań, którzy przyjmują na siebie zobowiązania pły
nące z przyjęcia systematycznych procedur naukowych. Brak oczy
wiście gotowych recept na pobieranie prób populacji w niektórych 
kręgach kulturowych. Omawiając ten problem, Eapen (1979: 110) 
stawia szereg interesujących pytań, opartych na doświadczeniach 
z badań prowadzonych w Indiach: Czy 12-letnia matka należy do 
populacji nastolatków? Jak zdefiniować „gospodarstwo domowe"? 
(Eapen wskazuje, że wsie indyjskie nie podlegają żadnym prostym 
zasadom społecznej stratyfikacji). Jak dobierać próby populacji 
niestałych? Inni autorzy również wymieniają kwestię doboru próby 
jako jeden z podstawowych problemów. Chu (1964: 307) zauważa, że 
wybór ten staje się w wielu krajach rzeczą trudną z powodu braku 
kompletnych i aktualnych danych dotyczących cenzusu, trudności 
związanych z transportem oraz niedokładności map; Cook (1978: 
77) przyznaje, że zmuszony był uwzględniać normy zachowań uwa
runkowane kulturą i tradycją przy dobieraniu próby populacji do 
przeprowadzania wywiadów w Papui — Nowej Gwinei. Wyjaśnia, 
że losowe dobieranie próby byłoby obraźliwe dla członków miej
scowej kultury — na przykład kobiety odmawiały udziału w bada
niach, jeśli prowadzącym był mężczyzna. Zdaniem Cooka w społecz
nościach o tradycyjnej strukturze poczucie solidarności w obrębie 
grupy jest tak silne, że nie ma potrzeby stosowania zasady przy
padkowości przy doborze próby; wszyscy i tak będą mówić to sa
mo. Według Pausewanga (1973: 41) dobieranie prób populacji Etio
pii jest bardzo trudne, ponieważ domy nie są numerowane i nie 
stoją rzędami wzdłuż ulic. Zarówno on, jak i Gunaratne (1975) 
wspominają o jeszcze jednym aspekcie problemu: podejrzliwości 
respondentów, którzy nie potrafią zrozumieć powodów, dla których 
ktoś miałby przybyć z tak daleka tylko po to, aby im zadawać py
tania. Esayas (1976: 29) twierdzi, że metoda dobierania próby na za
sadzie przypadkowości lub prawdopodobieństwa nie daje się stoso
wać w odniesieniu do większości kultur Afryki; na podstawie badań 
prowadzonych na Cejlonie Gunaratne (1975) twierdzi, że lokalizacja 
respondentów staje się rzeczą trudną, gdy numeracja domów zmie
nia się w okresie między jednym a drugim wyborem, gdy szereg 
osób nosi to samo imię i nazwisko, gdy mężczyźni i kobiety przez 
cały dzień zajęci są pracą w polu i nie można do nich dotrzeć, i gdy 
badani są zbyt skromni lub zbyt nieśmiali, aby odpowiadać na zada
wane im pytania. Feliciano (1973: 9—10) pisze, że na Filipinach ja
kość prowadzonych prac cierpi na skutek badania małych nierepre
zentatywnych próbek populacji; Drake (1973) uważa, że struktura 
społeczności Afryki nie dopuszcza stosowania żadnych bardziej 
skomplikowanych procedur doboru próby populacji (społeczności 
o charakterze tradycyjnym, więzy krwi). Wreszcie Grenfell (1974) 
twierdzi, że dobieranie prób jest trudne i kosztowne, ponieważ dla 
heterogenicznych społeczności Azji wypracowano dotąd niewiele 
użytecznych i rzetelnych statystyk. 



BADANIA MASOWEGO KOMUNIKOWANIA 

Problemy związane z techniką badań 

Wielu autorów wskazuje ina ryzyko związane ze stosowaniem 
w krajach Trzeciego Świata pewnych technik badawczych opraco
wanych na Zachodzie. Niektóre z nich zostały już omówione. Przed
miotem krytyki stają się najczęściej kwestionariusze i wywiady. 
Wiąże się to zapewne z powszechnym stosowaniem tych technik 
w krajach Trzeciego Świata: wielu socjologów ma wyszkolenie wła
śnie w zakresie prowadzenia badań ankietowych. 

Wśród problemów poruszanych w związku ze stosowaniem kwe
stionariusza i wywiadu często wymienia się względy kurtuazyjne 
patrz Guthrie 1979: 358). Prowadząc badania w Papui — Nowej 
Gwinei, Cook (1978: 71) zauważył, że gdy badający pytał, dlaczego 
udzielono mu takiej, a nie innej odpowiedzi, badany wpadł w zakło
potanie i odpowiedz zmienił. Wobec tego unikano pytania „dlacze
go?" Omawiając te same względy w odniesieniu do krajów połud-
niowowschodniej Azji, Jones (1963) wskazuje na uwarunkowaną 
kulturowo skłonność członków tych społeczności do zadowolenia 
rozmówcy i unikanie wszystkiego, co mogłoby go urazić. Jones 
twierdzi jednak, że prowadzący może tak skonstruować ankietę, aby 
działanie tego czynnika wyeliminować. Omawiając badania prowa
dzone przez siebie w Azji, Wuelker (1963) wymienia względy kur
tuazyjne jako najwyraźniej występującą trudność. Mówiąc o kra
jach Afryki, Cohen (1973) dostrzega problem w braku anonimowości 
respondentów; Wilson (1958) natomiast przyznaje, że prowadzący 
wywiad może dotrzeć do respondentów, jednocześnie podkreśla fakt, 
że uzyskane informacje nie zawsze odpowiadają ich rzeczywistym 
przekonaniom. Czasem respondenci odnoszą wrażenie, że ich rodziny 
czy społeczności, w których żyją, zostają wystawione na próbę lub 
też że ich integralność zostanie zagrożona, jeśli nie udzielą „właści
wych" odpowiedzą. (Guthrie 1975: 358). Isomah (1973) pisze, że res
pondenci w krajach Afryki często nie dbają o dokładność dostar
czanych przez siebie informacji: ponieważ płaci im się tylko za 
udzielanie odpowiedzi, mówią po prostu to, co przyjdzie im na 
myśl. 

Kolejny problem leży w tym, że postawy wyrażane w odpowie
dziach na kwestionariusze i w wywiadach mogą mieć bardzo luźny 
związek z rzeczywistym zachowaniem respondentów. Guthrie (1975: 
360) podaje, że filipińscy chłopi wyrażają akceptację nowoczesnych 
idei i pojęć, zachowując jednocześnie tradycyjny styl żyoia. Setki 
badań na temat wiedzy, postaw i praktyki w dziedzinie planowa
nia rodziny wykazują, że wiedza jest rozległa, postawy przychylne, 
natomiast praktyka — bardzo ograniczona. Guthrie (1975: 361) do
daje, że techniki kwestionariusza i wywiadu są wyłącznie opisowe 
i całkowicie ateoretyczne. „Nie prowadzą do lepszego zrozumienia 
roli czynników kulturowych w zachowaniu, ponieważ dane uzyska
ne z kwestionariuszy nie wyjaśniają sposobu, w jaki — zależnie od 
różnic kulturowych — zmieniają się relacje między bodźcami i re
akcjami". 



Jak już mówiliśmy, w niektórych kulturach pewne pojęcia nie 
wywołują oczywiście oczekiwanych reakcji. Twierdząc, że kwestio
nariusze nie znajdują zastosowania w badaniach mdędzykulturo-
wych, Chu (1964:305) podaje jako przykład badania Jamisa i Fesh-
bacha nad wzbudzaniem reakcji strachu. Dla przykładu, pytanie 
dotyczące brzydkiego lub ciemno zabarwionego uzębienia okazało 
się niewłaściwe, ponieważ w pewnych kulturach cechy te nie budzą 
przestrachu. Zgadzając się z twierdzettiiem, że reakcje ludzi różnią 
się w odmiennych kontekstach społecznych, Fischer (1973: 158) po
daje, że w Kenii młody człowiek zaczyna odczuwać skrępowanie, 
gdy do pokoju wchodzi ktoś starszy. Natomiast w Nigerii jeden 
z badaczy uzyskał swoje najlepsze wyniki podczas sprzeczki, jaka 
wybuchła wśród członków badanej grupy. Glattbach (1974: 11) po
daje, że w niektórych krajach południowowschodniej Azji już samo 
zadanie bezpośredniego pytania implikuje brak szacunku. Pause-
wang (1973) zauważa, że kwestionariusz sprawdza się jako narzę
dzie do badania określonego wąskiego tematu w określonym kon
tekście społecznym z dużą dokładnością ilościową. Twierdzi, iż oka
zuje się on • najskuteczniejszy w takich społecznościach, w których 
ogólnie pojęty kontekst społeczny jest stosunkowo dobrze znany, 
co pozwala na właściwą interpretację szczegółów. 

Kolejna trudność dotyczy czasu przeznaczonego na przeprowadze
nie badania ankietowego. Fisher (1973: 157) zadaje sobie pytanie, 
czy właściwy badaniom prowadzanym na Zachodzie pośpiech 
w egzekwowaniu odpowiedzi nie wprawia przedstawicieli innych po
pulacji w pomieszanie. Twierdzi on, że różne kultury mają odmien
ne pojęcie „odpowiedzi": w jednej społecznośca będzie to analogia 
lub przypowieść, gdzie indziej — odpowiedź ilościowa, jeszcze gdzie 
indziej — filozoficzna refleksja. Dla przykładu, zdaniem Fishera 
(1973: 157), europejscy respondenci reagują negatywnie na te py
tania, przy których podano do wyboru z góry sformułowane wa
rianty odpowiedzi: uważają, że są one „zbyt brutalne" oraz że nie 
dopuszczają niuansów i indywidualnych opinii. Pytania zbudowane 
według zasady wielokrotnego wyboru nie zdają też egzaminu tam, 
gdzie technika ta nie jest stosowana w zadaniach egzaminacyjnych 
w szkołach. Feliciano i Lozare (1976: 80) zaobserwowali, że ustalanie 
czasu i kosztów badań ankietowych według norm zachodnich oka
zuje się trudne do przyjęcia w krajach Azji, gdzie trzeba uwzględ
nić dodatkowy czas i fundusze przeznaczone na przekąski, posiłki, 
drobne podarunki i inne przejawy gościnności. 

W niektórych krajach problem powstaje, gdy prowadzący bada
nia podejmuje próbę przeprowadzenia wywiadu sam na sam z re
spondentem. W Indiach mieszkańcy wsi, których proszono, aby się 
nie przyglądali badaniom, natychmiast żartobliwie zaczynali szukać 
wszelkich sposobów, aby z daleka „podglądać" przebieg wywiadu. 
Cook (1978: 83) twierdzi, że ten brak odosobnienia niekoniecznie 
musi wywierać ujemny wpływ na wynik badania. Pisze on, że tam, 
gdzie ludzie, którzy obserwują przebieg wywiadu, nie są przyzwy
czajeni do otrzymywania nagród za uzyskanie dobrych wyników, 
chęć „ściągania" i podpowiadania jest o wiele słabsza niż w kra-



jach Zachodu. Natomiast Gunaratne (1975), który twierdzi, że wy
wiad sam na sam z respondentem jest czymś niemal niemożliwym 
do zaaranżowania w rolniczych rejonach Cejlonu, gdzie przysłuchi
wanie się innym jest głęboko zakorzenionym elementem przyjętego 
stylu życia, nie zgadza się z takim stanowiskiem: cytuje przykład 
pewnego nieżonatego mężczyzny, który w obecności licznej rodziny 
swego brata opowiedział się przeciwko regulacji urodzin, natomiast 
gdy tylko znalazł się poza zasięgiem ich słuchu, przyznał, że w grun
cie rzeczy popiera tę zasadę, a tylko nie chciał wprawić brata w za
kłopotanie. Używając jako przykładu Etiopii, Pausewang (1973: 60) 
stwierdza, że przeprowadzanie wywiadu sam na sam z responden
tem jest niemożliwe; Hoffman (1973) dochodzi do ogólnego wniosku, 
że w krajach Afryki właściwie zupełnie nie da się prowadzić indy
widualnych wywiadów, ponieważ poczucie wspólnoty jest tam nie
zwykle silne. Jednocześnie jednak twierdzi, że wyniki badań gru
powych są na ogół rzetelne. 

Wyznawana przez purystów zasada, że poszczególnym responden
tom powinno się zadawać te same pytania, identycznie sformuło
wane, w niektórych przypadkach nie daje się zastosować. Gumaratme 
(1975) cytuje przykład kobiety, którą zapytano, czy wierzy, że czło
wiek wylądował na księżycu. Jej odpowiedź brzmiała: „Jakże to 
możliwe? Mój mąż już od paru lat nie żyje. Nie mógł przecież pole
cieć na księżyc!" 6 Ponieważ respondenci żyjący w izolowanych 
ośrodkach prowincjonalnych często nie znają terminów czy pojęć, 
o które ich się pyta, program wywiadu musi dopuszczać pewną ela
styczność. Wilson i Armstrong (1963) odkryli, że mieszkańcy Indii 
nie wiedzieli, kto to jest Nehru w czasach, gdy był on przywódcą 
narodu; Gunarante podaje, że gdy pytał o wielkie mocarstwa, miesz
kańcy Cejlonu odpowiadali pytaniem: „Poza Cejlonem?" Halloran 
(1980: 7) z naciskiem podkreśla, że zakładanie, iż wierną kopię pro
gramu wywiadu opracowanego dla jednej kultury można zastoso
wać w odniesieniu do populacji z odmiennego kręgu kulturowego 
jest „czystym absurdem", ponieważ techniki zbierania danych mu
szą się różnić ze względu na różnice językowe i kulturowe. 

Streszczenie trudności stających przed prowadzącym wywiad 
znajdujemy u Freya (1970), który wymienia trzy „pułapki", jakie 
na ankietujących zastawiają respondenci: 
1. Tendencja respondentów do reagowania na pytania wywiadu en 

bloc, z jakiegoś zupełnie nieistotnego dla sprawy stałego punktu 
widzenia; 

2. Hołdowanie względom kurtuazji lub konwenansu: respondent 
mówi to, co jego zdaniem pytający chciałby usłyszeć; 

3. Reakcje respondentów obliczane na usatysfakcjonowanie reszty 
członków grupy, którą reprezentują. 
Problemy podobnej natury stają przed socjologami, którzy stosu

ją inne techniki wypracowane poza kręgiem kultur krajów Trze
ciego Świata. Zdaniem Feliciano i Lozare (1976: 83) technika obser-
6 W oryginale aingäelskim rzeczownik man, który oznacza 'człowiek', lecz tak
że 'mężczyzna, mąż' (przyp. tłum.). 



wacji stwarza na terenach takich jak południowo wschodnia Azja 
problemy większe niż na Zachodzie, ponieważ ludność wiejska tych 
terenów wysoko sobie ceni „poprawne stosunki międzyludzkie"; po
woduje to przyspieszaną asymilację uczestnika-obserwatora w miej
scowej kulturze, dlatego gromadzenie i analiza danych, a następnie 
opracowywanie wyników badań stają się bardziej subiektywne. Na
tomiast techniki eksperymentu cierpią z powodu*braku homogenicz
nych grup, które mogłyby się stać przedmiotem badań terenowych. 
Zdaniem Hallorana (1980:7), badania dotyczące własności i kontroli, 
oparte na pojęciach zachodnich, także nie mogą wchodzić w grę: 
„Ostatnio pojawiła się równie niewłaściwa tendencja do formuło
wania twierdzeń dotyczących treści, oddziaływania, świadomości 
i społecznych skutków środków masowego komunikowania wyłącz
nie na podstawie badania własności i kontroli". Używana na Zacho
dzie technika analizy treściowej również nie zawsze daje się stoso
wać w warunkach odmiennych kultur, między innymi z powodu 
trudności pomiaru treści w wypadku języków ideograficznych, sub
telnych odcieni znaczeniowych w różnych językach, a także dlate
go, że dla niektórych społeczeństw konieczne jest wypracowanie od
rębnych systemów kategorii. 

Problem konstrukcji szczegółowych modeli teoretycznych 

W latach siedemdziesiątych wielu autorów (o których wspomina 
Halloran) zaczęło podawać w wątpliwość zasadność modeli teore
tycznych, modnych na Zachodzie, a przeszczepianych do krajów 
Trzeciego Świata. Większość aspektów teorii społecznego rozwoju 
poddano dokładnej i od dawna tak potrzebnej analizie, przy czym 
rohili to nawet niektórzy spośród tych, którzy jeszcze przed dzie
sięcioma laty należeli do jej najbardziej zagorzałych zwolenników. 

Jeden z najwcześniejszych krytyków, Szecskô (1973: 4), stwierdza, 
że teorie społecznego rozwoju wypracowane w latach sześćdziesią
tych nie uwzględniają różnorodności, jaka wytworzyła się wśród 
„systemów masowego komunikowania w różnych społeczeństwach 
oraz — przede wszystkim — skutków faktu, że warunki komuniko
wania w obrębie kultur Europy i Ameryki Północnej stanowią ele
ment układów w sposób zasadniczy odmiennych od tych, jakie ist
nieją w krajach Azji i Afryki". O teorii Lernera i jej zwolennikach, 
Szecskô (1973: 2) pisze: „Kwestię konieczności rozwoju systemu ma
sowego komunikowania ograniczano do problemów technicznych". 
Niemal wszystkie modele rozwoju odznaczają się, jego zdaniem 
(1973: 2—3), następującymi cechami: 

Modele preferują rozwój jakiegoś jednego środka masowego ko
munikowania (najczęściej radia lub telewizji), nie zaś złożonego 
systemu środków technicznych — rozwoju wielu środków prze
kazu. Podkreśla się głównie aspekty techniczne owego wybranego 
środka przekazu, z pominięciem aspektów społecznych. Proponuje 
się nowe formy przekazu, które są niemal całkowicie niezależne 
od tradycyjnego systemu komunikowania wytworzonego w da
nym społeczeństwie, i które traktuje się — pod względem speł
nianej funkcji — niemal jak ich przeciwieństwo. 



Późniejsi krytycy również wymieniają te i inne niedociągnięcia 
teorii rozwoju. Beltran (1976), który oświadcza, że badania prowa
dzone w Ameryce Łacińskiej pozostawały pod wpływem głównie 
wyznawców teorii skutków (jak np. Lasswell), teorii dyfuzji inno
wacji (jak Rogers) oraz teorii modernizacji (jak Lerner i Schramm), 
twierdzi, że większość badań dotyczy przekazu jedynie w znaczeniu 
„aseptycznej, opartej na wynikach badań nad wielkimi skupiskami 
miejskimi, transmisji informacji na temat nowych umiejętności, na
rzędzi i surowców, zmierzającej do podniesienia poziomu rolnictwa, 
bez względu na to, czy struktura społeczna zamierzonej grupy od
biorców stwarza czy też nie stwarza możliwości takiego rozwoju 
dla większości jej przedstawicieli". Felstehausen (1969), jeden spo
śród najwcześniejszych krytyków, kwestionuje szereg aspektów te
orii rozwoju oraz prowadzonych na jej podstawie badań: 

1. Dobór używanych przykładów i analogii z krajów wysoko rozwi
niętych, nie zaś z krajów rozwijających się; 

2. Stosowanie nieodpowiednich, a często także niesprawdzonych mo
deli teoretycznych, co powoduje zniekształcanie pojęć na temat 
roli środków masowego komunikowania w odniesieniu do po
szczególnych systemów społecznych oraz systemów zachowań. 

Zdaniem Kearla (1976: 87—89), teoria rozwoju w Azji koncentruje 
się na zagadnieniu samych środków przekazu, zajmując się ich 
strukturą — „przepływem informacji od nadawcy do odbiorcy, gru
pami odbiorców oraz ich reakcjami, i wreszcie problemem przyjmo
wania lub nieprzyjmowania zaleceń, które są przekazywane przez 
jakieś centralne źródła lub władzę". Dodaje on, że ukończone do
tychczas badania rozwoju systemów masowego komunikowania mają 
ograniczony zakres i poświęcają zbyt mało uwagi formie i treści 
przekazywanych informacji; tam, gdzie zastosowano analizę treścio
wą, nie podejmuje się poważniejszych starań zmierzających do zi
dentyfikowania lub wyjaśnienia doniosłych relacji między treścią 
przekazu z jednej strony, a polityką wydawniczą, polityką rządową 
oraz reakcjami odbiorców z drugiej. 

Krytykując teorię empatii Lernera jako „w najwyższym stopniu 
niejasną" Kent (1980: 39) twierdzi, że zasada empatii jest trudna do 
zastosowania w praktyce badawczej. Uważa, że rozmieszczenie 
zmiennych określonych przez Lernera będzie się różnić dla każdego 
poszczególnego przypadku, przy czym wśród socjologów nie ma peł
nej zgodnośsi co do tego, które z nich sam Lerner uważał za pierw
szoplanowe. Kent wysuwa zarzut, że stanowiący element tej teorii 
aspekt uczestniczenia prowadzi w praktyce do etnocentryzmu. 

Rogers (1976: 210), który w ostatnich latach przeprowadził ogrom 
prac w ramach teorii dyfuzji innowacji w zastosowaniu do krajów 
Trzeciego Świata, i którego modele są niemal jedynymi znajdujący
mi się w powszechnym użyciu, twierdzi, że badania — z jego włas
nymi włącznie — nie obejmują aspektu przemian zachodzących 
w czasie, tak istotnego dla procesu masowego komunikowania. Jego 
zdaniem wynika to z niedostatków apartu pojęciowego, z braku ta
kich propozycji, które uwzględniałyby ten aspekt, z wysokich kosz-
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tów związanych z prowadzeniem badań tego typu, z faktu, że kil
kakrotne zbieranie informacji w ciągu dłuższego czasu wiąże się 
z problemem „uczulenia" respondentów na badane zagadnienia, 
a wreszcie — nacisków wywieranych na socjologów, od których 
wymaga się szybkiego przedstawiania wyników badań. Rogers (1976: 
212) i Rahim (1976: 225) wysuwają zarzut zbytniej koncentracji 
uwagi na jednostce (zamiast na systemie społecznym, którego ta 
jednostka jest elementem) jako podstawie analiz. Rahim wyraża 
żal, że badano głównie problematykę dyfuzji innowacji technolo
gicznych (nasion, nawozów itp.), nie zajmując się dyfuzją nowych 
idei, nowych ideologii, nowych stosunków społecznych, instytucji 
i wartości; że w badaniach przyjmowano swego rodzaju jednostron
ną zależność, zakładając, że źródło innowacji (uprzemysłowiony Za
chód) cechuje wyższość nad odbiorcą innowacji (Trzeci Świat) oraz 
wreszcie, że pomijano pierwszorzędną rolę bezpośredniej wymiany 
informacji między jednostkami ludzkimi jako źródła dyfuzji. Dal
sze zarzuty pod adresem badań prowadzonych w ramach teorii dy-

^ fuzji dotyczą braku obiektywizmu, tzn. postawy proinnowacyjnej, 
pomijania treściowych aspektów przekazu oraz zależności od wzor
ców zachodnich. Beltran (1976) stwierdza, że klasyczny model dy
fuzji „opiera się na podstawach ideologicznych, które stanowią za
przeczenie rzeczywistości danego regionu (w tym wypadku Amery
ki Łacińskiej)", zaś Lozare daje wyraz przekonaniu, że bezkrytyczne 
przejmowanie danego modelu hamuje jego dalszy właściwy rozwój. 
Na temat innego aspektu modelu dyfuzji Kent (1980: 40) pisze: 

(Problem) wynika z przyjmowanej w ramach tego modelu biuro
kratycznie umotywowanej skłonności do koncentrowania się na 
tych, o których można sądzić, że się najłatwiej przystosują. Zaś 
często niejszyboiej adaptują się ci, którzy już znajdują się 
u szczytu hierarchii społecznej. Koncentrując wysi łki państwa 
w kierunku zmiain rua tych, którzy już znajdują się na pozy
cjach uprzywilejowanych, działacze rządowi doprowadzali do po
głębiania się przepaści społecznych. Zdarzały się przypadki, że 
najzamożniejsi, najbardziej w p ł y w o w i i uprzywilejowani miesz
kańcy wsi otrzymywali dodatkową ziemię i pierwszorzędne no
woczesne narzędzia, podczas gdy najuboższych wywłaszczano. 

Kwestionując kolejny model stosowany w odniesieniu do krajów 
Trzeciego Świata, McNelly i MoMna (1972) wskazują na ukryte ten
dencje elitarystyczne takich amerykańskich paradygmatów badaw
czych, jak np. zasada dwustopniowego przepływu. Twierdząc, że 
w krajach Trzeciego Świata przepływ dwustopniowy jest w grun
cie rzeczy przepływem wielostopniowym, Beltran (1976b: 123, 128— 
129) krytykuje próby odnoszenia tej zasady do społeczeństw krajów 
rozwijających się, gdzie z powodu szczupłości środków masowego 
komunikowania i urządzeń transmisyjnych oraz ze względu na ogra
niczone możliwości odbioru masowy przekaz na ogół nie wywiera 
silniejszych wpływów. W propozycji wysuniętej w swej rozprawie 
doktorskiej Lozare podaje następującą syntezę zarzutów wysuwa
nych pod adresem modelu dwustopniowego przepływu w odniesie
niu do krajów Trzeciego Świata: 



Î. Model ten wyjaśnia zaledwie nieliczne sytuacje spośród tych, 
w jakich następuje masowe komunikowanie d zawiera zbyt wie
le uproszczeń, aby można się nim było posłużyć dla rzeczywistego 
wyjaśnienia procesu masowego komunikowania. 

2. Model ten zdradza tendencje elitarystyczne, ponieważ argument 
o powolnym przepływie informacja staje się po prostu wymówką 
wobec faktu, że informacje przekazywane za pośrednictwem środ
ków masowego komunikowania są niedostępne dla przeważającej 
większości populacji. 
Lent (1974: 14) stwierdza, że model ten jest zbyt często cytowany 

w kontekście krajów azjatyckich bez zwracania większej uwagi na 
fakt, że czas i miejsce mogą być w tym kontekście czynnikami 
o bardzo niewielkim znaczeniu. 

Co pozostało do zrobienia? 

Jak można było oczekiwać, literatura przedmiotu nie dostarcza 
zbyt wielu odpowiedzi na to pytanie. To. co się proponuje, jest na 
ogół w najwyższym stopniu niejasne. 

Pewne oznaki budzą jednak otuchę. Dziesięć lat temu bardzo nie
wielu autorów zaledwie uznawało (lub odważyło się przyznać), że 
coś jest nie tak w sposobie badań prowadzonych w krajach Trze
ciego Świata. To, że dziś pisze się na ten temat książki i artykuły 
oraz organizuje konferencje, stanowi niewątpliwy • postęp, mimo 
wszelkich istniejących wciąż ograniczeń i niedociągnięć. Tematyka 
podejmowanych badań była przedmiotem mniejszego lub większego 
zainteresowania podczas wielu międzynarodowych konferencji po
święconych problemom polityki masowego komunikowania; stano
wiły one wyłączny przedmiot obrad co najmniej dwóch tego typu 
spotkań: pierwsze odbyło się w Hongkongu w r. 1976, drugie — 
Spotkanie Robocze w sprawie Polityki Środków Masowego Komu
nikowania — w Hadze w lutym r. 1980 (patrz AMIC, 1974, 1975; 
Media Asia, 1976). 

Sprawozdanie ze spotkania w Hadze, w którym uczestniczyło wie
lu socjologów zajmujących się problemami krajów Trzeciego Świa
ta, zawiera szereg zarzutów wysuniętych pod adresem tradycyjnych 
postaw badawczych, między innymi czytamy: 

podstawowy trzon badań masowego komunikowania to długa se
ria empiryczno-amalitycznych, fragmentarycznych, niepowiązanych 
ze sobą nawzajem opracowań, podporządkowanych zasadzie dy
chotomii faktów i wartości , kierowanych dążeniem do sterowania 
technologią społeczną zgodnie z celami poiityki zachowania ist
niejącego stanu rzeczy, a w sensie epistemologicznym — skrępo
wanych kantowską tradycją ograniczania rzeczywistości do zbio
ru z góry określonych kategorii, które się następnie próbuje do 
tej rzeczywistości odnosić. (Institute of Social Studies, 1980: 5) 

Uczestnicy spotkania wysunęli szereg propozycji, пр.: 

Badania nad masowym komunikowaniem winny się zatem stać 
polem działania grup interdyscyplinarnych, których pracę koordy-



nowałby program opracowany osobno dla każdego kraju i któ
rych zadaniem będzie określenie zagadnień istotnych w danym 
kontekście społecznym, opracowanie odpowiedniej metodologii 
oraz modeli, przy pomocy których będzie można owe zagadnie
nia badać, przeanalizowanie możl iwych alternatyw w obrębie da
nych systemów społecznych oraz sformułowanie propozycji do
tyczących właśc iwej polityki zmierzającej do ich wdrażania. (In
stitute of Social Studies, 1980: 12) 

W raporcie podano także priorytetowe dziedziny badań masowego 
komunikowania, a mianowicie: struktura władzy i proces podejmo
wania decyzji w relacji do informacji, przemiany i przechodzenie 
do nowych modeli masowego komunikowania, konfrontacja domina
cji i autonomii kulturowej, zagadnienie sprzeciwu społecznego wo
bec Nowego Międzynarodowego Ładu Informacyjnego, kwestia spo
łecznego rozwoju w relacji do odmiennych modeli komunikacji — 
uzależniającego konsumpcjonizmu w porównaniu z modelem rozwoju 
opartego na zasadzie samowystarczalności, wreszcie problem oddzia
ływania alternatywnych systemów przekazu (Institute of Social Stu
dies, 1980: 16—20). Ponadto raport nawołuje do podejmowania „sto
sownych badań", które charakteryzowałyby następujące cechy: 

postawa holistyczna; krytyczna, materialistyczno-dialektyczna 
epistemologia; interdyscyplinarność; umiejętność rozpoznawania 
roli masowego komunikowania w społeczeństwie; umiejętność wy
jaśniania współzależności między ekonomiczną, polityczną i ide
ologiczną płaszczyzną masowego komunikowania; umiejętność 
przetwarzania diagnoz na konkretne wskazania dotyczące poli
tyki środków masowego komunikowania, maksymalna autonomia 
pracy badawczej; przyjęcie ogólnej strategii zmierzającej w kie
runku demokratyzacji przemian, tj. naukowcy obierają strategię 
postępowania uwzględniając działania innych sprawców przemian 
społecznych. (Institute of Social Studies, 1980: 27) 

Ostatecznie podczas tego spotkania sformułowano 22 postulaty, 
które mogłyby się przyczynić do podniesienia wartości badań ma
sowego przekazu w krajach Trzeciego Świata (Institute of Social 
Studies, 1980: 36—38). 

Większość ustaleń przyjętych na spotkaniu w Hadze godna jest 
najwyższej pochwały. Niemniej należy żywić nadzieję, że przyszłe 
spotkania zapoczątkują kolejne stadium — wypracowanie systema
tycznego, opartego na wynikach podejmowanych prac stanowiska 
wobec samego przedmiotu badań. Ani literatura, ani -też dyskusje 
dotyczące badań masowego komunikowania w krajach Trzeciego 
Świata, z bardzo nielicznymi wyjątkami, nie zawierają danych em
pirycznych. Na spotkaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia do Ba
dań Środków Masowego Komunikowania (IAMCR), w r. 1980 pro
ponowano podjęcie prób systematycznego opisu modeli i wzorców 
badawczych, zbadania ich skuteczności w odniesieniu do poszcze
gólnych kultur, ustalenia, co jest przedmiotem krytyki oraz spraw
dzenia, w jakim stopniu sama literatura przedmiotu upowszechnia 
stosowanie istniejących wzorców. Wydaje się również, że istnieje 
potrzeba poddania surowej weryfikacji w warunkach Trzeciego 
Świata różnorodnych technik badawczych wypracowanych na Za
chodzie, empirycznego określenia ich zalet i wad oraz stopnia przy-



? 

datności i możliwości adaptacja. Jest to zadanie niełatwe i wyma
gające wiele czasu, ale zarazem mające pierwszorzędne znaczenie. 

Na koniec dziś, gdy dawne wzorce badań społecznego rozwoju 
i masowego komunikowania poddawane są coraz żywszej krytyce, 
należy wierzyć, że nie znajdą się naukowcy, którzy spróbują wyko
rzystać okazję do zbudowania — lub odbudowania — własnej repu
tacji przez tworzenie nowych paradygmatów badawczych, które mo
głyby się spotkać z powszechnym przyjęciem. Być może już się tak 
dzieje, co byłoby rzeczą godną pożałowania, ponieważ — jak już 
wspomniano — bardzo wiele pozostaje do zrobienia w kwestii do
stosowania badań do potrzeb i wymogów poszczególnych kultur. 
Wprowadzanie kolejnych uniwersalnych modeli oznaczałoby kiero
wanie wysiłków socjologów na boczne tory — aż do czasu, gdy owe 
nowe wzorce (lub też stare wzorce w nowym przebraniu) również 
popadną w niełaskę. 

Przełożyła 
Elżbieta Tabakowska 
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USTAWA O KONTROLI 
I WIDOWISK Z DNIA 31 

PUBLIKACJI 
LIPCA 1981 R. 

Art. 1 

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia wolność słowa i druku w pu
blikacjach i widowiskach. 

2. Ochrona i zapewnienie realizacji wolności słowa i druku w publika
cjach i widowiskach jest obowiązkiem organów i instytucji państwowych 
oraz organizacji politycznych i społecznych. 

3. Korzystanie z wolności słowa i druku w publikacjach i widowiskach 
regulowane jest niniejszą ustawą. 

Korzystając z wolności słowa i druku w publikacjach i widowiskach nie 
można: 

1) godzić w niepodległość lub integralność terytorialną Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej, 

2) nawoływać do obalenia, lżyć, wyszydzać lub poniżać konstytucyjny 
ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

3) godzić w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej i jej sojusze, 

4) uprawiać propagandy wojennej, 
5) ujawniać wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, w tym taje

mnicę gospodarczą oraz tajemnicę służbową dotyczącą obronności i sił zbroj
nych, 

6) nawoływać do popełnienia przestępstwa lub je pochwalać, 
7) ujawniać bez zgody zainteresowanych stron wiadomości z postępowania 

przygotowawczego oraz rozpowszechniać wiadomości z rozprawy sądowej 
prowadzonej z wyłączeniem jawności, 

8) naruszać uczuć religijnych i uczuć osób niewierzących, 
9) propagować dyskryminacji narodowościowej i rasowej, 
10) propagować treści szkodliwych obyczajowo, a w szczególności alkoho

lizmu, narkomanii, okrucieństwa i pornografii. 

1. Przeznaczone do rozpowszechniania publikacje i widowiska podlegają 
kontroli wstępnej organów kontroli publikacji i widowisk. 

2. Organami kontroli publikacji i widowisk są: 
1) Okręgowe Urzędy Kontroli Publikacji i Widowisk, działające jako or

gany pierwszej instancji, zwane w dalszych przepisach Okręgowymi Urzę
dami, 

Art. 2 

Art. 3 



2) Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, działający jako central
ny organ w sprawach kontroli publikacji i widowisk, zwany w dalszych 
przepisach Głównym Urzędem. 

Art. 4 

1. Nie podlegają kontroli wstępnej: 
1) przemówienia posłów i radnych wygłoszone na jawnych posiedzeniach 

Sejmu i rad narodowych oraz ich organów 7, jak również interpelacje i zapy
tania posłów i radnych, 

2) orzeczenia sądów, kolegiów do spraw wykroczeń oraz organów orzeka
jących w sprawach pracowniczych wraz z uzasadnieniem, chyba że jawność 
uzasadnienia została wyłączona, 

3) akty normatywne i inne akty prawne o charakterze ogólnym, w tym 
narodowe plany społeczno-gospodarcze i plany zagospodarowania przestrzen
nego, a także sprawozdania i opinie urzędowe, 

4) druki i formularze urzędowe organów państwowych i innych państwo
wych jednostek organizacyjnych, a także druki i formularze spółdzielczych 
i gospodarczych jednostek organizacyjnych przeznaczone do użytku służbo
wego tych jednostek, 

5) publikacje statystyczne podlegające kontroli Głównego Urzędu Staty
stycznego, 

6) mapy samoistne, ich zestawy i mapy stanowiące załączniki do publi
kacji podlegające kontroli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

7) podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne zatwierdzone przez Minister
stwo Oświaty i Wychowania, 

8) publikacje .naukowe i dydaktyczne szkół wyższych, placówek Polskiej 
Akademii Nauk, samodzielnych placówek naukowo-dydaktycznych, instytu
tów naukowo-badawczych i placówek typu naukowo-badawczego, utworzo
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakładów kształcenia duchow
nych i zarejestrowanych stowarzyszeń naukowych, a także druki tych insty
tucji służące zbieraniu danych dla celów badawczych, 

9) prace przejściowe i magisterskie oraz prace dyplomowe, a także roz
prawy doktorskie i habilitacyjne wykonywane w ilościach niezbędnych do 
uzyskania dyplomu lub przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habili
tacyjnego w instytucjach określonych w pkt. 8, 

10) zaaprobowane przez Kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wy
znaniowe pisma, obrazy i nagrania o charakterze przekazu wiary, dokumen
ty, teksty liturgiczne, teologiczne, zakonne, modlitewne, katechetyczne i dusz
pasterskie, teksty prawa kościelnego, zawiadomienia i informatory, transmi
sje obrzędów religijnych w audj^cjach radiowych i telewizyjnych, imprezy 
kulturalno-religijne organizowane na terenie kościelnym, listy i pisma okól
ne przeznaczone do użytku wewnętrznego instytucji kościelnych oraz prze
znaczone na użytek służbowy tych instytucji druki, formularze i inne do
kumenty, 

11) biuletyny zawierające informacje, w tym i opinie w sprawach doty
czących statutowej działalności oraz druki, formularze d zawiadomienia orga
nizacji politycznych, związków zawodowych i innych organizacji społecznych 
przeznaczone dla członków tych organizacji do wewnętrznego kolportażu 
i opatrzone taką klauzulą; w wypadku gdy publikacja systematycznie naru
sza postanowienia art. 2 Główny Urząd może, po bezskutecznym ostrzeżeniu 
wydawcy, poddać dany tytuł wydawniczy kontroli wstępnej na czas ściśle 
określony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Decyzja ta podlega zaskarżeniu 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach przewidzianych w niniej
szej ustawie, 

12) publikacje do użytku wewnętrznego sił zbrojnych i wewnętrzne impre
zy wojskowe, podlegające kontroli wojskowych organów ochrony tajemnicy, 

13) wznowienia publikacji wydanych w Polsce Ludowej, które już uprzed
nio uzyskały zezwolenie na druk, 

14) publikacje utworów piśmiennictwa polskiego powstałych przed rokiem 
1918, 



15) nuty, płyty i nagrania zawierające wyłącznie muzykę, 
16) wystawy plastyczne i fotograficzne o charakterze artystycznym. 
17) imprezy artystyczne lub rozrywkowe o charakterze wewnętrznym, 
18) audycje radiofonii przewodowej, 
19) druki artystyczne o charakterze oryginału, 
20) publikacje bibliograficzne oraz dane bibliograficzne, 
21) druki handlowe, firmowe oraz przeznaczone do użytku osobistego. 
22) druki na prawach rękopisu w ilości do 100 egzemplarzy. 
2. Główny Urząd może na wniosek zainteresowanego redaktora gazety lub 

czasopisma, wydawcy albo osoby odpowiedzialnej za widowisko wyłączyć 
w całości lub w części spod kontroli publikacje i widowiska, których zakres 
tematyczny wyklucza możliwość naruszenia art. 2. 

Art. 5 

Organy kontroli publikacji i widowisk nie mogą ustanawiać zakazów pu
blikacji i widowisk określonych autorów oraz wydawać wytycznych inter
pretacyjnych w sprawie sposobu przedstawiania wydarzeń, działalności in
stytucji i poszczególnych osób. 

Art . 6 

1. Główny Urząd podlega Radzie Państwa. 
2. Prezesa Głównego Urzędu i wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada 

Państwa. 
3. Prezes Głównego Urzędu kieruje działalnością Głównego Urzędu i nad

zoruje działalność Okręgowych Urzędów. 

Art. 7 

1. W Głównym Urzędzie działa kolegium Głównego Urzędu. 
2. Kolegium tworzą: 
1) prezes Głównego Urzędu i wiceprezesi, 
2) 9—12 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Państwa: 
a) w jednej trzeciej spośród kandydatów przedstawionych przez prezesa 

Rady Ministrów, 
b) w dwóch trzecich spośród kandydatów przedstawionych przez organi

zacje polityczne, społeczne i związki twórcze. 
3. Kolegium Głównego Urzędu: 
1) opiniuje coroczne sprawozdania z działalności Głównego Urzędu, 
2) ocenia okresowe sprawozdania z działalności poszczególnych Okręgowych 

Urzędów, 
3) udziela opinii o kandydatach na dyrektorów Okręgowych Urzędów, 
4) rozpatruje sprawy d podejmuje uchwały w wypadkach określonych 

w statucie, 
5) jest organem doradczym i opiniodawczym prezesa Głównego Urzędu 

w innych sprawach należących do zakresu działania organów kontroli pu
blikacji i widowisk. 

Art. 8 

1. Okręgowe Urzędy tworzy się dla jednego lub kilku województw. 
2. Okręgowe Urzędy tworzy i znosi oraz ustala ich siedziby i terytorialny 

zasięg działania Rada Państwa; uchwały Rady Państwa w tych sprawach 
podlegają opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej L u 
dowej. 

3. Okręgowym Urzędem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez 
prezesa Głównego Urzędu. 



Art. 9 

1. Rada Państwa okresowo, co najmniej raz w roku, rozpatruje informa
cje i sprawozdania z działalności organów kontroli publikacji i widowisk 
korzystając z opinii rządu, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prokura
tora generalnego PRL i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; Rada 
Państwa może zwracać się do organizacji politycznych, związków zawodo
wych i innych organizacji społecznych o przedstawienie uwag i opinii do 
sprawozdań i informacji. 

2. Rada Państwa przedstawia corocznie Sejmowi sprawozdania ze swej 
działalności podejmowanej w stosunku do organów kontroli publikacji i wi
dowisk. 

Art. 10 

1. Rada Państwa uchwala regulamin określający szczegółowy tryb spra
wowania kontroli publikacji i widowisk przez Główny Urząd oraz Okręgowe 
Urzędy. 

2. Organizację wewnętrzną Głównego Urzędu oraz Okręgowych Urzędów 
określa statut nadany przez Radę Państwa na wniosek prezesa Głównego 
Urzędu; statut ustala także organizację oraz szczegółowy zakres i tryb dzia
łania kolegium Głównego Urzędu. 

3. Uchwała Rady Państwa w sprawach wymienionych w ust. 1 podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 11 

Postępowanie w sprawach należących do właściwości organów kontroli pu
blikacji i widowisk toczy się według przepisów Kodeksu Postępowania Ad
ministracyjnego, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszej ustawy. 

Art. 12 

1. Do kontroli Okręgowego Urzędu w celu uzyskania zgody na rozpow
szechnianie przedstawia się: 

1) w wypadku tekstów drukowanych — odbitki korektorskie po złamaniu 
lub ich odpowiedniki, a za zgodą właściwego Okręgowego Urzędu — maszy
nopisy nie później niż: 

a) na 3 godziny przed przewidzianym w harmonogramie pracy zakładu po
ligraficznego terminem rozpoczęcia druku gazety; informacje przeznaczone do 
dzienników stanowiących serwis bieżący udostępnia się sukcesywnie, a ostat
nie nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem druku, 

b) na 24 godziny przed rozpoczęciem druku tygodnika; informacje i arty
kuły stanowiące komentarz do bieżących wydarzeń udostępnia się sukcesyw
nie, nie później jednak niż na 12 godzin przed rozpoczęciem druku, 

c) na 48 godzin przed rozpoczęciem druku czasopisma ukazującego się 
w cyklu dłuższym niż tygodnik, a krótszym niż dwumiesięcznik, 

d) na 14 dni przed rozpoczęciem druku odnośnie pozostałych czasopism. 
2) W wypadku widowisk — tekst widowiska oraz przebieg próby general

nej, a jeżeli widowisko oparte jest na tekście dzieła, które już uprzednio 
uzyskało zezwolenie na druk, publikację lub wystawienie — przebieg próby 
generalnej; o czasie i miejscu próby generalnej zawiadamia się nie później 
niż na 48 godzin przed jej rozpoczęciem, a jeżeli wystawienie utworu nie 
jest poprzedzone próbą generalną — na 48 godzin przed jego wystawieniem; 

3) w wypadku widowisk telewizyjnych i audycji radiowych — scenariusz 
programu co najmniej na 48 godzin przed włączeniem do repertuaru, a na
stępnie nie później niż na 24 godziny przed emisją — nagranie eksploata
cyjne, 



4) w wypadku dzienników telewizyjnych lub radiowych — maszynopis in
formacyjny albo zapis magnetyczny lub filmowy nie później niż na 24 go
dziny przed emisją; informacje stanowiące serwis bieżący udostępnia się suk
cesywnie, a ostatnie nie później niż na 10 minut przed emisją, a audycje sta
nowiące komentarz do bieżących wydarzeń — co najmniej na 6 godzin przed 
emisją, 

5) w wypadku f i lmów — kopię roboczą, nie później niż na 48 godzin przed 
włączeniem do programu, 

6) w wypadku wystaw — ich ostateczny kształt nie później niż na 24 go
dziny przed ich otwarciem. 

2. Zgłaszający do kontroli wstępnej publikację lub widowisko ma obowią
zek równocześnie podać organom kontroli miejsce przekazania mu decyzji, 
o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3. 

Art. 13 

1. Jeżeli przedstawiona do kontroli publikacja lub widowisko nie narusza 
dóbr wymienionych w art. 2 właśc iwy Okręgowy Urząd udzieli zgody na ich 
rozpowszechnianie, a jeżeli dobra te .narusza — wyda decyzję o zakazie roz
powszechniania publikacji lub widowisk w całości lub w części. 

2. Decyzja powinna być wydana i doręczona lub ogłoszona stronie nie
zwłocznie, nie później .niż w terminie: 

1) 6 godzin — w odniesieniu do informacji rozpowszechnianych przez ra
dio i telewizję, 

2) 12 godzin — w odniesieniu do materiałów o charakterze informacyjnym 
rozpowszechnianych w dziennikach i czasopismach ukazujących się nie rza
dziej niż raz na tydzień oraz 48 godzin — w odniesieniu do pozostałych ma
teriałów, 

3) 48 godzin — w odniesieniu do widowiska, 
4) 1 miesiąca — w odniesieniu do druku akcydensowego lub czasopisma 

ukazującego się nie rzadziej niż raz na miesiąc, 
5) 3 miesięcy — w odniesieniu do pozostałych wydawnictw. 
3. Od decyzji Okręgowego Urzędu lub w razie jej niewydania w terminach 

wskazanych w ust. 2 przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub 
ogłoszenia decyzji, a w wypadku niewydania decyzji — od dnia upływu ter
minu przewidzianego w ust. 2, odwołanie do Głównego Urzędu. Decyzja 
Głównego Urzędu powinna być wydana i doręczona lub ogłoszona stronie 
niezwłocznie, nie później niż w terminie: 

1) 3 dni — w odniesieniu do artykułu stanowiącego komentarz do bieżą
cych wydarzeń, 

2) 7 dni — w odniesieniu do dziennika lub czasopisma wydawanego nié 
rzadziej niż raz na tydzień, 

3) 14 dni — w odniesieniu do widowiska, 
4) 1 miesiąc — w odniesieniu do pozostałych wydawnictw. 
4. W wypadku nieprzekazania decyzji negatywnej stronie, która dopełniła 

warunków przewidzianych w art. 12 ust. 2 w terminach wskazanych w ust. 3, 
treść podlegająca kontroli może być rozpowszechniona.. 

5. Wskazana w decyzji podstawa prawna nie może być zmieniona w toku 
postępowania przez urząd, który wydał decyzję. 

6. Okręgowe Urzędy mają prawo kontroli sprawdzającej każdorazowo 
zgodność przebiegu widowiska z zaakceptowanym tekstem i przebiegiem 
próby generalnej. W razie stwierdzenia rażącej niezgodności mogą zakazać 
dalszego jego udostępniania do czasu przywrócenia stanu pierwotnego. 

Art. 14 

1. Za zgodą autora redaktor gazety lub czasopisma, wydawca albo organi
zator widowiska lub wystawy może, a na żądanie autora jest obowiązany, 
zaznaczyć w tekście lub w odrębnej informacji albo w układzie wystawy in
gerencję organu kontroli publikacji i widowisk, z podaniem podstawy praw
nej tej ingerencji wskazanej w decyzji tego organu. 



2. W wypadku śmierci autora prawa określone w ust. 1 przechodzą na je
go spadkobierców, a w ich braku na wydawcę. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w wypadku zaskarżenia decyzji do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Art. 15 

1. Decyzje dotyczące zakazu publikacji i widowisk mogą być zaskarżone 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach i w trybie określonym 
w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, ze zmianami wynikającymi 
z przepisów niniejszej ustawy. 

2. Skargę na decyzję Głównego Urzędu można wnieść do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. 
Główny Urząd przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia. 

3. Skargi, o których mowa w ust. 1, są tymczasowo wolne od opłat sądo
wych; o opłatach tych Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w orzeczeniu 
kończącym postępowanie. 

4. Naczelny Sąd Administracyjny bada zgodność zaskarżonej decyzji z tre
ścią niniejszej ustawy oraz zgodność z innymi przepisami prawa w zakresie 
przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 

5. W sprawach dotyczących widowisk oraz publikacji przeznaczonych dla 
dziennika lub tygodnika termin rozprawy w Naczelnym Sądzie Administra
cyjnym powinien być wyznaczony nie później niż w ciągu 7 dni, a w pozo
stałych sprawach nie później niż w ciągu 1 4 dni od wpłynięcia skargi do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że zachodzą przeszkody formalne. 

6. W postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym mogą na 
wniosek skarżącego brać udział w charakterze stron także związki zawodo
we, stowarzyszenia wyższej użyteczności oraz zarejestrowane stowarzyszenia 
naukowe i twórcze, które nie brały udziału w postępowaniu administracyj
nym. 

A r t 16 

1. Okręgowy Urząd może zakazać rozpowszechniania określonego numeru 
czasopisma zagranicznego lub książki wydanej za granicą, filmu lub zapisu 
magnetycznego albo innej publikacji, jeżeli ich treść narusza przepisy ustawy. 

2. Główny Urząd może pozbawić debitu na okres od jednego do pięciu lat 
czasopismo zagraniczne, w stosunku do którego co najmniej trzykrotnie 
orzeczono zakaz rozpowszechniania; zarządzenie w tej sprawie podlega ogło
szeniu w dzienniku urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej „Monitor 
Polski". 

3. Biblioteki naukowe oraz biblioteki stowarzyszeń twórczych i towarzystw 
naukowych mogą sprowadzać i gromadzić w celach uzasadnionych ich sta
tutową działalnością publikacje zagraniczne, których rozpowszechnianie jest 
zakazane. 

4. Uprawnienie do sprowadzania publikacji zagranicznych objętych zaka
zem rozpowszechniania lub pozbawionych debitu przysługuje instytucjom 
i osobom, którym jest to potrzebne dla celów zawodowych lub naukowych. 
Główny Urząd może wyrazić zgodę na sprowadzenie takich publikacji w in
nym celu. 

Art. 17 

Kto uchyla się od obowiązku poddania publikacji lub widowiska kontroli 
określonej w ustawie albo nie stosuje się do zakazów wynikających z decy
zji i zarządzeń organów kontroli publikacji i widowisk, podlega karze grzyw
ny do 5000 zł. 

Art. 18 

1. Jeżeli publikacja podlega kontroli na podstawie przepisów niniejszej 
ustawy, wydawca może odstąpić od wydania utworu będącego taką publika-



eją z przyczyn uzasadniających, zgodnie z przepisami prawa autorskiego, od
stąpienie od umowy, w każdym czasie, jedynie na podstawie ostatecznej de
cyzji o zakazie publikacji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do widowisk. 

Art. 19 

W art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. Prawo Celne (Dz. U. nr 10, poz. 
56) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Decyzje dotyczące przepadku utworów i przekazów informacji, o któ
rych mowa w ust. 1 mogą być zaskarżone do Naczelnego Sądu Administra
cyjnego na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyj
nego'". 

Art. 20 

1. Sprawy zastrzeżone do właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk i jego organów terenowych w przepisach utrzymanych 
w mocy w myśl art. 23 oraz sprawy zastrzeżone do właściwości tych organów 
w przepisach szczególnych przechodzą odpowiednio do właściwości Główne
go Urzędu oraz Okręgowych Urzędów. 

2. Pracownicy dotychczasowego Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publika
cji i Widowisk i jego organów terenowych stają się odpowiednio pracowni
kami — Głównego Urzędu oraz Okręgowych Urzędów. 

Art. 21 

1. Do pracowników organów kontroli publikacji i widowisk stosuje się 
przepisy w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowych. 

2. Zasady wynagradzania pracowników organów kontroli publikacji i wi
dowisk' ustala Rada Państwa. 

Art. 22 

1. Postępowanie w sprawach kontroli publikacji à widowisk wszczęte przed 
idniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia .nie zakończone toczy 
się do zakończenia w danej instancji według przepisów dotychczasowych. 

2. Przepisy ustawy dotyczące zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administra
cyjnego decyzji w sprawach kontroli publikacji i widowisk stosuje się do de
cyzji wydanych w sprawach, w których postępowanie w pierwszej instancji 
wszczęte zostało po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 23 

Traci moc dekret z dnia 5 lipca 1946 г. o utworzeniu Głównego Urzędu 
Kontroli Prasy, Publikacji à Widowisk (Dz. U. nx 34, poz. 210; z 1948 г., nr 36, 
poz. 257; z 1952 г., nr 19 poz. 114; oraz 1953 г., nr 49, poz. 239), z wyjątkiem 
przepisów dotyczących spraw udzielania zezwoleń na wydawanie czasopism, 
jak również rejestracji i kontroli zakładów poligraficznych, zakładów wy
twarzających pieczątki, zakładów wytwarzających publikacje i ilustracje spo
sobem światłoczułym oraz aparatów do powielania. 

Art. 24 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1981 r. 



Sondaże ОВР 

WAŻNOŚĆ I EKSPOZYCJA 
WYDARZEŃ W GAZETACH 

W ybór Karola Wojtyły na papieża naskoczył cały świat i był , jak wiado
mo, ogromnej wagi wydarzeniem międzynarodowym. Mimo wysokiej 

pozycji, jaką najęło to wydarzenie na skali ważności respektowanej przez 
społeczeństwo, materiały na ten temat zamieszczane były w prasie codzien
nej dość mizernie. „Eksplozja" nastąpiła jednak z blisko trzyletnim opóźnie
niem. Stało się ta 14 maja 1981, nazajutrz po nieudanym zamachu na życie 
papieża. Poniżej dwa zestawienia. Pierwsze mówi , jaką część ogólnej po
wierzchni trzech krakowskich dzienników: Gazety Południowej (potem — 
Krakowskiej), Dziennika Polskiego i Echa Krakowa poświęcono na PAP-ow-
skie i własne informacje związane z wyborem kardynała Wojtyły na papieża 
w 1978 roku. Drugie zestawienie pokazuje natomiast, jaką część swoje! ogól
nej powierzchni przeznaczyły te same dzienniki na informacje związane % za
machem na życie Ojca Świętego w roku 1981. W obu przypadkach wzięto 
numery z okresu jednego tygodnia, licząc od następnego dnia po wydarzeniu. 

Tabela 1: Wybór Karola Wojtyły na papieża — 16X1978 
(w %% ogólnej powierzchni numeru) 

Numer 
Gazeta Południowa Dziennik Polski Echo Krakowa 

z dnia inf. 
PAP 

inf. 
własne razem inf. 

PAP 
inf. 

własne razem inf. 
PAP 

inf. 
własne razem 

17 X 2,9 - 2,9 4,8 - 4,8 4,2 - 4,2 

18 X 2,2 — 2,2 5,3 - 5,3 7,8 - 7,8 

19 X 4,7 4,9 9,6 6,0 - 6,0 8,0 - 8,0 

20 X 2,2 - 2,2 3,8 - 3,8 2,3 - 2,3 

21—22 X 0,7 - 0,7 1,0 - 1,0 U - U 

23 X 1,1 - 1Д 2,9 - 2,9 3,5 - 3,5 



Tabela 2: Zamach na papieża — 13 V1981 
(w %% ogólnej powierzchni numeru) 

Numer 
Gazeta Krakowska Dziennik Polski Echo Krakowa 

z dnia inf. 
PAP 

inf. 
własne razem inf. 

PAP 
inf. 

własne razem \ inf. 
PAP 

inf. 
własne razem 

14 V 10,1 10,4 20,5 13,7 17,2 30,9 6,6 19,0 25,6 

15—17 V 9,0 18,9 27,9 4,1 12,3 16,4 1.5 11,0 12,5 

18 V 0,6 15,5 16,1 4,5 5,0 9,5 7,9 5,7 13,6 

19 V 8,2 2,4 10,6 4,9 2,8 7,7 6,4 4,3 10,7 

20 V 3,4 - 3,4 4,5 6,9 11,4 3,5 3,5 

Zestawienia dokumentują ogromną przemianę, jaka dokonała się w sposo
bie eksponowania mater ia łów informujących o wydarzeniach, które zajmo
wały wysoką pozycję na skali ważności respektowanej przez społeczeństwo. 
Przemiana polega m. in. na znacznym zwiększeniu udziału materiałów o Oj
cu Sw. w poszczególnych numerach badanych dzienników krakowskich, re
lacjonujących (wybór Karola Wojtyły na papieża w roku 1978 i Kamach na 
jego życie w roku 1981. Odpowiednie procenty obliczone dla numerów o za
machu są wielokrotnie .wyższe niż dla numerów o wyborze. Na fuwagę za
sługuje również olbrzymi wzrost informacji własnych o zamachu w porów
naniu z udziałem tego rodzaju informacji w numerach o wyborze. Przez 
pierwsze trzy dni po zamachu informacje własne w Gazecie i Dzienniku 
mają przewagę pod względem zajmowanej powierzchni nad wiadomościami 
PAP-owskimi. W Echu było tak przez pierwsze dwa dni. Jest to bardzo 
ważna okoliczność, gdyż informacje własne w przeciwieństwie do powtarza
nych często bez zmian i skrótów relacji PAP-owskich nie powodują ujednoli
cania treści. Najlepszą ilustracją tego są materiały, które ukazały się w naszej 
prasie codziennej po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Jak widać z tab. 1, 
były to prawie wyłącznie materiały PAP-owskie. Przedrukowane bez zmian 
we wszystkich 3 badanych dziennikach krakowskich dały niemal stuprocen
tową powtarzalność docierających do czytelnika wiadomości. Przejawiło się 
to nawet w nagłówkach. Pochodzą one, jak wiadomo, od redakcji, a mimo 
tego skąpe i prawie jednobrzmiące komunikaty o elekcji i pierwszych dniach 
pontyfikatu Jana Pawła II ukazały się w 3 dziennikach krakowskich pod 
równie jednobrzmiącymi, co monotonnymi tytułami: „Arcybiskup metropolita 
krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przybrał Imię 
Jana Pawła II", „Depesza gratulacyjna polskich przywódców do papieża Jana 
Pawła II", „Pierwsze orędzie papieża Jana Pawła II", „Gratulacje od 
L . Breżniewa. Światowe echa wyboru nowego papieża", „Po wyborze Jana 
Pawła II", „Depesza Jana Pawła II do E . Gierka, H. Jabłońskiego i P. Jaro
szewicza", „H. Jabłoński weźmie udział w inauguracji pontyfikatu Jana Paw
ła II", „Papież Jan Paweł II o międzynarodowej polityce Watykanu", „Uro
czystość inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II". 

Tytuły informacji o wyborze i pierwszych dniach pontyfikatu nowego pa
pieża oprócz tego, że były zuniformizowane, okazały się też emocjonalnie 
obojętne i protokolarne, a ich treść koncentrowała się na oficjalnych czyn
nościach elekta lub władz polskich. Z tą praktyką beznamiętnego powiada
miania o wydarzeniach aż proszących się o liczne i różnorodne tytuły oraz 
komentarze zerwano dopiero w trzy lata później, kiedy to prasa szeroko 
relacjonowała fakty związane z dokonanym zamachem na Ojca Sw. Duża 
ilość własnych materiałów na ten temt spowodowała, że powtarzalność tre-

12 — Zeszyty prasoznawcze 



Tabela 3: Zamach na papieża — IS V 1981 (w Vo°/o powierzchni pierwszej strony) 

Numer 
z dnia 

Gazeta Krakowska Dziennik Polski Echo Krakowa Numer 
z dnia 

tytuły teksty zdjęcia razem tytuły teksty zdjęcia razem tytuły teiksty zdjęcia razem 

14 V 28,8 51,7 19,5 100,0 20,3 65,0 14,7 100,0 24,9 39,9 35,2 100,0 

15—17 V 29,8 36,2 11.« 77,4 10,3 74,4 6,9 91,6 19,5 45,7 - 65,2 

18V 10,8 15,6 20,5 46,9 16,4 36,1 7,5 60,0 14,7 59,7 13,8 88,2 

19 V 6,2 23,5 - 29,7 13,3 37,1 - 50,4 6,7 16Д 10,8 33,6 

20 V 6,4 7,9 - 14,3 9,1 31,4 - 40,6 5,6 10,7 - 16,3 

Tabela 4: Wybór Karola Wojtyły na papieża — 16X1978 (w °/o°/o powierzchni pierwszej strony) 

Numer Gazeta Południowa Dziennik Polski Echo Krakowa 

z dnia 
tytuły teksty zdjęcia razem tytuły teksty zdjęcia razem tytuły teksty zdjęcia razem 

17 X 2.5 6,1 1.4 10,0 5,2 22,6 3,6 31,4 4,6 19,9 2,3 26,8 

18 X 2,6 11,4 - 14,0 4,7 23,7 - 28,4 5,7 19,7 - 25,4 

19 X 1,9 8,8 - 10,7 5,5 13,8 - 19,3 3,6 12,4 - 16,0 

20 X 2,2 7,8 - 10,0 4,7 12,0 - 16,7 6,2 9,6 - 14,8 

21—22 X 2,2 4,1 - 6,3 6,0 7,6 - 13,6 3,0 9,0 - 12,0 

23 X 1,5 8.5 - 10,0 2,6 22,5 - 25,1 3.8 11,1 - 14,9 



ści była nieznaczna. Zmianie uległy też tytuły. Nagłówki — tak jak zresztą 
w ogóle informacje o okolicznościach zamachu i stanie zdrowia papieża — 
były liczne i bardzo zróżnicowane. Były też naładowane emocjonalnie, a kon
centrowały się na papieżu jako człowieku, a nie osobistości kościelnej . 
W warstwie emocjonalnej oddawały odczucie tzw. prostego człowieka. Oto 
kilka przykładów: „Świat pełen wielkiej nadziei. Po pięciogodzinnej operacji 
Ojciec Sw. spędził spokojną noc", „Spokojna szósta noc po zamachu. Oj
ciec Sw. spał bez pomocy środków farmakologicznych", Jak oni mogli to 
zrobić? Męczeństwo Ojca Sw. Jana Pawła II", „Wojtyło, zostań z nami", 
„W pierwszej chwili nikt z nas Polaków nie mógł w tę /wiadomość uwierzyć. 
Zamach na życie Jana Pała II", „Polska stężała w trwożnym niepokoju", 
„Z tej próby losu wyszl i śmy godniejsi", „Jest ponad śmiercią, bo świat i Pol
ska są z nim". 

Nagłówki zmieniły się nie tyjko treściowo, ale i formalnie. Zostały one 
znacznie powiększone, by niejednokrotnie zająć całą szerokość kolumny. 
Z zamachu dano też więce j zdjęć niż z wyboru. Największą jednak zmianą 
w eksponowaniu materiałów tych dwóch wydarzeń było to, że wszystkie 3 
krakowskie dzienniki nazajutrz po zamachu poświęci ły wyłącznie temu fak
towi całą pierwszą stronę, nie zamieszczając na niej żadnych innych wiado
mości. Ilustruje to tabela 3. Dla porównania w tabeli 4 pokazano, jaką część 
powierzchni pierwszej strony poświęci ły te same trzy dzienniki na tytuły, 
teksty i zdjęcia związane z elekcją kardynała Wojtyły w roku 1978. 

Widać zatem, że o ile dawniej ważność i ekspozycję wydarzeń ustalano 
bez zbytniego oglądania się na odczucia społeczeństwa,' a czasem nawet 
wbrew tym odczuciom, o tyle po Sierpniu hierarchia ważności wydarzeń sto
sowana przez dysponentów częściej zbiega się ze skalą ważności uznawaną 
przez odbiorców prasy. Jest to zjawisko szersze, a przytoczone zestawienia 
ilustrować mają tylko pewien jego aspekt. 

Władysław Tyrański 



MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH 
RUBEL LUDWIK (1897—1958) 

Urodzony 6II 1897 w Tyśmienicy koło Lublina jako syn aptekarza. 
Do gimnazjum uczęszczał we Lwowie. Z powodu wojennej ewakuacji Lwo
wa studia prawnicze rozpoczął 1914/1915 na uchodźstwie w Wiedniu. Po 
dwóch latach kontynuował je na uniwersytecie lwowskim. Tytuł doktora 
praw uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim 12 IV1919. Podczas wojny pra
cował w biurze prasowym NKN. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1918 
w lwowskiej Ga2ecże Wieczornej. Następnie przeniósł się do Krakowa i w la
tach 1919—1921 należał do składu redakcji Gońca Krakowskiego, w tym okre
sie związanego z PSL Piast a kierowanego przez Józefa Raczkowskiego. 
W łatach 1922—1939 związał się Rubel z wydawnictwem Mariana Dąbrow
skiego, a będąc redaktorem politycznym stał się obok Jana Stankiewicza fak
tycznym kierownikiem redakcji IKC. Wytyczał kierunek polityczny gazety 
w ścisłym porozumieniu z M. Dąbrowskim. Zbliżony z czasów I wojny świa
towej do piłsudczyków i będąc posłem na Sejm (1930—1935) z okręgu sta
nis ławowskiego z Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, był transmisją 
zasadniczych nurtów i dyrektyw rządu w łonie koncernu IKC. Specjalnością 
jego była publicystyka polityczna w zakresie polityki wewnętrznej . Według 
relacji ustnych pisał artykuły wstępne — bez podpisu, lub o treści zasadni
czej — podpisywane pełnym nazwiskiem. 

Z wybuchem wojny (IX 1939) grupa dziennikarzy koncernu IKC wyjechała 
do Lwowa 'z zamiarem wydawania tam gazety na wypadek zajęcia Krakowa 
przez Niemców. Szefem tej grupy był L. Rubel. Gdy wojska niemieckie po
deszły pod Lwów, rozwiązał redakcję i z najbardziej zagrożonymi pracowni
kami wyjechał przez Zaleszczyki za granicę. Przez Rumunię dotarł 1X1939 
do Francji i znalazł się w obozie wojskowym Coëtquidan w stopniu strzel
ca z cenzusem. Wszedł w skład redakcji Polski Walczącej (nr 1 gazety 3XII 
1939). W lipcu 1940 jako kapral rozpoczął w Douglas (Szkocja) redagowanie 
Dziennika Żołnierza. W lutym 1941 przeniesiono go do Londynu dla przygo
towania akcji propagandowej, towarzyszącej werbunkowi żołnierzy polskich 
w USA i Kanadzie. W połowie lipca t.r. jako plutonowy udał się z gen. B. Du
chem i M. Walentynowiczem do Kanady,, gdzie w Windsor k. Ottawy wy
dawał pismo Odsiecz (Polski Walczącej w Ameryce). Po wypełnieniu zadania 
powrócił po roku do Londynu, awansował na wachmistrza z przydziałem do 
Kwatery Prasowej Naczelnego Wodza. W lipcu 1944 mianowano go referen-



tem prasowym gen. W. Andersa w II Korpusie WP we Włoszech, awansując 
do najniższego stopnia oficerskiego (public relations officer). Wkrótce też ob
jął redakcję Dziennika Żołnierza APW (Armia Polska na Wschodzie). W la
tach 1952—1953 pracował w redakcji Słowa Polskiego w Paryżu, a kiedy we 
wrześniu 1953 przekształcono dziennik na tygodnik wrócił do Londynu 
i w latach 1953—1958 pracował w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza. 

Brał czynny udział w życiu społecznym, w latach 1929—1932 jako członek 
zarządu Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich, a trzy ostatnie kadencje przed 
śmiercią był prezesem Związku Dziennikarzy Polskich Za Granicą w Lon
dynie. W latach dwudziestych wygłaszał odczyty w Kolegium Wykładów 
Naukowych. 

Zmarł nagle w drodze do redakcji 17 IV 1958 w Londynie. Pochowano go 
na cmentarzu Fulham North Sheen. Nad grobem przemawiali gen. Włady
s ław Anders, Zygmunt Nowakowski i przedstawiciel Rady Jedności Narodo
wej Witold Czerwiński. 

Informacje Marii R u b l o w e j i Gabriela S o k o ł o w s k i e g o ; Jalu K u r e k : Bły 
skawiczna lista wspomnień. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1980 nr 4 ; Stanisław L a m : 
Podręczna Encyklopedia Powszechna, Paryż 1954; Witold L e i t g e b e r : W kwaterze 
prasowej. Veritas, London; Dziennik Polski 1 Dziennik Żołnierza (Londyn) z 18 i 19IV 
1958. 

Władysław Figiel 

PORCZAK MARIAN (1887—1962) 

Urodzony 15 VII 1887 w Krasiczynie koło Przemyśla. Utrzymując się z pracy 
w zawodzie krawieckim, drogą samokształcenia i egzaminów eksternistycz
nych ukończył szkołę realną we Lwowie. Podczas pobytu w Krakowie uczę
szczał później do Szkoły Nauk Społeczno-Politycznych przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Będąc członkiem i działaczem PPS od 1918 wszedł do redakcji 
Naprzodu, przechodząc w nim wszystkie szczeble zawodu dziennikarskiego. 
Przeważnie zajmował się publicystyką polityczną. Samodzielnie redagował 
przez pewien okres Prawo Ludu, tygodnik dla wsi, wydawany przez PPS, 
opracowywany przez redaktorów Naprzodu. Redagował również Robotnika 
Budowlanego i Robotnika Drzewnego, dwutygodniki klasowych związków 
zawodowych, których centrale mieści ły się w Krakowie. Ogłosił kilka oko
licznościowych broszur: ,,Walka robotników z reakcją w listopadzie 1923 ro
ku" (Kraków 1926), „Rewolucja majowa 1926 i jej skutki" (Kraków 1927), 
„Religia i polityka" (Kraków 1928), „Walka o demokrację w Polsce" (Kra
ków 1929). Zmarł 121 1962 i został pochowany na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie. 

Ankieta personalna z 1952 SDP O/Kr.; relacja ustna Adama R o g o w s k i e g o . 

Władysław Figiel 

LAZER DAWID (1902—1974) 

Urodzony 7 X 1902 w Krakowie, syn Szymona, literata-hebraisty, tłumacza 
literatury polskiej na język hebrajski. Po ludowej szkole hebrajskiej (1908— 
1912) uczęszczał do filii gimnazjum św. Jacka, a przez ostatnie dwie klasy do 
Gimnazjum św. Anny (B. Nowodworskiego), gdzie złożył egzamin dojrzałości 
(VI 1920). Od VII do IX 1920 służył ochotniczo w wojsku polskim. Na Wy-



dziale Filozoficznym UJ studiował historią literatury polskiej oraz filologię 
angielską, niemiecką ii orientalną. Doktoryzował się na UJ (1932) na podsta
wie rozprawy: „Orientalizm w polskiej literaturze romantycznej". 

Rozpoczął pisać wcześnie; już jako chłopiec współpracował z tygodnikiem 
w języku hebrajskim Hamicpe, redagowanym przez swego ojca. Od roku 1921, 
w okresie studiów uniwersyteckich, pracował w redakcji Nowego Dziennika, 
polskojęzycznej gazecie żydowskiej o orientacji syjonistycznej, wydawanej 
w Krakowie od 1918 roku. Ze stanowiska redaktora nocnego awansował na 
kierownika działu literackiego, a po śmierci dra Wilhelma Berkelhamera 
(1935) objął funkcję redaktora naczelnego, pozostając na tym stanowisku do 
wybuchu wojny we wrześniu 1939. Sporadycznie publikował w warszawskich 
Wiadomościach Literackich artykuły z zakresu literatury polskiej. W pierw
szych dniach wojny wraz z żoną i córką opuścił Kraków. Przez Przemyśl, 
L w ó w dotarł w styczniu 1940 do Wilna, a stamtąd po rocznej tułaczce przez 
Rosję, Persję, Irak, Jordanię znalazł się wraz z rodziną w Palestynie z po
czątkiem 1941 r. Tam pracował kolejno w oddziale PAT (Polska Agencja Te
legraficzna), dziennikach Haarec i Jedijot Achronot. W .1947 wziął udział 
w założeniu gazety wieczornej Maariw, gdzie na stanowisku naczelnego publi
cysty i kierownika działu literackiego pozostawał do przejścia na emeryturę 
(1967). W okresie palestyńskim brał udział w międzynarodowych seminariach 
dziennikarskich w Strasburgu, a w latach 1964—1965 był korespondentem 
Maariwu w Paryżu. 

W Izraelu wydano następujące książki D. Lazera w języku żydowskim: 
„Portrety izraelskie" (zbiór sylwetek osobistości izraelskich), „Podróż do kra
iny Euskadi" (kraj Basków), „Spotkania po obu stronach kurtyny" oraz dwa 
zbiory esejów i polemik. Za dwie pierwsze książki uzyskał nagrodę literacko-
artystyczną im. N. Sokołowa (1959). Napisał też pracę historyczną na temat 
powstania i rozwoju krakowskiego Nowego Dziennika (w języku hebraj
skim). Opublikował szereg artykułów w londyńskich Wiadomościach Literac
kich z zakresu literatury polskiej. 

Zmarł 27 XI 1974 w Tel Awiwie t został pochowany na miejscowym cmen
tarzu (Kiriat Szaul) w kwaterze ludzi pióra. 

Księga urodzeń Gminy Żydowskiej w Krakowie, USC Kraków-Sródmieście ; Księga, 
doktoratów UJ, Archiwum UJ w Krakowie; Encyklopedia Judaica, Jeruzalem 1971; In
formacje córki Awiwy L a z e r - D v i r . 

Władysław Figiel 

R E D A K C J A BIOGRAMÓW 
Czesław Lechicki 



CO TO SĄ POWSZECHNIKI 
KULTURALNE? 

Walery Pd s а г e k, Tomasz G o-
b a n - K l a s : AKTYWNOŚĆ, 
PREFERENCJE I ŚWIADOMOŚĆ 
K U L T U R A L N A SPOŁECZEŃ
STWA POLSKIEGO. OBP, Kra
ków 1981. S. 150. 

Dwóch dobrze znanych czytelnikom 
ZP autorów podjęło próbę wyjaśnie
nia treści kultury narodowej tkwią
cych w świadomości niemal wszyst
kich Polaków. Zgodnie z przyjętą 
tezą, że warunkiem rozumienia prze
kazu adresowanego nie indywidual
nie jest istnienie stanu świadomości 
powszechnej, autorzy postanowili do
konać pomiaru tego stanu. 

Teoretycznym novum pracy jest 
wprowadzenie pojęcia powszechni-
ków kulturalnych. Użycie tego ter
minu budzi niepotrzebne skojarzenia 
z abelardowskimi uniwersaliami — 
powszechnikami, o które pytano, 
czy istnieją niezależnie od rzeczy. 
Skojarzenie to jest zbyt odległe, by 
było tu trafne, i słusznie by autorzy 
uczynili, zastrzegając się, że używa
ją znanego terminu w zastosowaniu 
do odmiennego pojęcia. O te nowe 
powszechiki można pytać zasadnie, 
czy istnieją? Nie jest to jednak kwe
stia przedmiotu ludzkiego poznania, 
lecz spójności kultury narodowej. 
Czy wszyscy, a w każdym razie sta
tystycznie większość Polaków, rozu
mieją jednoznacznie pewne treści, 
których znajomość użytkują w pro
cesach komunikowania kulturalne
go? — pytają autorzy. Nie wydają 
się o tym przekonani. Z jednej stro
ny, powiadają, zawsze działały w 
społeczeństwie polskim jakieś insty
tucje akulturacyjne, których zasięg 
był szeroki, lecz równocześnie wąt
pią, czy daiałanie tych instytucji 
mogło w rezultacie A. D. 1978 (rok 
badań) dać ową wspólnotę. Tu po

żądane jest wyjaśnienie, że obecne 
społeczeństwo polskie kształtowane 
było i jest nadal przez czynniki w 
swym działaniu wychowawczo-edu-
kacyjnym niezharmonizowane, a po 
trosze i sprzeczne. Ci , co uczyli się 
w szkole o Ludwiku Waryńskim, nie 
słuchali lekcji o księdzu Skorupce — 
dają nam do zrozumienia w użytych 
przykładach. 

Czy zatem właśnie kultura symbo
liczna była w pierwszym rzędzie no
śnikiem powszechników? — rodzi s ię 
wątpliwości. Czy nie lepiej szukać 
powszechników w kulturze praktycz
nej i zamiast o Chopina, Spychal
skiego czy Sipińską pytać o znajo
mość elektroluksu, radia U K F czy 
kombajnu? Tu jednak decyzje zosta
ły wcześniej podjęte •— będziemy 
zajmować się kulturą, nie zaś cywi
lizacją. 

Powszechników kulturalnych nie 
należy utożsamiać z treścią kanonu 
kulturalnego, powszechniki to treść 
przyjęta przez odbiorcę, kanon to 
standard proponowany przez elitę. 
Powszechniki ulegają stopniowa
niu — stwierdzają autorzy na w s t ę 
pie. Pewne treści są mniej, inne bar
dziej powszechne. Czy są zatem po
wszechnikami? Można przypuszczać, 
że mniej znane będą powszechnika
mi, jeżeli o ich znajomości nie de
cydują jakieś strukturalne uwarun
kowania, np. wieku czy wykształce
nia. Lecz coś decyduje, że dane tre
ści znane są jednym, a nie znane 
innym. W miarę pisania pracy to 
stopniowanie powszechników wyda
je się autorom coraz mniej przeko
nywające, tak że na końcowych 
stronach mówią o treściach najbar
dziej znanych jako o powszechni-
kach. 

Dalsze wątpliwości teoretyczne 
ujawniają się na tle samej metodo
logii badań. Czy to, że potrafię po
łączyć właściwe imię z nazwiskiem, 
że jestem w stanie dopowiedzieć ciąg 
dalszy wersetu, stanowiącego słowa 



pieśni, świadczy o moim stosunku 
do symbolizowanych przez nie zja
wisk? Czy zatem cenię postać Barto
sza Głowackiego, ponieważ znam to 
nazwisko, i śpiewam „Boże, coś Pol
skę", ponieważ pamiętam słowa? 
Możliwe są skojarzenia znane, lecz 
pozbawione dziś praktycznej treści, 
jak dla większości hasła dawnych 
natrętnych reklam typu „Radion sam 
pierze". Związki między znajomością 
symbolu, a jego wartościowaniem są 
.interpretowane przez badaczy. I tak 
zakłada się пр., że ci, co do Adolfa 
dodają Hitler, wyrażają nienawiść 
czy pogardę, a ci co do Tadeusza — 
Kościuszko — uwielbienie.. Lecz jak 
interpretować dziś hasła Józef Pił
sudski czy Edward Gierek? 

Autorzy przeprowadzili bardzo in
teresujące badania terenowe na ogól
nopolskiej próbie udziałowej (N = 
= 1036), ukazali swego respondenta 
jako odbiorcę mediów i innych środ
ków przekazu kultury, potwierdza
jąc znane już wyniki badań nad od
biorem. W pełni świadomi arbitral
ności swych rozgraniczeń podzielili 
symbole, o których znajomość pyta
li, według ich dominujących nośni
ków informacyjnych na te, które 
współczesny Polak zawdzięcza wpły 
wom interpersonalnym i Kościołowi 
(typ kultury tradycyjnej), szkole 
i mediom. Wyniki wskazują na róż
nicującą rolę wielu odbiorców: naj
starsi korzystają z przekazów inter
personalnych, średni ze szkoły, naj
młodsi — z mediów. A zatem różni
cująca rola czasu. Lecz jak ją rozu
mieć? Nasuwa się najbliższa auto
rom perspektywa makro-dynamicz-
na. Można by, upraszczając, powie
dzieć: starsi wychowali się wśród lu
dzi, średni w szkole, najmłodsi w 
świecie mediów. Oto typowe przej
ście od społeczeństwa przedindustria-
lnego do masowego przy wpływie 
szkoły w okresie przejściowym. Lecz 
czy to aby słuszne? Sięgnijmy do da
nych z badań nad odbiorem. Najstar
si to dziś zwolennicy telewizji, średni 
prasy, najmłodsi radia i... książek. 

Problem dalszy — starsi pamięta
ją świętych Pańskich, lecz czy dlate
go, że kształcili się w dzieciństwie 
pod w p ł y w e m Kościoła, czy też po
nieważ na starość do niego się zbli
żyli? Czy zatem znajomość świadczy 
o wykształceniu, czy też o praktyce 
życia wartościami? To pytanie nie 
będzie nas opuszczać przy dalszej 
analizie. Czy młodzi znają dziś lepiej 

Marylę Rodowicz od Wereszczaków-
ny i Krajewskiego od Seweryna 
Goszczyńskiego, ponieważ wykształ
ciły ich media, czy też dlatego, że 
mediami dziś żyją, lecz jutro prze
staną i zapomną o tych wszystkich 
niesionych przez nie treściach efe
merycznych, tak jak wszystkie gene
racje zapomniały o imionach boha
terów kiedyś przecież bardzo popu
larnych „Matysiaków"? 

W końcu problem podstawowy dla 
kultury w ogóle: czy pamięta się, to, 
czego nas nauczono, czy to, czegośmy 
się sami nauczyli? Bardziej precy
zyjnie: czy o powszechnikach decy
dują treści oddziaływania na nas 
środków zewnętrznych, czy też treści 
naszych rzeczywistych i częstych in
terakcji z bliźnimi? Stale wydaje się 
mi, że treści mojej kulturalnej świa
domości zawdzięczam swoim kon
taktom bezpośrednim z bliźnimi. 

Praca, której poświęciłem już en
tuzjastyczną publicystyczną recenzję, 
po kolejnej lekturze rodzi szereg py
tań bardziej teoretycznej natury. Jest 
to dla mnie największy komplement, 
jaki można wyrazić pod adresem 
każdej publikacji, a przecież autorzy 
też zdają sobie sprawę, że wkroczyli 
na drogę, na której wiele jeszcze 
trzeba będzie uczynić, piszą przecież: 
„pojęcie «powszechnikow kultural-
nych», jakkolwiek wymaga dalszej 
teoretycznej analizy — nie jest jed-

' nakże całkiem jasne w sensie empi
rycznym" (s. 10). Brawo! Krok zo
stał uczyniony, mamy nowe pojęcie 
i wkroczyliśmy na pole intelektual
nych dysput, a nie tylko liczenia 
faktów i artefaktów. 

Na zakończenie wyjaśnijmy, że au
torzy doliczyli się, iż „w badaniach 
kilkudziesięciu e lementów kultury 
narodowej zaledwie 15 zasługuje na 
to, by je uznać za (niemal) po
wszechne elementy świadomości 
współczesnych Polaków. Do tych ele
mentów należy pierwszomajowe 
Święto Pracy i dożynki, postacie 4 
wielkich twórców kultury narodowej 
(Chopin, Matejko, Moniuszko i Wit 
Stwosz), bojowników o wyzwolenie 
narodowe i społeczne (głównie 
M. Nowotko), pierwszego polskiego 
kosmonauty i twórców współczesnej 
kultury masowej (głównie Maryla 
Rodowicz), teksty 2 piosenek „Wszy
stkie rybki..." i „Wio koniku..."), 
wiersz („Kto ty jesteś?" oraz pies-
-bohater serialu telewizyjnego (Sza-
rik)" (s. 119). 



Praca W. Pisarka i T. Gobana-Kla-
sa należy do rzadkich naszych teore
tycznie i empirycznie pomyślanych 
studiów, które czyta się i dyskutuje 
z prawdziwym pożytkiem. 

Pomysłową okładkę opracował Ma
rek Pawłowski . 

Jerzy Pomorski 

JĘZYK W R A D I U 

Józef M a y e n : O KOMUNIKA
TYWNOŚCI DZIENNIKA R A 
DIOWEGO. Polska Akademia 
Nauk, Instytut Badań Literackich. 
„Ossolineum", Wrocław 1981. S. 
202. 

Książka zawiera pięć rozdziałów: 1. 
Komunikatywność wiadomości radio
wej w świetle teorii informacji; 
2. Statystyczne kryteria komunika
tywności stylu; 3. Procesy rozumie
nia i zapamiętywania zdania mówio
nego; 4. Radiowe współczynniki ko
munikatywności audycji informacyj
nej; 5. Niektóre stylistyczne i struk
turalne cechy dzienników Polskiego 
Radia. Stanowi kompedium wiedzy 
z tej dziedziny. Autor dokonuje ana
lizy klasycznego typu dziennika ra
diowego, złożonego wyłącznie z wia
domości pisanych,a głośno odczyty
wanych. Zaznacza natomiast, że szer
sze badania dotyczące innych gatun
ków radiowych są niezbędne i w 
przyszłości*należałoby je podjąć. 

Cztery kolejne rozdziały naświe 
tlają komunikatywność informacji 
radiowej (Mayen zajmuje się tu czę
ściowo także informacją prasową) 
z kilku ważnych punktów widzenia: 
teorii informacjii lingwistyki staty
stycznej, psychologii percepcji i uwa
runkowanej częściowo przez nią 
składni zdania, stylistyki i związanej 
z nią intonacji oraz prasoznawstwa 
i teorii radia. Piąty rozdział to roz
budowany referat wygłoszony w re
dakcji dzienników Polskiego Radia 
w latach sześćdziesiątych. Dotyczył 
on najbardziej typowych usterek 
rzutujących na komunikatywność 
wiadomości radiowej. Autor uogól
nia w nim wnioski wysnute ze swo
ich spostrzeżeń — z wieloletniej pra
cy w radiu — formułując przy tym 
pewne normatywne wskazówki. 

Tekst jest praktycznym uzupełnie
niem wcześniejszych teoretycznych 
rozdziałów. 

Głównym założeniem książki jest 
zastosowanie teorii informacji do 
badań wypowiedzi informacyjnych, 
takich jak depesze prasowe i wiado
mości dziennika radiowego. Celem 
natomiast jest wskazanie sposobów 
ulepszenia form dziennikarstwa ra
diowego. 

Pierwszy rozdział dotyczy zasad 
kształtowania informacji prasowej 
w świetle praw teorii informacji. 
Teoria informacji ustala pewne nor
my lub przepisy postępowania. Nie 
oznacza to wcale, zdaniem Mayena, 
że dziennikarz powinien redagować 
wiadomości radiowe czy prasowe ści
śle stosując się do tych przepisów. 
Jest to wręcz niemożliwe z dwóch 
powodów. Istnieje zasadnicza różnica 
między abstrakcyjnymi sygnałami 
teorii informacji, a tworzywem in
formacji prasowej, tj. żywym języ
kiem. Po drugie, język teorii infor
macji zależny jest od woli nadawcy, 
który może nim operować nawet 
wbrew normatywnym prawom tej 
teorii. Należy się jednak wtedy l i 
czyć z faktem, że przekazy nadawcy 
nie będą spełniały właściwego celu, 
którym jest zawarcie maksimum in
formacji w minimalnej liczbie syg
nałów. Dziennikarz układający swój 
przekaz z e lementów żywego języka 
może kierować się niektórymi pra
wami teorii informacji, ale musi 
w pełni respektować prawa żywego 
języka. Inaczej jego informacja bę
dzie niezrozumiała, niekomunikatyw
na. Dla zachowania komunikatywno
ści wypowiedzi musi zatem czasami 
odstąpić od praw teorii informacji. 
Stosując się w danych przypadkach 
do teorii informacji, w innych nie, 
będzie miał świadomość, dlaczego po
stępuje tak czy inaczej. Ta świado
mość teoretyczna jest niezbędna, ona 
bowiem w głównej mierze decyduje 
o efekcie końcowym pracy dzienni
karskiej. Od czego natomiast zależy 
komunikatywność stylu? Na to czę
ściowo odpowiada, w oparciu o teo
rię informacji, lingwistyka staty
styczna, której zasady autor przed
stawia bardzo szczegółowo. Lingwi
styka statystyczna nie jest norma
tywna. Autor pisze: „fakt, że użycie 
wyrazów w sumie jest zdetermino
wane, nie przeszkadza bynajmniej 
temu, że dziennikarz ma pełną swo
bodę użycia każdego poszczególnego 



wyrazu w każdej danej okoliczności" 
(s. 87). 

Dziennikarz układający wiadomość 
radiową ma wybór między różnymi 
i licznymi decyzjami, z których każ
da stanowi o pewnej charakterysty
cznej cesze jego stylu. Natomiast 
Mayen zauważa, że dla dziennikarza 
informującego czy „depeszowca" styl 
zbyt indywidualny nie jest wskaza
ny. Należy zatem wypracować pe
wien optymalny styl samego gatun
ku, by trzymać się „złotego środka". 
Mayen wyraźnie zaznacza, że lingwi
styka statystyczna ukazuje pewne 
empirycznie stwierdzone zjawiska 
i odpowiada na pytanie, które z nich 
są bardziej lub mniej normalne, ale 
nie wyciąga stąd żadnych normatyw
nych prawideł dla piszącego. 

Pod względem praktycznym, jak 
wspominałam, najbardziej użytecz
ny jest rozdział ostatni. Specyfika 
stylistyczna wiadomości radiowych 
jest zbieżna z zasadami obowiązują
cymi w wiadomościach drukowanych 
w prasie. Autor podpisuje się pod 
stwierdzeniem prof. M. Kurkowskiej, 
że za mało w naszych gazetach języ
ka mówionego, żywego, wyrazów 
i wyrażeń, których na co dzień uży
wa każdy w potocznej, swobodnej 
rozmowie. Od potocznej mowy odda
lają język prasy silne w nim w p ł y 
wy języka kancelaryjnego. To samo 
też daje się zauważyć w wiadomo
ściach radiowych, Mayen szczegóło
wo wylicza błędy stylistyczne, gafy, 
„napuszoną" gadatliwość dziennika
rzy, używanie dziwacznych metafor 
poetyckich, analizując wszystkie te 
błędy na konkretnych przykładach. 
Najczęściej jednak dziennikarze po
padają w szablony frazeologiczne. 
Wynika to z konieczności powtarza
nia pewnych haseł i propagowania 
ideologii, którą prasa i publicystyka 
starają się objąć całe społeczeństwo. 

Badania języka w środkach ko
munikowania masowego mają duże 
znaczenie poznawcze i praktyczne. 
Wyniki przeprowadzonych analiz są 
istotne dla lingwistyki, dla poznania 
struktury i sposobów funkcjonowa
nia systemu językowego w różnych 
jego aspektach. Również dla prakty
ki dziennikarskiej badanie języka 
w środkach komunikowania masowe
go nie jest sprawą obojętną, chociaż
by z tego względu, że lepsze zbada
nie i poznanie może pomóc w odzy
skaniu wiarygodności środków ma
sowego przekazu, wykluczyć dotych

czasowe błędy, szczególnie manipu
lacje s łowem, wymazać pustosłowie 
i szablony frazeologii. Praca J . Maye-
na tym bardziej jest cenna w cza
sach dzisiejszych, gdy prasa, radio 
i telewizja pragną odzyskać zaufanie 
społeczne. 

Książka może spełnić swe zadanie 
i być użyteczna w pracy dziennika
rza, niemniej godzi się zauważyć, że 
opóźnienie jej druku pozbawia ją 
w wielu miejscach aktualności. Roz
prawa Mayena ukazała się w r. 1963, 
wydanie książkowe dopiero teraz, już 
po śmierci autora *. 

Można polemizować z Mayenern, 
czy rzeczywiście należy ustępować 
dążeniom nowatorskim w mowie po
tocznej, które nie są akceptowane 
przez językoznawców. Autor jest to-
leracyjny w stosunku do tych wyra
żeń w imię „szczególnej komunika
tywności radia". Nie zawsze jednak 
nowe sformułowania są zgodne z du
chem języka polskiego. 

Zdzisława Otałęga 

BADANIE JĘZYKA 
W RADIU I TV 

PROBLEMY BADAWCZE JĘZY
K A RADIA I TELEWIZJI. Pod 
redakcją W. L u b a s i a. Uni
wersytet Śląski, Katowice 1981. 
S. 71. 

Niewielka ta książeczka zawiera pięć 
opracowań, będących wynikiem kil
kuletnich studiów nad językiem ra
dia i telewizji, przeprowadzonych 
przez zespół badawczy Instytutu Ję
zyka Polskiego Uniwersytetu Śląskie
go w Katowicach. We wstępie kie
rownik badań, Władysław Lubas, 
określa cel publikacji, którym jest 
przedstawienie ogólnej problematyki 
badawczej języka komunikatów ra
diowych i telewizyjnych. Prezento
wany materiał traktuje jako przy
czynek do szerokiej dyskusji. 

„Przegląd prac dotyczących języka 
w radiu i telewizji" K. U r b a n 

* Praca autora (zmarł 23 stycznia 1978) 
ukazała się w r. 1963 „do użytku wewnę
trznego" w powielanej serii Redakcji Stu
diów i Oceny Programu PR, nr 22. Por. 
W. P i s a r e k : Język radiowy. Zeszyty 
Prasoznawcze 1963 nr 3, s. 102—105 (Red.). 



obejmuje prace wydane od 1935 r. do 
kwietnia 1980, których tematyka 
w sposób bezpośredni lub pośredni 
dotyczy samego języka. Podzielone 
zostały na cztery grupy: 1) prace 
analityczne o charakterze normatyw-
no-poprawinościowym; 2) prace teore-
tyczno-metodologiczne; 3) prace ana
lityczne omawiające język poszcze
gólnych audycji w jednym lub 
w wielu jego aspektach; 4) prace, 
których podstawę stanowi materiał 
wyekscerpowany z tekstów audycji. 
W osobnej grupie K. Urban umie
ściła opracowania autorów niepol
skich, przetłumaczone i wydrukowa
ne w kraju. Przypisy informują 
o pracach magisterskich i artyku
łach, które zostały złożone do druku. 

Bibliografia tak sklasyfikowanych 
prac zawiera merytoryczne uwagi 
autorki. Stanowi pożyteczny materiał 
informacyjny dla badaczy języka 
w radiowo-telewizyjnych przekazach. 

Wzrastająca rola telewizji we 
współczesnym świecie powoduje 
wzrost zainteresowania językiem 
w tym masowym medium. Przed 
badaczami języka stają zasadnicze 
trudności, zwłaszcza metodologiczne, 
powodowane niezidentyfikowaniem 
samego przemiotu badań: języka te
lewizji jako nowego kodu językowe
go czy kombinacji dwóch znanych 
już kodów — pisanego i mówionego. 
Istotną sprawą dla badań programów 
telewizyjnych jest opracowanie ich 
typologii. J. W a r c h a l a w arty
kule „Próba typologii języka telewi
zji" ustosunkowuje się również do 
wcześniejszych opracowań. 

Zdaniem autora, wiele z propono
wanych podziałów (np. P. Wert, 
S. Kruszewskiego, A. Kumora) jest 
raczej mało przydatnych dla języko
znawstwa. Większą uwagę wzbudza
ją publikacje W. Miodunki i A. Ro
py (Zeszyty Prasoznawcze 1979 nr 1), 
w których jednostką klasyfikacji nie 
jest widowisko, jak to miało miejsce 
w poprzednich typologiach, lecz wy
powiedź językowa i ona staje się 
przedmiotem analizy językoznawczej. 
Wątpliwości Warchali budzi np. 
przyjęte przez Miodunkę kryterium 
istnienia (teksty opracowane) bądź 
nieistnienia (teksty spontaniczne) 
uprzedniego tekstu pisanego. Nie mo
że to być kryterium weryfikowalne, 
ponieważ badacz nie będzie miał 
pewności, czy swobodna rozmowa 
w plenerze jest spontaniczna, czy też 
nie była uprzednio przygotowana. 

W podziale opracowanym przez 
J. Warchalę jednostką klasyfikacyj
ną jest także wypowiedź językowa. 
Ze względu na rodzaj prymarnej 
funkcji podział ten wyróżnia: 1) wy
powiedzi o prymarnej funkcji infor
macyjnej bądź propagandowej (prze
mówienia, a także informacje, np. 
o pogodzie), 2) wypowiedzi o prymar
nej funkcji estetycznej bądź estety-
czno-informacyjnej. W obrębie tych 
dwóch grup autor dokonuje szcze
gółowych klasyfikacji według kryte
rium wykonawcy komunikatu (przy
gotowany lub nie przygotowany za
wodowo). Przygotowanym zawodowo 
(= posiadającym umiejętność dosto
sowania języka do spełnianej aktual
nie funkcji) jest w tym znaczeniu 
zarówno dziennikarz, jak i nauko
wiec, pisarz, działacz polityczny, re
żyser itp. Drugą grupę tworzą lu
dzie nie związani na co dzień z ko
niecznością „publicznego" używania 
języka; jako przykład posłużył przo
dujący rolnik, z którym przeprowa
dzał rozmowę „przygotowany zawo
dowo" dziennikarz. 

Czytelnikowi tego artykułu, nie 
dysponującemu innymi przykładami 
ludzi nie przygotowanych zawodowo, 
kryterium doboru materiału do 
dwóch opozycyjnych grup wykonaw
ców komunikatu wydaje się niepre
cyzyjne; sam termin „przygotowany" 
bądź „nieprzygotowany zawodowo" 
budzi zastrzeżenia ze względu na 
potoczne inne rozumienie 'przygoto
wany bądź nie przygotowany do wy
konywania jakiegoś konkretnego za
wodu'. 

Dalsza klasyfikacja uwzględnia mi-
krosytuację (formę wypowiedzi: mo
nolog, dialog, polilog), miejsce wypo
wiedzi oraz status społeczny roz
mówców. Użycie trzech rodzajów ko
dów — werbalnego, wizualnego i fo
nicznego wyróżnia: programy mu
zyczne (kod foniczny), filmy (w któ
rych kod werbalny jest służebny 
wobec kodu wizualnego) i inne, np. 
publicystykę, gdzie dominuje kod 
werbalny. 

Dwa ostatnie poziomy to: poziom 
referent, przy którym jest rozpatry
wana obecność lub brak wycinka 
rzeczywistości, o jakim traktuje wy
powiedź, a także poziom zamierzone
go lub nie zamierzonego odbiorcy. Po 
takiej klasyfikacji można dopiero — 
zdaniem Warchali — przystępować 
do opisu języka programów telewi
zyjnych. 



Artykuł R. L e b d y omawia pro
blematykę badawczą poświęconą 
współdziałaniu kodu werbalnego 
i wizualnego w telewizji. Analogicz
ną spójność dostrzeżono w literatu
rze poświęconej s łowno-obrazowym 
przekazom w prasie i w filmie. 
W telewizji, w odróżnieniu od filmu, 
zaznacza się większa rola słowa, 
w związku z czym współdziałanie 
słowa i obrazu zasadza się na in
nych podstawach, a również funkcje 
tych kodów są inne. 

Podział funkcjonalny programów 
telewizyjnych proponowany przez 
M. Tardy'ego (typ I — programy, 
w których elementy językowe są 
podstawą przekazu, elementy ikono
graficzne odgrywają rolę drugorzęd
ną; typ II — programy, w których 
informacja całkowita jest sumą te
go, co się pokazuje i tego, co się 
mówi; typ III — programy językowe 
są podporządkowane wypowiedziom 
ikonograficznym), zdaniem R. Lebdy 
nie wyczerpuje wszystkich możl iwoś
ci. Konieczne wydaje się uwzględnie
nie programów, będących kombina
cją typów M. Tardy'ego. Konieczne 
są ponadto badania semantyki i sty
listyki środków językowych wspoma
ganych obrazem. Również i inne pro
blemy wydają się autorce interesują
ce i ważne, np. zbadanie istoty meta
fory w telewizyjnym kontekście, ak
tualizacji językowych środków w 
telewizji, opracowanie metody kon
kretnych badań nad językiem tele
wizji w aspekcie współdziałania ko
du werbalnego i wizualnego itp. 

Zasygnalizowanie licznych nie 
opracowanych jeszcze problemów ba
dawczych ma dużą wartość informa
cyjną dla naukowców interesujących 
się językiem w telewizji; ułatwia im 
wybór odpowiedniego tematu. 

Przedmiotem uwag A. F u r g a 1-
s к i e j („Tekst literacki w radiu 
i telewizji"), jest proza i dramat 
w programach radiowych i telewi
zyjnych. Z przeglądu materiału wy
nika, że ten typ programu jest od
bierany chętnie, wyjątkowym zainte
resowaniem cieszy się teatr telewi-
wizji — co wykazały badania ankie
towe OBOP. Zwraca natomiast uwa
gę niewielkie zainteresowanie języ
koznawców sposobami prezentowania 
literatury w obu mediach. Najpeł
niejszym opracowaniem tego zagad
nienia jest praca J. Mayena, przed
stawiająca rolę radia w rozpo
wszechnianiu literatury. 

Za charakterystyczną cechę komu
nikacji radiowej i telewizyjnej uzna
je się powszechnie aktualność, bez
pośredniość, równoczesność nadawa
nia i odbioru. W większości progra
mów, zwłaszcza literackich, owa bez
pośredniość i równoczesność jest tyl
ko pozorna. Siedzenie językowych 
przejawów zabiegów twórców, zmie
rzających do stworzenia pozorów tej 
bezpośredniości i równoczesności, 
mogłoby się stać przedmiotem inte
resujących badań. 

Dwuczęściowy artykuł E. K u r y -
ł o („Problemy badawcze dotyczące 
języka utworów poetyckich i piose
nek emitowanych w radiu i telewi
zji") obejmuje problematykę badaw
czą języka: a) wierszy, b) piosenek 
emitowanych w radiu i telewizji. 
Oprócz krótkiego przeglądu dotych
czasowych kierunków badań zawiera 
uwagi autorki co do przedmiotu 
przyszłych opracowań. Proponuje, 
między innymi, przeprowadzenie ba
dań dotyczących: 1. Utworów poetyc
kich: a) formy i zakresu „naddawa-
nia znaczenia" utworom poetyckim 
środkami pozawerbalnymi, a także 
typologii tych środków i ich funkcji 
estetyczno-ekspresyjnej; b) typologii 
utworów poetyckich najczęściej emi
towanych w programach radiowych 
i telewizyjnych z uwagi na „adresa
ta'' programu; 2. Piosenek: a) orga
nizacji semantyczno-leksykalnej i 
stylistycznej tekstów piosenek w po
wiązaniu z ich funkcją, b) funkcjo
nowania języka mówionego w tek
stach piosenek, c) współdziałania tek
stu z innymi kodami, d) badania me
chanizmów retorycznych typowych 
dla danego gatunku piosenki. 

Omawiany zbiór artykułów zasłu
guje na uwagę ze względu na propo
nowaną przez językoznawców proble
matykę badawczą. Podjęcie jej i roz
wiązywanie może być wartościowym 
wkładem do socjolingwistycznych ba
dań języka w radiu i telewizji — ko
du werbalnego, funkcjonującego 
w spójności semantycznej z innymi 
kodami, charakterystycznymi dla da
nego medium. N a wyniki takich ba
dań trzeba jednak poczekać. 

Alicja Zagrodnikowa 



PUBLICYSTYKA 
A' STYL ŻYCIA 

Iwan Wasiljewicz W a l k o : PU-
BLICYSTIKA i RAZWITIJE SO-
CYALISTICZESKOGO OBRAZA 
ŻYZNI. Izdatielstwo „Wyszcza 
szkoła", Kijew 1980. S. 139 + 3 
nlb. 

Wyraz publicystyka jako określenie 
gatunku twórczości, mimo że jest 
powszechnie znany, nie jest rozumia
ny w sposób jednakowy. „Istnieje 
duża ilość definicji, najczęściej spor
nych, lecz większość autorów spra
wiedliwie rozpatruje publicystykę ja
ko specyficzną sferę społecznego od
zwierciedlenia rzeczywistości" (s. 9). 
Istota problemu polega na prawidło
wym rozumieniu publicystyki zwłasz
cza równolegle z innym jeszcze ter
minem dziennikarstwo. To ostatnie 
również nie jest jednoznacznie rozu
miane, a rozbieżność poglądów po
woduje pytanie, czy możliwe i po
trzebne jest rozgraniczanie obydwu 
pojęć. 

W przekonaniu autora publicysty-
stykę należy traktować jako element 
struktury świadomości społecznej, 
formę aktywnego odzwierciedlania 
rzeczywistości przy pomocy emocjo
nalnego wyrażania w środkach ma
sowego przekazu, po uprzednim 
uzmysłowieniu sobie tej rzeczywisto
ści (s. 14). Powołując się na doku
menty partyjne, sztukę dziennikar
ską sprowadza natomiast Walko do 
tworzenia, na podstawie faktów, sy
stemu ukierunkowanego wychowy
wania społecznego (s. 17—18). Zatem 
„dziennikarstwo i publicystyka wy
stępują jako systemy różnego rzędu, 
z których jeden jest częścią drugie
go. Przy czym system «dzienndkar-
stwo» jest szerszy od systemu «pu-
blicystyka» (...) Publicystyka (...) 
wchodzi w skład systemu «dzienni-
karstwo» jako system specyficzny, ja
ko sfera popularno-naukowego 
współtworzenia form świadomości' 
społecznej" (s. 14). 

Warto zwrócić uwagę na poglądy 
autora na temat charakteru publicy
styki radzieckiej, szczególnie na sta
wiane jej zadania i ich realizację. 
W tym miejscu trzeba podkreślić, że 
„Nie wszystkie twierdzenia autora 
należy traktować jako absolutnie 
niepodważalne" (s. 5). 

Socjalistyczny charakter państwa 
radzieckiego już od jego powstania 

stworzył nową sytuację społeczno-po
lityczną. Istota i charakter dokonu
jących się przemian zadecydowały 
0 modelu publicystyki radzieckiej pod 
względem stawianych jej zadań, i co 
z tym się łączy, funkcji. Kierowanie 
środkami informacji politycznej 
przez organa partii (zatem i nadzór) 
jest podstawowym warunkiem wy
wiązywania się publicystyki ze swo
ich ważniejszych funkcji, stwierdza 
autor (s. 23). Chodzi tu o funkcję 
środka kształtowania myśli i świa
domości tak indywidualnej jak 
1 w skali społeczeństwa, w związku 
z zadaniem rozwoju socjalistycznego 
stylu życia. 

Udział partii i państwa w odpo
wiednim kształtowaniu świadomości 
społeczeństwa, przy wszelkich wyni
kających stąd następstwach, może 
wywołać niebezpieczny skutek ubocz
ny w postaci zawężenia sfery my
ślenia indywidualnego (s. 21). Nie
kiedy, w wypadku młodego pokole
nia, osiąga się odwrotną od zamie
rzonej sytuację kolizyjną. Powstaje 
wówczas pytanie: „dlaczego normy 
społeczne narusza jednostka, wycho
wana w warunkach nowego stylu ży
cia?" (s. 66). 

Autor przedstawia szereg zasługu
jących na uwagę rozwiązań. Naj
ważniejsze z nich, to posiadanie za
ufania społeczeństwa do publicysty
ki, ponieważ „Próg zaufania jest 
tą granicą, powyżej której czytelnik 
współpracuje aktywnie z autorem, 
i poniżej której pozostaje obojętny 
na informację, a nawet ją odrzuca" 
(s. 26). Można wyrazić nadzieję, że 
uzbrojona w teorię marksistowsko-
-leninowską publicystyka radziecka 
nie będzie miała większych trudno
ści z jego osiągnięciem, zwłaszcza że 
formuje psychiczną strukturę potrzeb 
jednostki pod kątem wyższego rzędu 
(s. 77). 

Wypada zgodzić się z autorem, gdy 
twierdzi, że dobra publicystyka jest 
środkiem silnie oddziałującym na 
ekonomikę, naukę, kulturę oraz na 
całe życie społeczne. Z tego też 
względu swoją działalność prowadzi 
na płaszczyźnie określania i rozwią
zywania problemów społecznych 
(s. 134—135). W tym kontekście wy
daje się bardziej niż dotychczas prze
konujące traktowanie środków maso
wego przekazu „jako specyficznej ga
łęzi inwestycyjnej, która w sposób 
pośredni zwraca społeczeństwu wy
datkowane na siebie nakłady" (s. 38). 



Jak w tym świetle wygląda kształ
towanie się socjalistycznego stylu ży 
cia w ZSRR pod w p ł y w e m przemoż
nego działania środków masowego 
przekazu i uprawianie przez nie 
publicystyki? Praca, ukazując me
chanizm społeczno-psychologicznego 
oddziaływania środków przekazu i ich 
publicystyki, sygnalizuje potrzebę 
ciągłego dostosowywania metod od
działywania do ustawicznie zmienia
jących się warunków otoczenia, 
przez co odsłania częściowo wys tępu
jące niedomagania. Bardzo wymow
nym tego przykładem są wyniki 
przeprowadzonej ankietyzacji w ki
jowskich fabrykach „Bolszewik" 
i „Arsenał", w których 95 na 100 
osób miało dylemat, czy tylko socja
lizm pomnaża bogactwa materialne? 
(s. 76). 

Marian Kowalski 

DZIENNIKARSTWO 
A STYL ŻYCIA 

SOCYALISTICZESKIJ OBRAZ 
ŻYZNI I ZURNALISTIKA. Pro
blemy Żurnalistiki, wypusk 11. 
Leningrad 1980. S. 143 + 1 nlb. 

Dziewięć artykułów, trzy komunika
ty, jedna informacja oraz dwa wy
kazy bibliograficzne to w najogól
niejszym zarysie treść recenzowane
go tomu. Zawarte w nim materiały 
pochodzą z różnych uniwersytetów, 
głównie jednak z Leningradzkiego. 
Artykuły, komunikaty tudzież infor
macje są dobrane tematycznie. Na
tomiast bibliografie mają inny cel. 
Pierwsza, A. F. B i e r i e ż n o j a 
(s. 128—135), przedstawia dorobek 
wydawniczy ZSRR za okres 1975— 
1979 na temat tytułowy, druga (s. 
140—143) — pióra tego samego auto
ra, poprzedzona również jego krótką 
informacją o życiu uczelni, a zwłasz
cza jej wydziału dziennikarskiego 
w ostatnim dziesięcioleciu — to wy
kaz publikacji, które ukazały s ię na 
wydziale dziennikarstwa Uniwersy
tetu Leningradzkiego w latach 
1972—1980. 

„Socjalistyczny styl życia — pod
stawowy i stały temat dziennikar
stwa radzieckiego" — tym ogólnym, 
a zarazem wiele mówiącym tytułem 
artykuł I. T. C i o ć h (Uniwersytet 

Lwowski) rozpoczyna część proble
mową tomu. Ujmuje dziennikarstwo 
jako czynnik wychowawczy, wyja
śniający masom istotę socjalistyczne
go stylu życia (s. 4). Pod tym wzglę
dem, twierdzi autorka, poważnym 
czynnikiem aktywizującym proces 
wychowawczy są: obchody bieżących 
wydarzeń, rocznic jubileuszowych, 
szczególnie leninowskich (s. 8). Jeśl i 
więc zakłada, że takie oddziaływanie 
ma sprzyjać życiu i pracy komuni
stycznej, to nie można odmówić ra
cji I. T. Cioch, że zamierzenie okre
śla treść dziennikarstwa radzieckiego 
(s. 7). 

G. B. Z y r k o w w artykule „Pro
blemy socjalistycznego stylu życia 
w prasie" wskazuje na niezadowala
jący stan metodyki prac badawczych 
(s. 13). Upatruje go w trądycyjności 
badań zawartości prasy, braku upo
wszechniania nowoczesnych metod 
badawczych oraz badaniu problemów 
w sposób odizolowany. Następstwem 
tego jest fakt, że temat, któremu jest 
poświęcony artykuł, nie jest jak do
tychczas dostatecznie zbadany (s. 13). 
Odwołując się do ocen W. I. Lenina 
autor zwraca uwagę na doniosłe 
i nadal aktualne znaczenie opisywa
nia w prasie heroizmu pracy klasy 
robotniczej. Przedstawiając genezę 
tego tematu, szkicuje jednocześnie 
proces jego rozwoju na poszczegól
nych etapach państwa radzieckiego. 
Jego zdaniem, w aktualnych warun
kach społeczeństwa rozwiniętego so
cjalizmu nastąpiła wyraźna transfor
macja problematyki pracy w prasie. 

Wynika to z faktu, że praca stała 
się sensem życia człowieka, a zara
zem miernikiem jego wartości (s. 23). 
Na tym też tle zrodziła się m. in. 
opowieść kolektywna w prasie (s. 
24—25). Inny, bardziej twórczy, stał 
się też stosunek dziennikarzy do te
matu (s. 26). Autor wyszczególnia 
przyczyny, które zadecydowały, że 
od drugiej połowy lat sześćdziesią
tych socjalistyczny styl życia pojawił 
się w prasie jako samodzielny temat. 
Inna rzecz, że ani budowa socjali
zmu poza granicami ZSRR, ani wal
ka ideologiczna systemów, ani po
ziom odbiorców czy też doświadcze
nie dziennikarstwa minionych lat, 
na które powołuje się autor (s. 21), 
nie odpowiadają jeszcze na pytanie, 
dlaczego to wyodrębnienie w prasie 
nastąpiło tak późno. Tym bardziej, 
że założeniem ustroju od samego po
czątku jest nowy, socjalistyczny styl 



życia, a sama prasa jako środek 
przekazu ma największe tradycje. 

„Kolektywizm socjalistyczny i 
ruch korespondentów nieetatowych" 
to tytuł artykułu S. G. К о г к on o-
s i e n к i, w którym stara się wyja
śnić to zjawisko w prasie radziec
kiej. Cytując W. G. Afanasjewa, że 
jedną z cech socjalistycznego stylu 
życia jest systematyczny kontakt lu
dzi radzieckich z redakcjami praso
wymi (s. 26), autor konstatuje, iż 
„Zasady kolektywizmu w funkcjono
waniu prasy radzieckiej są wielo
aspektowe: krąg współpracowników 
obejmuje miliony ludzi, podstawą w 
pracy codziennej są opinie i oceny 
przytłaczającej większości społeczeń
stwa, prasa czyni wspólnym dobrem 
osiągnięcia — produkt działalności 
mas" itp. (s. 27). Tak więc rzeczywi
ście ludowe dziennikarstwo pod 
względem składu autorskiego mógł 
powołać do życia tylko ustrój socja
listyczny — stwierdza Korkonosien-
ko (s. 27). Ruch korespondentów 
nieetatowych w skali masowej poja
wi ł się dzięki zmianie własności 
środków produkcji, warunków życia 
społecznego oraz osiągnięciom rewo
lucji kulturalnej. 

Rodząca się na tym tle wysoka 
świadomość społeczna jednostek jest 
właśnie źródłem inspiracji dla nich, 
jako dziennikarzy niezawodowych. 
Ich współpraca z redakcjami podlega 
wymogom obowiązującym dziennika
rzy zawodowych (s. 28—29, 33). Nie 
dociekając w jakim stopniu dzienni
karze niezawodowi mogą sprostać 
wymogom redakcyjnym, należy 
zwrócić uwagę na istotną konstata
cję autora w przedmiocie specyfiki 
ich działalności. Określa ją szczegól
ne zainteresowanie działalnością za
wodową, zwłaszcza we własnym za
kładzie pracy, Ta bezpośrednia bli
skość korespondenta nieetatowego do 
przedmiotu swego zainteresowania 
nadaje autentyczność jego publikacji, 
a jego status publicysty — człowieka 
pracy, nadaje szczególną rangę jego 
ocenom (s. 33). 

Gazeta jest trybuną demokracji so
cjalistycznej, pisze S. Р. К а г a-
s j e w, a dziennikarstwo radzieckie 
instrumentem efektywności tej de
mokracji (s. 37). Ustosunkowując się 
do stylu życia jako kategorii histo
rycznej, w przypadku społeczeństwa 
radzieckiego przypisuje mu dyna
mizm rozwojowy. Tłumaczy tym roz
bieżności w poglądach na przedmiot 

badań. Zaznacza przy tym, że „Re
dakcje prasowe, radiowe i telewizyj
ne przejawiają duże zainteresowanie 
tym, aby na podstawie istniejącego 
doświadczenia określić rzeczywiste 
formy propagandy socjalistycznego 
stylu życia, pokonać znany brak sy
stemu, mający miejsce w tym za
kresie w pracy dziennikarskiej. Nie 
czekając na zakończenie sporów wo
kół terminu «styl (model) życia» (...) 
nasze dziennikarstwo na co dzień 
zajmuje się jego propagandą" (s. 39). 

Faktycznie jest to słuszne rozwią
zanie, czego- jednak nie można po
twierdzić z punktu widzenia meto
dologicznego. Autor dostrzega ten 
problem, skoro pisze, że socjalizm 
stanowi system rozwijający się, 
a środki informacji masowej i pro
pagandy traktują jako swoją powin
ność prowadzenie walki przeciw 
wszelkim odstępstwom od normy so
cjalistycznego stylu życia (s. 40). Po
nieważ styl życia obejmuje cało
kształt działalności społeczeństwa, 
dlatego w propagowaniu go powinny 
brać udział wszystkie rodzaje środ
ków masowego przekazu, wykorzy
stując dostępne im formy oddziały
wania (s. 40). 

Propaganda socjalistycznego stylu 
życia przez dziennikarstwo jako pro
blem natury ogólnej zawiera w sobie 
wiele kwestii szczegółowych. Rozpa
trywać je można w aspekcie teryto
rialnym z uwagi na rodzaj i zasięg 
oddziaływania środka masowego 
przekazu, form oddziaływania i in. 
W książce dokonano prób przedsta
wienia poszczególnych aspektów za
gadnienia, przy czym wyróżniają się 
tu artykuły N. W. U m i e r i e n k o -
w e j oraz A. F. I z m a j ł o w a. 
Pierwszy traktuje o roli telewizyj
nego filmu dokumentalnego w for
mowaniu się aktywnej pozycji życio
wej, drugi o roli gazety fabrycznej 
w formowaniu się socjalistycznego 
stylu życia. 

Marian Kowalski 



POCZĄTKI ROSYJSKIEJ 
PRASY TERENOWEJ 

Hazbi Siergiejewicz В u ł а с y e w: 
PIONIERY PROWINCYONALNOJ 
PIECZATI. (Pierwyje szagi demo-
kraticzeskoj priessy rosyjskoj pro-
wincyi wtoroj połowiny XIX w.). 
Izdatielstwo Leningradskogo Uni-
wiersitieta, Leningrad 1981. S. 
144. 

W monografii napisanej na podsta
wie mało znanych również w ZSRR 
materiałów, autor stara się możliwie 
rzetelnie i wyczerpująco przedstawić 
losy pierwszych postępowych orga
nów prasowych rosyjskiej prowincji 
II połowy XIX wieku. 

W dziełach W. I. Lenina znajdzie
my zdanie o tym, że tylko znajomość 
głównych etapów ruch rewolucyjne
go pozwoli odpowiedzieć na pytanie, 
jak powstawała prasa robotnicza, 
dlaczego w ten właśnie, a nie inny 
sposób. Podkreślając zasługi prasy 
w działalności rewolucyjnej Lenin 
miał na myśl i prasę rosyjskiej pro
wincji X I X wieku, a ściślej tę, która 
ukazywała się w latach 1861—1895 
(przedział czasowy wyznaczony przez 
samego Lenina). 

W latach trzydziestych do sześć
dziesiątych ubiegłego stulecia prasa 
prowincjonalna w Rosji praktycznie 
nie istniała, jeśli nie liczyć gubernia-
lnych „Wiadomości" — urzędowych 
organów oficjalnych, które z dzisiej
szego punktu widzenia stanowią 
zbiór nakazów i zakazów władz 
okręgowych, nie mających z praw
dziwą gazetą wiele wspólnego. 
H. Bułacjew podkreśla, że owe „Wia
domości" spełniały pożyteczną funk
cję w owym czasie po pierwsze dla
tego, że rozchodziły się w dużych na
kładach, po drugie, oswoiły czytel
nika z samym pojęciem „gazety" 
jako dostarczyciela informacji, źró
dła wiadomości lokalnych. Pod ko
niec lat 50-tych X I X w. „Wiadomo-
mości" gubernialne składały się za
zwyczaj z dwóch części: oficjalnej, 
na kształt dzisiejszego dziennika 
ustaw, oraz nieoficjalnej, która sta
nowiła pierwsze próbki działalności 
dziennikarskiej. W części drugiej pro
dukowali się także miejscowi nota
ble, czynownicy, nauczyciele gimna
zjalni. W niektórych bardziej postę
powych guberniach nieoficjalną część 
„ W i a d o m o ś ^ ' redagowali ' ludzie 

związani później z legendarną Kam-
sko-Wolżskoj Gazeto) oraz znani pi
sarze i poeci. 

Powstanie demokratycznej prasy 
prowincjonalnej w Rosji wiąże się 
ściśle ze zniesieniem poddaństwa 
i rozwojem kapitalistycznej gospo
darki w mieście. Toteż pierwsze ga
zety na prowincji miały charakter 
biuletynów informacyjno-reklamo-
wych całkowicie podporządkowanych 
ekonomicznym interesom właścicieli . 

Ale już w początkach lat sześćdzie
siątych na rosyjskiej prowincji poja
wiają się takie pisma jak Amur 
w Irkucku ,i Wołga w Astrachaniu, 
które pierwsze starały się walczyć 
z resztkami poddaństwa na wsi, 
a równocześnie z kapitalistycznymi 
formami wyzysku. 

Już w pierwszym numerze Amu
ra (1 stycznia 1860) zamieszczono ar
tykuł, który wyraźnie rozdrażnił gu
bernatora Wschodniej Syberii Mura-
wjewa. W artykule tym, używając 
poetyckich porównań mówi się 
o „wielkiej fali rozbudzenia narodu", 
która dotarła właśnie do brzegów 
Syberii, „otwierając usta do krzyku". 
Redakcja Amura miała nieustanne 
kłopoty z cenzurą, którą skrupulat
nie i jednoosobowo zastępował gu
bernator generalny. Toteż niż dziw
nego, że pod koniec drugiego roku 
swojego istnienia w gazecie wymie
nił się niemal całkowicie zespół re
dakcyjny, a ona sama, powoli stała 
się organem urzędowym. 

Amur w Irkucku (o formacie V& 
dzisiejszej Prawdy) ukazywał się 
najpierw co tydzień, a od 1861 roku 
dwa razy w tygodniu w objętości 
12—16 kolumn. W krótkiej historii 
gazety znalazły się także numery 
specjalne. Numer 24 na przykład 
z 1860 roku liczył 44 kolumny, poda
je autor. Nie dowiadujemy się nie
stety przy jakiej okazji i za czyim 
przyzwoleniem. 

Do 1865 roku natomiast przetrwa
ła astrachańska gazeta Wołga, nie
wielkiego formatu, ukazująca się 
dwa razy w tygodniu w objętości 4 
kolumn, dość szybko z „gazetki han
dlowej" stając się organem tamtej
szych narodników. 

Prawdziwym jednak zaczynem po
stępowego myślenia rosyjskiej pro
wincji stała się Gazeta Kamsko-
-Wołżskaja. Działalności publicysty
cznej i organizatorskiej tej gazety 
poświęci ł H. Bułacjew większą część 
swojej pracy. Bo też, jak pisali 



współcześni, była to gazeta niezwy
czajna, wojująca, ale dopuszczająca 
na łamy również przeciwne człon
kom zespołu poglądy. Gazeta oficjal
na, ale obrazoburczej treści. Legalna, 
a służąca jako ulotki propagandowe 
w rosyjskich „ciemnogrodach". Wo
kół tej gazety obrosłej legendą sku
pili się ludzie, którym autor mono
grafii poświęca osobne rozdziały. 
Bułacjew tworzy w ten sposób ha
giografię Kamsko-Wożskoj Gazety. 
Interesującą, pisaną przystępnym ję
zykiem książkę recenzowali dwaj 
profesorowie uniwersytetu oraz do
cent szkoły partyjnej. 

Grażyna Starzak 

NIEUDANY PRZEWODNIK 

Wulf D. H u n d , Bärbel K i r c h -
h o f f - H u n d : SOZIOLOGIE 
DER KOMMUNIKATION. Arbeits
buch zu Struktur und Funktion 
der Medien. Rowohlt Taschen
buchverlag, Reinbek bei Ham
burg 1980. S. 374. 

Książka składa się z dwóch podsta
wowych części: zarysu socjologii ko
munikowania (s. 17—120) i źródło
wych wypi sów dotyczących poszcze
gólnych problemów (s. 121—365). 
Przykładowo wygląda to tak: podroz
działowi 1.1.3. Podstawowe prawa 
dialektyki (s. 22—24) odpowiada frag-
mencik z „Dialektyki przyrody" En
gelsa, uzupełniony objaśnieniami 
z pracy zbiorowej „Grundlagen der 
marxistischen Philosophie" (s. 128— 
133); podrozdziałowi 5.2.1. Tradycyjne 
badania zawartości (s. 104—108) — 
fragment z „Psychologie der Massen
kommunikation" G. Maletzkego (s. 
261—265) itp. 

Całość obejmuje 6 grup problemo
wych: 1. Podstawy materialistycznej 
analizy komunikowania społecznego 
(dialektyka jako prawo ruchu — 
uspołecznienie przez pracę — społe
czeństwo jako formacja jekonomicz-
na); 2. Naturalna historia komuniko
wania (podstawy komunikowania — 
formy komunikowania — komuniko
wanie społeczne); 3. Społeczna histo
ria komunikowania (praca i Czas 
wolny — rozwój środków komuniko
wania — ekonomia, polityka i ideo
logia); 4. Komunikowanie a formacja 
społeczna ( jednowymiarowe modele 
komunikowania — model masowo 

komunikowanych wiadomości w wa
runkach kapitalistycznej produkcji 
towarowej); 5. Podstawowe elementy 
teorii komunikowania . społecznego 
(ekonomia polityczna komunikowa
nia społecznego — towaroznawstwo 
wiadomości — teoria siły wytwór
czej środków komunikowania — psy
chologia społeczna odbiorców); 6.0 
Konstytucja masowego komunikowa
nia (prywatnogospodarcza organiza
cja prasy i monopol opinii — publi-
czno-prawna organizacja radiofonii 
i zasada proporcjonalności — komu
nikowanie masowe i kontrola społe
czna). Rozdział ostatni, szósty, nie 
ma odzwierciedlenia w pierwszej 
(autorskiej) części książki, lecz tylko 
w wypisach (s. 288—365). 

Jako podstawę analizy komuniko
wania społecznego autorzy przyjęli 
materializm dialektyczny. Jego zasa
dy próbują omówić na 25 stronach. 
Czy to się udało? Pytanie retoryczne; 
taki „krótki kurs" musi być wielkim 
uproszczeniem. Kto zagadnienie zna, 
nie musi być na nowo pouczany, nie 
znający marksizmu tu się go nie na
uczy. Fragmenty brzmią wręcz kurio
zalnie, np. akapit poświęcony rozwo
jowi człowieka od ery mezozodcznej * 
przeszło 60 mil ionów lat temu do 
homo sapiens (s. 30). 

Następnych 20 stron zajmuje „Na
turalna historia komunikowania", 
czyli m. In. komunikowanie i infor
mowanie (pierwsze istnieje tylko po
przez drugie), formy komunikowania 
(np. „język" zwierząt), komunikowa
nie społeczne (tu: myślenie i mowa, 
język jako medium, język i społe
czeństwo). „Społeczna historia komu
nikowania" uwzględnia pracę d czas 
wolny, rozwój środków komuniko
wania (mowa i pismo, „gazety pisa
ne", kolej i telegraf, monopolizacja 
i reklama) itd. Wszystko niesłycha
nie skomprymowane, alogicznie se
lektywne, z jednej strony napuszone, 
z drugiej zaś naiwne. 

Niejakim usprawiedliwieniem jest 
podtytuł określający książkę jako 
roboczy podręcznik na temat struk
tury i funkcji mediów, obejmują
cy podstawowe pojęcia i przykłado
we analizy. Jednak rezultat nie za
dowala nawet w tym zakresie. 
„Bryk" z teorii komunikowania (na 
bazie ideologicznej), uzupełnionej , 
strzępkami najróżnorodniejszych wy
pisów źródłowych, jest zamierzeniem 
chybionym raczej już w pomyśle. 

Paweł Dubiel 

13 — Zeszyty prasoznawcze 



Noty o nowościach wydawniczych 

a Kazimierz R o ż n i e w s k i : ZOSTANIE 
MIT. Książka i Wiedza, Warszawa 1980. 
S. 256. 

Te szkice, oddane do druku w lutym 
1979, wydane w marcu 1980, znalazłem 
w księgarni w połowie roku 1981. Są to 
teksty przetworzone z wcześniej publiko
wanych artykułów o Dmowskim, Korcza
ku, Dembińskim, Borejszy, Babiniczu; 
o Klubach Demokratycznych, masonerii 
polskiej, Szarych Szeregach, powstaniu 
w getcie warszawskim, prasie powstania 
warszawskiego. W jednych — jak o Dmow
skim — widoczny brak analizy twórczości 
publicystycznej, tak przecież ważnej. 
W innych — drobne, cenne wzmianki (np. 
dot. Korczaka: 1900 pierwsze artykuły pe
dagogiczne w Wędrowcu, praca dzienni
karska w tygodniku Kolce — m. in. 
współautorstwo powieści sensacyjnej, 1904 
współpraca publicystyczna z tygodnikiem 
Glos J . W. Dawida). Oczywiście Mały 
Przegląd (założyciel), pismo dzieci i mło
dzieży, „które stało się zupełnie nową pro
pozycją i pedagogiczną, i literacką". Wre
szcie s łynne pogadanki radiowe Starego 
Doktora. 

W szkicu o Dembińskim — splot jego 
działalności politycznej z publicystyczną, 
której wydany w 1962 wybór jest „draż
niąco niepełny". Podobnie w świetnym 
portrecie Borejszy (od przedwojennej pu
blicystyki w Wiadomościach Literackich, 
Sygnałach, Czarno na białem — poprzez 
działalność kulturalną w radzieckim Lwo
wie 1940—1941 — po powojenny rozmach 
w „Czytelniku", i nie tylko) wprost się 
widzi postać portretowanego, który „był 
faktycznym twórcą powojennej prasy pol
skiej". 

Ostatni szkic pt_ „Zostanie mit", nie
zmiernie kontrowersyjny, stawia na przy
kładzie prasy konspiracyjnej i powstań
czej w Warszawie najistotniejsze pytanie: 
o model polskiej prasy. Prasy agitacyj
nej — bądź rozumującej. Autor szkicu 
opowiada się za typem drugim. Autor ni
niejszej notki także. 

W „Przedsłowiu", na s. 6 z Henryka 
Dembińskiego uczyniono Dąbrowskiego; na 
s. 49 dyrektorowanie Henryka Goldszmita 
w Domu Sierot na Krochmalnej wydłużo
no poza jego śmierć o lat 10 (od 1912 „bę
dzie nim przez następnych lat czterdzie
ści"), pd 

• Robert F. S t r a t t o n : CZAS NIETO
PERZA. Czytelnik, Warszawa 1981. S. 388. 

Według jakich kryteriów oznaczyć gra
nicę między twórczością dziennikarską 

a beletrystyczną? Reportaże Kapuścińskie
go zalicza się tradycyjnie do tej pierwszej, 
choć to, co pisze autor „Cesarza", daleko 
bardziej zasługuje na miano literatury niż 
niejeden tom prozy. W zasadzie jedynym 
wyznacznikiem dziennikarskości jego tek
stów jest opisywanie zdarzeń autentycz
nych. Książka Strattona (nb. pisarza pol
skiego) relacjonuje wydarzenia będące 
wytworem fantazji autora i z tego tytułu 
w katalogach i zestawieniach figurować 
będzie w dziale „beletrystyka", ale jej 
temat ,a miejscami i styl bliższe są opo
wieści dziennikarskiej. Gdyby opisane wy
darzenia rozegrały się naprawdę, mieliby
śmy do czynienia po prostu z dużym re
portażem. Z sensacyjnej historyjki krymi
nalnej książka szybko przekształca się 
w powieść polityczną i w końcu ostrzeże
nie przed niebezpieczeństwem spirali 
zbrojeń nuklearnych. Zakończenie ma nie
omal publicystyczny charakter. 

Potwierdzenie silnych koligacji dzienni
karskich książki znaduje się w tekście 
wprowadzającym: „Autor pragnie podzię
kować setkom nie znanych mu osobisto
ście dziennikarzy w wielu krajach, którzy 
cierpliwie i dociekliwie, niekiedy z odwa
gą, ujawniają od wielu lat ważne szcze
góły, jakie posłużyły za kanwę tej powie
ści". Książka Strattona jest więc próbą 
stworzenia fikcji powieściowej w oparciu 
o elementy rzeczywistości przekazów 
dziennikarskich. 

W powieści parokrotnie pojawia się pro
blem stosunków między władzą a maso
wymi środkami komunikowania na Zacho
dzie, naszkicowany jednak dość powierz
chownie i stereotypowo (bojowi, walczący 
o prawdę dziennikarze oraz zdominowani 
przez pieniądz i politykę wydawcy). 

Ip 

• SRIEDSTWA MASSOWOJ INFORMA-
CYI I PROPAGANDY, SOWIETSKAJA 
LITIERATURA 1975—1978 GG. Refieratiw-
nyj sbornik. Izdatielstwo Instituta Na-
ucznoj Informacyi po Obszczestwiennym 
Naukam A N SSR, Moskwa 1981. S. 167. 

Książka omawia najważniejsze publika
cje dotyczące teorii informacji masowej 
i propagandy, które ukazały s ię w ZSRR 
w latach 1975—1978. 

W rozdziale I „Zagadnienia ogólne teo
rii i praktyki środków informacji maso
wej i propagandy w społeczeństwie socja
listycznym" omówiono też prace z zakresu 
sztuki dziennikarskiej, socjologii kultury 
i estetyki. 

Rozdział II „Krytyka koncepcji burżua_ 
zyjnych dotyczących komunikacji masowej 



oraz działalności propagandowej w warun
kach kapitalistycznych" odzwierciedla po
glądy autorów radzieckich na istotę i cha
rakter propagandy zachodniej. Szczególną 
uwagę zwrócono tu na jej antysocjalistycz
ny charakter. Nie pominięto przy tym jej 
formy, metody i techniki manipulacji tak 
w obrębie systemu jak i poszczególnych 
jego części składowych. Problematyka ta 
omawiana jest w aspekcie funkcji ideolo
gicznych i politycznych państwa burżua-
zyjnego, przy uwzględnieniu działalności 
monopoli. 

Rozdział III to bibliografia publikacji 
radzieckich na ten temat za okres 1975— 
1978 (55 pozycji). Poprzedza go streszczenie 
w języku angielskim. Zwraca uwagę wi
doczna w książce aktywność m. in. nastę
pujących organów: prawda, Zurnalistika, 
Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta (se
ria Zurnalistika). zawarty w książce ma
teriał został wybrany według kryterium 
ideologicznego, co w pewnym stopniu za
węża tytuł książki, sugerujący znacznie 
szersze spojrzenie na zagadnienie. mk 

© S a i d S z e r m u c h a m i e d o w : NIE-
KOTORYJE WOPROSY TIEORIJI I PRAK
TIK! RAZWITIJA SOCYALISTICZEgKOJ 
KULTURY. Izdatielstwo „Uzbiekistan", 
Taszkient 1980. S. 271 + 1 nlb. 

Zawartość książki stanowią artykuły 
opublikowane w różnych okresach w na
stępujących czasopismach: Woprosy Filo-
sofiji, Znamia, Obszczestwiennyje Nauki 
w Uzbiekistanie, Kommunist Uzbiekistana, 
Zwiezda Wostoka, Szark Julduzi i inne. 
Uwaga autora skupia się na analizie pod
stawowych kierunków, praw i sił leżących 
u podstaw rozwoju kultury socjalistycz
nej w warunkach budownictwa komuni
zmu. 

Prasoznawców zainteresują następujące 
artykuły: „Partyjność sztuki oraz wol
ność twórczości". „W kwestii formowania 
się kultury komunistycznej", „Skutecz
ność internacjonalizmu", Kultura socjali
styczna w awangardzie cywilizacji świato
wej". 

mk 

• IIja Naumowicz G o i i e ł o w : N I E -
W I E R B A L N Y J E K O M P O N I E N T Y K O M U -
N I K A C Y I . Izdatielstwo „ N a u k a " , Moskwa 
1980. S. 103 + 1 n lb . 

Książka przedstawia badania dotyczące 
wzajemnego związku mowy i myślenia, hi
potezy na temat mowy ludzkiej oraz wie
le aspektów z problematyki mowy we
wnętrznej człowieka. Zawiera szereg da
nych eksperymentalnych dotyczących po
zostałych składników komunikowania oraz 

próbę ekstrapolacji tezy o ontogenezie 
oraz filogenezie języka. 

„Cel prezentowanej pracy jest dosyć 
wąski" (s. 4), jednak powinna się znaleźć 
w sferze zainteresowań dziennikarzy, dla 
których skuteczność przekazu łączy się 
m. in. ze znajomością problematyki języ-
wej. 

Pod tym względem poleca się uwadze 
następujące rozdziały: „Paralingwistyka: 
aspekty stosowane oraz konceptualne", 
„Komponenty niewerbalne w mowie we
wnętrznej", „Komponenty niewerbalne 
w procesie recepcji tekstu", „O zasadzie 
uzupełniania w językoznawstwie". mk 

• STAND ARISIERUNG UND RATIONA
LISIERUNG BEI DER HERSTELLUNG 
VON FACHZEITSCHRIFTEN. Schriften
reihe Fachpresse, Heft 6. Fachgruppe 
Fachzeitschriften im Verband Deutscher 
Zeitschriftenverleger, Bonn 1981. S. 22. 

Broszura jest poświęcona standaryzacji 
i racjonalizacji produkcji czasopism facho
wych, ale propozycje są stawiane także 
niektórym tygodnikom i innym periody
kom adresowanym szeroko. Punktem 
wyjścia jest fotoskład. Przy tej technice 
sugeruje się dla wszystkich wydawnictw 
danego przedsiębiorstwa ten sam stopień 
pisma, np. krój podstawowy 9/10 p., skład 
podrzędny 8/9 p. Makiety są standardowe. 
Redaktor przesyła czystopis autorowi do 
ostatecznej korekty. Po zwrocie redaktor 
decyduje jedynie o kroju nagłówków 
i śródtytułów, umiej scowianiu tekstu w 
numerze, szerokości szpaltowej składu. 
Zaleca się rezygnację z częstych w oło
wiu wyróżnień jak linie dzielące w tabe
lach, z światła między akapitami (zastę
powanego wcięciem) ; jednolitą wielkość 
nagłówków (np. 28 p. do połowy składu, 
24 p. poza połowę składu, 20 p. dla na
główków dwuwierszowych). Zamiast ra
mek sugeruje się linię pod lub nad tek
stem. Odrzuca się wszelkie przestarzałe 
zastrzeżenia co do bękartów, zasady 3 
wierszy pod śródtytułem itp. 

Fotoskład pismem tej samej wielkości 
powoduje, że wszystkie wiersze na każ
dej stronie leżą idealnie na tym samym 
poziomie. Zróżnicowanie uzyskuje się od
mianą oczka (przy tym samym stopniu 
pisma) lub zmianą kroju czcionki, poleca
jąc jednak nie więcej jak 2 garnitury 
pism. 

Po łamaniu zasadniczo nie przewiduje 
się korekt, zaś korektę domową i autor
ską przeprowadza się jednocześnie. Ew. 
sporządza s ię przed łamaniem dodatkową 
odbitkę szczotkową. 

Propozycje końcowe zajmują się m. in. 
odpowiednio wcześniejszym przygotowa
niem rocznego spisu treści przy pomocy 
czytnika elektronicznego. czb 



Korespondencja 

UWAGI O PRASIE WUliP 
WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO 
W LATACH 1944-1947 

W nrze 2/88 Zeszytów Prasoznaw
czych z r. 1981 Jan Kucia omówił 
publikację „Polska prasa konspira
cyjna lat 1939—1945 i początki prasy 
w Polsce Ludowej", wydaną przez 
PAN — Oddział w Krakowie i Insty
tut Kształcenia Nauczycieli i Badań 
Oświatowych w Kielcach (Kraków— 
Kielce 1979). Recenzowana pozycja 
stanowi pokłosie ogólnopolskiej sesji 
naukowej w dniach 20—21 listopada 
1978. 

Nie ustosunkowując się do wypo
wiedzi J . Kuci o „Polskiej prasie 
k o n s p i r a c y j n e j . u w a ż a m za konie
czne wnieść kilka uwag — sprosto
wań i uzupełnień — nie do samej re
cenzji, gdyż ta jest rezultatem anali
zy takiego materiału, jaki miał jej 
autor do dyspozycji, ani do przemy
ślanego, skondensowanego artykułu 
Aliny Słomkowskiej „Etapy prasy 
w Polsce Ludowej a ewolucja dzien
nikarstwa na Kielecczyźnie" — ale 
konkretnie do opracowania Wiktora 
Klimczyka o działalności i prasie 
Wojewódzkiego Urzędu Informacji 
i Propagandy województwa kielec
kiego w latach 1944—1947. 

Praca ta — jeśli chodzi o materia
ły, odnoszące się do Częstochowy — 
daleka jest od historycznej prawdy, 
w konsekwencji nie ukazuje we 
właśc iwych kształtach dziejów prasy 
częstochowskiej , traktuje ją margi
nesowo, z niedopuszczalnymi unika
mi i wypaczeniami przedstawianych 
faktów. 

Sprawa zasadnicza to n ieuwzględ
nienie przez W. Klimczyka źródeł, 
z których mógł on korzystać, a jak 
można sądzić po treści publikacji, nie 
uczynił tego. I tak z wydawnictw, 
pochodzących sprzed listopada 1978, 
a zachowanych, przede wszystkim 
wymienić należy (co prawda unika
towe, ale pełne) roczniki Głosu Na
rodu (początkowo: Częstochowskiego) 
z okresu od 3 lutego 1945 do 28 
czerwca 1947, dokumentujące obec
ność pisma w Polsce Ludowej 
i przedstawiające rolę, jaką ono ode
grało na północno-zachodniej Kielec
czyźnie. 

Istnieją wspomnienia Romana Ba
rana, I sekretarza K M PZPR w Czę
stochowie z okresu wyzwalania mia
sta w styczniu 1945 przez żołnierzy 
I Frontu Ukraińskiego marsz. I. S. 
Koniewa, ogłoszone w miesięczniku 
Nad Wartą jeszcze w 1975, a później 
wydane w monografii „PPR w regio
nie częstochowskim". 

Zostały opracowane i opublikowa
ne studia prasoznawcze Witolda 
Mielczarka pt. „Prasa i propaganda 
PPR w regionie częstochowskim", 
stanowiące poszerzony komunikat 
z konferencji naukowej, zorganizo
wanej 27IV1977 przez WOKI K W 
PZPR w Częstochowie i MINEiS 
przy Politechnice Częstochowskiej . 

Ukazały się również dwie relacje 
wspomnieniowe niżej podpisanego, 
a mianowicie: „Tworzenie dnia", 
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praca nagrodzona na konkursie Ślą
skiego Instytutu Naukowego i ZO 
ZBoWiD w Katowicach, wydana 
przez ŚIN W r. 1975 w I tomie 
„Z lat walki i pracy", oraz „Nowe 
rodziło sią każdego dnia", będąca 
plonem konkursu na wspomnienia 
dziennikarzy, ogłoszonego przez Pra
sę Polską i Z G SDP, wydrukowana 
w PP w numerach pisma z lipca 
i z sierpnia 1975. 

Właśnie ta druga relacja została 
wymieniona pod pierwotnym a zmie
nionym na życzenie jej autora tytu
łem: „Barwy czasu i zdarzeń" przez 
W. Klimczyka w przypisach, ale pra-
soznawca kielecki pracę tę tylko ujął 
jako „maszynopis w Bibliotece Stow. 
Dzień, w Warszawie" (nie: Stowarzy
szenia Dziennikarzy Polskich, jak to 
jest w innych adnotacjach, lub 
w skrócie po prostu SDP). W ca
łym jednak tekście swego opracowa
nia W. Klimczyk nie zaznaczył, że 
„maszynopis" był wydrukowany 
w Prasie Polskiej. 

Gorzej, że autor rozprawy, który 
poprzednio przeprowadził wyczerpu
jącą rozmowę z piszącym te słowa, 
mając udostępnione materiały źród
łowe, zbagatelizował je, ogłaszając 
w swym artykule informacje niepeł
ne, a niekiedy nawet bałamutne. 

Oto jeden z przykładów: W. Klim
czyk, wbrew temu, co podaje „Bi
bliografia prasy polskiej 1944—1948" 
(PWN, Warszawa 1966. s. 30, poz. 90) 
0 Glosie Narodu: „jego twórcą była 
grupa działaczy lewicowych i dzien
nikarzy, którzy w celu wydawania 
tego pisma w pierwszych dniach po 
wyzwoleniu miasta założyli spółkę 
dziennikarską". Nic podobnego! Fak
tycznie działo się tak, jak to zrela
cjonował Roman Baran w wymienio
nych powyżej wspomnieniach: 

„3 lutego 1945 r. wyszedł pierwszy 
numer dziennika częstochowskiego 
Głosu Narodu. Zespół redakcyjny 
był częściowo zorganizowany w cza
sie okupacji, a po wyzwoleniu jego 
skład został uzupełniony". 

Tu R. Baran podał pełny skład ze
społy z określeniem funkcji każdego 
z jego członków. Te dane należy 
uzupełnić jeszcze jedną informacją: 
oto wszystkie wymienione osoby 
spotkały się już 28 stycznia 1945 
z delegatem Ministerstwa Informacji 
1 Propagandy, Czesławem Draganem 
(nie ma o nim w pracy W. Klimczy
ka nawet wzmianki) i zostały przez 

niego formalnie przyjęte i zatwier
dzone do pracy w redakcji — łącznie 
z podziałem powierzanych im czyn
ności. Czesław Dragan (obecnie już 
nieżyjący) dokonał 29 stycznia upań
stwowienia dawnej drukarni F. D. 
Wilkoszewskiego w Częstochowie; 
jeden z odpisów tego aktu znajduje 
się w Wojewódzkim Archiwum Pań
stwowym w Częstochowie. 

Od pierwszej chwili swego powsta
nia Głos Narodu był pismem Mini
sterstwa Informacji i Propagandy, 
o czym mógł początkowo nie wie
dzieć WUIiP, który w tym czasie 
dopiero s ię organizował, a później 
f irmował częstochowski dziennik. 

Natomiast, gdy w r. 1947 zostało 
zlikwidowane Ministerstwo Informa
cji i Propagandy i gdy los ten po
dzieliły wszystkie jego agendy, zna
lazły się w impasie także i organy 
WUilP w Lublinie, Białymstoku, 
Olsztynie, Radomiu i Częstochowie. 
Wówczas pracownicy redakcji i ad
ministracji Głosu Narodu najdłużej 
przeciwstawiali się wchłonięciu ich 
przez „Czytelnika" i utworzyli w ł a 
sną spółdzielnię wydawniczą „Współ
czesna Prasa". Ale wydawnictwo to 
istniało bardzo krótko i 28 czerwca 
1947 powstało w mieście pismo czy-
telnikowskie, będące mutacją Życia 
Warszawy — Zycie Częstochowy, 
najpierw wychodzące pod p o d w ó j 
nym tytułem, łącznie z dawną nazwą 
Głos Narodu. 

I jeszcze jedno: oto 24 stycznia 
(23?) była rozprowadzana w Często
chowie gazeta Nowe Zycie, ó w c z e s 
ny wojewoda kielecki, Bronisław 
Bełczewski, który w trzeciej deka
dzie stycznia 1945 był wraz z Edwar
dem Ochabem, przedstawicielem 
Rządu Tymczasowego Rzeczypospoli
tej Polskiej, w Częstochowie, ogłosił 
w Wydawnictwie MON swoje wspo
mnienia pt „Pierwsze dni", gdzie tak 
pisał o owym piśmie: „...dużą rolę 
społeczno-polityczną spełniał miej
scowy organ prasowy Nowe Zycie, 
w którym rzeczowo informowano 
mieszkańców miasta i powiatu o ak
tualnych zadaniach i sytuacji w kra
ju". 

W rzeczywistości Nowe Zycie by
ło gazetą frontową Armii Czerwonej 
dla ludności polskiej, składaną 
w drukarni polowej, a redagowaną 
przez zespół, w którym A. Lebie-
diew pełnił obowiązki redaktora od
powiedzialnego. 



Dodać należy, że B. Bełczewski w 
swych wspomnieniowych relacjach 
zamieścił także informacje o prasie 
ziemi kieleckiej: buskiej Ojczyźnie, 
powstałej w początkach sierpnia 1944 
a ukazującej się tylko przez jeden 
dzień (s. 78), o Biuletynie Informa
cyjnym WRN, wychodzącym jeszcze 

w Rytwianach (s. 78—79) i o Ziemi 
Kieleckiej (s. 256—257). Według „Bi-
biografii prasy polskiej 1944—1948" 
Ojczyzna wydawan-a była także w 
Busku w okresie od 291 do 17 III 
1945 jako tygodnik. 

Sławomir Folfasiński 



W С Z A S О P I S M A C H 

prasa t e c h n i c z n a 
II półrocze 1980 

Z wielkim zainteresowaniem się
gałem po nowe numery. Zadawa
łem sobie pytanie, czy i jak przełom 
sierpniowy wpłynie n a zawartość 
pisma? W końcu wąsko wyspecjali
zowany periodyk fachowy to nie ga
zeta. Zainteresowanie moje zostało 
jednak wystawione na ciężką próbę. 
Pomijam już sprawę dużych opóź
nień w ukazywaniu się numerów; do 
nierytmiczności cyklu wydawniczego 
już przywykliśmy. Ale co począć 
z treścią, kiedy chwilami ma się 
wątpliwości , czy to co jest w ręku, 
to czasopismo czy biuletyn. 

I tak numer 4 otwiera „List 
otwarty dziennikarzy i pracowników 
wydawnictwa NOT-SIGMA do Mi
nistra Kultury i Sztuki w sprawie 
zapewnienia warunków niezbędnych 
do wypełnienia przez czasopisma 
techniczne ich zadań na rzecz roz
woju techniki i gospodarki narodo
wej" (s. 2) oraz tekst przesłany re
dakcjom przez kierownictwo wydaw
nictwa SIGMA pt. „Pilne zadania 
prasy technicznej" (s. 3). Z kolei 
idzie artykuł Tadeusza R a t h m a -
n a „Rady programowe obszarów 
tematycznych" (s. 4—5) sucho rela
cjonujący zasady nowego systemu 
programowania prasy technicznej 
przez rady programowe działające w 
dziewiętnastu obszarach tematycz
nych (energetyka, górnictwo, hutnic
two, chemia przemysłowa itd.). Ar
tykuł „Rady programowe czasopism" 
tego samego autora otwiera numer 
5 (s. 2—3) i stanowi kontynuację te
matu programowania prasy, tyle że 
na niższym szczeblu. 

Oba te materiały dotyczą spraw 
ważnych, ale czytając je można 
zwątpić w rzeczywiste znaczenie rad 
programowych. Z pierwszego tekstu 
wyłania się obraz monstrualnego 

(19 rad po • 10—30 członków) ciała 
opiniodawczego i doradczego, k t ó r e 
go sposoby oddziaływania na perio
dyk i techniczne sformułowane są do
syć ogólnikowo. Można się tylko do
myślać , jak opisany mechanizm b ę 
dzie funkc jonował w praktyce, i jed
nocześnie powziąć wątpl iwości czy 
będzie mógł p rawid łowo funkcjono
wać. A le można się tego domyślać 
tylko na podstawie ogólnego wraże
nia po lekturze całego tekstu. Autor 
pisze bowiem głównie o oczekiwa
niach i intencjach, operując językiem 
oficjalnych dokumentów. 

W notach od redakcji poprzedza
jących obie wypowiedzi zwraca się 
uwagę, że należy je rozpatrywać w 
kontekście publikacji tegoż autora 
„Nowa struktura tematyczna i tytu
łowa prasy technicznej" (Prasa Tech
niczna 1979 nr 3; por. ZP 1980 nr 1. 
s. 135—136). Ale już tamten materiał 
pozostawił pewne kwestie bez wyja
śnienia. Teraz rejestr niedomówień 
się powiększył . 

Więcej światła na problem rzuca 
drugi artykuł T. Rathmana o radach 
programowych czasopism. Wprawdzie 
wstępna jego część jest znów sfor
mułowana ogólnikowo — jakby miał 
to być zarys oficjalnego dokumentu 
programowego — ale dalej otrzymu
jemy swego rodzaju listę grzechów 
popełnianych tak w toku prac rad 
programowych jak i we współpracy 
redaktorów naczelnych pism z rada
mi. Jaki stosunek do rad mają ich 
członkowie, świadczy wymownie 
fakt, że w okresie jesienno-wiosen-
nym 1979/1980 przeszło połowa ze
brań odbyła się bez quorum. Ujaw
nia się bardzo wyraźnie brak zaan
gażowania w pracę rad, co pośrednio 
potwierdza niepokój wywołany wcze
śniejszym artykułem o radach pro
gramowych obszarów tematycznych. 

Tak więc ciekawie się zapowiada
jąca reforma systemu prasy techni
cznej w świetle obu publikacji 
T. Rathmana wydaje się grzęznąć w 



nieoperatywności jeśli chodzi o pro
gramowanie prasy. Choć sam autor 
nie mówi tego w sposób wyraźny, 
a nawet pisze o pozytywnej roli rad. 
Można tu tylko stwierdzić, że dwa 
artykuły jednego autora z pewnością 
nie wystarczają do wyrobienia sobie 
jasnego poglądu o całej sprawie. Po
zostaje mieć nadzieję, że Prasa Tech
niczna powróci jeszcze do tego te
matu w przyszłości. 

„Nowe szaty, nowa treść, nowi 
czytelnicy" — w ten sposób Marek 
S a m o t y j zatytułował artykuł o 
liczącym już 114 lat tygodniku Prze
gląd Techniczny (nr 6, s. 3—6). Tekst 
ten jest o tyle interesujący, że za
wiera analizę przyczyn ogromnego 
wzrostu popularności pisma w latach 
siedemdziesiątych. Złożyły się na ten 
wzrost zmiany w profilu pisma, 
wprowadzenie problematyki ekono
micznej z próbą krytycznego spoj
rzenia na stan polskiej gospodarki, 
zróżnicowanie formalne treści dzięki 
drukowaniu reportaży, felietonów, 
wreszcie publikowanie materiałów 
typowych dla magazynów rozrywko
wych, jak seriale o niezidentyfiko
wanych obiektach latających, trójką
cie bermudzkim, hipnozie, opowia-' 
dań fantastyczno-naukowych itd. Nie 
bez znaczenia było też przejście na 
nowocześniejszą technikę druku. 
Źródeł sukcesu M. Samotyj — ak
tualny red. naczelny Przeglądu — 
upatruje też w wypracowaniu for
muły pisma nie autorskiego, lecz re
daktorskiego. Twórcy pisma są prze
de wszystkim organizatorami ma
teriałów — dyskusji, wypowiedzi 
przedstawicieli nauki i przemysłu, 
inspiratorami akcji organizatorskich. 
Może to jest właśnie recepta na 
sukces? 

Artykuł dyskusyjny Tadeusza 
C h ę c i ń s k i e g o „O szerszy za
kres tematyczny prasy technicznej..." 
(nr 5, s. 17—19) przynosi apel 
o wprowadzenie do pism fachowych 
tematyki niespecjalistycznej, jak 
etyka zawodowa, warunki podejmo
wania właśc iwych decyzji, możl iwo
ści wykorzystania powiązań techniki 
z kulturą, granice ryzyka zawodowe
go, dyscyplina pracy, ochrona środo
wiska. Propozycja ciekawa, ale prze
de wszystkim wymagająca bardzo 
starannego rozważenia, czy złama
nie zasady specjalizacji pism adre
sowanych do stosunkowo wąskich 
grup zawodowych jest zabiegiem 
słusznym. 

Z problematyki ściśle prasoznaw-
czej warto jeszcze odnotować artykuł 
Jana P a z d u r a „Początki polskie
go czasopiśmiennictwa żywieniowe
go" (nr 4, s. 10—12), w którym uwa
gę zwrócono też na pisma określane 
mianem kobiecych, oraz kolejny 
przegląd piśmiennictwa w cyklu 
„Światowa prasa techniczna", tym 
razem Kazimierza G o ł ę b i o w 
s k i e g o „Przemysł samochodowy" 
(nr 6, s. 28—29). 

Oprócz tego kilka tekstów było 
poświęconych sprawom terminologii 
technicznej oraz specyficznym pro
blemom redagowania pism technicz
nych. 

Lesław Peters 

Journal Of m m -

Communication 
I półrocze 1980 

Jaki obraz starości pokazują spo
łeczeństwu środki komunikowania 
masowego? Czy problemy ludzi sta
rych pojawiają się w nich często? 
Na te i inne pytania próbują odpo
wiedzieć autorzy siedmiu artykułów 
zamieszczonych w pierwszym nume
rze pisma pod wspólnym tytułem 

Growing Older: Perceptions and 
Representations". 

Badania, którymi kierował George 
G e r b n e r („Aging with Television: 
Images on Television Drama and 
Conceptions of Social Reality") wy
kazały, że wiek jest g łównym czyn
nikiem wpływającym na to, czy bę
dzie się pokazywanym w telewizji. 
Więcej niż połowa postaci występu
jących w 1365 badanych programach 
ma 25—45 lat. Ludzie powyżej 65 lat, 
stanowiący 11% populacji USA, sta
nowią tylko 2,3°/o populacji fikcyj
nej. Około 70°/o starych mężczyzn i 
HOP/o starych kobiet przedstawianych 
jest jako „nie cieszących się szacun
kiem". Więcej ludzi starych niż mło
dych charakteryzowanych jest jako 
ekscentrycy i głupcy. 

Do podobnych wniosków dochodzą 
Dov S h i n a r, Adrian T o m e r 
i Ayal-a' B i b e r w artykule „Ima
ges of Old Age in Television Drama 
Imported to Israel". Autorzy na pod
stawie analizy 576 postaci telewizyj
nych z 46 programów importowanych 



(37 z USA, 7 z Anglii i 2 z Francji) 
stwierdzają, że w telewizji panuje 
„kult młodości". Osoby powyżej 
60 lat stanowiły 9,6% postaci. W po
równaniu z młodymi, starzy są 
przedstawiani jako bardziej niezależ
ni, ale mniej efektywni, mniej libe
ralni i bardziej konformistyczni, 
mniej czyści i porządni, mniej spra
wni seksualnie. 

Taki obraz starości nie najlepiej 
wpływa na ludzi starszych, tym bar
dziej, że jak wynika z artykułu Fe
lipe K o r z e n n y ' e g o i Kimberly 
N e u e n d o r f a („Television View
ing and Self-Concept of the Elderly") 
właśnie oni najwięcej czasu spędzają 
przed telewizorami. 

Pozostałe artykuły tej części doty
czą sposobu przedstawiania ludzi sta
rych na reklamach tygodników, od
bioru reklam telewizyjnych oraz 
przedsięwzięć mających na celu 
lepsze dotarcie telewizji do ludzi 
starych. 

Wzajemnym związkom umiejętno
ści pisania i czytania z drukiem 
oraz przyszłości druku poświęcone 
jest 14 artykułów w części „Literacy 
and the Future of Print". Dwa z nich 
omawiają rozwój piśmienności (Erie 
A. H a v e l o c k — „The Corning of 
Literate Communication to Western 
Culture) i druku (Elizabeth L. E i 
s e n s t e i n •— „The Emergence of 
Print Culture in the West") oraz ich 
w p ł y w na kulturę Zachodu. Tom 
W i e k („The Pursuit of Universal 
Literacy") wyjaśnia, że dążenie do 
powszechnej umiejętności pisania 
i czytania w USA było trudne i do 
dzisiaj niezrealizowane. Paul С o p-
p e r m a n („The Decline of Litera
cy") wykazuje spadek poziomu wy
kształcenia w społeczeństwie amery
kańskim. 

Kolejne 3 artykuły omawiają 
czynniki mające w p ł y w na czytanie 
książek (George F. M с E v о y 
i Cynthia S. V i ne et — „Who 
Reads and Why?"), zmianę czytelni
czych zwyczajów i przyzwyczajeń 
(John P. R o b i n s o n — „The 
Changing Reading Habits of the 
American Public"), którą można za
uważyć analizując wydatki na media 
(Maxwell E. M c C o m b s i Chaim 
H. E y a l — „Spending on Mass 
Media"). 

W cyklu tym znajdziemy również 
4 artykuły omawiające relacje mię
dzy oglądaniem telewizji i czyta

niem, wpływ telewizji na zdolności 
umysłowe oraz możliwości oddziały
wania telewizji na poziom czytel
nictwa. 

Część tę zamykają artykuły Davi-
da R. O 1 s o n a („On the Language 
and Authority, of Textbooks") о 
wpływie podręczników na język po
toczny oraz Waltera J . O n g a („Li
teracy and Orality in Our Times") 
o języku naszych czasów. 

Drugi numer pisma przynosi kilka 
artykułów omawiających kierunki 
zmian w amerykańskim przemyśle 
wydawniczym. Ben H. В a g d i-
k i a n („Conglomeration, Concentra
tion, and the Media"), stwierdza, że 
100 rad nadzorczych większych kor
poracji tworzy prywatne minister
stwo informacji i kultury USA. Oka
zuje się, że 20 największych korpo
racji kontroluje 52% wydawanych 
książek i 76% płyt i taśm. 13 korpo
racji kontroluje 2/3 publiczności ra-
diowo-telewizyjnej. 

Następuje również spadek liczby 
miast mających więcej niż jedną 
gazetę, co oznacza, że wiele jest miast, 
w których nie ma konkurencyjnej 
gazety. Z danych przedstawionych 
przez Jamesa N. R o s s e' a wynika, 
że w 1923 roku 502 miasta miały 
więcej niż jedną gazetę, a w 1978 
roku takich miast było tylko 35, co 
stanowi odpowiednio 38,7% i 2,3% 
wszystkich miast, w których wycho
dziły gazety. 

Benjamin M. C o m p a i n e w ar
tykule „The Magazine Industry: De
veloping the Special Interest Audien
ce" omawia ewolucję, jaką przeszły 
magazyny. Uważane one były za 
główne medium w społeczeństwie 
USA. Dzisiaj to prawo uzurpuje so
bie telewizja. Wydawcy magazynów 
bronią swojej pozycji przez tworze
nie magazynów specjalistycznych. 
Okazało się również, że magazyny 
w przeciwieństwie do telewizji umo
żliwiają przedstawianie pogłębionej 
analizy danych wydarzeń. Zdaniem 
autora, magazyny podają 2 rodzaje 
informacji: pasywną — przeznaczoną 
dla rozrywki i ogólnej wiedzy i ak
tywną — przeznaczoną do praktycz
nego wykorzystania. Na podstawie 
typu informacji, i nakładu wyróżnia 
następujące rodzaje magazynów: pa
sywne o masowym zasięgu (Reader's 
Digest, TV Guide, People, Newsweek, 
Playboy), aktywne o masowym za
sięgu (Family Circle', Better Homes 



and Gardens), pasywne o ograniczo
nym zasięgu (Saturday Evening Post, 
Ms.) i aktywne o ograniczonym za
sięgu (Golf Digest, Trains). 

Integralną częścią współczesnego 
systemu komunikowania są satelity. 
W numerze drugim, w części „Sa-
tellite Broadcasting and Communica
tions Policy" znajdujemy artykuły 
mówiące o rozwoju komunikacji sa
telitarnej i problemach stąd wynika
jących. Oprócz tego dużo uwagi 
zwraca się na możliwości przekazy
wania obrazu telewizyjnego z satelity 
prosto do mieszkań. Jak wynika 
z tych artykułów, USA, Japonia, Ka
nada i Europa Zachodnia są już 
technicznie przygotowane do realiza
cji tego pomysłu, aczkolwiek —• po
mijając już koszty — realizacja ta
kiego przedsięwzięcia rodzi nowe 
problemy prawne i polityczne. 

Józef Lubiński 

Publizistik 
1980 nr 4 

Jest to zeszyt jubileuszowy *,'za
mykający ćwierćwiecze czasopisma, 
co akcentuje redakcyjny artykuł 
wstępny omawiający rozwój i pro
gramowe dokonania Publizistik. Dwie 
następne pozycje dotyczą nauki o ko
munikowaniu uprawianej na uni
wersytetach niemieckojęzycznych 
(poza NRD). Dalej Benno S i g n i t-
z e г omawia „Prawo do komuniko
wania" (s. 515—524), jego istotę, uza
sadnienie, międzynarodową dyskusję 
na ten temat, konkretyzację w kon
cepcji komunikowania dwutorowego 
(uczestniczącego), nowy ład informa
cyjny itp. 

Interesujące studium publikuje 
prof. Ulrich S a X e r, kierownik se
minarium dziennikarskiego na uni
wersytecie w Zurychu. Omawia 
„Granice prasoznawstwa" i jego 
przemiany (w zasadzie w RFN 
i Szwajcarii) po r. 1945 (s. 525—543). 
My się często uskarżamy na barierę 

* R. 25. zesz. 4, s. 471—648 + XIV, nlb. 

językową, zamykającą polskie bada
nia w krajowych opłotkach. Tymcza
sem Saxer stwierdza, że w RFN 
ignoruje się opracowania francuskie, 
nie mówiąc już o włoskich, a nawet 
szwajcarskie w języku niemieckim. 
Uznawane są w zasadzie i upowsze
chniane tylko publikacje anglosaskie, 
ściślej: rodem z USA. Tyle na mar
ginesie, nie tak wąskim przecież. 

Saxer reprezentuje coraz rzadszy 
pogląd, że dyscyplina naukowa ist
nieje dopiero wtedy, gdy ściśle okre
śli swój przedmiot, zakres i meto
dy. Wiedzy o prasie zarzuca, po pie
rwsze, brak systematyki, z czego wy
nika przyczynkarstwo i słabość ba
dań podstawowych, niedorozwój te
orii. Następny zarzut to lekceważenie 
zakresu dyscypliny, uzasadniane obej
mowaniem „pól niczyich" pozostawio
nych przez inne dyscypliny. W efek
cie różne ośrodki koncentrują się na 
badaniach demoskopijnych bądź so-
cjologiczno-politologicznych, zanied
bując systematyczne studia struktu
ralne i integrujące. Autor stawia 
pod znakiem zapytania kwestię , w 
jakim stopniu w ogóle jest nauką to, 
co prasoznawstwo świadczy na rzecz 
polityki komunikowania. 

Ten problem — nie nowy nb. i nie 
rozwiązany także u nas •— jest klu
czowy w rozprawie Saxera. Od prze
szło półwiecza otwarte jest pytanie, 
czy uprawiać mamy wiedzę o publi
kowaniu — czy o mediach? Autor 
twierdzi, że to, co wciąż jeszcze upra
wiamy, to „wiedza o aktualnych i 
uniwersalnych mediach masowych" 
(s. 531) — a więc m. in. nie książki. 
Płyty grające itp. media z pograni
cza, Nadal ważne jest zatem okre
ślenie przedmiotu. Tymczasem bada
cze przeszli do sfery publicznego ko
munikowania jako formalnego przed
miotu swych studiów, czyli do wie
dzy o określonym procesie, który — 
zdaniem Saxera — nie da się teore
tycznie odgraniczyć (s. 532). Co w i ę 
cej, prasoznawstwo nie potrafiło na
wet uzgodnić teoretycznego pojęcia 
medium 1 . 

Po szczegółowych zarzutach pod 
adresem zachodnioniemdeckiego pra
soznawstwa (po części zresztą god
nych rozważań i u nas), dochodzi 

1 Propozycja Saxera: „Media to komplek
sowe instytucjonalne systemy wokół zor
ganizowanych kanałów komunikowania o 
specyficznej wydajności" (s. 532). 



Saxer do stwierdzenia, że polityka 
komunikowania jest ważną, ale tylko 
gałęzią prasoznawstwa (s. 535), co 
wymaga określenia jej miejsca w ra
mach całej dyscypliny. Autor akcen
tuje problem jej integracji wobec na
silających się tendencji przeciwnych. 
Wskazuje na paradoksalne tezy o 
„wszechmocy mediów", znajdujące 
empiryczne uzasadnienia na zmianę 
z tezami o „niemocy mediów". Zda
niem Saxera wynika to z zamazania 
zakresu dyscypliny i niedostatecznej 
wiedzy o zjawiskach z pogranicza 
(s. 540). Czynnikiem ważnym dla 
przezwyciężenia tego stanu byłoby 
wypracowanie norm dla publikacji, 
norm mogących znaleźć akceptację 
środowiska naukowego. 

Aczkolwiek nie podzielam general
nie stanowiska Saxera, zgadzam się 
z jego wieloma uwagami szczegóło
wymi, m. in. dot. zaniedbania teorii 
prasoznawczej i uznawaniem za do
robek naukowy prawie wszystkiego, 
co się analizuje i publikuje pod ety
kietką prasoznawstwa. 

Wykładowcy komunikowania na 
uniwersytetach amerykańskich, prof, 
prof. Hanno H a r d t i Gordon С. 
W h i t i n g próbują określić różnice 
między dyscypliną uprawianą w RFN 
i USA. Whiting sprowadza je m. in. 
do terminologia językowej i — co 
istotniejsze — niemieckiej tradycji 
nauk humanistycznych. 

Poza tym mamy jeszcze w nume
rze raport z badań wśród b. studen
tów dziennikarstwa d germanistyki. 
Wyniki wskazują, że nieukończenie 
studiów przez pierwszych często nie 
stanowiło bariery przy podjęciu za
wodu dziennikarskiego. W ostatniej 
rozprawie Rüdiger vom B r u c h na
wiązuje do pionierów prasoznawstwa 
niemieckiego. 

Jest jeszcze sprawozdanie z obcho
dów 25-lecia Publizistik. Jest wykaz 
aktualnych zajęć dydaktycznych z 
zakresu wiedzy o komunikowaniu w 
wyższych szkołach niemieckojęzycz
nych Austrii, RFN i Szwajcarii (zaj
muje 25 stron). 

W dziale recenzji — jedynie omó
wienie „Skorowidza zawartości" rocz
ników Publizistik 1956—1975, z akcen
tami krytyczniejszymi niż w recenzji 
na naszych ł a m a c h 2 . 

Jak widać, nie jest to zeszyt cał
kowicie jubileuszy, ale też nie po
zbawiony okazjonalnych akcentów. 

= Zob. ZP 1980 nr 4 s. 156 i n. 

Dla różnych odbiorców jedno i dru
gie ma lepsze i gorsze strony. 

I półrocze 1981 * 

Rocznik otwiera Brigitte W e у i 
przyczynkiem na temat polityki in
formacyjnej UNESCO w świetle ra
portu MacBride'a (s. 5—15). Hans 
Heinz F a b r i s rozpatruje „Obiek
tywność i partyjność w naukach spo
łecznych i dziennikarstwie" (s. 16— 
24). Johannes B i n k o w s k i pisze 
0 etosie zawodowym publicysty (s. 
25—32), wyznaczanym przez zbioro
wą świadomość samych poblicystów, 
indywidualność redakcji i interes pu
bliczny. Hans Mathias К e p p 1 i n-
g e r i Jürgen F r i t s с h publikują 
studium o kontaktach deputowanych 
Bundestagu 8. kadencji z dziennika
rzami (s. 33—55). Udo Michael K r ü 
g e r przedstawia (z ilustracjami) 
„Karykatury polityczne w dzienni
kach tworzących opinię" (s. 56—85): 
uwzględnił rysunki z Die Welt, FAZ, 
Süddeutsche Zeitung i Frankfurter 
Rundschau, opublikowane w III 
kwartale 1976 i I kwartale 1978. Hel
mut D i g e 1 charakteryzuje „Socja
listyczną partyjność jako cechę NRD-
owskiej sprawozdawczości sportowej" 
(s. 86—103). Hansjoachim H ö h n e 
daje przyczynek na temat wprzęga-
nia przez Bismarcka agencji Wolffa 
(przykład z r. 1883) i Reutera (1870/ 
/71) w rydwan swej polityki zagra
nicznej (s. 104—110). Resztę numeru 
zapełniają sprawozdania i recenzje 
książek. 

Na nieco bliższe przedstawienie 
zasługuje tekst H. H. Fabrisa. Autor 
zakłada, że socjologia — to bardziej 
krytyczne dziennikarstwo, o dłuż
szym czasie poszukiwań. Dziennika
rze uprawiają ąuasi-socjologię sto
sowaną. Podobne są techniki wywia
du, analizy dokumentów, analizy za
wartości *. Zbieżne są zatem ukie
runkowane interesy dziennikarzy 
1 uprawiających nauki społeczne, do-

* R. 26. Nr 1, S. 168 + Vin , nib., nr 2, S. 
169—340 + VIII, nib. 
1 Zwróciła na to uwagę już w r. 1965 na 
międzynarodowym sympozjum w Zakopa
nem I. T e t e l o w s k a : „Praca reporte
ra jest przecież bardzo podobna do pracy 
badacza życia społecznego. Obejmuje za
sadniczo te same czynności i wymaga 
tych samych metod." Zeszyty Prasoznaw
cze 1966, nr l , s. 19. 



tyczące wyjaśnienia uwarunkowań 
teoretycznych i metodologicznych. 

Następnie Fabris omawia dyskusje 
na temat wartości sądów oceniają
cych (m .in. teoria marksistowska, 
pozytywizm empiryczny, anglosaski 
„objective journalism", ale również 
partyjność nadawcy itd.). Problem 
można zdefiniować jako „poznanie 
w p ł y w ó w wartościujących i wpły
w ó w interesów oraz sterowanie ni
mi" (s. 21). Fabris stwierdza, że dal
sze dyskusje nad „obiektywnością" 
będą równie mało owocne jak do
tychczasowe; postuluje lepsze ukaza
nie odbiorcy powiązań różnych inte
resów i tworzenie większej autono
mii dla decyzji dziennikarskich. For
mułuje tu szereg dyskusyjnych py
tań i postuluje m. in. prawne zdefi
niowanie takich pojęć, jak pluralizm 
opinii (Meinungsvielfalt), wyważenie 
(Ausgewogenheit), interes publiczny; 
otwarte określenie redakcyjnej linii 
gazety lub wydawnictwa; silniejsze 
wciągnięcie odbiorców w proces pro
dukcji medium itp. 

Chodzi zatem o urealnienie i oży
wienie dyskusji na temat obiektyw
ności i partyjności przez jej zorien
towanie na odbiorcę, przyjmując te
zę, że dysputa prowadzona w ramach 
nauk społecznych jest inspirująca 
także dla dziennikarstwa. 

Poza tym (także nie rewelacyj
nym) artykułem i ciekawostką Hö
hnego, pierwszy numer Publizistik 
1981 jest serdecznie nudny. 

Numer 2. prezentuje się też prze
ciętnie. Na baczniejszą uwagę zasłu
guje rozprawa Winfrieda B. L e r g a 
.,Czy media wypierają, czy uzupeł
niają się wzajemnie?" (s. 193—201). 
Autor konstatuje na wstępie, że do
tąd historia nie zanotowała usunię
cia jakiegoś medium przez nowe, je
dnocześnie zaś media nowe zmienia
ły publicystyczne formy i funkcje 
starych. W ogóle jednak na ten te
mat literatura, przynajmniej w RFN, 
jest uboga i na niskim poziomie. Nie
wyjaśnione są podstawowe pojęcia 
jak substytut, komplementarność, 
równorzędnie traktuje się środki ko
munikowania, produkcji i transmisji. 
Powiększyły chaos pojęcia „rewolu
cji komunikowania" i „nowych me
diów". Na końcu autor przedstawia 
własną propozycję systematyzacji ta
kich zjawisk jak suplementarność, 
komplementarność, substytucja i 
kompensacja — pierwszych dwóch 
w aspekcie innowacji mediów, ostat

nich jako innowacji zachowań od
biorców. 

Poza tym Holger R u s t zajmuje 
się mentalnością grup społecznych 
jako przedmiotem kształcenia dzien
nikarzy (s. 173—192), Wilfried 
S c h a r f pisze o obiektywnym 
i wyważonym programie jako wa
runku integrującej funkcji telewizji 
(s. 202—223), Heinz-Dietrich F i 
s c h e r przedstawia wyniki sondaży 
nad stanem zdrowotnym i stresami 
wśród dziennikarzy (s. 224—236), 
Heinz J . K i e f e r omawia perspe
ktywy badań i wiedzy o przedsię
biorstwie informacyjnym (s. 237— 
252), Uwe B r a e h m e r zajmuje się 
badaniami nad komunikowaniem w 
przedsiębiorstwie przemysłowym (s. 
253—264). 

W sumie I półrocze 1981 nie za
wiera zbyt wielu publikacji trwale 
zapadających w pamięć. 

Pawel Dubiel 

RUNDFUNK 

FERNSEHEN 
Nr 1, 2—3/1981* 

29. rocznik hamburskiego kwar
talnika poświęconego wiedzy o ra
diofonii i telewizji otwierają 3 roz
prawy. Bernhard W i e 1 a n d oma
wia w p ł y w ekonomii na różnorod
ność programów komercyjnej T V 
w USA, charakteryzując modele ba
dawcze Steinera, Rothenberga i Bee-
bego. James G. S t a p p e r s i Ed 
H o l l a n d e r z Katolickiego Uni
wersytetu w Nijmegen piszą o zało
żeniach badań nad kablową T V w 
Holandii. Winfried S c h u l z i Klaus 
S c h ö n b a c h przekazują wstępne 
wyniki z analizy roli T V podczas 
wyborów do Parlamentu Europej
skiego w czerwcu 1979. 

W dziale sprawozdań Giuseppe 
G r i z z a f f i przedstawił prywatną 

* Nr 1: s. 144; nr 2—3, s. 145—368; nr 4, 
s. 369—562. 



te lewizję we Włoszech. Renate G e r 
k e n s scharakteryzowała problemy, 
jakie nastręcza projekt kablowej T V 
w Berlinie Zach. 

Rubryka „Dokumenty" zawiera 2 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjne
go RFN z połowy r. 1980 dotyczące 
sprzeczności między zasadą wolności 
opinii i prawami jednostki (w pierw
szym przypadku skarga pisarza H. 
Bölla przeciw dziennikarzowi i re
dakcji T V w związku z pomówie
niem go o odpowiedzialność za akty 
terrorystyczne). 

Prawie pół zeszytu tworzy dział 
„Literatura", zawierający 2 artykuły 
recenzyjno-dyskusyjne (dot. literatu
ry na temat mediów w pedagogice 
i historii radiofonii niemieckiej), 
omówienia 7 książek, wybraną bi
bliografię adnotowaną z 12 czasopism 
fachowych, nabytki biblioteki Insty
tutu im. Bredowa w Hamburgu (wy
dawcy omawianego tu kwartalnika). 
Dalej jest jeszcze „Kronika" za III 
kwartał 1980 i na końcu zapis jednej 
audycji radiowej. 

Monotematyczny zeszyt 2—3 jest 
poświęcony zawodowi dziennikar
skiemu. Zamiarem było uchwycenie 
różnych aspektów dziennikarstwa 
i ich naświet lenie z różnorodnej per
spektywy. W pierwszej części zeszytu 
opublikowano analizy naukowe (s. 
151—260). 

Zeszyt otwiera (po krótkiej pre
zentacji) Siegfrid W e i s c h e n b e r g 
rozprawą „Między tayloryzacją 
i orientacją zawodową" (s. 151—167). 
Wskazuje tendencje forsujące pro
gramowanie i sterowanie działalności 
redakcyjnych (tayloryzacją), obok 
przeciwstawnego im pobudzania sa
moświadomości dziennikarskiej. Na 
tym tle rysuje stan i perspektywy 
badań nad zawodem. W RFN po za
ledwie pięciu latach przebadano pra
wie wszystkie media, typy i grupy 
zawodowe (dziennikarzy agencyjnych 
i sportowych, w y d a w c ó w i wolnych 
współpracowników itd.). Uderzające 
są różnice wniosków: od twierdzenia 
o postępującej profesjonalizacji aż po 
rzekomą „reprofesjonalizację" — 
obok tezy, że profesjonalizacja nie 
jest ani możl iwa, ani zawodowo po
żądana. W perspektywie rozwoju te
chnicznego grozi dziennikarstwu 
„tayloryzacją", zwłaszcza jako wynik 
wprowadzenia elektroniki do redak
cji prasowych. (W USA liczba mo
nitorów redakcyjnych zwiększyła s ię 
w latach 1970—1978 z 23 do 15 841.) 

Wprowadzenie nowych technik może 
przy tym sprzyjać dalszej koncen
tracji. Rzecz charakterystyczna: re
daktorzy przystosowali się lepiej do 
nowej aparatury niż obsługujący ją 
operatorzy. Widocznie sprzyja ona 
swoistemu odprężeniu dziennikarzy. 

Dalej zajmuje się autor badaniami 
nad w p ł y w e m nowych technik na 
dziennikarstwo. M. in. zestawia stu
dia nad elektroniką w redakcjach, 
wykonane w USA w latach 1976— 
1979 (Crook, Bennett, Ingle, Kurtz, 
Shipley, Sons). Nie udało się jednak 
dotąd zintegrować techniki z opisem 
pracy dziennikarskiej, głównie wsku
tek nieprecyzyjności „koncepcji, po
jęć i ustaleń" (165). Niemniej dzien
nikarstwo jutra musi być ukierun
kowane technologicznie. Dyskusyj
nym skutkom społecznym nowych 
technologii mogą zapobiec tylko re
gulacje zasad polityki komunikowa
nia — same wyniki badań empirycz
nych nic nie dają. 

Wolfgang D o n s b a c h porównuje 
wyniki badań niemieckojęzycznych 
i anglosaskich dotyczących opinii 
dziennikarzy o swym zawodzie i o 
publiczności (s. 168—184). Już Flegel 
i Chaffee (1971) stwierdzili, że naj
bardziej miarodajne dla dziennikarza 
są opinie dziennikarzy, następnie re
daktorów na stanowiskach kierowni
czych, dopiero potem domniemane 
opinie publiczności. Dziennikarze 
traktują obecnie swój zawód jako 
możliwość osiągnięcia określonych 
stosunków lub wywołania procesów 
społecznych. Kosztem funkcji infor
macyjnej przyznają coraz większe 
znaczenie krytyce państwa i jego in
stytucji oTaz pełnieniu roli awan
gardy politycznej, poszukującej alter
natywy dla istniejącego porządku. 

Dziennikarze nie uważają się za 
powołanych do świadczenia usług, 
îecz za komunikatorów kształtują
cych „właściwą" opinię. Z tak rozu
mianych zadań wynika obraz publi
czności w oczach dziennikarzy. W ba
daniach amerykańskich uzyskano 
•absolutnie rozbieżne opinie dzienni
karzy i czytelników o kontrowersyj
nych wydarzeniach i zainteresowa
niach informacjami. Opinie dzienni
karzy zachodnioniemieckich i bry
tyjskich o odbiorcach są ujemne. 
Donsbach upatruje przyczyn tego tak 
w braku sprzężenia zwrotnego mię 
dzy publicznością i dziennikarzami, 
jak i w braku ich zainteresowania 
rzeczywistymi potrzebami odbiorców. 



Dziennikarzom potrzebna jest jed
nak grupa kontrolna; jej substytu
tem są koledzy w zawodzie. Wynika 
to z braku obiektywnych kryteriów 
oceny własnej pracy, polegającej 
głównie na subiektywnej selekcji in
formacji, na konieczności podejmo
wania spraw wybiegających poza fa
chowe kompetencje dziennikarzy, na 
przeprowadzaniu subiektywnej kry
tyki. Jednocześnie dziennikarze wy
stawiają się na osąd publiczny, rów
nie niepewny jak dziennikarskie two
rzywo informacji i opinii. „Orienta
cja na kolegów" jest zatem skutkiem 
cech zawodowych: funkcję ocenno-
kontrolną mogą spełniać tylko inni 
dziennikarze. To zarazem stanowi 
główną przeszkodę dla właściwego 
stosunku wobec odbiorcy. 

Ten ciekawy artykuł warto ze
stawić z wynikami naszych badań, 
głównie S. Nowickiego z OBP (zob. 
ZP 1976, nr 2, s. 103 i nr 3, s. 15). 

W następnym artykule Walter 
M e n n i n g e n omówił politykę per
sonalną w rozgłośni NDR jako 
„klucz" profilu programów (s. 185— 
199). Głównie chodzi o podział sta
nowisk kierowniczych między człon
ków SPD i CDU. 

Hans Heinz F a b r i s rozpatruje 
nieprofesjonalne „dziennikarstwo 
obywatelskie" jako alternatywę 
„dziennikarstwa zawodowego" (s. 
200—210). Ich wzajemny stosunek bę
dzie — zdaniem autora — decydo
wał o przyszłości komunikowania. 
Aktualnie raczej wzrosła nadrepre-
zentacja wielkich grup interesów w 
mediach, mimo że od lat kilkunastu 
walczą o artykulację problemy eko
logii, świata pracy, kobiece, III 
Świata, mniejszości politycznych, 
kulturowych, etnicznych etc. To 
dziennikarstwo nawiązało do starych 
tradycji publicystów jako rzeczników 
ludu. Dziś ta tendencja przebrzmia
ła, różne grupy inicjatywne tworzą 
własne media dla swych ruchów. 
(Wręcz narzucają się tu analogie sta
nu rzeczy w Polsce z połowy roku 
1981 — CzB.) Dalszy rozwój jest 
kwestią otwartą. Możliwa jest zarów
no rozbudowa tych „laickich" me
diów, ich rozwinięcie w mediach kla
sycznych, jak i ograniczenie wsku
tek nacisku cenzury i jednoczesnej 
ofensywy przemysłu rozrywkowego. 

Manfred R ü h l publikuje studium 
„Dziennikarstwo i nauka — uwagi 
o pojmowaniu przez nie rzeczywis

tości" (s. 211—222). Zastanawia się, 
dlaczego są tak rzadkie prasoznaw
cze dyskusje metodologiczne, .jak 
również dotyczące wartości i miej
sca danych empirycznych w świetle 
określonych teorii. W rozwoju dzien
nikarstwa widzi wpierw dominację 
orientacji humanistycznej, ód prze
łomu wieków zaś — empirycznej (po
stulaty m. in. Webera, Bûchera czy 
Lippmanna, owocujące w latach trzy
dziestych). Jednocześnie od drugiej 
połowy XIX w. zaczął się rozprze
strzeniać typ dziennikarstwa „obiek
tywnego" (objective journalism) pod 
hasłem „obiektywnej informacji 
i swobody komentrza". Najdalej po 
stu latach dostrzeżono błąd w tezie 
o „neutralności" faktów i ich selek
cji. 

Jako alternatywa poszerzająca 
dziennikarstwo „obiektywne" pojawi
ło się w latach trzydziestych w USA 
dziennikarstwo „interpretujące", ma
jące wydarzenia „analizować pod 
mikroskopem" i odnaleźć jego spo
łeczny kontekst. Nie sprostali tym 
wymogom ani dziennikarze, ani re
dakcje. Równocześnie występuje 
„ enterprise journalism" skierowany 
przeciw establishmentowi (brak opra
cowań na jego temat). Przed kilku 
laty wystąpi ł „precision journalism", 
uznający społeczne badania empiry
czne za drogę poznania rzeczywistoś
ci. Wyrzekł się on założeń dzienni
karstwa „informacyjnego", zachował 
dążenie do obiektywizmu. 

Dalej zwraca Rühl uwagę, że 
dziennikarstwo, które od XVII wieku 
działa w sposób kolektywny, uczyni
ło przedmiotem badań na swój temat 
system społeczny zamiast jednostki 
(podobnie jak nauka). Możliwość 
właśc iwej identyfikacji obu tych 
dziedzin dają ich funkcje; wobec 
specjalizacji i nauki, i dziennikar
stwa, analiza strukturalna już nie 
wystarcza. Prymarną funkcją — zda
niem Ruhla •— dziennikarstwa jest 
wytwarzanie i przygotowywanie te
matów i wiadomości do publicznego 
komunikowania. 

Tak dla nauki jak dla dzienni
karstwa świat jest ostatecznym pun
ktem odniesienia. Obie dziedziny dą
żą do takiej redukcji zachodzących 
w świecie wydarzeń, by stały się one 
możliwe do przyjęcia, przeżycia i po
znania przez ograniczony intelekt 
ludzki. Dziennikarstwu brak jednak 
kryterium właściwego metodologii 
naukowej. Mechanizmy jego sterowa-



nia i regulacji znajdują się na po
ziomie wartości, norm, ról i podob
nych struktur, które częściowo po
chodzą z zewnątrz (zwłaszcza normy 
prawne), częściowo są rozwijane w 
całym systemie (jako kodeks praso
wy), częściowo w poszczególnych or
ganizmach jako „programy redakcyj
ne", nie zawsze zresztą skodyfiko-
wane. 

W drugiej części numeru opubli
kowano refleksje o różnych aspek
tach zawodu, autorstwa zarówno 
dziennikarzy jak profesjonalistów 
powiązanych z tym zawodem (s. 
261—307). Zamieszczono 20 wypowie
dzi. 

Uzupełnienie całości stanowi wy
bór literatury z ostatniego pięciole
cia na temat zawodu dziennikarskie
go, znajdującej się w bibliotece uni
wersyteckiej w Bremie — bądź co 
bądź ponad 220 pozycji (s. 330—339). 

Zeszyt jest niewątpl iwie dobrym 
przykładem monotematycznego kwar
talnika. 

Zasadnicze materiały w zeszycie 4 
są poświęcone radiofonii lokalnej. 
Hanno H a r d t opisuje decydujące 
dla rozwoju radia lokalnego w USA 
lata 1920—1934. Allan P o n d i M i 
chael S c h a c h t charakteryzują ra
dio lakalne w W. Brytanii. Douwe 
van D a m przedstawia lokalne i re
gionalne audiowizualne środki prze
kazu w Holandii. Michael B u s s i 
Gerhard M a l e t z k e prezentują 
test eksperymentalny w dorzeczu Re
nu i Neckar u (opis regionu, oferta 
programowa, badania odbiorców, ana
lizy zawartości regionalnej prasy i 
radia, reakcje prasy miejscowej na 
lokalne audycje). Karsten R e n c k s -
t o r f składa wyczerpujące sprawo
zdanie z interesujących badań nad 
akceptacją lokalnych programów rtv 
w Berlinie Zach. Peter H u n z i k e r 
i Horst-Willi S с h o r s przedstawia
ją próbę wprowadzenia „telewizji 
obywatelskiej" w Wils — szwajcar
skim miasteczku liczącym 20 tys. 
mieszkańców, z 4,5 tys. gospodarstw 
domowych podłączonych do kablowej 
TV. Chodziło o stworzenie wszystkim 
mieszkańcom dostępu do studia pro
gramowego. 

Zainteresowanych tymi niewątpli
wie ciekawymi, lecz „nieprasowymi" 
publikacjami odsyłam bezpośrednio 
do tekstów. 

Czesław Biel 

MIEŻDUNARODNAJA POLITIKA 

Styczeń — kwiecień 1981 

Numery otwierające kolejny rocz
nik belgradzkiego czasopisma, mają 
zwykle bardziej odświętny charak
ter. Wypowiadają się w nich na ak
tualne tematy jugosłowiańscy auto
rzy, niekiedy zaprasza się osobistości 
życia politycznego z innych krajów 
socjalistycznych lub rozwijających 
się, by podzielili się refleksjami na 
tematy nurtujące całą społeczność 
międzynarodową. 

Taki charakter ma numer 738 z 5 
stycznia 1981. M. in. artykuł I. M a r-
g a n „XIX Konferencja Generalna 
UNESCO". 

Wśród rezultatów Konferencji au
tor zwraca uwagę na przyjęcie w 
drodze consensusu postanowień, któ
re można uznać za historyczne, o ko
nieczności ustanowienia nowego mię
dzynarodowego porządku informacyj
nego, o ustanowieniu Międzynarodo
wego Programu Rozwoju Komuniko
wania i o sformowaniu międzynaro
dowego komitetu dla tego programu. 

Wiadomo, pisze I Margan, że pra
wo do informowania i komunikowa
nia jest jednym z głównych praw 
człowieka, a prawo państw do włas 
nej i samodzielnej polityki w dzie
dzinie komunikowania jest zwróce
niem uwagi na suwerenność i nieza
leżność w życiu międzynarodowym. 
Przyjęte na X X I Konferencji posta
nowienia wyrażają zwycięstwo postę
powego podejścia krajów niezaanga-
żowanych do tego, żeby w tej dzie
dzinie życia międzynarodowego zo
stały potwierdzone prawa państw, 
jako przeciwieństwo monopolu kilku 
agencji krajów rozwiniętych, prak
tycznie kontrolujących w dziedzinie 
informacji prawie 80 procent wszyst
kich informacji w świecie i realizu
jących swoisty „imperializm infor
macyjny". 

W numerze 741 z 20 lutego 1981 
wkładka dokumentacyjna zawiera 
materiały z konferencji ministrów 
spraw zagranicznych krajów nieza-
angażowanych w Delhi w dniach od 
9 do 13 lutego 1981. W części ekono
micznej deklaracji końcowej konfe
rencji wśród dziedzin współpracy zo
stała wymieniona telełączność. 

Ministrowie przypomnieli o posta
nowieniu VI konferencji szefów 
państw i rządów w Hawanie, które 
zalecało krajom niezaangażowanym 



i innym krajom rozwijającym się 
przyjęcie wspólnego stanowiska na 
światowej - konferencji do spraw ra
diofonii w 1979 r. Z zadowoleniem 
przyjęli postęp, osiągnięty na tej 
konferencji w sprawie ochrony ogól
nych interesów krajów rozwijających 
się. W związku z tym zwrócili uwa
gę, aby kraje niezaangażowahe i po
zostałe kraje rozwijające się dbały 
o interesy tych krajów na ważnych 
konferencjach, szczególnie Międzyna
rodowej Rady Telełączności w 1982 r. 
Z tą myślą przyjęto sprawozdanie 
przedstawiciela komitetu do spraw 
współpracy organizacji radiowych 
krajów niezaangażowanych (dok. 
NAC/FM/DEL/WP 7) i zalecono wy
pracowanie wspólnego stanowiska 
przed Światową Konferencją do 
spraw radiofonii, która będzie po
święcona falom krótkim. 

Projekt statutu ośrodka realizacji 
programu działań krajów niezaanga
żowanych w dziedzinie służb poczto
wych i telełącznościowych został już 
rozesłany przez Demokratyczną Re
publikę Kamerunu do wszystkich 
państw z prośbą o opinię. 

, ,Pomyślny rozwój Poolu Agencji 
Informacyjnych Krajów Niezaanga
żowanych" to tytuł artykułu А. В a-
k o c z e v i c z a , dyrektora generalne
go agencji T A N J U G , zamieszczonego 
w numerze 743 z 20 marca 1981. 
Autor nawiązuje do szóstego spotka
nia Komitetu Koordynacyjnego Poolu 
Agencji Informacyjnych Krajów Nie
zaangażowanych w Delhi od 16 do 18 
lutego 1981. Na spotkaniu zwracano 
uwagę, że obrady komitetu rozpoczę
ły się po dopiero co zakończonej 
konferencji krajów niezaangażowa
nych na szczeblu ministerialnym. 
Przyjmując ustalenia konferencji mi
nistrów jako polityczną osnowę, 
przedstawiciele Poolu dyskutowali 
m. in., jak przyspieszyć krążenie in

formacji i polepszyć jej jakość, jak 
rozwinąć i lepiej wykorzystać już bę
dące w posiadaniu krajów niezaan
gażowanych środki masowego komu
nikowania, jak pomóc mniej rozwi
niętym agencjom, a także tym pań
stwom niezaangażowanym, które nie 
posiadają jeszcze agencji, ale mają 
zamiar je powołać. Przyjęto także 
poprawiony tekst statutu Poolu. 

Pool, na co zwracano uwagę na 
spotkaniu, jest wyrazem konkretnych 
dążeń krajów niezaangażowanych w 
kierunku ustalenia nowego między
narodowego porządku w dziedzinie 
informacji i komunikacji. Działalność 
Poolu jest tylko częścią walki o de-
kolonizację informacji, którą podjęły 
kraje niezaangażowane. 

W wynikli działalności Poolu cyr
kulacja informacji osiąga obecnie ok. 
40 tys. słów na dobę. W pracach 
Poolu bierze udział 65 agencji lub 
instytucji informacyjnych, prawie 
połowa z nich powstała w ciągu os
tatnich lat. Informacje Poolu przeka
zuje agencja TANJUG, razem z oś
mioma innymi agencjami. Dzięki sa
telitom powstała sieć połączeń po
między agencją T A N J U G a meksy
kańską NOTIMEX oraz pomiędzy 
TANJUGIEM a PTI (Indie). Ostatnio 
zaś myśli się o przekazywaniu infor
macji z Meksyku do Indii, poprzez 
agencję PTI na Daleki Wschód, a w 
odwrotnym kierunku — poprzez NO
TIMEX — do agencji krajów Ame
ryki Centralnej i Południowej. 

Tenże autor pisze dalej o inicja
tywie Polityki wydania ,,Trybuny ga
zet krajów niezaangażowanych". Ini
cjatywę tę podjęło już 12 gazet. 
T A N J U G wyposażył również w urzą
dzenia radiowe dziewięć agencji, w 
pierwszym rzędzie afrykańskich, ce
lem umożliwienia im odbioru serwi
su Poolu. 

Marian Banach 



Artykuły z czasopism 

• Walery P i s a r e k : CZYTELNICZA 
SELEKCJA ZAWARTOŚCI GAZETY. Kul
tura i Społeczeństwo 1980 nr 3—4. S. 127— 
141. 

Relacja z przeprowadzonego przez OBP 
w maju 1979 sondażu, na próbie 64 osób 
(stąd liczne zastrzeżenia autora przy wnio
skach). Obecnie nasuwają się zasadnicze 
refleksje, w tym podstawowa: ile tamtych 
stwierdzeń ostatnio ostałoby się? Czy 
i dziś opublikowanie tekstu na pierwszej 
kolumnie, np. Gazety Krakowskiej nie 
zwiększa jego poczytności? Czy istotnie 
preferowane są kolumny ostatnie tejże ga
zety lub Kuriera Polskiego czy Trybuny 
Ludu (sport)? Czy dziś prawdopodobień
stwo przeczytania listu od czytelnika (nb. : 
na jaki temat?) jest wielokrotnie większe 
niż prawdopodobieństwo dokładnego prze
czytania wypowiedzi osobistości oficjalnej? 
Przed dwoma laty żadnych przemówień 
nie czytano dokładnie, a teraz? I sprawa 
kardynalna: z sondażu wynika, że aktu
alność materiału nie miała wpływu na je
go poczytność. Autor od razu obwarował 
się zastrzeżeniami, które jednak — z obec
nej perspektywy — nie w pełni wystarcza
ją. Rzecz chyba w ułomności metody ba
dawczej. Poprawna rysuje się tak: bada
nie odbioru winno być podbudowane ana
lizą zawartości przekazu, zawartość zaś 
skonfrontowana z bieżącymi wydarzenia
mi, dyktującymi zainteresowania czytelni
cze. Wie o tym, oczywiście, autor i wy
raża to w końcowym przypisie: „to, że 
teksty jakiegoś typu nie przyciągają uwa
gi czytelników, nie świadczy o tym, by 
czytelnicy w ogóle tego typu tekstów nie 
lubili. Być może nie lubią tekstów takie
go typu tylko w ich obecnej postaci." Po
dobny wniosek został sformułowany co 
do poczytności tekstów w związku z ich 
lokalizacją geopolityczną, poczytności za
leżnej od charakteru wydarzenia. 

Z uwag drobniejszych: Niezrozumiałe 
jest zaskoczenie autora małym zaintereso
waniem mieszkańców wsi turystyką. Ilu
stracja w prasie codziennej słusznie ode
szła od roli „wabika", dlatego jest nor
malne, że „dołączona do tekstu wcale nie 
zwiększa zainteresowania nim"; brak na
tomiast pytania, czy tekst uzupełniła, czy 
zwiększyła jego informacyjność, czy przy
bliżyła, unaoczniła zdarzenie? Naciągany 
wydaje s ię zabieg w przyp. 9, by — 
wbrew rezultatom sondażu — wykazać 
większą poczytność ówczesnych tekstów 
informacyjno-publicystycznych niż roz-
rywkowo-poradniczych. Badane 64 osoby 
po prostu szukały relaksu i porad, wiado
mości i opinie czerpały — być może z in
nych źródeł. 

W maju 1979 „nie wydarzyło się w kra
ju nic, co by szczególnie zbulwersowało 
opinię publiczną". Badania te warto po
wtórzyć w czasie głębokich przemian. Pod 
tym kątem zresztą warto zweryfikować 
wszystkie ważniejsze studia OBP. 

pd 

• OPINIE ZAGRANICZNE O WYDARZE
NIACH W POLSCE. Nurt 1981 ПГ 8. S. 1, 
3—7. 

Fragmenty dyskusji socjologów i poli
tologów w Instytucie Socjologii U A M . 
Publikują: Andrzej Kwilecki — Wprowa
dzenie do problematyki; Janusz Ziółkow
ski — Echa polskiego Sierpnia; Janusz 
Matuszyński — Zachodnioniemieckie reak
cje prasowe; Wojciech Lipoński — Prasa 
amerykańska o wydarzeniach w Polsce; 
Czesław Mojsiewicz — Echa jugosłowiań
skie. 

We wstępie A. K w i l e c k i e g o ude
rza, iż wpływ na kształtowanie stereotypu 
Polski i Polaków na Zachodzie przypisuje 
on głównie kontaktom interpersonalnym, 
w pewnym stopniu — naszej literaturze, 
całkiem zaś pomija oddziaływanie me
diów. Tak właśnie jest i najwyższa pora, 
by szybko zrewidować profil naszych me
diów skierowanych na zagranicę. 

Prof. Z i ó ł k o w s k i oparł swą „im
presję socjologiczną" na przeglądzie prasy 
francuskiej (Figaro, Monde, Express, 
Point, Nouvel Observateur), brytyjskiej 
(Guardian, Guardian Weekly, Times, Eco
nomist, New Statesman, New) i amery
kańskiej (New York Herald Tribune, Wa
shington Post, Time, Newsweek) z sierp
nia — października 1980. Nigdy przedtem 
w tej prasie nie pisano nieprzerwanie tyle 
0 sprawach polskich. Obok faktografii jest 
1 generalizacja. Przeważają stereotypy, na
der często pozytywne (umiłowanie wolno
ści i tradycji, solidarność narodowa), przy 
równoczesnej weryfikacji dawnych cech 
„romantycznych" (na rzecz trzeźwości, 
realizmu, organizacji i dyscypliny). Góro
wało zdumienie i zaskoczenie: l . rozmia
rami robotniczego protestu; 2. ponadkla-
sowym charakterem wydarzeń; 3. dalece 
pozaekonomicznym charakterem rewindy
kacji (także protestów z lat 1970 i 1956) ; 
4. bezkrwawym przebiegiem wydarzeń; 
5. ładem i porządkiem; 6. moralnym wy
miarem wydarzeń; 7. głęboką religijnością. 
Od zaskoczenia i sympatii nastrój prasy 
zachodniej przeszedł w obawę przed kon
frontacją międzynarodową („czy mamy 
znowu umierać za Gdańsk"?). 

Red. M a t u s z y ń s k i posłużył się 
przede wszystkim Frankfurter Allgemeine, 
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Frankfurter Rundschau i tygodnikami Zeit 
oraz Vorwärts (sierpień—grudzień 1980). 
FAZ np. od 14 VIII—l I X miała blisko 120 
pozycji o Polsce, w grudniu ponad 100., 
Przeważała terminologia dramatyczna. 

W prasie amerykańskiej — stwierdził 
doc. L i p o ń s k i — „Początkowa niewia
ra w politycrną dojrzałość Polaków ustę
powała V/ miarę upływu czasu niekiedy 
wręcz podziwowi". Ten tekst jest najbar
dziej ogólnikowy wśród przedstawianych. 

Prof. M o j s i e w i c z przebywał 
w końcu 1980 przeszło miesiąc w środowi
skach uniwersyteckich Jugosławii. Trady
cyjnie duże zainteresowanie Polską jesz
cze bardziej wzrosło, nasze sprawy eskpo-
nowano w mediach. Tygodnik NIN zdążył 
już wydać książkę Mllivojevica o wyda
rzeniach lata 1980 pt. Polskie rozdroża. 
„Dało się wyraźnie odczuć życzenie takie
go kierunku przemian, w rezultacie które
go zostałby umocniony socjalizm." Oba
wy dotyczyły — z perspektywy Jugosła
wii — roli Kościoła; krytykowano eskala
cję strajków i żądań ekonomicznych 
i projektów reform („nie można wprowa
dzać aż tylu zmian jednocześnie"). Po
wszechne uznanie zyskały rozwiązania 
kompromisowe. Wyrażano opinie, że spra
wy wewnętrzne muszą być korelowane 
z odprężeniem w Europie. 

pd 

• Marek He n d г у к o w s к i: „KINO
MANI" i „PROFESJONALIŚCI". Odra 1981 
nr 9, S. 41—45. 

Szkic krytyczny o stanie krytyki fil
mowej w prasie nieprofesjonalnej. Zda
niem autora, liczba publikacji o filmie 
jest znacznie mniejsza niż około lat 1960— 
1970, ma coraz bardziej charakter spora
dyczny, okazjonalny. Niczego nie zmieniły 
nowe czasopisma wojewódzkie, mimo że 
mają najczęściej profil społeczno-kultural-
ny. Bardzo niski jest poziom prasowej 
krytyki filmowej. Przeciętność stanowią 
standardowe, zunifikowane sądy i bliźnia
czo podobny styl. Autor przytacza szoku
jące przykłady, upominając się o „naj 
bardziej fundamentalne pryncypia pisar
stwa krytycznego, takie jak: własny 
punkt widzenia, bogactwo argumentacji 
ferowanego sądu czy oryginalny styl wy
powiedzi.." Przypomina „modelowy nie
mal przykład" Wiadomości Literackich, 
zwłaszcza „Kurier Kinowy" Irzykowskiego 
na tych łamach z lat 1924—1925 — kilku-
nastozdaniowe mikroeseje. Te recenzje 
„stanowią model godny przemyślenia, ale 
nie powinny być traktowane jako reme
dium na wszystko". Autorowi chodzi o 
ciągłość tradycji, w myśl której postuluje 
utworzenie „Biblioteki Krytyki Filmowej". 

czb 

O Maciej Józef K w i a t k o w s k i : PŁK 
WACŁAW LIPIŃSKI, ZAPOMNIANY 
KRONIKARZ WRZEŚNIA 1939. Odra 1981 
nr 9. S. 13—15. 

Obok prezydenta Warszawy Stefana 
Starzyńskiego przed mikrofonami radia 
w broniącej się stolicy występował płk 
W. Lipiński, 1 I X 1939 ze stanu spoczynku 
powołany do Biura Propagandy NW. Po 
apelu jego szefa, płka Umiastowskiego, 
w sprawie ewakuacji mężczyzn, płk L i 
piński zwrócił się o inny przydział i zo
stał szefem propagandy Dowództwa Obro
ny Warszawy. Odtąd w PR wygłaszał co

dziennie pogadanki i komentarze. Inspi
rował tworzenie dokumentacji oblężonej 
stolicy, sam gromadził dokumenty i pro
wadził systematyczne zapiski, m. in. z wa
żniejszych odpraw w dowództwie. Więk-
SKOŚĆ zbioru przetrwała okupację, ale 
spłonęła w Powstaniu Warszawskim. 

Lata okupacji płk Lipiński przeżywał 
burzliwie. Po wojnie aresztowany w 1947, 
zmarł we Wronkach 4 kwietnia 1949 w 
dość niejasnych okolicznościach. Pozosta
łe zbiory rodzina przekazała Bibliotece 
Narodowej i Ossolineum. 

czb 

• Zbigniew K a p a ł a : PRASA KONSPI
RACYJNA W CZĘSTOCHOWIE W L A 
TACH 1939—1945. Zaranie Śląskie 1981 nr 1. 
S. 59—81. 

W latach okupacji ukazywało się 
w Częstochowie ok. 20 pism konspiracyj
nych; nie wszystkie się zachowały. Pod 
względem liczby tytułów ośrodek był na 
4. miejscu po Warszawie, Krakowie, Lwo
wie. Wydawcami były organizacje wojsko
we i polityczno-społeczne. Rozkwit przy
pada na lata 1940—1941 i — po fali repre
sji — 1944. Pierwszy konspiracyjny tytuł 
to „codzienne pismo Służby Zwycięstwu 
Polski Biuletyn" wydawany od końca l i
stopada 1939 w 50 egz. przez 2 miesiące. 
Robiony był z nasłuchu radiowego. Przez 
prawie całą okupację ukazywało się Za 
wolność, w latach 1940—1941 powielane co
dziennie wpierw w kilkudziesięciu, potem 
kilkuset egz. Autor zwięźle charakteryzuje 
te i inne tytuły różnych orientacji poli
tycznych (SZP-AK, obozu narodowego, Sza
rych Szeregów, PPR) i wydawane w get
cie. 

Jak stwierdza sam autor, artykuł „nie 
wyczerpuje problematyki częstochowskiej 
prasy podziemnej... konieczne są dalsze 
prace badawcze..., które w pierwszym 
etapie doprowadziłyby do opracowania 
pełnego zestawu prasy tajnej..." 

czb 

• Jacek Ł u k a s i e w i c z : ZMIANA 
KALENDARZA. Nurt 1981 Ш* 10. S. 27—30. 

Szkic poświęcony głównie literaturze 
w ilustrowanym dodatku tygodniowym 
„Świat" do Głosu Wielkopolskiego w la
tach 1946—1949. Autor interesująco i ambit
nie określa rolę tego dodatku w począt
kowym okresie, gdy był „jakby uzupeł
nieniem wiadomości z całego tygodnia, ich 
niedzielnym podsumowaniem". „Świątecz
ny" charakter dodatku był oparty na 
chrześcijańskim modelu roku liturgiczne
go, który „łączy się genetycznie i funkcjo
nalnie z przyrodniczym następstwem pór 
roku (...) Na to nakłada się rok państwo
wy, polityczny. Nie musi on być zasadą 
kluczową, może być uzupełniającą. Tak 
było też w interesujących nas latach po
wojennych (...). Na przykładzie «Swiata» 
widać dość dobrze próbę wymiany jednej 
zasady kluczowej na inną, jaka dokonała 
się w Polsce w latach 1946—1949". 

„Pierwszy numer «Swiata» wyszedł 6 X 
1946, ostatni 18 X I I 1949 i był w całości po
święcony siedemdziesiątej rocznicy uro
dzin Wissarionowicza Stalina". „Świat" 
miał oczywiście niepełną autonomię, był 
dodatkiem. Było to na początku „pismo 
rodzinne" z wydzielonym dodatkiem dla 
dzieci „Nasz Głosik" i osobnym działem 
„W świecie kobiet" oraz kolumną humoru 
na ostatniej stronie. Stron było coraz 



mniej, od początkowo ośmiu (ale np. na 
Boże Narodzenie 20), po 2 przy końcu 
edycji. W pierwszych dwu rocznikach do
minowały ważne święta katolickie. Autor 
wskazuje regionalizm dodatku, z którym 
wiązał się też model prezentowanej lite
ratury. „Rocznik 1948 przyniósł zmiany 
zarówno w hierarchii świąt, jak i w mo
delu kultury i literatury na łamach 
«Swiata»". Podjęto próbę włączenia dodat
ku w typ reprezentowany przez pisma 
literackie czy społeczno-kulturalne, co się 
nie udało. „Dawny rok liturgiczny został 
zastąpiony przez nowy (...) «Swiat» jako 
dodatek niedzielny, jako pismo «rodzinne» 
stracił wszelką rację bytu". 

czb 

ф POLAND AND THE IMPLEMENTA
TION OF THE CSCE FINAL ACT. Stu
dies on international Relations, 1980. No 15. 

Specjalne wydanie Studiów poświęcone 
realizacji przez Polskę postanowień Aktu 
Końcowego z Helsinek. Praca składa się 
z dwóch części i aneksu. W części pierw
szej autorzy M. H a g m a j e r, S. M i 
c h a ł o w s k i , H. O g n i k , S. P a r z y -
m i e s , A. D. R o t f e l d ) przedstawili 
genezę KBWE, stanowisko krajów socjali
stycznych, podejście krajów zachodnich 
do tej inicjatywy pokojowej, zasady rzą
dzące stosunkami pomiędzy państwami sy
gnatariuszami Aktu Końcowego KBWE. 
Wśród tych zasad wymieniono (s. 23—25) 
poszanowanie praw człowieka i podstawo
wych wolności, wliczając wolność myśli, 
sumienia i przekonań. 

W części drugiej omówiono realizowa
nie zasad kierujących stosunkami pomię
dzy państwami-sygnatariuszami Aktu 
Końcowego w następujących płaszczy
znach: działania podjęte przez Polskę jed
nostronnie, działalność dwu- i wielostron
na oraz działania na forum organizacji 
pozarządowych. 

Inne przedstawione zagadnienia to bu
dowanie środków zaufania, niektóre 
aspekty bezpieczeństwa i współpracy 
w Europie, podjęcie kroków w dziedzinie 
ekonomii, nauki i techniki oraz rozwoju, 
kraje basenu Morza Śródziemnego w pro
cesie KBWE, współpraca w dziedzinach 
humanitarnych (sprawa kontaktów mię
dzy ludźmi), informacji (S. 106—109), 
współpraca i wymiana w dziedzinie kultu
ry i oświaty, kroki podjęte do spotkania 
konsultatywnego w Madrycie (1980). 

W aneksie opublikowano dokumenty 
państwowe i partyjne podjęte przez Pol
skę w odniesieniu do zagadnień porusza
nych w Akcie Końcowym KBWE. Poprze
dza je Deklaracja przyjęta na spotkaniu 
Doradczego Komitetu Politycznego Państw 
Stron Układu Warszawskiego z 15 maja 
1980. 

Pozycję zamykają dokumenty przedło
żone przez stronę polską na spotkaniu 
konsultatywnym państw KBWE w Belgra
dzie 1977 r. 

mb 

• Sylwester D z i k i : DOKUMENTACJA 
I BIBLIOGRAFIA W OBP. Z okazji 25'le-
cia działalności. Biuletyn Informacyjno-
-Instrukcyjny. Miejska Biblioteka Publicz
na w.Krakowie, 1981 nr 3 (127). S. 3—20. 

Program i dokonania Pracowni Doku
mentacji OBP na tle koncepcji metodolo

gicznej i . Tetelowskiej i autora szkicu. 
Obszerna charakterystyka sporządzania 
opisów do „Polskiej bibliografii adnoto-
wanej wiedzy o środkach masowego ko
munikowania" (16 roczników), jej układu, 
dokonywanych modyfikacji. Następnie — 
prezentacja CECOM-u, działającego przy 
OBP na zlecenie UNESCO dokumentacyj
nego ośrodka prasoznawczego dla Europy 
Środkowej, którego plonem jest półroczne 
wydawnictwo „Mass Communication Rese
arch. Current Documentation" (od г. 1975). 
Informacja о dokumentacji faktograficz
nej dot. dziennikarstwa za granicą (ruch 
praso wo-wydawniczy, radio i telewizja, 
warsztat techniczny mediów, zawód dzien
nikarski, badania prasoznawcze), którą 
tworzy kilka tysięcy wyc inków z ZP i ok. 
60 zagranicznych pism prasoznawczych, 
uzupełnionych przeszło 200 teczkami z da
nymi o instytucjach badawczych, dydak
tycznych, prasowych i dziennikarskich. 
Analogicznie gromadzone są informacje o 
prasie krajowej: zespół kilkuset teczek po-, 
święconych poszczególnym tytułom i wy
branym problemom, instytucjom i organi
zacjom prasowo-wydawniczym. Odrębną 
część stanowi archiwum prac badawczych 
OBP, gromadzące obok opracowań także 
instrumenty badawcze — konspekty, an
kiety, klucze kategoryzacyjne, indeksy. Na 
końcu wymieniono obcojęzyczny informa
tor o ośrodkach prasoznawczych w kra
jach socjalistycznych, jedyny tego rodza
ju, i najnowsze wydawnictwo dokumen
tacyjne — „Międzynarodowy katalog cza
sopism prasoznawczych" obejmujący 350 
tytułów z 55 krajów. Jak stwierdza autor: 
„Nie jest to pełne opisanie naszego dorob
ku, jest to jedynie omówienie najważniej
szych, najistotniejszych dokonań naszej 
służby bibliograficzno-dokumentacyjnej". 

czb 

• E. W. S z o r i n a: KONTROLNY JE 
FUNKCYI SOWIETSKOJ PIECZATI. So-
wietskoje Gosudarstwo i Prawo 1981 nr 
7. S. 13—23. 

„Podstawową cechą prasy jest to, że 
jest ona uniwersalna, przenika we wszyst
kie sfery życia państwowego i społecz
nego, oddziałuje na wszystkie warstwy 
oraz grupy ludności" (s. 13). Tę właści
wość prasy stara się wykorzystać każdy 
organizm państwowy, nie wyłączając 
ZSRR. Konstatacja autorki potwierdza 
znany fakt, że prasa w ZSRR jest wy
próbowaną bronią ideologiczną oraz or
ganizacyjną, wykorzystywaną dla osiągnię
cia celów wytyczonych przez państwo ra
dzieckie. Bardziej interesujące jest twier
dzenie, że prasa radziecka jest ważnym 
czynnikiem demokracji, albowiem jedno
cześnie informuje, jest trybuną obywatel
ską i oddziałuje na społeczeństwo (s. 13). 
Oddziaływanie to odbywa się w sferze 
ideologii oraz polityki i ma klasowy so
cjalistyczny charakter. 

Funkcja kontrolna prasy, jaką pełni 
ona w stosunku do wszelkich przejawów 
życia społecznego, w tym i państwowego, 
określona jest zawsze jej instytucjonal
nym charakterem. W danym wypadku 
funkcję tę autorka łączy z instytucjonaliz
mem demokratycznym prasy radzieckiej, 
dzięki któremu zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne mają możliwość wywiera
nia wpływu na kierowanie procesami spo
łecznymi. Podstawę prawną tej funkcji 
autorka upatruje w artykule 9 Konstytu
cji ZSRR (s. 15). 



Artykuł oparty na dość obeszernej li
teraturze (31 poz. bibliogr.) Stara się okre
ślić kierunki, formy oraz metody kon
troli prasowej. Pod względem zasięgu 
funkcja kontrolna prasy radzieckiej obej
muje działalność organów partyjnych, 
państwowych i gospodarczych, organiza
cji społecznych, kolektywów pracowni
czych oraz poszczególnych obywateli. Wy
szczególnione podmioty określają kierun
ki tej funkcji (s. 16). Szkoda, i to bar
dzo, że w artykule nie posłużyły one każ
dy z osobna jako podtematy w szerszym 
ujęciu tematu głównego. W obecnym mar
ginalnym potraktowaniu pozwoliły autor
ce raczej zasygnalizować niż omówić wy
czerpująco tę kwestię. 

Można też wyrazić nadzieję, że w przy
szłości autorka podejmie również — jako 
oddzielne zagadnienie — odpowiedzialność 
organów za brak likwidacji niedociągnięć 
w świetle krytyki prasowej, u której pod
staw leży funkcja kontrolna prasy. Za po
trzebą badań w tym kierunku przemawia 
m. in. to, że „sygnały prasowe nie zaw
sze likwidują oraz przeciwdziałają pow
staniu niepożądanych zjawisk. Odpowie
dzi oficjalne na opublikowane w prasie 
fakty (...) mają często formalny charak
ter" (s. 21). 

mk 

• Jewgienij P r o c h o r o w ; PAFOS 
GRAZDANSTWIENNOSTI. Zamietki o so-
wriemiennoj publicistikie. Nowyj Mir 1981 
nr 2. S. 224—235. 

„Publicystyka zaczyna się tam, gdzie 
jest myśl , dobrze pisze nie ten, kto do
brze pisze, lecz ten, kto dobrze myśli" 
(s. 224). Tą wypowiedzią Anatolija Agra-
nowskiego autor wskazuje na istotę pro
blemu. Lecz aby publicystyka mogła spro
stać oczekiwaniom społecznym, jej treść 
nie może ograniczać się wyłącznie do kro
nikarskiego opisu wydarzeń. Prochorow 
proponuje konstruowanie utworu publi
cystycznego według z góry ustalonego 
modelu. Model ten porównuje do trójką
ta, którego wierzchołkami są — temat, 
problem, idea. Linie łączące określać będą 
natomiast kierunek ruchu myśli . „I tylko 
wówczas, gdy publicysta w swoim utwo
rze dokonał budowy trójkąta, można wte
dy mówić o przejawionej po mistrzowsku 
myśli" (s. 225). O tym, czy powstały 
w ten sposób utwór publicystyczny będzie 
odpowiadał podanej przez Prochorowa 
ocenie, w ostateczności zadecyduje po
ziom intelektualny publicysty. 

Jeśli bowiem publicysta ma obowiązek 
widzieć każde zjawisko w kontekście po
wiązań z innymi, co zdaniem autora czy
ni z niego polityka tak jak i działacza 
partyjnego (s. 230), to zobowiązuje go to 
również do formułowania prawidłowych 
wniosków. Odpowiada to pozycji społecz
nej publicysty i jego odpowiedzialności. 
Tymczasem — zauważa autor — w prak
tyce czasem publicyści gubią cel, problem, 
a w konsekwencji — i adresata. 

Dobrze myśleć w publicystyce to tyle, 
co myśleć po obywatelsku — pisze autor. 
Jeśli o utworze mówi się, że jest publi
cystyką, oznacza to, że jest na dobrym 
poziomie. Jeżeli reportaż nie zasługuje na 
miano publicystyki — wynika to z kryte
riów jakościowych. 

„Publicystyka to siła. Jednakże prze
obrażenie możliwości w siłę rzeczywistą 
uzależnione jest od tego, na ile występuje 
ona w sposób skoordynowany w dwóch 

kwestiach: w jakim stopniu utwór potrafi 
oddziaływać na opinię społeczną oraz na 
podejmowanie decyzji" (s. 228). 

mk 

• E. Ł. R u d n i c k a j a : FRANCUZKIJ 
KOŁOKOŁ A. I. GIER CENA i N. P. 
OGARJEWA. Woprosy Istoriji 1981 nr 7. 
S. 16—31. 

Kolokol był ważnym niecodziennym 
zjawiskiem w rosyjskim życiu społecznym 
połowy XIX wieku, był pierwszą rosyj
ską gazetą rewolucyjną, kształtującą świa
domość społeczną (s. 16). 

Autorka przedstawia ewolucję ideową 
propagandy hercenowskiej oraz jej histo
ryczne ukierunkowanie. Temat ten jest 
częścią szerszego problemu — wzajemnych 
stosunków rosyjskiego ruchu rewolucyjne
go z demokracją zachodnią na płaszczy
źnie ideowej, zatem artykuł E. L . Rud
nickiej należy rozpatrywać w kontekście 
szerszym. 

„Rewolucja i socjalizm jako nierozer
walna całość, jako środek i cel rozwoju 
ludzkości na drodze postępu społeczne
g o — z tym programowym założeniem 
rozpoczął swoją działalność francuski 
Kolokol (15 numerów wydanych w 1861 
po francusku — mk), organ Rosji rewo
lucyjnej, zwrócony do czytelnika zachod
niego" (s. 23). Dodać trzeba, że nie tylko 
do zachodniego, ale m. in. polskiego. Pow
stanie I Międzynarodówki właściwie za
decydowało o końcu istnienia Kolokoła 
(s. 31). Gazety dźwigającej przerastający 
ją ciężar ideowy, trapionej kryzysem we
wnętrznym. 

Przy znacznej ilości materiałów źród
łowych, w artykule odczuwa się brak 
omówienia spraw organizacyjnych związa
nych z istnieniem gazety. Dobrym przy
kładem mogłyby tu być opracowania his
torii gazet polskich. Pomijanie ich zuboża 
przedmiot badań. 

mk 

• S. Ł. Z i W s: SWOBODA SŁOWA: RAZ-
NOJE PONIMANIJE. Sowietskoje Gosu
darstwo i Prawo 1981 nr 7. S. 124—128. 

Sens i granice wolności słowa w. aspek
cie politycznym i ideologicznym, to pro
blem, którego wykładnią jest 36-letnia 
już praktyka polityczna ZSRR całego 
okresu powojennego. Cytując P. Nerudę, 
że bywa „oryginalność granicząca z absur
dem". Ziws wskazuje na przejawy neora-
sizmu i neofaszyzmu w prasie niektórych 
państw zachodu, związane z tym niebez
pieczeństwa oraz stosunek do tych zjawisk 
zwykłych ludzi, w tym obywateli ame
rykańskich. 

mk 

• Aleksandr K a r i e l i n : WOSPITANIJE 
PRAWDOJ. Partijnoje słowo publicistow 
na służbie sowriemiennosti. Nasz Sowrie-
miennik 1981 nr 2. S. 174—183. 

Publicystyka regionalna nieczarnoziem-
nej strefy ZSRR, jej problemy, rodzaje 
oraz kierunki rozwoju to treść artykułu. 
O skupieniu się na publicystyce tego wła 
śnie regionu zadecydowało szereg przy
czyn, z których autor wymienia <iwie: 
w regionie tym z całą ostrością występu
ją palące problemy i konflikty związane 
z rozwojem wsi współczesnej, oraz że 



w tym właśnie regionie pracują utalen
towani publicyści. W kręgu analizy autor
skiej znaleźli się jeszcze do niedawna ma
ło znani publicyści, którzy swoją pozycję 
zawdzięczają udanej twórczości pisarskiej. 

Swoje rozważania A. Karielin kończy 
uwagą, że zwiększenie społecznego rezo
nansu oraz skuteczności publicystyki mo
żna by spowodować przez częstsze publi
kowanie listów do redakcji oraz omawia
nie materiałów opublikowanych w prasie. 
Skuteczność publicystyki to jeden z pod
stawowych problemów w działalności ide
owo-wychowawczej w ZSRR. 
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• Alvin l o f f i e r : K U CYWILIZACJI 
„TRZECIEJ FALI". Ameryka 1981 nr 219. 
'S. 5—11. 

Autor „Szoku przyszłości" (wydanego 
również w polskim przekładzie przez 
PIW) opublikował kolejną książkę The 
Third Wave (Trzecia fala). Jej główne 
wątki są treścią artykułu. 

Wśród zmian jakie niesie błyskawiczny 
postęp w wielu dziedzinach, oszałamiają 
nas nowe środki łączności. „Dobrze nam 
znane społeczeństwo masowe, będące two
rem rewolucji przemysłowej i opierające 
swoje istnienie na masowej produkcji, 
masowym przekazie, masowym kształce
niu i masowej opinii publicznej, ulega 
procesowi «odmasowienia»". „Różnorod
ność systemów wartości, form życia ro
dzinnego i religijnego, sposobów komuni
kowania się, różnorodność techniki 
i wszystkiego innego — od polityki do 
poezji — zaczyna wypierać dawny uni-
formizm przemysłowy. Na gruzach cywili
zacji Drugiej Fali wyrastają nowe insty
tucje — od kółek samopomocy i drobnych 
grup politycznych do organizacji ponad
narodowych. Elementy nowego porządku 
społecznego — cywilizacji Trzeciej Fali — 
zajmują stopniowo należne miejsce, choć 
często ich prawdziwy charakter nie jest 
właściwie rozumiany". 

Wiele uwagi A. Toffi er poświęca środ
kom komunikowania, podkreśla związki 
między komunikowaniem się a typem oso
bowości. Rewolucja w środkach przekazu 
musi oznaczać również i rewolucję w psy
chice. 

A. Toffler uwypukla różnice w okresie 
Drugiej Fali i Trzeciej. W okresie Dru
giej Fali gazety periodyki, filmy, dwie 
sieci radiowe i telewizyjne „żywiły" to, 
co krytycy nazwali „świadomością poli
tyczną". Jednostka była stale nakłaniana 
do porównywania się ze stosunkowo nie
wielką liczbą modeli określonych ról i do 
oceniania własnego stylu życia według kil
ku preferowanych możliwości. Skutkiem 
tego skala społecznie akceptowanych ty
pów osobowości była stosunkowo wąska. 

Rozpad tej monolitycznej świadomości 
dokonał się za sprawą telewizji przewo
dowej, kaset wideofonicznych, organizo
wanych ad hoc sieci korzystających 
z przekazów telefonicznych oraz czaso
pism specjalistycznych i regionalnych. 
Zjawisko to, zdaniem Toffi era, ma po
ważne znaczenie polityczne i gospodarcze 

oraz oddziałuje na naszą psychikę. „Od-
masowienie" środków przekazu przyniosło 
wielką różnorodność modeli różnych ról 
społecznych i stylów życia, do których 
jednostka może się przymierzać. 

Właściwe Trzeciej Fali nowe środki 
przekazu sprzyjają krystalizacji naszych 
czysto osobistych cech i zmieniają nas 
w „prosumentów" własnych wyobrażeń 
o sobie. 

Toffler, czytując niemieckiego poetę 
H. M. Enzensbergera pisze, że w okresie 
Drugiej Fali specjaliści łączności produ
kowali przekazy dla publiczności, ta zaś 
nie miała możliwości bezpośredniego od
powiadania bądź interakcji z nadawcami 
przekazu. Natomiast cechą nowych środ
ków łączności jest to, że wiele z nich 
umożliwia interakcję, pozwalając każdemu 
użytkownikowi tworzyć lub przesyłać wi
zerunki z równą łatwością, jak je odbie
rać. Dwukierunkowa łączność przewodo
wa, kasety wideofoniczne, kopiarki i mag
netofony — wszystkie te wynalazki oddają 
środki masowego przekazu w ręce jed
nostki. 

Jest nadzieja — konkluduje A. Tof
fler — że cywilizacja Trzeciej Fali bę
dzie godna miana ..pełnego, promiennego 
humanizmu'*. 
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•Friedrich B a l z e r : REDAKTIONSSYS
TEME GESTERN, HEUTE UND MORGEN. 
Z V + ZV 1981 nr 31. S. 1114—1121. 

„Systemy redagowania" polegają na 
elektronicznym opracowaniu tekstów, w 
celu ich aktualizacji, przy zmniejszeniu 
płac i kosztów materiałowych. Bazują na 
rozwoju elektronicznego przetwarzania da
nych i przede wszystkim fotoskładu. Ich 
narodziny datują się w USA na początek 
lat siedemdziesiątych (1971 monitory ko
rektowe w UPI, 1972 instalacje „Harris 
2500" w redakcjach Today na Florydzie 
i Chronicle-Herald w Georgii). W lecie 
1972 Westfälische Allgemeine Zeitung w 
Essen zainstalowała system „Redacta", 
a z początkiem r. 1976 New York Times 
325 monitorów systemu „Harris 2500". Do
tąd w USA pracuje się jeszcze często 
systemem mieszanym: w tej samej re
dakcji reporterzy posługują się maszyna
mi do' pisania i czytnikami typu OCR, 
redaktorzy zaś — monitorami. 

W obszernym artykule autor przedsta
wia 12 z obecnie funkcjonujących w róż
nych krajach Zachodu systemów: Arsy-
com, Atex, Comtex, Harris, Hendrix, IBM, 
Itek, Linotype, Raytheon, Siemens, Sperry 
Univae, Typlan. 

Do końca bieżącego dziesięciolecia cho
dzi o zharmonizowanie systemu redakcyj
nego z elektronicznym systemem archi
wizacji, elektronicznym łamaniem kolumn 
i tzw. „nowymi mediami". Szuka s ię też 
sposobów wyeliminowania niedostatków 
jak omyłkowe „wymazania" materiału, 
nawarstwianie składu tuż przed zamknię
ciem numeru, błędne dzielenie wyrazów. 
Jest oczywiste, że w miarę rozwoju elek
tronicznych systemów redagowania będą 
rosnąć stawiane im wymogi. 

czb 



jubileusz Profesora Mariana Tyrowicza 

2 XII 1981 odbyła się w sali Fon-
tamy krakowskiego Klubu Dziennika
rzy uroczystość jubileuszowa, której 
celem — jak określili organizato
rzy — było „uczczenie zasług nauko
wych prof, dra Mariana Tyrowicza 
z okazji Jego 80-lecia". Jubileusz 
przygotowały instytucje, z którymi 
w różnym stopniu, lecz zawsze owoc
nie, związana była naukowa i organi
zatorska działalność Profesora: Ośro
dek Badań Prasoznawczych, Instytut 
Historii i Samodzielny Zakład Biblio
tekoznawstwa WSP w Krakowie. 

W zagajeniu doc. dr hab. Walery 
Pisarek mówił o długoletniej i pełnej 
sukcesów badawczych drodze nauko
wej najstarszego prasoznawcy w na
szym kraju. Z osobą Prof. Tyrowicza 
wiąże się pierwsze, o tak dużej wa
dze, międzynarodowe wystąpienie 
polskiego prasoznawstwa, jakim było 
zamieszczenie w amerykańskim kwa
rtalnik Journalism Quarterly w 1933 
г., artykułu o prasie polskiej. 

W kolejnym wystąpieniu dr J. Ha-
mpel, wicedyrektor Instytutu Historii 
WSP, charakteryzował prawie sześć
dziesięcioletnią twórczość naukową 
i pisarską Jubilata jako historyka. 
Pięćdziesiąt sześć lat temu, na IV 
Powszechnym Zjeździe Historyków 
Prof. Tyrowicz z trzema współauto
rami przedstawił referat dotyczący 
badań nad historią porozbiorową Ga
licji. Materiał ten rozpoczął wielo-
przestrzenne badania dziejów społe
czno-politycznych XIX w. 

Dorobek naukowy Prof. Tyrowi
cza stanowi ponad tysiąc opublikowa
nych pozycji, które mają charakter 
monografii, rozpraw, artykułów, re
cenzji, omówień, polemik i prac edy-
torkich. Chociaż wielostronność ba
dawcza i różnorodność podejmowanej 
problematyki, a także zróżnicowana 
w zależności od treści forma pisarska 
utrudniają klasyfikację, dr J. Ham-

pel jako naczelną tendencję w dzie
jopisarstwie prof. Tyrowicza określił 
„dążność do łączenia obiektywnych 
procesów historycznych z ludzkimi 
losami i ukazywanie ich wzajemne
go przenikania się". 

Najbogatszą dziedziną badań M. 
Tyrowicza jest biografistyka. Blisko 
300 biogramów w Polskim Słowniku 
Biograficznym, liczne biogramy w 
encyklopediach krajowych i zagra
nicznych zaowocowały obszernymi 
monografiami wybitnych postaci w 
życiu społeczno-politycznym dziewię
tnastowiecznej Galicji, przewodni
kiem bibliograficznym, liczącym ok. 
900 stron: „Towarzystwo Demokraty
czne Polskie. Przywódcy i kadry 
członkowskie". W tematyce badań ru
chów rewolucyjnych na ziemiach pol
skich mieszczą się także prace po
święcone ruchom chłopskim. 

Przyjazd do Krakowa po drugiej 
wojnie spowodował wzrost zaintere
sowania Prof. Tyrowicza problematy
ką historyczną tego miasta. Cracovia-
na zajmują także znaczne miejsce w 
dorobku uczonego. 

Osobne miejsce należy się pracom 
0 charakterze edytorskim, źródłozna-
wczym, archiwalnym, bibliograficz
nym, które są przykładem ciągłego 
doskonalenia warsztatu naukowego i 
pogłębionej znajomości epoki. 

Charakterystyczną cechą dorobku 
Profesora jest również przekroczenie 
granic specjalistycznej, hermetycznej 
pracy, dostępnej wyłącznie znawcom, 
1 umiejętności popularyzatorskie, ja
kich często brakuje ciężkim piórom 
badaczy. 

Pracy naukowej i postaci Prof. 
Tyrowicza poświęcano już ponad 30 
artykułów i wywiadów prasowych, 
świadczących o zainteresowaniu, z ja
kim się spotyka. 

Zainteresowania historią prasy i 
ich znaczące miejsce w dorobku na-



Fot. Marian Zyla 

ukowym Jubilata przedstawił mgr 
Sylwester Dzikii, kierownik Pracowni 
Dokumentacji OBP. Zainteresowania 
prasoznawcze, ujawnione już w okre
sie międzywojennym, rozwinęły się 
po przyjeździe do Krakowa. Począt
kowo było to stanowisko wykładowcy 
w WSNS dla studentów dziennikar
stwa. 

Od 1956 r. ta strona zainteresowań, 
poszerzona o działalność organizator
ską realizowała się najpierw w OBP, 
później znalazła wyraz w powierze
niu funkcji przewodniczącego Komi
sji Prasoznawczej PAN w Krakowie. 
Współautorstwa Profesora był także 
program obchodu 300-lecia prasy pol
skiej. 

Połączone czasowo z działalnością 
organizatorską studia metodologiczne, 
dotyczące badań historyczno-praso-
wych weszły na trwałe do podstawo
wego kanonu lektur z tego zakresu 

W badaniach nad prasą Prof. Ty-
rowdcz mniej uwagi poświęcał treści, 
więcej interesowało go czasopismo ja
ko zorganizowany i zinstytucjonalizo
wany fenomen społeczno-polityczny. 
Wśród publikacji tego typu wyróżnia 
się książka „Prasa Galicji i Rzeczy
pospolitej Krakowskiej 1772—1850. 
Studia porównawcze", wydana przez 
Wydawnictwo Literackie, która jest 
modelowym przykładem głębokiej in
terpretacji zjawisk dotyczących prasy 



i dziennikarstwa regionalnego na sze
rokim tle europejskim. 

Po tych dwóch dłuższych wystą
pieniach analitycznych kilku jeszcze 
mówców zabierało głos w imieniu re
prezentowanych przez siebie instytu
cji. 

Z upoważnienia uczestników sym
pozjum, zorganizowanego przez Pra
cownię Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego XIX i X X wieku, i redak
cji Kwartalnika Historii Prasy Pol
skiej wystąpił doc. dr hab. Józef My-
śliński. Wręczył Jubilatowi, jako ce
nionemu i długoletniemu współpra
cownikowi najnowszy numer pisma. 

Odczytane zostały gratulacje skie
rowane przez Prezydium PAN, rek
tora i senat WSP, przypominające 
długoletnie związki Profesora z uczel
nią, jego wkład w kształtowanie Ka
tedry Historii Powszechnej. 

Prof. dr Feliks Kdryk poświęcił 
swe wystąpienie charakterystyce oso
bowości Prof. Tyrowicza. W czasie 
pracy na WSP, Profesor był już 
ukształtowanym badaczem, cenionym 
wykładowcą; rywalizacja naukowa z 
nim przyczyniała się do postępu wie
dzy. Lubiono Profesora, nie tworzył 
nigdy dystansu osobistego, lecz natu
ralny dystans naukowy i intelektual
ny. Był ujmujący towarzysko, nie
zwykle pięknie tańczył, a nawet grał 
w brydża. Często służył radą młod
szym kolegom jak załatwić sprawy 
administracyjne. 

Od Krakowskiego Oddziału Pol
skiego Towarzystwa Historycznego 
gratulacje przekazali profesorowie 
Janina Bieniarzówna i Wies ław Bień
kowski. 

W imieniu Zeszytów Prasoznaw
czych, pisma, w którym ukazało się 
ponad 100 publikacji Profesora, skła
dał życzenia redaktor naczelny, mgr 

Paweł Dubiel. Samodzielny Zakład 
Bibliotekoznawstwa WSP reprezento
wał doc. dr hab. Jerzy Jarowiecki. 
Odczytano także gratulacje wicepre
zydenta Krakowa dr Barbary Guzik. 

Chociaż sprawozdawczy charakter 
materiału zobowiązuje piszącego do 
wiernego przedstawienia całej uro
czystości, nie" jest w stanie odnoto
wać wszystkich oficjalnych i prywat
nych gratulacji. 

W końcowej części zabrał głos Prof. 
Tyrowicz, pdziękował wszystkim za 
życzenia. Dzisiejszą uroczystość trak
tuje jako okazję dokonania bilansu 
twórczości. Wyraził kontrast między 
radością osobistego przeżycia a tra
giczną sytuacją kraju. Jako historyk 
pisał zawsze z przekonaniem, chociaż 
czasy nie zawsze sprzyjały szczeremu 
wyrażaniu poglądów. Mówił Profesor 
także o swych zamierzeniach badaw
czych, zwłaszcza o ostatnich pracach 
nad kilkusetstronicowym maszynopi
sem wspomnień. Wyraził zobowiąza
nie, że do końca życia będzie służył 
pracy historycznej. 

Trudno przedstawić w krótkim 
sprawozdaniu atmosferę życzliwości, 
uznania, szacunku, jaką otoczyli Ju
bilata zebrani przyjaciele, uczniowie 
i współpracownicy. Wypełniona do 
granic pojemności sala, w okresie 
znamiennych dla naszego życia poli
tycznego wydarzeń świadczyła, że na
wet w tak gorącym okresie prawdzi
we "i trwałe zasługi spotykają się z 
uznaniem. 

Kończąc, można jeszcze życzyć spe
łnienia się dawno wyrażonego przez 
Profesora marzenia, by praktycy 
dziennikarstwa w większym stopniu 
korzystali z dorobku teorii prasozna
wcze j. 

Andrzej Zagrodnik 

Instytut Dziennikarstwa w Belgradzie 
(Zarys działalności) 

Jugosłowiański Instytut Dzienni
karstwa jest najstarszą instytucją 
naukowo-dydaktyczną w dziedzinie 
informacji w Jugosławii. Powołany 
został w 1959 roku przez Związek 
Dziennikarzy Jugosławii, 'Stowarzy
szenie Przedsiębiorstw Prasowych, 
Jugosłowiańskie Radio — Telewizję. 

W ciągu 22 lat istnienia Instytut 
rozwijał trzy podstawowe rodzaje 
działalności: 

— badanie komunikacji masowej 
i dziennikarstwa, 

— kształcenie i doskonalenie zawo
dowe dziennikarzy, 



— wydawanie czasopism, książek 
i in. publikacji z dziedziny komu
nikowania masowego i dziennikar
stwa. 

Działalność naukowo-badawczą 

Od powstania Instytutu zrealizo
wano do dzisiaj około 70 projektów 
naukowo-badawczych. Tematy, obję
tość i cele projektów były bardzo 
różnorodne, od ankiet i analiz jako
ściowych po naukowe i specjalisty
czne uogólnienia, oparte na bada
niach empirycznych. Było to uwa
runkowane tym także, że badania te 
przeprowadzane były dla wielu zle
ceniodawców i odbiorców, m. in.: 
Skupsztina SFRJ, Socjalistyczny 
Związek Ludu Pracującego Jugosła
wii, Jugosłowiańska Izba Gospodar
cza, Związkowy Sekretariat Informa
cji, Zawodowe Stowarzyszenie Insty
tucji i Wydawnictw Prasowych, Ju
gosłowiańskie Radio-Telewizja, Ze
spół Naukowy Republiki Serbii, Se
kretariat Informacji Republiki, Ju
gosłowiańska Armia Ludowa i kilka 
organizacji prasowych. 

Podajemy tu badania realizowane 
w ostatnich tylko 10 latach: 

1969—1972 

1. Krytyka społeczna a środki ma
sowego przekazu (dla Związkowe
go Sekretariatu Informacji, 1969); 

2. Wiedza obywateli o Jugosłowiań
skiej Armii Ludowej i obronie 
narodowej (ankieta dla Jugosło
wiańskiej Armii Ludowej, 1972); 

3. Poinformowanie i informacje 
producentów (dla Jugosłowiań
skiej Izby Gospodarczej, 1969); 

4. Poinformowanie producentów w 
trzech organizacjach pracowni
czych Belgradu (dla Miejskiego 
Zarządu Związku Pracowników 
Przemysłu i Górnictwa); 

5. Rozpowszechnianie środków ko
munikowania masowego w Jugo
sławii (dla Związkowego Sekre
tariatu Informacji, Zawodowego 
Stowarzyszenia Jugosłowiańskich 
Wydawnictw Prasowych, Nowości 
Filmowych i R T V Belgrad, 1969); 

6. Warunki życia i pracy dziennika
rzy jugosłowiańskich (analiza 
przy współpracy ze Związkiem 
Dziennikarzy Jugosławii, 1970); 

7. Rozpowszechnianie i kolportaż 
prasy w Jugosławii (dla Związ

kowego Sekretariatu Informacji 
i Zawodowego Stowarzyszenia 
Jugosłowiańskich Wydawnictw 
Prasowych, 1969); 

8. Rozpowszechnienie środków ma
sowej komunikacji w Jugosławii 
(dla związkowego Sekretariatu 
Informacji i Stowarzyszenia Za
wodowego Jugosłowiańskich Wy
dawnictw Prasowych, 1972); 

9. Środki informacji a urzeczywist
nianie zasady jawności pracy 
(dla Związkowego Sekretariatu 
Informacji i Stowarzyszenia Za
wodowego Jugosłowiańskich Wy
dawnictw Prasowych, 1969); 

10. Struktura i funkcja informowa
nia o komunie (podstawowa jed
nostka samorządowa w Jugosła
wii) w Suboticy (dla Konferen
cji Socjalistycznego Związku L u 
du Pracującego Suboticy, 1972). 

1973—1974 
1. Bibliografia radia i T V (dla 

JRTV, 1974); 
2. Bibliografia stacji radiowych 

i Radia w okresie walki narodo
wowyzwoleńczej (dla JRTV, 

' 1974); 
3. Komunikowanie a podejmowanie 

decyzji (badania przeprowadzone 
przy współpracy ze Szkołą Ko
munikowania Masowego w Seat
tle, USA; finansowane przez 
Związkowy Zarząd międzynaro
dowej współpracy naukowej, kul
turalnej i technicznej Jugosławii 
i Fundację Narodową USA, 
1970—1974); 

4 . Bezpośredni producenci w Bel
gradzie o propozycjach ustawo
wych (ankieta dla Izby Gospodar
czej i Miejskiej Rady Związków 
Zawodowych 1973); 

5. Podstawowe problemy rekon
strukcji systemu informowania w 
SFRP (sprawozdanie — studium 
dla Związkowego Sekretariatu 
Informacji, 1974); 

6. Obecność informacji zagranicz
nych w niektórych pismach ju
gosłowiańskich (dla Związkowego 
Sekretariatu Informacji, 1973). 

1975—1978 
1. Funkcja społeczna, znaczenie 

i rola środków masowego przeka
zu w SR Serbii (dla Zespołu Na
uki Republiki Serbii — wielolet
nie badania w okresie 1976— 
1980); 



2. Efekty oddziaływania informacji 
organów prasowych Skupsztiny 
SFRJ na delegatów (dl-a Skup
sztiny SFRJ, 1976); 

3. Historia dziennikarstwa w Serbii 
do 1941 roku (długotrwałe bada
nia finansowane przez Zespół 
Nauki Republiki Serbii, 1976— 
1980); 

4. System komunikowania masowe
go w SFRJ (dla Związkowego 
Sekretariatu Informacji, 1976/77); 

5. Polityka informowania publiczne
go w Jugosławii (dla UNESCO, 
publikowane w jęz. ang. i franc, 
1976); 

6. Samorządowa rola specjalistyçz-
no-instruktażowego pisma Savre-
mena Praksa („Współczesna prak
tyka") (dla redakcji, 1976); 

7. Środki informacji w tworzeniu 
psychologii społeczeństwa kon
sumpcyjnego (dla Zespołu Nauki 
Republiki Serbii); 

8. Struktura i funkcja systemu in
formacji w SR Serbii (długotrwa
łe badania dla Zespołu Nauki 
Republiki Serbii, zakończone 
w 1976). 

1979—1980 

1. Społeczna funkcja, znaczenie 
i rola środków informacji w SR 
Serbii (dla Zespołu Nauki Repu
bliki Serbii — długotrwałe bada
nia zakończone w 1980 г.); 

2. Środki informacji w tworzeniu 
psychologii społeczeństwa kon
sumpcyjnego (j. w.); 

"3. Informowanie pracowników pań
stwowych o decyzjach Skupszti
ny SFRJ (ankieta dla Skupsztiny 
SFRJ); 

4. Informowanie obywateli za po
mocą reklamy i ogłoszeń (dla 
Skupsztiny SFRJ); 

5. Przekazywanie informacji o de
cyzjach Skupsztiny SFRJ człon
kom organizacji społeczno-poli
tycznych miasta i reprezentan
tom miejscowych związków: sa
morządowych związków zawodo
wych i związków społeczno-poli
tycznych (dla Skupsztdny SFRJ); 

6. Informowanie publiczne przez 
środki masowego przekazu o pra
cy organów i organizacji Repu
bliki (dla Sekretariatu Informa
cji Rep. Serbii). 

Jugosłowiański Instytut Dzienni
karstwa organizował w ostatnich 20 

latach także znaczną ilość zjazdów 
naukowych. Przytaczamy tu tylkc 
niektóre tematy, którymi się one zaj
mowały: 

— prasa, radio i T V w samorządze-
niu; 

— wykorzystywanie informacji pu
blicznych; 

— początki socjalistycznej prasy na 
Bałkanach; 

— słowo pisane Partii; 
— duch Helsinek w środkach maso

wej komunikacji Jugosławii 
i Finlandii (kolokwium w Belgra
dzie w 1976 roku wspólnie z In
stytutem Komunikowania Ma
sowego z Tampere); 

— zarządzanie, samorządność i ucze
stnictwo w instytutach informa
cji na świecie (seminarium 
UNESCO — Belgrad 1977 w Ju
gosłowiańskim Instytucie Dzien
nikarstwa). 

Działalność dydaktyczna 

Instytut zajmuje się kształceniem 
dziennikarzy od 1961 roku. W tym 
okresie do szkoły dziennikarskiej 
i na seminaria uczęszczało przeszło 
5000 słuchaczy. Od 1961 roku do dzi
siaj zorganizowano przeszło 70 kur
sów w szkole (kursy trzymiesięczne, 
sześciomiesięczne, dziewięciomiesię
czne, roczne), które miały prawie 
2500 słuchaczy. Oprócz Belgradu kur
sy organizowane były także w 14 in
nych miastach Jugosławii. Trudno 
jest dokładnie ocenić liczbę aktyw
nych dziś dziennikarzy, którzy prze
szli przez szkolenie Instytutu, ale 
niewątpliwie jest ona duża. Również 
pewna ilość redakcji i instytucji 
wykształcenie swoich kadr wiązała 
z Jugosłowiańskim Instytutem Dzien
nikarstwa. 

Program szkoły obejmuje 200 go-
godzin teoretycznego i praktycznego 
nauczania z 18 przedmiotów, do któ
rych są przygotowane skrypty i in
ne pomoce naukowe. 

Na kursach dziennikarskich Insty
tutu wykłada spora ilość pracowni
ków naukowych, profesorów uni
wersytetu i czynnych dziennikarzy. 

W ramach tej działalności odbyło 
się także 66 seminariów dotyczących 
różnych problemów dziennikarstwa, 
w których uczestniczyło przeszło 
3200 słuchaczy. 



Kształcenie i doskonalenie zawodowe 
zagranicznych dziennikarzy 

Szkolenie to rozpoczęło się w In
stytucie w 1962 rokju z dwudziesto
ma przybyszami z Algerii, Syrii, L i 
bii, Konga. Indii, Indonezji, Sri Lan
ki, Peru, Urugwaju, Meksyku. Czte
rech dziennikarzy z Tanzanii w 1974 
roku uczęszczało na kurs sześciomie
sięczny. 

Od 1977 roku, decyzją Związkowej 
Rady Wykonawczej ta działalność 
Instytutu jest stała. Od tego czasu 
do dzisiaj w Instytucie kształciło się 
134-dziennikarzy z krajów niezaan-
gażowanych i z krajów rozwijają
cych się. 

W 1977 roku na kurs czteromie
sięczny uczęszczało 19 dziennikarzy 
z następujących krajów: Nigerii, 
Bangladeszu, Zambii, Sri Lanki, Ma
li, Sierra Leone, Zielonego Przyląd
ka, Korei, Madagaskaru, Birmy, Ne
palu, Burundi. W drugiej generacji 
1978 r. kurs trzymiesięczny skoń
czyło 31 dziennikarzy z Bostwany, 
Burundi, Gujany, Komorów, Konga, 
Lesotho, Malezji, Mali, Nigerii, So
malii, Wysp Seszelskich, Sudanu, 
Tanzanii, Togo, Ghany, OWP. 

Na podstawie porozumienia C K 
MPA i przedstawicieli КС Związku 
Komunistów Jugosławii , w 1979 ro
ku przyjęto na dziewięciomiesięczny 
kurs z osobnym programem 28 dzien
nikarzy z Angoli. 

W trzeciej generacji, w kursie 
trzymiesięcznym w 1979 roku, uczest
niczyło 32 dziennikarzy z Togo, 
Etiopii, Gwinei Bissau, Rep. Gwinei, 
Nepalu, Bangladeszu, Nigerii, Male
zji. Konga. ZANU. 

W czwartej generacji, w 1981 roku 
było 24 dziennikarzy z Ugandy, Tan
zanii, Etiopii, Sudanu, Nepalu, Sri 
Lanki, Bangladeszu, Nigerii, Lesotho 
i Zimbabwe. 

Od 1970 do 1981 roku odbyło się 
11 miesięcznych seminariów dla 75 
studentów i 11 profesorów Instytutu 
Prasy i Nauki o Informowaniu 
z Tunezji. 

W miesięcznej specjalizacji o osob
nym programie brało udział w 1978 
roku 9 pracowników prasy i organów 
informowania z Iraku. 

Wszystkie te kursy, seminaria 
i specjalizacje organizowane były 
przy współpracy ze Związkiem In
formacji, Jugosłowiańską Wspólnotą 
Międzynarodowej Współpracy Nau
kowej, Kulturalnej i Technicznej 

oraz Funduszem Solidarności Związ
kowej Rady Wykonawczej z Kraja
mi Niezaangażowanymi i Rozwijają
cymi się. 

Działalność wydawnicza 

Instytut opublikował do dziś: 

— 62 badania, 
— 24 książki z dziedziny komuniko

wania masowego, 
— publikacje periodyczne, z których 

wyróżniamy czasopisma Novinar-
stvo („Dziennikarstwo") i Infor-
misanje u Praksi („Informowanie 
w praktyce"). 

W wydawnictwach tych wydruko
wano 908 artykułów, w tym 804 au
torów rodzimych i 104 artykuły au
torów zagranicznych. Oprócz tego, w 
czasopiśmie Informisanje u Praksi 
ukazało się 630 artykułów, jako wy
bór z publikacji o praktyce dzienni
karskiej za granicą. 

Aktywność międzynarodowa 

Od powstania Instytutu do dzisiaj, 
wielkie zainteresowanie jego praca
mi wykazują podobne instytucje Eu
ropy, Azji, Afryki, Ameryki, jak 
również organy większej części kra
jów niezaangażowanych i rozwijają
cych się. W ramach skromnych moż
liwości materialnych, współpraca z 
instytucjami zagranicznymi rozwija 
się w najbardziej elementarnych for
mach: wymiana publikacji, progra
mów nauczania i informacji o pra
cach naukowo-badawczych. 

Od 1976 roku, od kiedy prowadzi 
się ewidencję, Instytut odwiedziło 77 
zagranicznych pracowników nauko
wych, przedstawicieli dyplomatycz
nych z wielu krajów, dyrektorów 
i redaktorów naczelnych radia, te
lewizji, wielu pism i agencji praso
wych, a także dziennikarzy, którzy 
jako goście Związku Dziennikarzy 
Jugosławii przebywali w naszym 
kraju. 

Slobodanka GliSić 

Tłumaczyła 

Elżbieta Pikulicka 



Doroczna konferencja 
Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (IIC) 

(Strasburg, 7—10 września 1981) 

Nigdy jeszcze, w mej pamięci, do
roczne spotkanie Międzynarodowego 
Instytutu Komunikowania nie odby
wało się w tak wygodnych i dogod
nych obradom warunkach. Stras
burg — miasto urocze, bogate, acz 
nie za wielkie. Zbocza Wogezów — 
przepiękne, a okoliczne oberże zdolne 
znaleźć miejsca przy stołach dla 
wszystkich uczestników konferencji 
(ponad 300) wraz z żonami. Wielu 
gościnnych sponsorów, którzy nie 
żałowali pieniędzy na owe alzackie 
obiadki, w końcu miejsce obrad: Pa
łac Europy — nowoczesny kombinat 
konferencyjny, o wielkiej rozmaito
ści pomieszczeń, dysponujący świet
nym zespołem tłumaczy kabinowych. 
Konferencja powinna się udać, a jed
nak... 

Wśród wystawnego przyjęcia 
i francuskiej gościnności członkowie 
Instytutu dowiedzieli się, że ich or
ganizacja przeżywa trudności mate
rialne i że powinna zacząć zarabiać 
na siebie, a przestać być utrzymywa
na przez bogate fundacje popierają
ce naukę i postęp techniczny. Konie
czność zmian była tym dotkliwsza, 
że łączyła się z odejściem z zarzą
dzania Instytutem Edwarda E. P 1 o-
m a n a, jego dyrektora wykonaw
czego, postaci wybitnej, znanego 
prawnika szwedzkiego. Ploman 
wspomoże swymi talentami UNICEF, 
a od stycznia 1982 obejmie stanowi
sko prorektora do spraw nauczania 
w Uniwersytecie Narodów Zjedno
czonych w Tokio. Ploman ma duszę 
optymisty, a jego radość życia' udzie
lała się członkom i urzędnikom In
stytutu. Dziś jakby był potrzebny, 
gdy organizacja ta podejmuje wal
kę o przetrwanie. 

Nie tylko jednak kłopoty mate
rialne Instytutu rzutowały na treść 
strasburskiego spotkania. Można by, 
upraszczając sprawę, powiedzieć, że 
ku czemu się w obradach zwróco
no — to okazywało się tematyką 
pełną problemów trudnych do po
myślnego rozwiązania. Problemy zaś 
występują wszędzie. Zacznijmy więc 
od gospodarzy. Ci najbardziej for
malni sponsorzy Konferencji, wyso

cy urzędnicy Rady Europejskiej, 
mieli, poza słowami powitania, spo
sobność do wyrażenia nadziei, że 
konferencja przyczyni się do wiel
kiego dzieła zaproponowania nowej 
ideologii, która pozwoli zjednoczyć 
Europę wobec nowych trudności 
egzystencjalnych jej mieszkańców 
(E. D a V i g n o n, wiceprezydent 
Komisji Wspólnoty Europejskiej). 
Trudno wierzyć, by ideologia dla 
kryzysem męczonego świata mogła 
być opracowana jako praca zlecona, 
której Instytut chciałby się podjąć. 
Pozostaje zatem życzenie gospodarzy, 
które przyszłość może, choć nie mu
si, spełnić. 

Po wystąpieniu rzeczników zjed
noczonej Europy Zachodniej głos za
brali właśc iwi gospodarze, Francuzi. 
Był to ciąg wystąpień przedstawi
cieli rządowych, agencji, firm tele
komunikacyjnych. Starałem się ro
bić notatki, lecz karta pozostawała 
pusta. Początkowo wini łem za to 
własną nieuwagę, potem francuską 
returykę, w końcu zacząłem odnosić 
wrażenie, że nasi gospodarze nie mo
gą nam niczego konkretnego powie
dzieć. Zdałem sobie sprawę z tego, 
słuchając wystąpienia Jacquesa 
D o n d o u X, dyrektora generalnego 
do spraw Telekomunikacji rządu 
francuskiego, oraz jego odpowiedzi 
na pytania z sali. Pan Dondoux zaj
muje swe stanowisko od niespełna 
miesiąca, reprezentuje rząd socjali
styczny, który dopiero zaczyna for
mułować swą politykę w sprawie te
lekomunikacji. Gdy charakteryzuje 
osiągnięcia w zakresie rozwoju tele
komunikacji we Francji, jest bardzo 
wstrzemięźl iwy. Mało mówi o pro
gramie rozpoczętym z inicjatywy by
łego prezydenta, ograniczając się do 
zwrócenia uwagi na rozbudowę sie
ci telefonicznej we Francji. Pamię
tajmy, że rozwój tej sieci był pod
stawowym warunkiem powodzenia 
dalszych inicjatyw znanych pod naz
wą Télématique. Postęp w telefoni
zacji osiągnięto znaczny — powiada 
socjalistyczny minister •— lecz nadal 
więcej abonentów telefonicznych spo
tykamy w kręgach pracowników 



umysłowych niż robotników — do
daje krytycznie. No cóż, fakt to nie
wątpl iwy, lecz czy w istocie zaska
kujący? — Dokąd zmierza francuska 
telekomunikacja? — pada pytanie 
z sali. — Technikę mamy doskona
łą — powiada minister — lecz nie 
wiemy jeszcze, w jakim kierunku bę
dziemy ją rozwijać. Pewne jest, że 
nie będziemy popierać prywatnych 
sieci telekomunikacyjnych, prowa
dzić jednak winniśmy politykę libe
ralną. Mówca ma nadzieję, że pro
gram Télématique przyczyni się do 
rozwoju oświaty we Francji, być mo
że wprowadzi się w jego systemie 
służbę- tzw. elektronicznej poczty, 
z której korzystać by mogły firmy 
państwowe i prywatne. Na pytanie, 
czy Francja będzie się starać o po
prawę jakości swych programów ra
diowych dla zagranicy — minister 
nie ma odpowiedzi. 

Obserwatorowi dyskusji pierwsze
go dnia wydawać się zaczęło, że od
ważny i z rozmachem wprowadzany 
nowy system telekomunikacyjny na
trafia dziś we Francji na poważne 
przeszkody. W przestronnych kory
tarzach Pałacu Europy działała elek
troniczna służba informacyjna, która 
prezentowała na ekranach monito
rów francuski system wideotekstu — 
Antiope, a w jego ramach specjalne 
dwa programy informacyjne przygo
towane dla uczestników konferencji. 
Przez pierwsze dwa dni urządzenia 
te działały bez zarzutu, informując 
0 tym, co można zobaczyć w kinach 
1 muzeach Strasburga. Trzeciego 
dnia coś się popsuło i od tej pory 
ciekawy gość dowiadywał się, że je
go terminal nie może uzyskać połą
czenia z centralnym komputerem. — 
To dość znamienne — powiedział 
ktoś z uczestników. 

Po pierwszym dniu panowała ra
czej powszechna opinia, że dopiero 
spotkania grup roboczych nadadzą 
spotkaniu bardziej określone oblicze. 
Po części tak się też działo. Spośród 
pięciu ciągów tematycznych wybra
łem grupę poświęconą programom 
dla nowych mediów oraz reakcji 
publiczności na przekaz. 

Czytelnik zapewne pamięta, jak 
w sprawozdaniu z londyńskiej kon
ferencji Instytutu z 1979 roku * syg
nal izowałem upowszechnianie się no
wych mediów, które, zdaniem ich 
rzeczników, w niedalekiej przyszło-

* Zob. ZP 1980 nr 1, S. 162—166. 

ści zrewolucjonizują system komuni
kowania w rozwiniętym świecie. 
Wyrażałem wówczas publicznie wąt 
pliwości, czy wobec narastającego 
kryzysu zarówno nadawcy jak i od
biorcy będą należycie motywowani, 
by z nowego systemu korzystać na 
miarę jego możliwości. 

Powiedziano mi wówczas , że op
tymiści mają rację, ponieważ koszty 
nowych technologii gwałtownie ma
leją, zaś ceny papieru gazetowego 
rosną. W Strasburgu okazało się, że 
jednak mój pesymizm być uzasad
niony. Ani nadawcy nie są przygoto
wani do wykorzystania nowych me
diów, ani odbiorcy do odbioru. Fred 
M. C o h e n (Home Box Office, No
wy Jork) przedstawił sukcesy na 
amerykańskim rynku swego systemu 
płatnej telewizji kablowej, specjali
zującej się w przekazywaniu progra
mów filmowych. Interesująca jest 
argumentacja. Cohen powiada: — 
Przeciętne młode amerykańskie mał 
żeństwo po to, by wybrać się wie
czorem do kina,, musi wydać 38 do
larów (Cohen liczy w tym też kosz
ty benzyny, parkingu, opieki nad 
dzieckiem i coli w kinowym barze), 
gdy za 9,5 dolarów miesięcznie może 
zobaczyć 24 dobre filmy. Przykład 
ten martwi. Zrozumie to każdy, kto 
wie, na czym polega różnica między 
pójściem do kina, a zobaczeniem fil
mu (wielu dyskutantów zdawało się 
o tym nie pamiętać). Na pytanie, czy 
Home Box Office może pochwalić się 
własną inwencją programową, a nie 
tylko przyswojeniem cudzych sukce
sów — Fred Cohen powiada, że na 
to są oni za biedni i za słabi. 

Nowe media nie mają przygotowa
nej własnej oferty programowej — 
oto wniosek jaki wypływa z obrad 
sekcji. A więc kryzys programowy? 
Czy zatem odbiorca, a właśc iwie in
dywidualny użytkownik jest przygo
towany do korzystania z nowych me
diów? Znów powróćmy do konferen
cji londyńskiej z 1979 roku. Tam 
Chosei К a b i r a z Japonii przed
stawił założenia eksperymentu zwa
nego Hi-Ovis, polegającego na tym, 
że w 120 domach jednej z dzielnic 
Osaki zainstalowano, w oparciu 
o światłowody, system komunikacyj
ny typu interaktywnego, pozwalają
cy jego użytkownikom na audiowi
zualne kontaktowanie ze światem 
zewnętrznym i to zarówno z media
mi, urzędami jak i sąsiadami. Liczo
no wówczas na duże zainteresowanie 



tymi urządzeniami. W Strasburgu 
jest znów pan Kabira, który uczci
wie przyznaje, że eksperyment się 
nie powiódł. 1 — Japończycy są bar
dzo wstrzemięźliwi, gdy chodzi o sto
sowanie nowych technologii — po
wiada. — Badania komunikowania 
w Japonii — podaje Kabira — uka
zały, że pierwszym źródłem infor
macji jest dla zwykłego Japończyka 
telewizja, lecz drugie i to wcale nie 
odległe miejsce zajmują rozmowy 
z innymi ludźmi. Zapytany publicz
nie o znaczenie tych danych zwo
lennik nowych mediów Anthony 
S h m i t h, dyrektor Brytyjskiego 
Instytutu Filmowego, ograniczył się 
do zakwestionowania metody badań, 
na które powołał się Japończyk. Sła
ba to obrona. 

Przez ostatnie dwa lata nowe me
dia, mimo że ekonomicznie coraz 
bardziej dostępne, bo taniejące, nie 
odnosiły sukcesów. Skandynawowie 
od kilku lat pracowicie przygotowy
wali się do wprowadzenia wszech-
skandynawskiego systemu telewizji 
satelitarnej Nordsat, dziś wiadomo, 
że projekt ten odrzucono, ogranicza
jąc się do współpracy skandynaw
skiej w zakresie telekomunikacji. 
Przyznano też, że francuski system 
Télématique przeżywa trudności rea
lizacyjne. 

Najczęściej przyczynę tych wszyst
kich kłopotów upatruje się w niedo
statecznym rozwoju programów od
powiednich do techniki nowych me
diów, a także braku środków finan
sowych na rozwój nowych progra
mów. Mamy też i inne wyjaśnienia. 
Profesor Hilde H i m m e l w e i t 
twierdzi, że nowym technologiom 
przeciwdziała w wielu państwach 
wewnętrzny system prawny. Monica 
B o e t h i u s ze Szwecji w bardzo 
interesującym, choć niedostrzeżonym 
przez dyskutantów wystąpieniu pod
czas sesji plenarnej, zwróciła uwagę, 
że poza nielicznymi wyjątkami 
(Szwecja, Kanada) nie ma dziś w 
świecie elektronicznych mediów lo
kalnych. A te, które działają na lo
kalnej bazie, należą w istocie do 
wielkich korporacji, nie zaś do ich 
rzeczywistych użytkowników. By 
niedostatkowi motywacji dla używa
nia nowych mediów przeciwdzia
łać — powiada de M o n t i g n y 
M a r c h a n d z Kanady — trzeba 
dziś zacząć kształcić młodych ludzi 
do właściwego odbioru informacji. 

Do czego zmierza telekomunikacja 
w rozwiniętym świecie? Mało było 
podczas konferencji głosów, które 
zdradzałyby zainteresowanie szerszą 
perspektywą przyszłości. Warto więc 
szczególnie odnotować tekst referatu 
norweskiego socjologa, specjalisty 
długofalowego planowania, Jana 
Henrika N y h e i m a (prywatnie do
dajmy, utalentowanego pianisty jaz
zowego, co ujawniło się podczas 
spotkań towarzyskich). Nyheim pi
sze: 1. Brak ogólnej teorii komuni
kowania nie pozwala nam na szero
kie ujęcie interesujących nas zjawisk 
i właściwe określenie polityki komu
nikowania; 2. Technicznie — zbliża
my się do sytuacji, gdy możliwe bę
dzie zaspokojenie różnych potrzeb 
w zakresie informacji; ekonomicz
nie — zarówno rządy jak i jednost
ki będą dążyć do rozbudowania i po
szerzenia struktur komunikacyjnych, 
lecz coraz trudniej będzie znaleźć na 
ten cel fundusze; politycznie — co
raz trudniej będzie określać, czym 
ma być polityka komunikowania; 
3. Należy spodziewać się powstawa
nia wielkich, zróżnicowanych i po
sługujących się wieloma mediami or
ganizacji dystrybucji i usług, co roz
buduje tak zwany przemysł infor
macyjny; 4. Należy się spodziewać, 
że po okresie kłopotów wynik łych 
z nadmiaru mediów dojdzie do g ło
su dążenie do większej selektywno
ści wśród użytkowników informacji, 
prowadzić to będzie do postępującej 
segmentacji odbiorców; 5. Naleiy 
oczekiwać, że zaczną przeważać sy
stemy: selektywne, nastawione na 
realizacje określonych celów, a tak
że interaktywne (komunikowanie 
dwukierunkowe); 6. Można się oba
wiać, że dążenie do przekazywania 
wszystkiego może sprzyjać domina
cji treści nieistotnych i dzięki temu, 
zwłaszcza w Europie zachodniej, 
zmaleje ilość informacji ważnej 
i trwałej . Lecz można mieć nadzie
ję, że tendencję tę uda się zahamo
wać, a nade wszystko, że nadmiar 
treści banalnych nie zmieni ludzkiej 
potrzeby docierania do informacji 
naprawdę ważnych. Tyle tekst pisa
ny Nyheima. Niestety, podczas pre
zentacji autor zmienił swoje prze
słanie i w efekcie dowiedziel iśmy 
się, że: 1. Potrzeby informacyjne 
uzależnione są od podaży informacji, 
2. Rynek decyduje o odbiorze, 3. 
Media posługujące się drukiem są 
dziś niedoceniane, lecz wytrzymają 



z powodzeniem konkurencję elektro
niki (podczas konferencji wypowia
dano tę myśl niejednokrotnie), 4. Po
lityka komunikowania winna poło
żyć większy nacisk na to, by media 
były społecznie użyteczne. 

Na marginesie debaty nad nowy
mi mediami warto odnotować kilka 
innych zjawisk. Łączą się one z pro
blemem mediów dla rozwoju, będą
cych produktem samych krajów roz
wijających się (czyli stanowiących, 
jak to się dziś mówi, produkcję au
tochtoniczną czy — w angielskim — 
indigenous production). Odnotujmy 
dwa przykłady. Na jednej z grup 
roboczych meksykańska Télévisa 
prezentowała fragmenty swych po
pularnych seriali typu opera mydla
na (nasi „Matysiakowie" to też ope
ra mydlana, twierdzą fachowcy), 
których celem jest wychowanie spo
łeczne ku wartościom zarówno na
rodowym jak i utylitarnym. Pro
gramom tym poświęca się w Meksy
ku studia i traktuje je bardzo po
ważnie, wierząc w ich wychowaw
czy i narodowo integrujący wpływ. 
Jeden z nurtów tych seriali, co war
to wspomnieć, poświęcony jest two
rzeniu swoistej mitologii ludów me
ksykańskich, wywodząc je genetycz
nie od Mojżesza, tak jak kiedyś K a 
dłubek wywodz i ł Polaków od boha
terów wojny trojańskiej. 

Przykład drugi to film indyjski, 
rzadko na tym forum omawiany, 
a jak wiadomo, stanowiący najlicz
niejszą narodową produkcję kinema-
aograficzną, i to w zasadzie skiero
waną r>a rynek wewnętrzny. Z refe
ratu 'Indera K. G u j r a l a wybiera
my kilka charakteryzujących to zja
wisko informacji: 1. Istnieje tak 
zwane „kino mniejszości" lub też 
„nowa fala", produkujące filmy w 
językach regionalnych, mimo konku
rencji f i lmów komercjalnych w ję
zyku hindu; ustabilizowało się, i jak 
się wydaje, wyraża dobrze stan 
świadomości swych odbiorców; 2. W 
1979 r. Indie wyprodukowały 714 
fi lmów fabularnych, nadto rząd pro
dukuje rocznie około 100 f i lmów 
krótkich. Każda kino jest zobowią
zane do wyświet lania rządowych 
kronik filmowych oraz krótkich fil
mów przed filmami fabularnymi; 
3. W Indiach działa tylko około 
10 000 kin, z czego 4000 to kina 
objazdowe; 4. Bilety w kinach są 
drogie, lecz film jest najbardziej po
pularną formą rozrywki. 

Zarówno opery mydlane Televisy 
jak i filmy indyjskie przekazywane 
są przez tradycyjny system komuni
kowania (telewizja, kino); wyrażają 
one treści własne, regionalne, naro
dowe, które być może lepiej przeka
zywałby system lokalny. W rozwi
niętym świecie twierdzi się, że jeżeli 
te nowe media będą w rękach rzecz
ników interesów lokalnych, to system 
ich będzie właściwie funkcjonować. 
Być może więc zastosowanie nowych 
mediów do lokalnej transmisji 
w Trzecim Świecie byłoby sposobno
ścią właściwego użycia tak zwanej 
produkcji autochtonicznej. Dlatego 
Trzeci Świat winien stać się produ
centem mediów nowych, bowiem dro
gi produkt zagraniczny jest w całym 
świeci dystrybuowany centralnie i na 
narodowej bazie. Jak dylemat ten bę
dzie rozwiązany, trudno powiedzieć. 
Niektórzy upatrują szans reformy 
w stałym obniżaniu się cen na nowe 
media. W krajach, gdzie muszą być 
rozwiązane podstawowe problemy 
wyżywienia i produkcji, trudno ocze
kiwać masowego importu taniejącej, 
lecz skomplikowanej i w pewnym 
sensie luksusowej aparatury nowych 
mediów. 

Jerzy Pomorski 

Post scriptum. Sprawy polskie nie 
były przedmiotem obrad, jednak sta
nowi ły częsty temat rozmów kuluaro
wych. Artykuł wyżej podpisanego, 
zamieszczony w numerze 4 pisma In
stytutu, Intermedia (Poland: Com
munication and Renewal), zwolnił go 
od wyjaśnień dotyczących przebiegu 
wypadków między sierpniem 1980 
a marcem 1981. W związku z opatrze
niem przez redakcję artykułu kopią 
pisma Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie, skierowanego do Urzędu 
Celnego, kilka słów wyjaśnienia. Jak 
znającym te problemy wiadomo, eks
pedycja przez polską wyższą uczelnię 
tekstu celem publikacji za granicą 
wymaga oficjalnego powiadomienia 
urzędu celnego, że wysy łany tekst 
,,nie zawiera wiadomości stanowią
cych tajemnicę państwową lub służ
bową, oraz nie narusza przepisów 
o ochronie patentowej". Zgodnie 
z przyjętą procedurą pismo z taką 
formułą dołączane jest do wysy łane
go tekstu, a Urząd Celny po otworze
niu koperty pismo do siebie adreso
wane wyjmuje i tekst przesyła dalej 
do zagranicznego adresata. Bez 



względu na to, co myśl imy o tej for
mie kontroli, Urząd Celny nie tylko 
może. ale musi otwierać cudze listy 
urzędowe, jeżeli nie chce, by pisma 
do niego kierowane nie trafiały do 
zagranicznych adresatów. Niejedno
krotnie zdarzały się wypadki, że obo
wiązku tego zaniedbano i zdziwiony 
redaktor pytał autora, co ma zrobić 
z takim załącznikiem. Podobnie było 
w przypadku wysyłki tego tekstu: 
celnik pisma nie wyjął! Zaś redakcja 
Intermediów kierowana tzw. dzienni
karskim nosem zamieściła faksymile 
listu rektora uczelni do Urzędu Cel
nego, tłumacząc go na angielski, jed

nak — nie wiadomo czemu — bez 
tłumaczenia nagłówka, z czego 
w efekcie mogłoby wynikać, że list 
był skierowany do Redakcji (gdy 
w istocie do Urzędu Celnego). Pisze
my o tym wsystkim, ponieważ wyda
rzenie to wywołało komentarze i py
tania zarówno w Polsce, jak i za gra
nicą. Powtarzamy, że za taką formę 
odpowiadają: stan prawny nakazują
cy otwierać koperty z cudzymi lista
mi, urzędnik celny, który prawa tego 
nie zastosował, redaktor Interme
diów, który pismo drukuje, lecz wa
ha się wyjawić jego prawdziwego 
adresata. 

JP 

O demokratyzacji i dekolonizacji informacji 

W dniach 27—30 października 
1981 w Roztieży k. Kutnej Hory — 
(Czechosłowacja) z inicjatywy Wy
działu Dziennikarskiego Uniwersyte
tu Karola w Pradze i Działu Służby 
Dokumentacyjnej Międzynarodowej 
Organizacji Dziennikarzy odbyło się 
spotkanie — seminarium przedstawi
cieli krajów RWPG na temat: „De
mokratyzacja i dekolonizacja infor
macji i środków masowego oddzia
ływania". Seminarium odbywało się 
pod patronatem Czechosłowackiej Ko
misji UNESCO; uczestniczyli w nim 
badacze środków masowego komuni
kowania i publicyści zajmujący się 
tą problematyką oraz czołowy aktyw 
krajowych komisji UNESCO (szcze
gólnie jej sekcji informacji i środ
ków masowego komunikowania) Bia
łorusi, Bułgarii, Węgier, KRLD, Ku
by, Laosu, Mongolii, Polski (Jadwiga 
Pastecka — przedstawicielka sekcji 
komunikowania masowego Polskiego 
Komitetu ds. UNESCO; red. naczel
ny Widnokręgów — Michał Szulcze-
wski; pracownik naukowy WSNS — 
Andrzej Jacewicz; Sylwester Dziki — 
przedstawiciel Ośrodka Badań Pra
soznawczych), ZSRR, Ukrainy i Cze
chosłowacji. 

Główną ideą spotkania była anali
za podstawowych dokumentów 
UNESCO dot. problematyki środków 
masowego komunikowania z punktu 
widzenia aktualnej polityki krajów 
socjalistycznych — współpracujących 
w ramach RWPG, a także do wypra
cowania jednolitych poglądów w tej 
dziedzinie i sformułowanie pewnych 
propozycji, które z czasem mogą na

brać mocy rezolucji czy postanowień 
sformułowanych przez kraje socjali
styczne na forum ONZ lub UNESCO. 
Cel spotkania był więc ambitny, 
i nikt nie spodziewał się całkowitej 
realizacji założonych celów. 

Wprowadzeniem do dyskusji było 
wystąpienie przedstawiciela Czecho
słowacji Milośa Marko — dyrektora 
Telewizji Słowackiej , przewodniczą
cego Związku Dziennikarzy Słowac
kich; w dalszej kolejności zabierali 
głos przedstawiciele poszczególnych 
grup krajowych (ze strony Polski — 
J. Pastecka). Swobodna dyskusja, nie-
ograniczana limitami czasowymi, po
zwoliła na dogłębne wyjaśnienie po
lityki prasowej poszczególnych kra
jów socjalistycznych w dziedzinie 
międzynarodowej wymiany informa
cji, na formułowanie pewnych zamy
słów natury ideowo-politycznej czy 
wręcz techniczno-organizacyjnej. 

Na kanwie tej dyskusji zrodziły się 
końcowe wnioski, które już dziś mo
gą mieć status (chociaż nieformalny) 
jednolitego stanowiska krajów socja
listycznych wobec najważniejszych 
potrzeb międzynarodowego dzienni
karstwa i wymiany informacji. 
Wnioski te, wraz z wystąpieniami 
dyskutantów (których teksty doręczy
li uczestnikom organizatorzy semina
rium) mogą stać się punktem wyj
ścia do dalszych rozważań nauko
wych i publicystycznych. 

W przyjętych wnioskach czytamy 
m. in.: 

„Patrząc na wyniki spotkania 
w Klein Machnow (1980) oraz rezul-



taty, jakie przyniosły decyzje podjęte 
na X I X koordynacyjnym spotkaniu 
narodowych komisji UNESCO krajów 
socjalistycznych w Suzdalu w 1981, 
uczestnicy spostrzegli, że bratnie kra
je socjalistyczne podejmują systema
tycznie wysi łki zmierzające do demo
kratyzacji i dekolonizacji międzyna
rodowych stosunków w dziedzinie in
formacji i komunikowania. Dzięki 
różnorodnej wspólnej działalności 
krajów socjalistycznych i rozwijają
cych się, osiągnięte zostały liczne po
zytywne wyniki w określeniu pojęcia 
nowego międzynarodowego ładu in
formacyjnego. 

W dyskusji podkreślono wzrastają
cą rolę środków komunikowania ma
sowego w walce o pokój, rozbrojenie 
i międzynarodowe zrozumienie, spo
łeczny i gospodarczy rozwój; udział 
środków komunikowania masowego 
w rozwiązywaniu tych problemów 
jest sprawą naglącą. Walka o nowy 
międzynarodowy ład informacyjny 
jest integralną częścią walki o poko
jowe współistnienie i demokratyzację 
stosunków międzynarodowych opar
tych na zasadach prawa międzynaro
dowego, w szczególności na zasadach 
suwerenności , nieingerencji w sprawy 
wewnętrzne, samookreślenia narodów 
i pokojowej współpracy. Uczestnicy 
zgodzili się również, że Deklaracja 
o środkach komunikowania masowe
go przyjęta na X X Sesji Zgromadze
nia Ogólnego UNESCO w r. 1978 
stwarza mocną podstawę dla wspól
nego działania krajów socjalistycz
nych i rozwijających się w walce 
o ustanowienie nowego międzynaro
dowego ładu informacyjnego. Uczest
nicy zwrócili uwagę na fakt, że de
mokratyzacja i dekolonizacja między
narodowych stosunków w dziedzinie 
informacji, eliminacja imperializmu 
informacyjnego, są ważnym warun
kiem wstępnym dla wykorzystania 
środków komunikowania masowego 
jako skutecznych instrumentów w za
chodzących zmianach społecznych i 
ekonomicznych, jak również w walce 
z wyśc ig iem zbrojeń, kolonializmem, 
neokolonializmem, rasizmem i apar
theidem. 

Uczestnicy zwracają się do Między
narodowej Organizacji Dziennikarzy 
o poparcie i rozpowszechnianie w ich 
działalności wydawniczej i dokumen
tacyjnej poleceń i idei zawartych 
w niniejszym resume. 

Uczestnicy uważają za wskazane, 
aby narodowe komisje UNESCO, 

a w szczególności ich sekcje środków 
masowego komunikowania mogły: 
1. Podjąć kroki zmierzające do po

parcia prac nad opracowaniem 
zasad międzynarodowego ładu in
formacyjnego, uwzględniających 
różne opinie poszczególnych ko
misji. Celem jest określenie, pozy

cji krajów socjalistycznych i po
parcie wys i łków krajów rozwija
jących się, zmierzających do rea
lizacji nowego międzynarodowego 
ładu informacyjnego. 

2. Wymienić uwagi przygotowane 
przez narodowe komisje na temat 
raportu Komisji MacBride'a, za
chęcić do dalszej analizy raportu 
i wykorzystać dyskusję o rapor
cie przeprowadzoną na różnych 
szczeblach międzynarodowych, do 
wyjaśnienia i popularyzowania 
doświadczeń krajów socjalistycz
nych nabytych w, rozwoju syste
mów środków komunikowania 
masowego. 

3. Poświęcić wiele uwagi przygoto
waniu międzynarodowego kon
gresu, który musi być zwołany 
przez UNESCO w 1983 r. z okâ -
zji 5 rocznicy przyjęcia Deklara
cji ŚKM, rozszerzyć zastosowanie 
deklaracji; współpracować z se
kretariatem UNESCO celem prze
prowadzenia 5 regionalnych semi
nariów oraz kongresu. 

4. Rozwijać wspólną strategię dzia
łalności Komitetu Narodów Zjed
noczonych ds. Informacji, biorąc 
pod uwagę centralną rolę 
UNESCO jaką musi ono odgry
wać w walce o nowy międzyna
rodowy ład informacyjny, zapew
nić lepszą współpracę tych dwóch 
międzynarodowych jednostek. 

5. Sprawdzić słuszność sformułowa
nia wspólnego oświadczenia 
państw socjalistycznych na temat 
nowego międzynarodowego ładu 
informacyjnego. 

6. Wzmocnić uczestnictwo i zaanga
żowanie państw socjalistycznych 
w realizowaniu regularnych pro
gramów UNESCO dotyczących 
komunikowania w latach 1981— 
1983, oraz wzmocnić współpracę 
z sekretariatem UNESCO. 

7. Sekcje środków masowego komu
nikowania powinny skoordynować 
swoje prace nad przygotowaniem 
specjalnej sesji Zgromadzenia 
Ogólnego UNESCO w r. 1982, któ
ra ma przyjąć plan na nadcho
dzący okres 1984—1989. 
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8. Poprzeć apel i inne dokumenty 
IX Kongresu Międzynarodowej 
Organizacji Dziennikarzy oraz 
poprzeć ich rozpowszechnianie, 
szczególnie wewnątrz UNESCO. 

9. Rozwinąć współpracę agencji pra
sowych krajów socjalistycznych, 
współpracę agencji prasowych 
krajów socjalistycznych z agen
cjami prasowymi krajów rozwija
jących się, włączając agencje 
informacyjne niezaangażowane, 
agencje lokalne i organizacje. Za
leca się, aby Interwizja dalej 
pogłębiała współpracę z krajami 
rozwijającymi się i zwiększyła 
pomoc dla nich w dziedzinie ra
dia i telewizji. 

10. Popierać wymianę publikacji, 
które poruszają problemy dysku
towane na szczeblu dwustronnym 
i wielostronnym". 

Wreszcie uczestnicy seminarium 
pokreślili konieczność dalszego orga
nizowania tego rodzaju spotkań jak 
seminarium w Roztieźy, gdyż ich re
zultaty są pomocne w gruntownej 
analizie bieżących tendencji zacho
dzących w międzynarodowym komu
nikowaniu, pomagają prowadzić sku
teczną i skoordynowaną działalność 
w zakresie międzynarodowej wymia
ny informacji. 

W trakcie omawianego tu semina
rium w Roztieźy odbyła swe robocze 
posiedzenie Komisja Koordynacyjna 
ośrodków dokumentacyjnych w za
kresie informacji prasoznawcze]) — 
jako organ doradczy służby dokumen-
tacyjno-informacyjnej MOD. W po
siedzeniu uczestniczyli pracownicy 
odpowiedzialni za stan działalności 
dokumentacyjno-informacyjnej Ośrod
ka Naukowobadawczego Związku 
Dziennikarzy Bułgarskich (Sofia), 
Sekcji Dziennikarskiej Uniwersy
tetu Komeńskiego w Bratysła
wie, Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych w Krakowie, Dziennikarskiego 
Instytutu Badawczego w Bratysławie 
(pełniącego jednocześnie funkcję se
kretariatu technicznego tej Komisji), 
Wydziału Dziennikarstwa Uniwersy
tetu Karola w Pradze, Instytutu Kul 
tury w Sofii, Wydziału Dziennikar
stwa w Sofii, Wydziału Dziennikar
stwa im. K. Marksa w Lipsku, Insty
tutu Badań nad Masowym Komuni

kowaniem przy Radiu i T V w Buda
peszcie oraz gospodarze — przedsta
wiciele służby dokumentacyjno-infor
macyjnej MOD. 

Spotkanie miało charakter robo
czy — było próbą oceny działalności 
w 1980 i nakreślenia najogólniej
szych kierunków działania w najbliż
szych latach. Mimo roboczego cha
rakteru występowały również reflek
sje ogólniejsze, wynikające g łównie 
z 15-letniej działalności tego organu 
(inicjatotrem powołania komisji był 
w 1967 r. dr J . Darmo — ówczesny 
dyrektor Dziennikarskiego Instytutu 
Badawczego w Bratysławie). Podkre
ślano z jednej strony, iż jest to naj
starsza i najdłużej działająca impre
za organizacyjno-naukowa', która jest 
forum wymiany doświadczeń praso-
znawców socjalistycznych. Oczywi
ście dominuje tu problematyka doku
mentacyjna; brak zaś imprez w pełni 
naukowych (typu dawnych polsko-
-czechosłowackich sympozjów praso-
znawczych) powoduje, iż często doku
mentaliści pragną brać na warsztat 
zagadnienia ściśle naukowe, ale tu 
najczęściej ponoszą porażki. 

Z drugiej strony zwracano u w a g ę 
na swego rodzaju kryzys, czy też 
„niemoc" tego organu. Podkreślić 
wszakże wypadnie, iż ów kryzys nie 
wyp ływa bynajmniej z jakichś po
ważniejszych powodów merytorycz
nych. Jest on raczej rezultatem tego, 
że -organ ten skupia przedstawicieli 
instytucji o różnym statusie nauko
wym, w których rola i ranga doku
mentacji są różne. Stąd też padł kon
kretny wniosek (z mojej strony), by 
zorganizować w jakimś rozsądnym 
terminie spotkanie dyrektorów (i 
dziekanów) zainteresowanych placó
wek z kierownikami działów doku
mentacji tych instytucji. Na tym spo
tkaniu można by ustalić ogólne ramy 
planu współpracy na okres kilku lat. 
Jeśli niektórych zagadnień nie można 
dziś rowiązywać w skali wielu kra
jów, to można przecież poszukiwać 
form współpracy między dwoma, trze
ma krajami (w ten sposób m. in. pro
wadzimy wspólne studia statystyczno-
-typologiczne nad prasą polską i cze
chosłowacką; V. Holina i S. Dziki). 
Trzeba wreszcie jeszcze raz poważnie 
zastanowić się nad możliwościami 
wydawania bieżących bibliografii 
prac badawczych w poszczególnych 
krajach, a także kontynuowaniem sy
stematycznej wymiany planów ba
dawczych i publikacji. Jeśli te pod-



stawowe cele nie zostaną zrealizowa
ne, to praca komisji zawsze będzie 
kuleć. 

Są jeszcze inne ogólniejsze, a spo
łecznie użyteczne aspekty współpra
cy dokumentalistów krajów socjali
stycznych. Należą do nich m. in. in
formacja o nowościach bibliotecz
nych czy też próba udostępniania in
formacji o zawartości zagranicznych 
czasopism naukowych z zakresu pra
soznawstwa i masowego komuniko
wania. Wiadomo, że tych czasopism 
jest wiele, zaś środki finansowe na 
ich abonowanie przez poszczególne 
instytuty są mocno ograniczone. War
to więc wymienić między sobą infor
macje o systematycznie prenumero
wanych tytułach, a- na życzenie in
stytucji wymieniać odbitki kserogra
ficzne chociażby kart zawierających 
spisy treści, bądź też karty dokumen
tacyjne, zawierające adnotacje wy
branych publikacji. 

Podkreślono dalej, że organ ten 
musi- stale poszukiwać efektywniej
szych sposobów współpracy ze służbą 
dokumentacyjno-informacyjną MOD, 
która już dziś cieszy się dużym au
torytetem międzynarodowym. Uświa 
damiano sobie fakt, iż placówka ta 
staje się coraz istotniejszym elemen
tem w zakresie międzynarodowej 
wymiany informacji, szczególnie fak
tograficznej. O jej realnej efektyw
ności w tym zakresie w dużej mierze 
będzie decydować aktywna i syste
matyczna współpraca poszczególnych 
członków tego organu. 

Wiele uwagi poświęcono też pra
cy krakowskiego CECOM-u (Komi
sja pełni funkcję rady programo
wej — naukowej tego ośrodka doku
mentacyjnego); zwracając uwagę na 
jego wzrastający autorytet w skali 
międzynarodowej podkreślano, iż jest 
to — jak dotąd — jedyne forum, któ
re przyczynia się do upowszechniania 
marksistowsko-leninowskiej wiedzy 
0 środkach masowego komunikowa
nia w całym świecie. Współpracę or
ganu koordynacyjnego z CECOM-em 
oceniono pozytywnie. Cieszy stałe 
1 systematyczne przekazywanie infor
macji o publikacjach; niepokoi zaś 
często sposób wykonywania adnota
cji i selekcji materiału; adnotacje są 
,,mało treściwe". Przypomniano zasa*-
dy sporządzania adnotacji, które ma
ją być obszernymi wyciągami z pu
blikacji (w obj. ok. 1,5 strony znor
malizowanego maszynopisu) i powin
ny zapoznać z wynikami i konklu
zjami autora (streszczać je). Szczegól
nie zaś mają być preferowane te pu
blikacje, które wnoszą istotny wkład 
w rozwój i kształtowanie socjalistycz
nego prasoznawstwa. Przedstawiciel 
CECOM-u zwrócił się z prośbą 
0 przesłanie w ciągu 3 najbliższych 
mies ięcy wszystkich uwag nt. wyko
rzystywania abstraktów CECOM-u 
w praktyce naukowo-badawczej 
1 wszelkich uwag krytycznych, które 
mogłyby się przyczynić do dalszego 
ulepszenia pracy tego ośrodka. 

Sylwester Dziki 

Środki masowego przekazu a porozumienie między narodami 
(Konferencja w Loccum 1—3 XI1981) 

W ramach dyskusyjnych spotkań 
polskich i zachodnioniemieckich po
l ityków, naukowców i publicystów 
odbyła się w pierwszych dniach l i 
stopada 1981 konferencja na temat 
„Środki masowego przekazu a poro
zumienie między narodami". Inicja
tywa powstała podczas spotkania 
przewodniczącego SPD Willy'ego 
Brandta z red. nacz. Polityki, M. F. 
Rakowskim. Przy współpracy Stow. 
Dziennikarzy Polskich, gospodarzem 
i organizatorem była Akademia 
Ewangelicka w Loccum — maleń
kiej miejscowości opodal Hanoweru, 
z nowoczesną siedzibą tuż obok zbu

dowanego w 1163 г. росу ster skiego 
klasztoru. 

O zainteresowaniu obradami 
świadczy lista uczestników z przeszło 
stu nazwiskami. Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich delegowało ja
ko swą reprezentację grupę w skła
dzie: Marian Podkowiński — Perspe
ktywy (przewodniczący), Krzysztof 
Bartnicki — OTV Gdańsk, Regina 
Dach — Gazeta Lubuska, Paweł D u 
biel — Zeszyty Prasoznawcze, Małgo
rzata Dymek-Karpińska — T V War
szawa, Marek Grądzki — PR Poznań, 
Michał Jaranowski — Polityka, Zdzi
sław Kamiński — T V Warszaw-, Sta-



nis ław Krzemiński — T V Warszawa, 
Aleksander Opalski — PR Warszawa, 
Mieczysław Pszon — Tygodnik Pow
szechny, Barbara Reszko — T V War
szawa, Tadeusz Robak — Życie Lite
rackie, Anna Rogozińska — Sztandar 
Młodych, Ignacy Rutkiewicz — Odra, 
Karol Szyndzielorz — Zycie Warsza
wy, Czesława Ziniewicz — PAP. K i l 
kunastu dalszych gości z Polski ucze
stniczyło aktywnie w konferencji, 
a wśród nich Włodzimierz Boro
dziej — Inst. Historii UW, Stanis ław 
Brodzki — Z G SDP, Włodzimierz 
Gierłowski — MSZ, Eugeniusz 
Guz — PAP, Rudolf Hoffmann — In
terpress, Józef Mądry — Uniw. Ślą
ski, poseł Karol Małcużyński — pre
zes ZAIKS, Zbigniew Ramotowski — 
koresp. Życia Warszawy w Bonn, 
prof. Franciszek Ryszka — Inst. Hi 
storii PAN, doc. Jerzy Sułek — am
basada PRL. Obrady prowadził 
sprawnie Hartmut Reichardt, k i erów, 
nik studiów w Akademii Ewangelic
kiej Loccum. 

Dyskutowano w ramach trzech fo
rów tematycznych, poprzedzonych 
s łowem wstępnym prałata Heinza-
-Georga B i n d e r a , pełnomocnika 
Rady Kościołów Ewangelickich 
(EKD). Mówca stwierdził, że kształto
wanie polityki nie należy do zadań 
Kościoła, który jednak daje impulsy 
do podejmowania ważnych proble
m ó w politycznych. Nawiązując do sy
tuacji w Polsce, wskazał na koniecz
ność prawdziwego przekazywania 
w mediach obrazu trudnej codzien
ności. Jako wyraz realizmu uznał 
kontynuację procesu odprężenia. 

Forum I było coświęcone „Norma
lizacji jako zadaniu* polityki". Ze 
strony polskiej dr W. G i e r ł o w s k i 
(MSZ) wskazał, że dziś Polska jest 
w nagłówkach prasy światowej . Wy
darzenia dnia dominują nad analizą 
całościową. Chodzi przede wszystkim 
0 polepszenie jakości i struktury rze
czowej informacji. Poseł do Bundes
tagu Georg S c h l a g a (SPD) przy
pomniał na wstępie plan Rapackiego 
1 ówczesne wobec niego opory. W od
niesieniu do sytuacji bieżącej mówił 
o niezadowoleniu wywołanym wyda
rzeniami u nas, o stabilności będącej 
wspólnym interesem, konieczności 
dalszego odprężenia — wpierw szer
szego, później dopiero bilateralnego. 
Poseł K. M a ł c u ż y ń s k i podkre
ślił aktualną rolę środków masowego 
komunikowania, która wyznacza 
zwielokrotnioną odpowiedzialność 

dziennikarzy. Mówił o rozpalonej 
w Polsce dyskusji na temat wiary
godności prasy, której kryzys wiąże 
się z kryzysem zaufania do władzy. 
Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Philipp von B i s m a r c k (CDU, 
Ziomkostwo Pomorskie) w bardzo 
kontrowersyjnym wystąpieniu uznał, 
iż Rzesza Niemiecka istnieje, odrzucił 
polskie zarzuty pod adresem zachod-
nioniemieckich podręczników szkol
nych, hitlerowski obóz zagłady 
Auschwitz połączył z „wypędzeniem" 
(Vertreibung) Niemców po II wojnie, 
zaś obecne wydarzenia w Polsce — 
z kryzysem ogólnoeuropejskim, w 
konkluzji uznanym za wiodący ku 
pokojowi. Następny mówca, poseł do 
Bundestagu Friedrich W e n d i g 
(FDP) podkreślił rolę, jaką media 
powinny odegrać w zbliżeniu m i ę 
dzynarodowym. Replikując Ph. Bis
marckowi, M. P o d k o w i ń s k i za
pytał: „Gdzie realnie egzystuje Rze
sza i która?" Wskazał na propagan
dową jednostronność i płyciznę „sali 
polskiej" na tzw. „Preussenausstel-
lung" w Berlinie Zach. Problem 
przesiedleń po II wojnie światowej 
ujął w szerszym tle wydarzeń poli-
tyczno-demograficznych owego czasu. 

Forum II „Porozumienie między 
narodami — funkcja mediów ma
sowych" zainaugurował prof. F. R y 
s z k a . W błyskotl iwym wystąpieniu, 
zastrzegając, że nie jest to wyk ład 
czy referat, podjął m. in. takie kwe
stie: Kulturę masową można definio
wać podług kryteriów i lościowych, 
lecz nie jakościowych. Oskarża się 
media o manipulowanie, zwłaszcza 
T V — mimo tego liczby odbiorców 
rosną. Rola T V w kształtowaniu opi
nii publicznej jest decydująca, zaś 
media masowe są kluczem do wła 
dzy politycznej. Na końcu postawił 
retoryczne pytanie, czy media w ogó
le spełniają swe podstawowe za
danie? 

Prof. Hans-Adolf J a c o b s e n , 
przew. Towarzystwa Badań nad Po
kojem i Konfliktami, przedstawił 
wyniki porównawczej analizy wza
jemnego obrazu Polski i RFN w pra
sie obu krajów, m. in. na łamach 
Trybuny Ludu, Życia Warszawy, 
Kultury, Perspektyw, Polityki, Ty
godnika Powszechnego, Nowych Dróg 
oraz Frankfurter Allgemeine, Süd
deutsche Zeitung, Spiegel, Zeit i in. 
Analiza nie wykazała różnic i lościo
wych w proporcji publikacji. Prasie 
polskiej przypisano „sterowaną se-



lekcję". Obraz RFN był ogólnie ujed
nolicony, z lekkimi różnicami w po
szczególnych tytułach; inaczej obraz 
Polski w prasie zachodnioniemiec-
kiej, który uznano za „pluralisty
czny". 

W. B o r o d z i e j poddał ostrej 
krytyce cykliczne publikacje o Pol
sce na łamach magazynów Spiegel 
i Stern z 1981, wykazując mnóstwo 
błędów i fałszów (bez repliki, przy 
obecności przedstawicielki Spiegla). 

Klaus W e h m e i e r (INP Uniw. 
Münster) przedstawił — bogato ilu
strowaną danymi — analizę rokowań 
na temat normalizacji między Polską 
i RFN od stycznia do grudnia 1970 
w sprawozdawczości FAZ, Süd
deutsche Zeitung, WAZ, Spiegla, 
Neue Zürcher Zeitung, Bild, Frank-
jurter Rundschau i Zeit. Po tej pre
lekcji rozpętała się burzliwa dysku
sja między dziennikarzami i bada
czami na „odwieczny" temat prakty
cznej przydatności takich analiz. 

P. D u b i e l nawiązał do wystą
pień prof. Jacobsena i dra Weh-
meiera, przypominając, że o rok 
wcześniej wykonano u nas i opubli
kowano w Zeszytach Prasoznawczych 
na Kongres AIERI w Warszawie po
równawczą analizę obrazu Polski 
i RFN na łamach prasy obu krajów. 
Analiza jednoznacznie wykazała, że 
Trybuna Ludu publikowała więcej 
i szerzej o RFN niż FAZ o Polsce, 
nasza gazeta korzystała z prawie 
4-krotnie liczniejszego zestawu prasy 
zachodnioniemieckiej, zaś obraz Re
publiki Federalnej był rysowany na 
szerszym tle niż obraz Polski w 
dzienniku zachodnioniemieckim — 
sama lista nazw miejscowości wyka
zuje proporcję 3 : 2 na korzyść Try
buny Ludu 1. Następnie scharaktery
zował sondaż dotyczący zachowania 
się prasy w sytuacji konfliktowej2, 
podkreślając, że wówczas prasa so
cjalistyczna (szczególnie polska) eks
ponuje pokój i współistnienie, elimi
nując złowrogi wyraz wojna — któ
ry w prasie zachodniej, także Repu
bliki Federalnej, pojawia się jako 
nieuchronne przeznaczenie i nieod
wracalna konieczność, tak odczuwal
na choćby przez nagromadzenie do
niesień o konfliktach. Brak wcze-

1 Por. Z. L e w a r t o w s k a : Prasowy 
obraz krajów a rzeczywistość. Zeszyty 
Prasoznawcze 1978 nr 4. 
* Por. Z. L e w a r t o w s k a : Prasa w 
momentach natneć. Zeszyty Prasoznawcze 
1980 nr 3. 

śniejszej informacji ze strony orga
nizatorów o konkretnych wystąpie
niach uniemożliwił przedstawienie 
naszej analizy sprzed 10 lat, jak na
sza prasa przedstawiała rokowania 
na temat normalizacji8, a zestawie
nie wyników z danymi dra Weh-
meiera byłoby ciekawe. W końcu zo
stała przedstawiana lista publikacji 
kwartalnika Publizistik z lat 1956— 
1980 o prasie polskiej (4 publikacje, 
objętości 40 stron) i Zeszytów Praso
znawczych o prasie zachodnionie
mieckiej (18 publikacji, objętości 
160 stron). Pozostawiając komentarz 
słuchaczom referent stwierdził, że w 
pismach naukowych nie można się 
posługiwać argumentem w rodzaju 
bariery językowej itp. gdy chodzi 
o ilość i wszechstronność publikacji. 

Nawiązał do tego zamykający tę 
część wystąpień kier. Zakładu Dzien
nikarstwa UŚ . w Katowicach, 
dr J . M ą d r y , stawiając jako g łów
ny problem pytanie: kim są czytel
nicy doniesień międzynarodowych? 
Wszak korespondenci zagraniczni nie 
piszą dla siebie nawzajem, więc war
to tę kwestię poddać naukowym ba
daniom. 

Forum III stanowiła dyskusja pa
nelowa pt. „Zrozumienie przed po
rozumieniem". Otwierając dyskusję, 
H. R e i c h a r d t przypomniał pro
wokację gliwicką Goebbelsa jako kla
syczny, odstraszający przykład pro
pagandowej manipulacji. Kierownik 
berlińskiego studia ZDF, Hanns Wer
ner S c h w a r z e zaproponował od
wrócenie kolejności wiodącej do zro
zumienia: jego zdaniem poznanie 
warunkuje porozumienie, a to z ko
lei — zrozumienie. Günther S c h u 
b e r t , także z ZDF, mówił o swych 
trudnościach przy realizacji materia
łów telewizyjnych w Warszawie-
przed 5 laty. Akcentował różnice w 
pojmowaniu zadań mediów przez 
dziennikarzy zachodnich i krajów 
socjalistycznych. Nawiązując do wy
powiedzi P. Dubiela stwierdził, że 
eksponowanie konfliktów przez me
dia jest oczywistością. E. G u z wy
powiadał się na rzecz konsensu mię
dzy polityką zagraniczną i opinią pu
bliczną. Peter G a t t e r , kilkuletni 
korespondent ARD w Warszawie, 
przedstawił swą rolę „świadka ob
cej polityki wewnętrznej", przytacza
jąc całą listę czynionych mu utrud-

* Por. P. D u b i e l : Prasa polska o pro
blemach niemieckich. OBP 1970, mnp. 
powiel. 



nień. Kolejni polscy mówcy wyrażali 
m. in. zdziwienie, że „cierpienia mło
dego Gattera w Warszawie" pozwo
li ły mu tam wytrwać 5 lat. 
K. S z y n d z i e l o r z mówił też 
o mającej u nas miejsce rewolucji 
w środkach komunikowania i wska
zywał na uproszczone sprawozdania 
zachodnioniemieckiej T V z wydarzeń 
w Polsce. M. P o d k o w i ń s k i przy
pomniał swe własne niełatwe do
świadczenia korespondenta w Bonn 
na szerszym tle zadań specjalnego 
wysłannika. Z. R a m o t o w s k i 
uważa, iż wszyscy korespondenci 
podlegają ograniczeniom, a „wolna 
prasa" jest pojęciem jedynie teore
tycznym. Na pytanie prof. H. A. Ja-
cobsena, czy można tu określić ja
kieś granice, G. S c h u b e r t wyra
ził opinię, że u nas bariery powsta
ją tam, gdzie przekracza się wizeru
nek własny Polaków. S. B r o d z k i 
nawiązał do programu telewizyjnego 
z poprzedniego dnia, gdy do spra
wozdania o Polsce włączono frag
ment sympozjum, wprowadzając na 
salę obrad kamery TV. Przyłączył 
się do wypowiedzi E. Guza, M. Pod-
kowińskiego i K. Szyndzielorza przed 
kamerami, że tak pokazywane spra
wy polskie muszą być całkiem nie
zrozumiałe dla obcokrajowca, w tym 
przypadku telewidza w RFN. „Sam 
nie poznałem kraju, miasta, z któ
rego przybyłem tego dnia rano" — 
stwierdził S. Brodzki. Żywa wypo
wiedź A. O p a l s k i e g o z redakcji 
polonijnej PR na temat m. in. cen
zury i autocenzury kończyła panel. 

Trzydniowa konferencja w Loccum 
była dobrą okazją do lepszego pozna
nia się i otwartej wymiany poglądów 
w szerokim gronie osób uprawiają
cych dziennikarstwo i blisko z nim 
związanych. Za dobrą organizację, 
sprawne przeprowadzenie obrad i go
ścinne przyjęcie uczestnicy z Polski 
podziękowali kierownictwu Akade
mii Ewangelickiej i szczególnie panu 
Hartmutowi Reichardtowi, który to
warzyszył delegacji SDP w dalszej 
parudniowej podróży do Bonn i Ko
lonii. 

W ramach tej wizyty odbyły się 
m. in. spotkania z organizacjami 
dziennikarzy. Deutsche Journalisten-r 
Union jest afiliowana przy ZZ Druck 
und Papier; delegacja SDP spotkała 
się z Zarządem Oddziału w Bonn tuż 
po jego posiedzeniu roboczym. Otrzy
mal iśmy rezolucję, w której ten 
dziennikarski związek zawodowy do

maga się odpowiedniego czasu pro
gramowego w radiu i T V oraz od
powiedniego miejsca w gazetach 
i czasopismach na niecenzurowane 
publikacje związkowe wyrażające 
opinie w sprawach gospodarczych, 
społecznych, oświatowych, w kwes
tiach polityki odprężenia i rozbroje
nia; ustawy o pełnym i równorzęd
nym prawie do współstanowienia; 
prawa odwoływania nieudolnych kie
rownictw. Następnego dnia spotka
l iśmy się z działaczami Deutscher 
Journalisten-Verband (charakterem 
najbliższy SDP). Powitał nas prze
wodniczący Christian S c h n e i d e r . 
DJV domaga się aktualnie umowy 
dla wolontariuszy w gazetach co
dziennych, którzy są wykorzystywa
ni jako tania siła robocza przez wy
dawców, natomiast niewystarczająco 
szkoleni do wykonywania zawodu. 
Kilkugodzinne rozmowy w obu 
związkach były bardzo bezpośrednie 
i wszechstronne. 

Cała delegacja odwiedziła redak
cję dziennika Kölner Stadtanzeiger 
i zapoznała się z techniką fotoskładu 
opartego na komputerze Harris. WT 

mniejszych grupach odwiedzono roz
głośnie radiowo-telewizyjne w Bonn 
i tamtejszy oddział tygodnika Die 
Zeit. Powszechnie stwierdzono, że 
wzajemne poznanie i wymiana po
glądów były bardzo pożyteczne dla 
obu stron. 

Ważną częścią wizyty były spot
kania o charakterze politycznym. 
Delegacja uczestniczyła w cotygod
niowej konferencji prasowej rzecz
nika rządu federalnego, została przy
jęta przez wiceprzewodniczącego 
SPD Hansa-Jürgena W i s c h n e w 
s k i e g o , przeprowadziła rozmowy 
w Federalnym Zrzeszeniu Związków 
Pracodawców, bońskim MSZ, i in. 
Część oficjalną zakończyło spotkanie 
w ambasadzie PRL. 

Pan H. Reichardt urozmaicił pobyt 
delegacji autokarowymi wycieczkami 
do Koblencji, w Dolinę Ahru i do 
urzekającej miejscowości Münsterei
fel z wielu świetnie zachowanymi 
domkami-pensjonatami z początku 
XVII w. 

Zamiast podsumowania, nasuwa 
się wniosek: aby przyszłe spotkania 
były jeszcze bardziej pożyteczne, na
leży wcześniej precyzować główne 
tematy wystąpień, co umożliwi kore-
feratowe spojrzenie na jeden pro
blem z dwóch stron. 

Paweł Dubiel 



I N F O R M A C J E Z K R A J U I Z E S W I A T A 

KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 lipca — 31 grudnia 1981 *) 

1 VII — nowe ceny gazet i czasopism 
(zob. 26 V). Prasa podkreśla, iż podwyż
szone ceny nie wpływają na pokupnośc 
gazet oraz że decyzja ta jest podyktowa
na względami ekonomicznymi. Gazeta 
Krakowska (30 VI) zaznacza : „Ta mini
malna podwyżka cen jest konieczna. Dla
czego? Przyjrzyjmy się kosztom produkcji 
jednego ezg. naszej Gazety: papier — 
50 gr, druk — 22 gr, kolportaż — 27 gr; 
pozostałe 20 gr płaci się za delegacje, 
transport, biuletyny. Razem po podlicze
niu 129 gr. Prawdą jest, że ratuje nas 
Biuro Ogłoszeń, wprowadzające do kasy 
Wydawnictwa 16 356 tys. zł w 1980 r. za 
reklamy, nekrologi, ogłoszenia drukowane 
w Gazecie. Ale i tak — przychodzi nam 
to pisać ze wstydem — jesteśmy na defi
cycie. Wnosi on 2 min 718 tys. zł". 

1 VII — w NK ZSL spotkanie poświę
cone kierunkom publicystyki po IV Ple
num NK. Uczestniczyli w nim dziennika
rze zatrudnieni w pismach ZSL oraz pu
blicyści pracujący w radiu, T V i prasie 
warszawskiej. 

2 VII — na zwołanym z inicjatywy POP 
zebraniu Życia Warszawy sformułowano 
stanowisko zespołu wobec zadań i przy
szłości pisma. „Potwierdzamy przyjętą je
sienią 1980 r. i realizowaną pod kier. red. 
J. Wójcika formułę Życia jako gazety 
partnerskiego dialogu władzy i społeczeń
stwa, porozumienia społecznego wszystkich 
sił zaangażowanych w socjalistyczną od
nowę. (...) Chcemy zachować prawo do 
wyrażania własnego stanowiska w najwa
żniejszych dla kraju sprawach, w dalszym 
ciągu przeciwstawiając się wszelkim skraj
nościom. Mamy nadzieję, że te zasady bę
dą uszanowane i podtrzymane w dalszej 
naszej działalności" (Zycie Warszawy, nr 
153). 

2—3 V i i — obrady Sejmu. W dyskusji 
m. in. posłanka K. Marszałek-Młyńczyk 
mówiła o zagrożeniach dla kultury naro
dowej, wynikających ze skromnych środ
ków finansowych. Tekst wystąpienia — 
Zeszyty Prasoznawcze, 1981 nr 3. 

3 VII — w Białymstoku z inicjatywy 
K U PZPR Politechniki i POP Gazety 
Współczesnej — seminarium nt. stanu 
i powinności prasy partyjnej. Sprawozd.: 

* Wraz z uzupełnieniami za poprzednie 
miesiące 

J. K w a s o w s k i : Trzecie podejście — 
Gazeta Współczesna, nr 137. 

6 VII — Rada Główna NOT na posie
dzeniu sprawozdawczo-wyborczym podjęła 
uchwałę dot. wydawania Przeglądu Tech-
nicznego, którego druk jest wstrzymany 
z braku papieru. 

6 VII — z zespołem Życia Warszawy 
spotkał się członek BP, sekretarz КС 
PZPR S. Olszowski; w trakcie spotkania 
wręczenie nominacji na stanowisko red. 
naczelnego z. Morawskiemu. 

7 VII — Prezes Rady Ministrów W. Ja
ruzelski powołał wicemin. kultury i sztu
ki W. Loranca na stanowisko przewodni
czącego Komitetu às. Radia i T V ; dotych
czasowy prezes Z. Balicki przeszedł do 
służby dyplomatycznej. 

7 VII — posiedzenie Prezydium CK SD 
poświęcone informacji wewnątrzpartyjnej. 
Zaakceptowano nową formułę biuletynów 
wewnątrzpartyjnych i działu partyjno-sej-
mowego w Kurierze Polskim. Odwołano 
C. Leżeńskiego ze stanowiska red. nacz, 
Kuriera Polskiego. Pełnienie obowiązków 
red. nacz. powierzono R. Ostwowieżowi, 
dotąd z-cy red. nacz. 

9 VII — pod przew. pos. K. Marszałek-
Młyńczyk Sejmowa Komisja Kultury 
i Sztuki rozpatrywała m. in. sprawozdanie 
z wykonania narodowego planu w części 
dot. RSW „Prasa-Książka-Ruch". Głów
nym tematem dyskusji by ły ograniczenia 
w wydawaniu prasy z powodu braku pa
pieru, słabości bazy poligraficznej i tech
nicznej. Cięgle nie rozstrzygnięty zostaje 
problem prenumeraty; podawano też w 
wątpliwość sens wydawania nowych cza
sopism, skoro ogranicza się lub nawet l i
kwiduje już istniejące. 

10 VII — w Toruniu I spotkanie człon
ków Partyjnego Zespołu ds. Informacji. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele Wy
działu Prasy, Radia i TV КС, 4 wyższych 
uczelni (Katowic, Gdańska, Warszawy 
i Torunia), a także niektórych krajowych 
i regionalnych czasopism i dzienników. 
Uwagi dyskutantów postanowiono przeka
zać delegatom na Zjazd celem uwzględ
nienia ich w programie opracowanym na 
tym najwyższym forum partyjnym. Spra
wozdanie: Nowości, nr 135 s. 1, 2. 



10 VII — sejmowa Komisja Kultury 
i Sztuki omawiała wykonanie planu i bud
żetu za rok 1980 Komitetu ds. Radia i TV. 
Głównym tematem były ogromne naduży
cia b. kierownictwa Radiokomitetu. Wice
prezesi Komitetu poinformowali członków 
Komisji o krokach celem wyjścia z kry
zysu. 

13 VII — ukazało się (w wersji skró
conej) Sprawozdanie КС PZPR za okres 
od VIII Zjazdu do IX Nadzwyczajnego 
Zjazdu PZPR. W rozdz. dot. środków ma
sowego przekazu stwierdzono m. in.: „Na 
całokształt działalności partii w środkach 
masowego przekazu istotny wpływ ma 
klimat i sytuacja w środowisku dzienni
karskim. Na jej aktualny kształt wpłynął 
decydująco fakt wieloletnich odstępstw od 
socjalistyczrféj teorii propagandy, a szcze
gólnie uporczywe lansowanie tzw. propa
gandy sukcesu. (...) Instrumentalno-naka-
zowe narzędzia kierowania prasą, radiem 
i TV, stosowane dotychczas przez partię, 
stały się w konkretnej istniejącej sytuacji 
politycznej nieskuteczne. Natomiast próby 
wypracowania nowych narzędzi oddziały
wania, czynione przez Wydział Prasy, Ra
dia i TV КС oraz niektóre instancje wo
jewódzkie nie przynosiły spodziewanych 
efektów. Konsekwencją stało siei znaczne 
rozchwianie poglądów prezentowanych na 
łamach prasy, w audycjach radiowych 
i TV. Pojawiły się także wystąpienia an-
typartyjne i antysocjalistyczne". 

14 VII — w Warszawie rozpoczął obra
dy IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR. Refe
rat КС wygłosił S. Kania; znalazły się 
w nim liczne refleksje o dziennikarstwie. 
„Afirmować i krytykować, inspirować 
i kontrolować, odzwierciedlać opinię pu
bliczną, a zarazem ją kształtować — tak 
widzimy rolę dziennikarstwa w procesach 
odnowy. Z uznaniem odnosimy się do 
wys i łków dziennikarzy, aby ich głos był 
wiarygodny. (...) Partia potwierdza swoje 
prawo do politycznej inspiracji i oceny 
prasy, radia i TV. Jest to jej statutowy 
obowiązek". Wiele miejsca środkom ma
sowego przekazu poświęcono w opubliko
wanym oddzielnie „Sprawozdaniu КС 
PZPR". Nt. dziennikarstwa dyskutowano 
w Zespole IV: Rola prasy, radia i TV 
w pracy ideowo-wychowawczej i propa
gandowej Partii (zespół pracował рой 
przew. red. nacz. Głosu Robotniczego L. 
Włodkowskiego). W 3-dniowej dyskusji 
zabrało głos 29 osób. W polemicznej dys
kusji dominował ton troski o dalszy roz
wój prasy w Polsce: „Prasa musi być 
tym czym powinna być zawsze, a więc 
w myśl leninowskiej zasady kolektywnym 
propagandystą i organizatorem mas, s łu 
żącym partii do przewodzenia w budowie 
socjalizmu" (Trybuna Ludu, nr 168 wyd. 
AAA, s. 3). W związku z powszechnym 
niezadowoleniem ze sposobu przekazywa
nia obrad Zjazdu w TV (emitowanie skró
conych przemówień) zdecydowano od 17 
VII szersze prezentowanie tej problema
tyki. W skład najwyższych władz partyj
nych wybrani zostali ze środowiska dzien
nikarskiego J. Główczyk (Zycie Gospodar
cze; z-ca członka Biura Polit.), M. Ra
kowski (Polityka), D. Horodyński (Kul
tura; Centralna Komisja Rewizyjna). Wie
le kontrowersji wywołało krytyczne wy
stąpienie A. Siwaka nt. wypowiedzi S. 
Bratkowskiego dot. Zjazdu, w którym 
mówca doszukał się — jego zdaniem — 
obraźliwych ocen pod adresem Zjazdu 
i delegatów. Celem wyjaśnienia tych 

spraw powołano specjalną komisję (Try
buna Robotnicza, nr 145; Gazeta Krakow
ska, nr 147).* 

16 VII — przewodniczący CK SD E . 
Kowalczyk uczestniczył w posiedzeniu Ra
dy Nadzorczej Wyd. „Epoka" i zespołu 
CKR ds. Wyd. „Epoka". Red. nacz. „Epo
ki" J. Fajęcki przedstawił informację o 
działalności wydawnictwa i jego perspe
ktywach rozwojowych. 

20 VII — Prezydium ZG Zw. Praw
ników Polskich zanalizowało aktualną 
działalność publicystyczną Prawa i Życia. 

24 VII — otwarte zebranie POP przy 
wrocławskiej Gazecie Robotniczej poświę
cone działalności Gazety po IX Zjeździe 
Partii. Sprawozd. : J . B a r t o s z : Na lewo 
od środka — Gazeta Robotnicza, nr 153. 

29 VII — Trybuna Ludu (nr 175 wyd. 
AAA) opublikowała komunikat GUS o sy
tuacji społeczno-gospodarczej kraju w I 
półroczu 1981. Ilość tytułów gazet i cza
sopism nie uległa zmianie, przy jednocze
snym spadku nakładów. Wydano 1269,4 
min egz. gazet (o 9% mniej, niż w I pół
roczu 1980) i 346,6 min egz. czasopism 
(o 18,3% mniej, niż w I półroczu 1980). 
W dalszym ciągu obserwuje się wzrost 
zasięgu oddziaływania telewizji, liczba 
abonentów TV osiągnęła w I półroczu br. 
8055 tys. i była o l,3°/o większa, niż w I 
półr. 1980. Liczba abonentów radia (8,7 
min) utrzymała się na poziomie sprzed 
roku. 

29 VII — I sekretarz KW PZPR w 
Szczecinie S. Miśkiewicz spotkał się z zes
połem Głosu Szczecińskiego. Mówiono 
o zadaniach prasy partyjnej, która po
winna informować możliwie jak najszerzej 
0 wydarzeniach i jednocześnie komento
wać je zgodnie z linią polityki partii. Te
go samego dnia sekr. KW Z. Pędziński 
spotkał się z członkami ZO SDP. 

30 VII — wręczenie dorocznych nagród 
Przewodniczącego Komitetu ds. Radia 
1 TV za twórczość i działalność radiową 
i TV. Łącznie przyznano 69 nagród, w tym 
57 indywidualnych i 12 zespołowych, które 
otrzymało 111 osób. Jedną z pierwszych 
nagród otrzymał M. J. Kwiatkowski za 
książkę „Tu Polskie Radio Warszawa". 
Sylwetki wybranych laureatów — Ante
na, nr 25. 

30 VII — pierwsze po ośmiu latach 
posiedzenie Komitetu ds. Radia i TV w 
nowym składzie osobowym. Uczestniczyli 
przedstawiciele Ministerstwa Łączności, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Spraw 
Zagranicznych, Kultury i Sztuki, Oświaty 
i Wychowania, Finansów oraz Wydziału 
Prasy, Radia i TV. W skład Komitetu 

* W Centrum Prasowym Zjazdu zostało 
akredytowanych 532 dziennikarzy zagra
nicznych; najwięcej dziennikarzy z kra
jów kapitalistycznych było z USA (39), 
Japonii (34) i W. Brytanii (32) ; z krajów 
socjalistycznych — z NRD (20) i Czecho
słowacji (12). Reporter Expressu Wieczor
nego (nr 140) zanotował: „Umożliwiono 
zagranicznym dziennikarzom ok. 1500 po
łączeń, przy czym średni czas łączności 
wynosił ok. 25 minut. (...) Wśród rekor
dzistów czasu trwania jednego połączenia 
znajduje się dziennikarz RFN — 87 mi
nut i Jugosławii — 66 minut". 



wchodzą też reprezentanci rozgłośni PK 
i ośrodków TV, działów programowych, 
technicznych, ekonomicznych radia i TV, 
organizacji społeczno-politycznych. Szcze
gólny nacisk członkowie Komitetu poło
żyli na funkcję radia i TV w systemie 
społecznego komunikowania. 

31 VII — Sejm uchwalił ustawę o cen
zurze, która została przyjęta niemal jed
nogłośnie (3 głosy wstrzymujące się). 
W dyskusji zabrało głos 8 mówców 
(K. Małcużyński — bez., R. Buchała — 
PZPR, W. Kupiec — ZSL, H. Suchocka — 
SD, J . Stefanowicz — Pax, I. Adamski — 
ZSL, W. Kętrzyński — ChSS, A. Wer
blan — PZPR) ; omówienie wystąpień — 
Trybuna Ludu, nr 178. 

vn — na II Kongresie Towarzystw Re
gionalnych w Nowym Sączu sporo uwagi 
poświęcono problematyce ruchu regional
nego w działalności środków masowego 
przekazu. Spraw.: M. J a w o r s k i : 
Zwierciadło i trybuna — Trybuna Ludu, 
nr 176. 

3 VIII — w przemówieniu na spotka
niu Komitetu Rady Ministrów ds. związ 
k ó w Zaw. i Prezydium K E P NSZZ „Soli
darność" wicepremier M. P. Rakowski 
wiele uwagi poświęcił prasowej polityce 
„Solidarności": „Nie było takiego związku 
zawodowego w Polsce i nie ma takiego 
związku zawodowego na świecie, któremu 
cała prasa poświęcałaby tyle miejsca, 
dzień w dzień. A poza tym, jeżeli przyj
rzeć się historii prasy CRZZ-owskiej, to 
prasa ta powstała mniej więcej w prze
ciągu 10 lat, tu zaś stanowczo się żąda: 
dajcie wszystko od razu, mimo że. nie ma 
papieru, mimo że są kłopoty z drukarnia
mi" (wg Gazety Krakowskiej, nr 157). 

5 VIII — w Centralnej Szkole Aktywu 
ZSMP w Sródborowie przew. ZG ZSMP 
J. Jaskiernia spotkał się z grupą przedsta
wicieli Młodzieżowych Wszechnic Dzienni
karskich i Korespondencyjnego Klubu 
Młodych Pisarzy. Omawiano problemy 
prasy i propagandy adresowanej do mło
dzieży. 

6 VIII — na spotkaniu z I sekr. KZ 
PZPR w Hucie im. Lenina delegat na IX 
Zjazd, b. kierownik Wydziału Prasy, Ra
dia i TV КС J. Klasa wyjaśnił powody 
niewybrania go do КС: „Po pierwsze — 
skreślano przede wszystkim pracowników 
aparatu partyjnego, a ja jako taki by
łem — nie dość tego na liście dodatkowej 
(co też nie pozostało bez znaczenia). Po 
drugie — nie ma potrzeby tego taić — na 
Zjeździe prowadzona była duża kampania 
wymierzona przeciwko Rakowskiemu, Dą
browie, Fiszbachowi, Szumowskiemu 
i mnie. Prowadziły ją Rzeczywistość, Fo
rum Katowickie i inni. Wreszcie skrupiło 
się na mnie i to, że ludzie utożsamiali 
mnie ze środkami masowego przekazu; 
z Gazetą Krakowską z jednej strony, 
z drugiej zaś ze «sztywna telewizja». Więc 
oberwało mi się z dwóch stron. Ale mu
szę się przyznać, że na takie wyniki wy
borów byłem przygotowany. Jak na razie 
nigdzie nie pracuję" (wg Gazety Krakow
skiej, nr 156). 

10 VIII — podczas spotkania aktywu 
partyjnego z Nowej Huty z członkiem 
Biura Polit., sekr. КС H. Kubiakiem padło 
wiele pytań i wątpliwości dot. systemu in
formacji. Komentator Dziennika Polskiego 

odnotował (11 VIII) : „Zakładowe organiza
cje partyjne są stale nie dość informowa
ne — ani kanałami wewnętrznymi, ani 
przez prasę. Najpierw jest informacja 
«Solidarnosci», potem Gazety Krakowskiej * 
(«organu» «Solidarnosci», nie odzwiercie
dlającej prawdy o partii, jątrzącej i kwa
lifikującej się do rozliczenia przez Komi
sję Kontroli Partyjnej), wreszcie — mocno 
spóźniona informacja partyjna — mówio
no". 

11 VIII — w uchwale II Plenum КС 
PZPR czytamy m. in.: „КС zobowiązuje 
organy prasowe partii oraz jej członków 
pracujących w środkach masowej infor
macji, by pryncypialnie i trafnie prezento
wać program działania PZPR, zdobywać 
dlań szerokie poparcie społeczne, zwalczać 
demagogię i wrogą propagandę, demasku
jąc jej autorów." Pełny tekst — Trybuna 
Ludu, nr 188 wyd. AAA. 

13 VIII — pod przewodnictwem członka 
Biura Polit. КС, I sekr. KŁ PZPR, prezy
diów ŁKR i WKKP oraz Wojewódzkiego 
Zespołu Delegatów narada poświęcona ak
tualnym zadaniom Partii. Działalności 
środków masowego komunikowania za
rzucono nieprecyzyjność i nierzetelność 
w informowaniu, brak ofensywności. Dys
kutanci krytykowali dopływ informacji do 
ogniw partii. 

13 VIII — posiedzenie Rady Głównej 
Episkopatu Polski. W komunikacie z po
siedzenia uwagi dot. środków masowego 
komunikowania: „W trudnej sytuacji 
wrażliwość społeczeństwa na słowo prze
kazywane przez środki masowej informa
cji jest szczególna. Kościół od lat prze
strzegał przed manipulowaniem środkami 
społecznego przekazu. Stanowią one bo
wiem własność całego narodu i muszą 
służyć prawdzie wszystkim. Ci, którzy ich 
obecnie używają, powinni się powstrzy
mywać od jątrzenia i drażniącej propa
gandy. Sprawą o doniosłym znaczeniu jest 
udostępnienie radia i TV nowym związ
kom zawodowym, Kościołowi, i wszyst
kim ośrodkom opinii publicznej w Pol
sce." 

19 VIII — prezes Rady Ministrów odwo
łał ze stanowiska prasowego rzecznika 
rządu J. Barecktego, któremu powierzono 
funkcję redaktora naczelnego organizują
cego się organu prasowego rządu — Rze
czypospolitej. Na stanowisko rzecznika 
prasowego rządu powołany został J. Ur
ban. 

25 VIII — w Krakowie spotkanie dele
gatów na IX Zjazd z załogą zakładów 
„Szadkowskiego". W dyskusji liczne uwagi 
nt. Gazety Krakowskiej. Sekr. K K PZPR 
J. Broniek powiedział m. in.: „Gazeta 
odegrała i odgrywa nadal bardzo pozy
tywną rolę integrującą. To nie znaczy, że 
nie popełnia błędów. Czasami nie zgadzam 
się z zespołem, kłócimy się — i docho
dzimy razem do wspólnych racji, a skutki 
po prostu znacie. Czytacie codziennie na 
łamach". 

25 VIII — pierwsza konferencja praso
wa nowego rzecznika prasowego rządu. 
J. Urban oświadczył, że pragnie być po
średnikiem prasy wobec rządu, że stawia 

* Gazeta Krakowska 12 VIH w cyklu „Quo 
vadis, Gazeto" rozpoczęła druk wybranych 
listów czytelników o dzienniku. 



sobie za zadanie doprowadzenie do rzetel
nej reakcji rządu i różnych instytucji na 
krytykę prasową. Nawiązując do obecnego 
napięcia w stosunkach między rządem 
a SDP w związku ze znanym oświadcze
niem pięciu jego kierowniczych działaczy, 
uznał ten stan za incydentalny. Intencją 
rządu nie jest bowiem wojowanie z prasą. 
Władza nie może jednak rezygnować 
z określenia swego stanowiska polityczne
go wobec deklaracji o charakterze poli
tycznym. Ponownie zaakcentował on nie
podważalne prawo rządu do wyrażania 
swego stanowiska, które usiłuje się cza
sem kwestionować. 

25 VIII — I sekretarz КС PZPR S. Ka
nia spotkał s ię z aktywem robotniczym 
poznańskich ZPM „H. Cegielski"; wiele 
uwagi poświęcił środkom masowego komu
nikowania. „Będziemy dążyć do ich do
skonalenia, tak aby informacja w środ
kach masowego przekazu była zawsze 
wiarygodna, ale żeby była również waż
nym narzędziem realizacji polityki służą
cej wyprowadzeniu kraju z kryzysu, s łu
żącej utrwalaniu porozumienia narodowe
go i również — żeby środki masowej in
formacji jeszcze aktywniej niż dziś broni
ły wszystkiego tego, co jest związane 
z interesem socjalizmu. (...) Dominująca 
część ludzi zatrudnionych w prasie, radiu, 
TV to nasi towarzysze. Od nich wymaga
my takiej właśnie linii i nie pozwolimy 
na jakiekolwiek działania, które służyły
by paraliżowaniu środków masowej infor
macji. Mogę oświadczyć, że nie zabraknie 
nam cierpliwości w rozmowach, ale nie 
zabraknie również stanowczości, żeby nie 
dopuścić do zakłócenia czy paraliżowania 
tak ważnego elementu życia kraju, jakim 
jest prasa, radio i TV". Relacje: Trybuna 
Ludu, nr 200 wyd. A A A ; Gazeta Poznań
ska, nr 167. 

28 VIII — na naradzie sekretarzy ds. 
ideologicznych KW, kierownik Wydziału 
Prasy, Radia i TV L. Tokarski omówił 
wnioski wynikające z przebiegu tzw. „dni 
bez prasy" i na tym tle zadania propa
gandy partyjnej. Podkreślano konieczność 
zdecydowanego przeciwstawiania się pró
bom sił ekstremistycznych, dążących do 
uczynienia ze środków masowego przeka
zu pola konfrontacji. 

29 VIII — rozmowy przedstawicieli Ko
mitetu ds. Radia i TV (przewodn. W. Lo
ranc) i K K P NSZZ „Solidarność" (rzecz
nik pras. J. Onyszkiewicz) nt. obsługi ra-
diowo-telewizyjnej I Krajowego Zjazdu 
„Solidarności". W spotkaniu uczestniczył 
reecznik prasowy rządu J . Urban. Ustalo
no, że przed Zjazdem będą przygotowane 
i emitowane (w radiu i tv) dwa programy 
półgodzinne (wypowiedź przewodniczącego 
K K P i innych działaczy związku oraz re
lacja z konferencji prasowej)^ Nadto przed 
I i II turą zjazdu będą się ukazywać krót
kie pozycje informacyjne. W związku 
z rozbieżnościami w sprawie sposobu ob
sługi radiowo-telewiyjnej I Zjazdu posta
nowiono rozmowy kontynuować 31VHI. 
W dniu tym strona rządowa sprecyzowała 
ogólne warunki polityczne niezbędne do 
niezakłóconego relacjonowania obu sesji 
(m. in. przez odwołanie przygotowywa
nych akcji strajkowych w radiu, TV 
i prasie). Przedstawiciele K K P stwierdzili, 
że podjęcie takich zobowiązań przekracza 
ich kompetencje, wobec czego przedsta
wią stanowisko strony rządowej na posie
dzeniu plenarnym KKP. Przedstawiciele 

Komitetu ds. Radia i T V zaproponowali 
ustalenia techniczno-organizacyjne doty
czące obsługi zjazdu; strona związkowa 
wystąpiła z postulatem, by Zjazd relacjo
nowała ekipa RTV składająca się wyłącz
nie z członków „Solidarności". 

31 VIII — iv program PR rozpoczął 
emisję w nowym układzie ramowym. 
Zmiany służą podkreśleniu specyfiki tego 
programu pomyślanego przede wszystkim 
jako zestaw różnorodnych propozycji mu-
zyczno-literackich, co nie oznacza jednak 
jego elitarnego charakteru. 

31 VIII — w związku z zapowiedzianą 
przez Krajową Komisję Koordynacyjną 
NSZZ „Solidarność" Radia i T V oraz 
K K K stacji radiowych I TV akcją prote-
stacyjno-strajkową, rzecznik rządu upo
ważniony został do złożenia oświadcze
nia, w którym „rząd zwraca uwagę na 
niedopuszczalność podejmowania działań 
godzących w system funkcjonowania pań
stwa oraz ład i porządek publiczny. Ko
mitet ds. Radia i T V jest centralnym or
ganem administracji państwowej i wspól
nie z podległym resortowi łączności Zjed
noczeniem Stacji Radiowych i Telewizyj
nych spełnia rolę instytucji wyższej uży
teczności publicznej. Instytucjom tego ro
dzaju przysługuje w każdym systemie 
wzmocniona ochrona. (...) Rząd wyraża 
zaniepokojenie przygotowaniami do nieod
powiedzialnej akcji politycznej wymierzo
nej w podstawowy system komunikowa
nia się władz państwa ze społeczeństwem. 
(...) Polskie Radio i TV wraz z siecią na
dajników wchodzą w skład ogólnego 
systemu łączności sojuszniczej państw — 
stron Układu Warszawskiego. Wszelkie na
ruszenia tego stanu są niedopuszczalne". 

VIII — zebranie organizacji partyjnej 
Słowa Polskiego poświęcone pracy redak
cji po IX Zjeździe Partii. Sporo miejsca 
w dyskusji zajęło kształtowanie profilu 
tzw. gazet czytelnikowskich. Sprawozd. : 
Słowo Polskie, nr 155. 

VIII — w NK SZL spotkanie prezesa 
NK S. Ignara z przewodniczącym Komite
tu ds. Radia i TV W. Lorancem nt. dzia
łalności programowej radia i TV ze szcze
gólnym uwzględnieniem obrazu życia poli
tycznego wsi oraz tematyki społeczno-go
spodarczej. Dokonano ustaleń organizacyj
nych związanych z udziałem przedstawi
cieli NK ZSL w Komitecie ds. Radia i TV 
i jego radzie programowej. 

2—3IX — III Plenum КС PZPR; 
w uchwale m. in. КС zobowiązuje instan
cje partyjne do „inspirowania radia, pra
sy i TV do szerokiego popularyzowania 
i wyjaśniania zagadnień samorządu pra
cowniczego i reformy gospodarczej". 

3IX — przedmiotem obrad Komisji 
Ideologicznej NK ZSL był stan prasy lu
dowej i perspektywy jej rozwoju. Rozpa
trywano także obecność ZSL w systemie 
środków społecznego przekazu, zwłaszcza 
w radiu i TV (zwrócono uwagę na niedo
stateczne uwzględnianie problematyki 
ZSL). Podkreślano wagę odpowiedzialności 
kierownictwa ZSL za prawidłowe działanie 
prasy ludowej, a równocześnie odpowie
dzialność dziennikarzy za kształtowanie 
polityki ZSL. Wskazywano na zarzuty 
zgłoszone pod adresem poszczególnych ty
tułów i postulowano dokonanie meryto
rycznej i politycznej oceny pism ZSL. 



4IX — dyr. generalny w Komitecie ds. 
Radia i T V W. SnarsM z Biura Prasowego 
I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „So
lidarność" otrzymał teleks, iż K K P po
twierdziła stanowisko grupy negocjującej 
nie godząc się na polityczne warunki 
transmisji. Wobec braku propozycji ze 
strony Radiokomitetu biuro prasowe Zjaz
du nie widzi możliwości zawarcia umowy 
na obsługę radiowo-telewizyjną Zjazdu *. 

4 IX — członek Biura Polit., sekretarz 
КС PZPR S. Olszowski uczestniczył 
w spotkaniu z organizacją partyjną wro
cławskiej „Pafawag". Mówiąc o środkach 
masowego przekazu S. Olszowski stwier
dził, że linię partii realizują gazety par
tyjne, a radio i TV również kierują się 
polityką PZPR i rządu. Istnieje wiele ga
zet — prasa stronnictw politycznych, pra
sa katolicka, prasa związków zawodowych, 
które kierują się wskazówkami swych 
władz. Nawiązując do poczynań pewnych 
kół „Solidarności", przypomniał fakty, 
z których wynika, że pod hasłem dostępu 
do środków przekazu mnożą się zabiegi, 
których celem jest wytrącenie spod wpły
wu partii środków masowej informacji. 

6IX — w nrze 36 Przeglądu Technicz
nego list prezesa NOT A . Kopcia do kie
rownika Wydziału Prasy, Radia i TV КС 
PZPR L. Tokarskiego, w którym prosi o 
„zbadanie sprawy i usunięcie przeszkód 
ograniczających dostęp do środków ma
sowego przekazu dla działalności naszego 
środowiska". 

7IX — prasa codzienna poinformowała 
o zakończeniu podstawowych czynności 
śledczych związanych ze sprawą nadużyć 
w Komitecie ds. Radia i TV. Zarzuty sta
wiane 5 g łównym oskrżonym dotyczą rów
nego rodzaju przestępstw — z zagarnię
ciem mienia społecznego o łącznej warto
ści ponad 2 min zł. 

7IX — członek Biura Polit., sekretarz 
КС PZPR S. Olszowski spotkał się z pra
cownikami wojskowej poligrafii i kolpor
tażu wojskowego; wyraził uznanie pra
cownikom wojskowych zakładów graficz
nych, wojskowej drukarni w Łodzi oraz 
centralnego kolportażu wojskowego za 
obywatelską i patriotyczną postawę w rea
lizacji odpowiedzialnych i ważnych dla 
kraju i społeczeństwa zadań wydawni
czych. 

7 IX — z udziałem członka Biura Polit., 
sekretarza КС PZPR S. Olszowskiego i wi
cepremiera M. F. Rakowskiego posiedze
nie Prezydium Komitetu ds. Radia i TV. 
Prezydium podziękowało za pracę w Ko
mitecie dotychczasowemu wiceprzew. 
S. Stefańskiemu w związku z mianowa
niem go podsekretarzem stanu w Mini
sterstwie Kultury i Sztuki oraz wice
przew. J. Grzelakowi w związku z przej
ściem do pracy w aparacie КС PZPR. 

* Red. naczelny naczelnej redakcji dzien
nika TV S. Celichowski poinformował: 
2 IX kierownictwo Komitetu ds. Radia i TV 
zgłosiło do Biura Prasowego I Zjazdu listę 
członków ekipy (10 dziennikarzy, 7 reali
zatorów, 14 operatorów, 2 kierowników 
produkcji oraz kilkudziesięcioosobowy ze
spól techniczny), wśród której zaledwie 
kilka osób nie było członkami „Solidarno
ści". 

I wiceprzew. Komitetu mianowany został 
Andrzej Kurz, dyrektor Wydawnictwa 
Literackiego; wiceprzew. Komitetu spra
wującym kierownictwo programu radiowe
go został Stanisław Celichowski, redaktor 
naczelny Naczelnej Redakcji Dzienników 
TV. 

8IX — prasa codzienna opublikowała 
komunikat Komitetu Rady Ministrów ds. 
Związków Zawód. nt. realizacji porozu
mień społecznych z sierpnia i września 
ub. r. W odniesieniu do prac nad projek
tem ustawy o kontroli prasy, publikacji 
i widowisk stwierdza się, że „przeprowa
dzono szereg dyskusji nad projektem 
ustawy o cenzurze, w wyniku których 
Sejm uchwalił ustawę z mocą obowiązu
jącą od 1X1981. W sprawie korzystania 
ze środków masowego przekazu przez 
związki wyznaniowe w zakresie ich dzia
łalności religijnej : podjęła działalność Ko
misja Wspólna przedstawicieli Rządu 
i Episkopatu; w wyniku jej prac zapew
niono transmisję radiową niedzielnej mszy 
św. oraz transmisję mszy św. dla mary
narzy znajdujących się na morzu. Ze 
wszystkich ważniejszych uroczystości ko
ścielnych oraz ważnych wydarzeń w ży
ciu Kościoła środki masowego przekazu 
przynoszą szerokie relacje *. Odnośnie 
rozszerzenia dostępu środków do doku
mentów opracowywanych przez rząd i or
gany administracyjne: różnorodność my
śli i poglądów oraz sądów znalazła swój 
szeroki wyraz w działalności radia i tele
wizji oraz prasy i wydawnictw. Wzrosła 
samodzielność i inicjatywa poszczególnych 
redakcji i dziennikarzy; systematyczne są 
relacje z obrad organizacji politycznych, 
społecznych i związkowych. Zasadą stały 
się bezpośrednie transmisje telewizyjne 
z sesji Sejmu PRL. Rozszerzono zakres in
formacji rządu i podległych mu organów 
dla prasy. Emitowany jest w TV coty
godniowy «Monitor Rzadowy», w którym 
przedstawiane są najistotniejsze tematy, 
nad którymi pracują organa administra
cji państwowej. Trwają prace nad opra
cowaniem ustawy prasowej, która praw
nie regulować będzie zasady działania 
prasy, radia i TV, a także zasady kontroli 
społecznej nad nimi." 

8IX — tematem posiedzenia Egzekuty
wy KW PZPR w Radomiu działalność 
środków masowego przekazu ze szczegól
nym uwzględnienim prasy lokalnej. 
W mieście i woj. pracuje 35 zawodowych 
dziennikarzy skupionych w Życiu Radom
skim, oddziale Słowa Ludu i Echa Dnia, 
Polskiego Radia oraz w 3 gazetach za
kładowych (Zycie Załogi, Echo Skórza
nych, Energoimpusy) ; pracują tu również 
korespondenci TV, agencji prasowych 
i niektórych gazet centralnych. Wysoko 
oceniono bieżącą pracę szczególnie Słowa 
Ludu, które korzystnie wyróżnia się spo
śród innych tego typu dzienników w kra
ju. Egzekutywa upoważniła sekretarza KW 
do podjęcia usilnych starań o utworzenie 
społeczno-politycznego tygodnika i o zwię
kszenie zasięgu odbioru programu radio-

* Tygodnik Powszechny (nr 40) drukuje 
list zespołu redakcyjnego Jednoty, pisma 
wydawanego przez Kościół Ewangelicko-
-Reformowany, w którym przedstawione 
są — jak dotąd — bezskuteczne starania 
tego związku wyznaniowego o dostęp do' 
środków masowego przekazu. 



•wego emitowanego przez Kielce,, wprowa- i 
dzenia do programu TV wiadomości lo
kalnych województwa radomskiego. 

10IX — na posiedzeniu Sejmowej Ko
misji Spraw Zagr. pos. E . Osmańczyk 
zgłosił protest przeciwko sformułowaniom 
użytym przez J . Urbana w jego stałym 
felietonie w Szpilkach: „Autor użył okre
śleń obraźliwych pod adresem Sejmu, po
słów i mnie osobiście".* Pos. J. Waszczuk 
poinformował jednocześnie, że w sprawie 
felietonu Urbana marszałek Sejmu wysto
sował list protestacyjny na ręce premiera. 
Min. J. Czyrek wyraził ubolewanie, prze
prosił posłów za użyte w inkryminowa
nym tekście sformułowania, które godzą 
w prestiż posłów i najwyższego przedsta
wicielstwa naszego kraju. 

10IX — z inicjatywy K F PZPR Huty. 
im. Lenina w Nowej Hucie otwarte spot
kanie aktywu partyjnego i bezpartyjnego 
z zespołem Gazety Krakowskiej. Sprawozd. : 
H. L a z a r : Zdecydowane poparcie ro
botników HiL dla linii Krakowskiej — 
Gazeta Krakowska, nr 180 s. 1, 4. 

10IX — spotkanie kolegium red., egze
kutywy POP, koła SDP Trybuny Robot
niczej z sekretarzem KW PZPR J . Piszcz
kiem. Omawiano kierunki działania gaze-/ 
ty. W związku z powołaniem dot. red. i 
nacz. TR J . Zielińskiego na stanowisko 
I sekr. K M w Sosnowcu, na red. nacz. 
powołany został dot. z-ca nacz. Stanisław 
Wojtek. 

10 IX — spotkanie dziennikarzy poznań
skich z I sekr. KW PZPR E. Skrzypcza
kiem. Sprawozd. : Glos Wielkopolski, nr 
179. 

10IX — pod przewodnictwem członka 
Biura Pol., sekr. КС PZPR S. Olszow
skiego posiedzenie Komisji Ideologicznej 
КС. Kierownik Wydz. Prasy, Radia i TV 
КС L. Tokarski przedstawił referat o sy
tuacji politycznej w środkach masowego 
przekazu. W dyskusji podkreślano wielką 
rolę informacyjnej działalności środków 
masowego przekazu w rozszerzaniu jaw
ności życia społeczno-politycznego i umac
nianiu demokracji. Wskazywano na obo
wiązki prasy, radia i TV w zwalczaniu 
dezinformacji, tendencyjnego zniekształ
cania zjawisk i faktów, a przede wszyst
kim wszelkich form wrogiej socjalizmowi 
propagandy. Ze szczególnym naciskiem 
podkreślano konieczność stanowczego 
przeciwstawiania się próbom organizowa
nia akcji strajkowych w prasie, radiu 
i TV. Sekretarz КС wskazał, iż za hasłem 
„walki o dostęp do radia i TV" kryje się 
w istocie rzeczy dążenie do zawładnięcia 
państwowym systemem przekazu infor
macji. 

* Dot. sformułowania: „Symbolem tanio
ści czasu jest nasz Sejm dystyngowany, 
gdzie godzinami ciekną popisy oratorskie 
i pieprzenie na tematy dowolne wywodzo
ne od Adama i Ewy" (Szpilki, nr 36). Na 
konferencji prasowej w Urzędzie Rady Mi
nistrów 17 IX f eUetonista-rzecznik prasowy 
stwierdził: „Rzecz jest ubolewania godna, 
bo napisałem to wtedy, gdy jeszcze nie 
byłem rzecznikiem prasowym. Cykl pro-
ducyjny Szpilek przekroczył już mies iąc 
i nadal ukazują się tam felietony nieak
tualne" (wg Kuriera Polskiego, nr 182). 

Il IX — spotkanie kolegium red. i egze
kutywy POP Dziennika Zachodniego z se
kretarzem KW PZPR w Katowicach 
J. Piszczkiem. W trakcie spotkania sekr. 
przekazał list z podziękowaniami za 
25-letnią pracę na stanowisku red. nacz. 
Dziennika, B. Schmidt-KowalsMemu, któ
ry przeszedł na emeryturę; jednocześnie 
wręczono akt nowinacyjny red, nacz. J . 
Durmale, dot. red. nacz. Wieczoru. 

14IX — zebranie środowiska dzienni
karskiego Łodzi poświęcone informacji 
0 sytuacji w środowisku dziennikarskim 
1 środkach masowego przekazu oraz for
mach obrony przed metodami zewnętrz
nego nacisku. 

14IX — z zespołem Chłopskiej Drogi 
(z okazji 35-lecia pisma) spotkał się czło
nek Biura Polit., sekr. КС PZPR S. Ol
szowski. 

14IX — Sekretariat KW PZPR w Leg
nicy spotkał się z przedstawicielami kie
rownictw Gazety Robotniczej, Słowa Pol
skiego, Rozgłośni PR, Konkretów i Nowej 
Miedzi. Podczas spotkania, któremu prze
wodniczył I sekr. KW S. Jasiński wymie
niono poglądy nt. roli i zadań środków 
masowej komunikacji w informowaniu 
i kształtowaniu opinii mieszkańców woje
wództwa. 

14 IX — 108. Konferencja Plenarna Epi
skopatu Polski ogłosiła Głos Biskupów 
Polskich z okazji Światowego Dnia Środ
ków Społecznego Przekazu. W dokumen
cie czytamy m. in. „Środki społecznego 
przekazu z natury swej mają służyć czło
wiekowi i jego wszechstronnemu rozwo
jowi. (...). Unikając jednostronniczości 
i różnego rodzaju przeinaczania informa
cji należy dążyć do rozwoju samodzielno
ści myślenia u odbiorców, pogłębiania ich 
wrażliwości moralnej i budzenia inicjaty
wy. (...) Czytelnicy, słuchacze czy widzo
wie mają także prawo do czynnego korzy
stania ze środków społecznego przekazu, 
do publicznego wypowiadania się. Stwo
rzenie takiej możliwości należy do obo
wiązków redakcji i ośrodków kierujących. 
Może się to dokonywać m. In. na drodze 
odpowiednich ankiet, konkursów itp. Po
budzają one do aktywności, pozwalają na 
ujawnienie się prawdziwej opinii społecz
nej. Należy zaprzestać limitowania nakła
dów i kolportażu krzywdzącego niektóre 
wydawnictwa. Papier należy dzielić spra
wiedliwie i zmniejszać straty wynikające 
z marnotrawstwa." 

15,18 IX — posiedzenie Egzekutywy K K 
PZPR z udziałem sekretarzy KW w Tar
nowie i Nowym Sączu poświęcone ocenie 
Gazety Krakowskiej — jej ideologicznej 
sprawności po IX Nadzwyczajnym Zjeź
dzie Partii. 

17IX — prasa codzienna poinformowa
ła o decyzji GUKPPiW kwestionującej na 
jednej ze stron 25. nru Tygodnika „So
lidarność" publikacje dot. „Posłania 
I Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarnosc* 
do ludzi pracy Europy wsch." oraz dot. 
kierowniczej roli PZPR. GUKPPiW oce
nia te materiały w swoim uzasadnieniu 
jako szkodzące interesom sojuszniczym 
PRL oraz godzące w zasadę kierowniczej 
roli PZPR i zniesławiające demokratycz
nie wybrane jej przedstawicielstwo (wg 
Gazety Krakowskiej, nr 182). Zdaniem red. 



naczelnego tygodnika materiały te nie po
winny być zatrzymane przez cenzurę. Nie 
jest ścisłe sformułowanie komunikatu 
Urzędu Kontroli — oświadczył red. T. Ma
zowiecki — że redakcja postanowiła nie 
drukować bieżącego nru. Redakcja złożyła 
protest w tej sprawie w Urzędzie. 16 IX — 
redakcja w późnych godzinach wieczor
nych przedłożyła GUKPPiW stronę, na 
której, w miejsce zakwestionowanych ma
teriałów, zamieszczono zastępcze. Urząd 
zwolnił tę stronę do druku. 

17 IX — w Stoczni Gdańskiej im. W. Le
nina spotkanie Egzekutywy KZ PZPR 
z Egzekutywą POP i kolegium red. Głosu 
Wybrzeża; wymieniono opinie nt. działal
ności środków masowego przekazu i pro
blemów środowiska dziennikarskiego oraz 
pracy informacyjno-publicystycznej Gło
su. Stwierdzono, że Głos w zwalczaniu ne
gatywnych zjawisk w życiu publicznym 
i egzekwowaniu właściwej reakcji na kry
tykę może liczyć na wsparcie ze strony 
stoczniowej organizacji partyjnej. 

18IX — podczas spotkania gdańskich 
delegatów na IX Zjazd PZPR zgłoszono 
dwa wnioski dot. prasy. Uczestnicy spot
kania domagają się, aby relacje z dysku
sji na plenach КС zamieszczane w Try
bunie Ludu i innych gazetach były zgod
ne z treścią wypowiedzi dyskutantów. 
W drugim wniosku domagają się, aby KW 
PZPR na najbliższym plenum rozpatrzył 
sprawę nadania Głosowi Wybrzeża statusu 
organu prasowego KW PZPR. 

19IX — w Katowicach III Plenum WK 
SD podjęło m. in. uchwałę dot. działań 
informacyjno-propagandowych. Krytycznie 
oceniając propagandowe wykorzystanie 
pozytywnego rezonansu, jaki wywołał Х Ш 
Kongres SD i sposób oraz zakres upo
wszechniania jego dorobku, Plenum okre
śla działania, jakie podejmie WK SD 
w celu rozszerzenia dostępu Stronnictwa 
do środków masowego przekazu. Jednym 
z nich jest dążenie SD do opracowania 
i uchwalenia przez Sejm nowego statusu 
Komitetu ds. Radia i T V umożliwającego 
społeczny nadzór nad jego pracą. Posze
rzeniu informacji wewnątrzpartyjnej słu
żyć będzie Biuletyn Informacyjny woje
wódzkiej organizacji oraz starania o po
wstanie stałej wkładki regionalnej w Ku
rierze Polskim. Plenum postanowiło także 
działać w kierunku utworzenia Klubu Pu
blicystów SD im. P. Dubiela, szerszego 
dostępu do regionalnych środków maso
wego przekazu, zwłaszcza w zakresie pu
blicystyki. 

19IX — na łamach Życia Warszawy 
(nr 218) fragmenty redakcyjnej dyskusji 
nt. wiarygodności środków masowego 
przekazu. 

22 IX — na plenum K K PZPR — zgod
nie z uchwałą Krakowskiej Konferencji 
PZPR — powołano Wydział Informacji 
i Analiz, który zajmować się będzie infor
macją wewnątrzpartyjną, działalnością 
prasy, radia i TV, a także inspirować ba
dania naukowe dla potrzeb partyjnej dzia
łalności. Kierownikiem Wydziału zosta] 
pracownik naukowy i publicysta A. Nar-
towski. 

23IX — w Koszalinie spotkanie Sekre
tariatu KW PZPR z kolegiami red. Głosu 
Pomorza i Rozgłośni PR, a także działa

czami ZO SDP. Przedmiotem dyskusii by
ła sytuacja społeczno-polityczna oraz wy
nikające z niej zadania dla regionalnych 
środków masowego komunikowania. 

25IX — spotkanie aktywu partyjnego 
Widzewa z członkiem Biura Polit. КС 
PZPR A. Siwakiem. W dyskusji liczne 
uwagi o dziennikarstwie. Obszern. spra-
wozd.: J. Indelak: Po prostu Albin Si
wak — Odgłosy nr 40. 

30IX — na łamach Głosu Wybrzeża. (nr 
194) ukazał się redakcyjny komentarz pt. 
„My się brzydzimy taką gazetą"; dot. on 
relacji ze spotkania gdyńskich działaczy 
ruchu robotniczego, na którym przedmio
tem krytycznej oceny był Głos Wybrzeża. 
Komentarz był przedmiotem polemicznej 
dyskusji K M PZPR w Gdyni. 30IX — w 
uchwale czytamy: Plenum K M PZPR uwa
ża, że Głos Wybrzeża nie wypełnia obo
wiązków partyjnej gazety, a zamieszczony 
w nim artykuł «My się brzydzimy taką 
gazeta» jest wymierzony w porządek po
lityczny przyjęty w działaniach Partii po 
IX Zjeździe. Por. Głos Wybrzeża, nr 196. 

30IX — IV Plenum CK SD. W uchwale 
nt. sytuacji politycznej w kraju uwagi 
dotyczące środków masowego przekazu: 
„CK zobowiązuje Prezydium do utworze
nia instytucjonalnych zabezpieczeń czuwa
nia nad interesami Stronnictwa w środ
kach masowego przekazu. CK SD uważa, 
że obiektywizm, rzetelność i rzeczowość 
w przekazywaniu informacji — zarówno 
w polskich, jak zagranicznych środkach 
masowego przekazu — jest jednym 
z czynników mających wpływ na zacho
wanie spokoju społecznego w kraju. Od
grywa on również dużą rolę w kształto
wani więzów przyjaźni między narodami 
państw socjalistycznych" (wg Kuriera 
Polskiego, nr 191 s. 2). 

IX — z inicjatywy Wydziału Prasy, Ra
dia i TV KĆ PZPR w Warszawie odbyło 
się spotkanie dziennikarzy zajmujących się 
problematyką samorządu pracowniczego 
z z-cą członka Biura Polit. КС J. Głów-
czykiem i sekretarzem КС M. Woźnia
kiem. 

IX — w Poznaniu spotkanie kierownic
twa WK SD z Prezydium oddz. poznań
skiego SDP. Stwierdzono, że wszelkie pró
by manipulowania środkami masowego 
przekazu, niezależnie przez kogo były po
dejmowane, są niedopuszczalne. Wszystkie 
partie polityczne, a także stowarzyszenia 
twórcze powinny podjąć energiczne dzia
łania, aby zasadniczym i jedynym kryte
rium publikacji była prawda. WK SD 
pragnie zintensyfikować współpracę z po
znańskimi dziennikarzami, poprzez stały 
kontakt z poszczególnymi redakcjami. 

I X — weszła w życie ustawa o kon
troli publikacji i widowisk, która jest re
alizacją jednego z postulatów zapisanych 
w Porozumieniu Gdańskim z sierpnia 1980. 
Prace nad nią trwały wiele miesięcy; brali 
w nich udział przedstawiciele wielu orga
nizacji, dzięki czemu ustawa, przyjęta przez 
Sejm 31 VII, jest w pełnym tego słowa 
znaczeniu dokumentem społecznym. 

1X — w red. Głosu Wybrzeża wspólne 
zebranie zespołu redakcyjnego, POP i koła 
SDP z udziałem sekr. KW PZPR E. Licz-



narskiego i przewodniczącego Komisji In
formacji i Propagandy KW K. Krakowiaka 
na temat linii propagandowej Głosu Wy
brzeża i g łównych kierunków publicystyki 
gazety po IX Zjeździe Partii. 

2 X — przedstawiciele organizacji spo
łecznych i politycznych działających w 
Polskim Radiu i TV wystosowali list otwa
rty do Sejmu PRL (tekst listu — Tygod
nik „Solidarność" nr 31). 

5—7X — plenarne obrady KD PZPR 
Gdańsk-Sródmieście; w dyskusji wiele 
uwagi zajęła sprawa Głosu Wybrzeża; kry
tyczne głosy znalazły odbicie w projekcie 
uchwały. 

6 X — na łamach prasy codziennej uka
zała się informacja nt. zamierzonych zmian 
w programie telewizyjnym; od 12 X tele
widzowie w całym kraju mieli mieć moż
ność oglądania lokalnych programów in
formacyjnych codziennie o godz. 18.20 w 
programie I. Zamysł ten jednak nie został 
zrealizowany. 

7 X — posiedzenie zespołu ds. ideologii, 
prasy i propagandy CK SD. Zespół za
poznał się z projektem przekształcenia 
Biuletynu Informacyjnego SD w miesięcz
nik teoretyczny, o charakterze powszech
nym, ale w zasadzie przeznaczony dla ak
tywu SD. 

7 X — spotkanie sekretariatu KW PZPR 
w Słupsku z dziennikarzami Zbliżeń, od
działu Głosu pomorza, przedstawicielstwa 
PAP i PR. Wymiana poglądów na rolę i 
zadania prasy i radia w propagowaniu po
lityki partii. 

7 X — tematem posiedzenia Egzekutywy 
lubelskiego KW PZPR była ocena człon
ków partii sprawujących kierownicze fun
kcje w lubelskiej prasie i radiu. Zdaniem 
członków KW Sztandar Ludu nie spełnia 
w pełni różnorodnych oczekiwań nie tylko 
co do szybkiej, obiektywnej informacji, ale 
także komentarzy do niej. Sformułowano 
wniosek o szybkie powołanie rady społecz
nej, jako ciała doradczego redakcji. Suge
rowano również, mimo kłopotów z papie
rem, reaktywowanie popularnych i poży
tecznych dodatków Kuriera Lubelskiego: 
„Konfrontacje" (dod. studencki) i „Na tro
pie" (harcerski). Obszern. sprawozd. — 
Sztandar Ludu nr 200. 

8 X — Gazeta Poznańska (nr 198) opu
blikowała „Program społeczno-gospodarczy 
PZPR w woj. poznańskim. Projekt głów. 
nych kierunków działań na lata 1981—83". 
Z podrozdz. „Rzetelna informacja — wza
jemne zaufanie": „....będziemy przeciw
działać wszelkiemu manipulowaniu infor
macją i wykorzystywaniu jej dla dziele
nia i skłócania różnych grup i środowisk 
społecznych; prasa, radio i tv muszą nas 
łączyć, zbliżać, pozwalać wzajemnie się ro
zumieć. Muszą jednak również umiejętną 
argumentacją demaskować tych, którzy 
żerują na pracy innych, tych, którzy ła 
mią, i nadużywają prawa i tych, którzy 
podkopują nasz system ustrojowy i nasze 
sojusze (...). Szanując autonomię i prawo 
do niezależności opinii dziennikarskiej, bę
dziemy domagać się wysokiej odpowie
dzialności za słowo". 

8 X — tematem posiedzenia Egzekutywy 
elbląskiego KW PZPR była m. in. ocena 

prasy partyjnej ukazującej się w tym wo
jewództwie. (Glos Wybrzeża i Wiadomości 
Elbląskie). Wskazywano na dużą rolę pra
sy partyjnej w kształtowaniu odpowied
nich postaw, w propagowaniu programu 
partii przez prezentację członków partii 
w konkretnym działaniu. 

8 X — na łamach prasy ukazała s ię 
informacja Biura Prasowego Rządu oma
wiająca dostęp NSZZ „Solidarność" do 
środków masowego przekazu. W dokumen
cie tym czytamy m. in.: „Władze państwo
we traktują z całą powagą punkt 3 Po
rozumienia Gdańskiego, który przewidywał 
dostęp związku do środków masowego 
przekazu, ale nie określał, jak wielki ma 
być i jaką formę ma przybrać dostęp «So-
lidarnoścb do tych środków. (...) Dostęp 
«Solidarnoścb do środków masowego prze
kazu jest już obecnie na tyle pokaźny, 
że wręcz nie jest możliwe jego pełne uję
cie statystyczne. Ogólnopolski Tygodnik 
«Solidarnosc» posiada nakład pół miliona 
egz. (3 nry zjazdowe nawet po 1 min 
egz.), a więc więcej , niż jakikolwiek pe
riodyk polityczny w PRL, tyg. Jedność w 
Szczecinie ukazuje się w nakładzie 100 tys. 
egz., Kwadrat — 45 tys., Solidarność Ja
strzębie — 50 tys., Odrodzenie (pismo MKZ 
NSZZ woj. jeleniogórskie) — 100 tys., Sa
morządność — 250 tys. egz., Solidarność — 
Niezależne Słowo (pismo MKZ NSZZ «So-
lidarność w Wałbrzychu) — 10 tys., Soli
darność Ziemi Płockiej — ю tys., Sier
pień — 80 (pismo MKZ NSZZ «Solidar-
ność» w Koszalinie) — 5—8 tys. (...) Oprócz 
tego ukazują się setki tysięcy egzemplarzy 
tzw. biuletynów zakładowych, o nakładzie 
niekiedy większym, niż liczy cała załoga 
zakładu. Np. Wolny Związkowiec — pis
mo «Solidarnoscb Huty Katowice głośne 
z powodu karykatur antyradzieckich dru
kowane jest w 50 tys. egz. W 45 pismach 
(tygodnikach, dwutygodnikach, dekadów-
kach) zakładowych istnieją stałe rubryki 
lub kolumny «Solidarnosci» — ich łączny 
nakład przekracza 230 tys. egz. Stałe ko
lumny posiada również« Solidarność* w 
dwu pismach codziennych — Dzienniku 
Bałtyckim (nakład 90 tys. egz.) i Kurie
rze Lubelskim (nakład 88 tys. egz.). ( .) 
Oddzielnym zagadnieniem jest dostęp do 
radia i tv. Nigdzie i nigdy rząd nie zo
bowiązał się do tworzenia « niezależnej* 
redakcji «SoUdamosci», która stanowiłaby 
telewizję w telewizji na wzór państwa w 
państwie. Byłaby to zgoda na rozbiory te
lewizji. Kierownictwo Radiokomitetu wy
suwało natomiast wiele propozycji kom
promisowych, które przez «Solidarnoś6» 
były odrzucane" (wg Trybuny Ludu nr 

лоб). 

13 X — spotkanie Egzekutywy K Z PZPR 
w Żarz. Portu w Gdańsku z Egzekutywą 
POP i kolegium red. Głosu Wybrzeża. 

14 X — na plenum KW PZPR w Gdań
sku wiele miejsca zajął problem funkcjo
nowania Głosu Wybrzeża. Do spraw Głosu 
powrócono (20 X) na naradzie aktywu par
tyjnego w KW (wg Głosu nr 209). 

15 X — odwołanie dotychczasowego red. 
nacz. Sztandaru Młodych Jacka Nachy ły ; 
powodem — niedopełnienie obowiązków 
służbowych (opublikowanie rozmowy z J . 
Kuroniem — 9—11 X). Na jego miejsce po
wołany został dotychczasowy z-ca Andrzej 
Ziemski. Na konferencji prasowej zespołu 
redakcyjnego (16 X) zapowiedziano rozpo-



czecie akcji protestacyjnej. Rada Oddz. 
Warszawskiego SDP zwróciła się w tej 
sprawie do Rady Państwa, Sejmu PRL, 
wszystkich dziennikarzy, związków zawo
dowych oraz drukarzy. Oświadczenia w 
tej sprawie ogłosiło m. in. wiele orga
nizacji ZSMP (por. Sztandar Młodych nr 
243 s. 1, 5). 

15 X — Prokuratura Generalna złożyła 
w warszawskim Sądzie Wojewódzkim akt 
oskarżenia przeciwko członkom b. kierow
nictwa Komitetu ds. Radia i TV. Począ
tek rozprawy — 14 1 1982 (następnie prze
sunięty na 51). Szczegółowe omówienie 
zarzutów — Trybuna Ludu z 11XI. 

16 X — zespół orzekający CKKP PZPR 
rozpatrzył — w świetle statutu partii — 
działalność S. Bratkowskiego, prezesa SDP. 
S. Bratkowski, pomimo kilkakrotnych 
przyrzeczeń złożenia wyjaśnień dotyczą
cych jego działalności publicznej jako 
członka partii, nie przybył do CKKP, mi
mo trzykrotnego wezwania na posiedzenie 
zespołu orzekającego. Zespół orzekający, 
biorąc pod uwagę: — uprzednią rozmowę 
ostrzegawczą (8IV1981), z której S. Brat
kowski nie wyciągnął żadnych wniosków; 
niechęć S. Bratkowskiego do wyjaśnienia 
statutowym organom partii motywów swe
go postępowania — uznał, iż działalność 
S. Bratkowskiego: utrudnia integrację par
tyjnego środowiska d^emiikarskiego i ca
łej partii wokół realizacji linii IX Zjazdu 
Partii; jest nie do pogodzenia z pkt. 16 
i 37 statutu określającymi obowiązki dzien
nikarzy — członków partii; dezorientuje 
opinię publiczną, ponieważ z jednej strony 
podważa intencje partii i rządu, a z dru
giej pomniejsza zagrożenia wynikające z 
działalności sił antysocjalistycznych. W 
związku z powyższym zespół postanowił 
wydal ić z partii S. Bratkowskiego. Por. 
Zycie Warszawy, nr 245, Gazeta Krakow
ska z 19 X, Dziennik Polski nr 211, 214, 
Kultura nr 45. 

16—18 X — IV Plenum КС PZPR. W re
feracie członka Biura Polit., sekretarza КС 
S. Olszowskiego wiele uwagi poświecono 
tóerowniczej roli partii w prasie, radiu 
i tv: „...Nie będzie zgody na poszerzanie 
w środkach masowej informacji pola dzia
łania przeciwnika politycznego. (...) Speł
niając kierowniczą rolę w stosunku do pra
sy, radia i tv, partia kieruje się uchwalą 
IX Zjazdu PZPR. Opowiedział się on za 
rozszerzeniem jawności życia publicznego, 
za rzetelnym informowaniem społeczeństwa 
0 problemach państwowych i działaniach 
organów władzy, za stwarzaniem warun
ków do funkcjonowania demokratyzacji so
cjalistycznej. (...) Niezbędne jest ukazy
wanie rzeczywistych intencji kryjących się 
za totalną krytyką wszelkich posunięć 
władz. Częściej powinna być podejmowa
na w środkach masowej informacji wal
ka polityczna z wrogami socjalizmu, z 
awanturnictwem politycznym, z próbami 
dyskredytowania partii, osłabiania państwa 
1 jego struktur". 

W podjętej uchwale czytamy m. in.: 
„Ważną bronią partii w walce o socjali
styczną świadomość społeczeństwa są śro
dki informacji i propagandy. Prasę par
tyjną bezwzględnie obowiązywać muszą 
ideowe kryteria marksizmu-leninizmu. КС 
zobowiązuje Biuro Polityczne i Sekreta
riat КС do podjęcia niezbędnych kroków 
dla umocnienia partyjnego kierownictwa 
środkami masowej informacji i propagan
dy. Organizacje partyjne w prasie, radiu, 

tv i wydawnictwach muszą uczynić wszys
tko, by zagwarantować wpływ partii na 
treści informacyjno-propagandowe". 

18 X — Egzekutywa KW PZPR w Po
znaniu zapoznała się z informacją Wydzia
łu Propagandy KW o kadrze dziennikar
skiej woj. poznańskiego. 

19 X — ogłoszony w Gazecie Krakow
skiej „List otwarty do wszystkich człon
ków partii" M. Szumowskiego — wyraża
jący stanowisko autora wobec decyzji o 
usunięciu z Partii prezesa SDP S. Brat
kowskiego — był przedmiotem krytycznej 
oceny Egzekutywy K K PZPR i KW PZPR 
w Nowym Sączu. W oświadczeniu Egzeku
tywy K K czytamy m. in.: „Egzekutywa 
K K uważa za niedopuszczalne wzywanie 
członków partii do określenia swojego sto
sunku do linii porozumienia wg kryterium 
stosunku do S. Bratkowskiego. Niewłaści
wy jest także lekceważący sposób okre
ślania w liście członków zespołu orzeka
jącego demokratycznie wybranego, nieza
wisłego organu jakim jest CKKP. (...) w 
ocenie listu tow. Szumowskiego dokonanej 
przez Egzekutywę uczestniczył autor pu
blikacji wyjaśniając jej rzeczywiste inten
cje i uznał, iż skutki listu zobrazowane 
przez Egzekutywę wybiegły poza intencje 
tekstu". Z oświadczenia nowosądeckiego 
KW: „...Odwołanie się przez red. Szumow
skiego do opinii czytelników Gazety Kra
kowskiej w sprawie wewnątrzpartyjnej jest 
złamaniem dyscypliny obowiązującej wszy
stkich członków PZPR. Dlatego niniejszym 
oświadczeniem przekazujemy nasze stano
wisko КС PZPR i CKKP w celu dokona
nia oceny działalności tow. м . Szumow
skiego jako red. naczelnego Gazety i za
jęcia odpowiedniego stanowiska w tej 
sprawie". 

21X — członek Biura Polit., sekretarz 
КС PZPR S. Olszowski spotkał s ię z Egze
kutywą POP PZPR Sztandaru Młodych. 
Omówiono sytuację w redakcji po odwo
łaniu red. naczelnego, ustalono, że po naj
bliższym posiedzeniu plenarnym КС odbę
dzie się spotkanie S. Olszowskiego z ca
łym zespołem redakcyjnym. 

21X — plenarne posiedzenie C K K P ; 
uczestnicy zapoznali się z udokumentowa
nymi zarzutami, które legły u podstaw de
cyzji zespołu orzekającego CKKP o wy
daleniu z partii S. Bratkowskiego. Obszent 
spraw. — Trybuna Ludu 22 X s. 1, 2. 

21X — z udziałem I sekr. K K PZPR 
K. Dąbrowy i sekr. K K J . Bronka oraz 
sekretarzy KD Śródmieście otwarte zebra
nie partyjne zespołu Gazety Krakowskiej. 
Dziennikarze dyskutowali o swoim miejscu 
w obecnych realiach życia politycznego. 

22 X — na krajowej naradzie aktywu 
ZSL wiele uwagi poświęcono środkom ma
sowego komunikowania. Ostro atakowano 
telewizję za niewystarczające, a często i 
nieprawdziwe prezentowanie problemów 
wsi i ZSL jako partii współrządzącej. Do
magano s ię szerszego udostępnienia pro
gramów tv i radiowych dla działaczy ZSL 
i problemów Stronnictwa. Padło sporo 
uwag krytycznych pod adresem prasy 
ZSL, szczególnie za jej brak śmiałości w 
walce o sprawy wsi i rolnictwa. Poruszając 
problemy prasy ZSL J. Grzybczak poin
formował o krytycznej ocenie tej prasy 
przez Sekretariat NK ZSL oraz o przygo
towaniach do wydawania Gazety Chłop
skiej w Poznaniu i ilustrowanego pisma 



ZSL. Kier. Wydz. Pracy Ideowo-Wycho-
wawczej NK E. Gołębiowski poinformo
wał, iż łączny nakład jednorazowy pism 
ZSL powiększył się do 579 tys. egz.; zwró
cił uwagę na narastającą wśród członków 
ZSL krytyczną opinię o własnej prasie, 
szczególnie o niedostatecznej więzi pism 
ze wsią i działalnością ZSL. Ponieważ 
skromne możliwości kadrowe, techniczne 
i papierowe uniemożliwiają szerszy roz
wój terenowej prasy ZSL, należy popie
rać i rozwijać wydawanie wojewódzkich 
biuletynów, drukowanych przy pomocy 
małej poligrafii. 

23 X — przewodniczący CK SD prof. 
E. Kowalczyk wręczył red. naczelnemu 
Kuriera polskiego Radosławowi Ostrowi-
czowi dokument nominacyjny. 

23 X — przedmiotem posiedzenia Pre
zydium ZG ZPP była ocena działalności 
publicystycznej Prawa i Życia. Zwrócono 
uwagę na konieczność dalszego podejmo
wania problematyki prawa i praworząd
ności, szerszego uwzględniania problema
tyki ZPP; postulowano ponadto zwiększe
nie kręgu autorów pisma. 

26 X — w dyskusji na konferencji par
tyjnej w Uniwersytecie Gdańskim wiele 
miejsca zajęła problematyka środków ma
sowego komunikowania. (Glos Wybrzeża 
nr 213). 

Polityką informacji zajmowali się rów
nież uczestnicy Konferencji Zakł PZPR 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina. (Głos Wy
brzeża nr 212). 

28 X — Na V Plenum КС zatwierdzo
no kierowników wydziałów (ich ilość 
zmniejszono do 15) ; kierownikiem Wydzia
łu Prasy, Radia i TV został Lesław To
karski; nowo utworzonego Wydziału Infor
macji Partyjnej — Jerzy Majka. 

X — redaktorem nacz. Trybuny Ro
botniczej mianowany został Stanisław Woj
tek (dotychczasowy z-ca red. nacz.) ; red. 
naczelnym Dziennika Zachodniego — Ja
nusz Durmała (dot. red. naczelny Wieczo
ru) ; kierownictwo Wieczoru objął Antoni 
Faron (dot. z-ca red. nacz.). 

X — na posiedzeniu Prezydium W RN 
w Gdańsku poświęconym współpracy rad 
narodowych ze środkami masowego prze
kazu padło pod adresem prasy, radia i tv 
wiele krytycznych uwag. Stwierdzano, że 
dziennikarze unikają tematów drażliwych, 
którymi żyje społeczeństwo, a na co dzień 
zajmują się nimi radni różnych szczebli. 
Prezydium WRN zaproponowało redakcjom 
wytypowanie dziennikarzy do stałych kon
taktów z WRN, co pozwoliłoby im podej
mować pewne sprawy z wyprzedzeniem 
(wg Głosu Wybrzeża nr 197). 

2 XI — w КС PZPR narada redakto
rów naczelnych i I sekretarzy POP PZPR 
dzienników partyjnych, agencji, radia i tv 
poświęcona omówieniu zadań stojących 
przed środkami masowego przekazu w 
świetle uchwał TV Plenum КС. Naradzie 
przewodniczył członek Biura Polit., sekre
tarz КС PZPR S. Olszowski; referat wpro
wadzający wygłosu kierownik Wydz. Pra
sy, Radia i TV КС L. Tokarski. 

4X1 — podczas spotkania członka Biu
ra Polit. КС PZPR J . Łabęckiego w stu

denckim klubie dyskusyjnym „Hybrydy" 
dyskusja o roli prasy. (Zycie Warszawy 
nr 259). 

5 XI — posiedzenie Egzekutywy KW 
PZPR w Gdańsku, w którym uczestniczyli 
także redaktorzy naczelni i sekretarze POP 
gdańskich redakcji; omawiano działanie 
prasy, radia i tv w woj. Ustalono, że do 
końca br. przygotowana zostanie wszech
stronna analiza tych problemów. (Dziennik 
Bałtycki nr 220). 

5—15 XI — Dni Prasy Ludowej (zainau
gurowało je posiedzenie rady redakcyjnej 
Wieści w Rzeszowie). Por. kom. J . K . : 
Oczy, serce i ramię Stronnictwa — Zielo
ny Sztandar, 1981 nr 95 s. 1, 2. 

6 XI — otwarte zebranie POP przy red. 
Sztandaru Młodych z udziałem członka 
Biura Polit. КС, sekr. КС PZPR S. Olszow
skiego i kierownika Wydz. Prasy, Radia 
i T V КС L. Tokarskiego. Dyskutowano 
nad rolą organizacji partyjnych w środ
kach masowego przekazu z uwzględnie
niem sytuacji w Sztandarze Młodych, s. 
Olszowski potwierdził, że utrzymana zosta
ła w mocy decyzja o powołaniu na sta
nowisko red. naczelnego A. Ziemskiego. 
Dyskusja ze S*. Olszowskim koncentrowa
ła się wokół trzech najważniejszych spraw;: 
roli organizacji partyjnej w gazecie; kszta
łtu i miejsca środków masowej informacji 
w systemie propagandy i informacji; spo
sobów rozwiązania konfliktu w redakcji 
Sztandaru. Z wypowiedzi S. Olszowskiego: 
„Prowadziliście różne akcje, mogę je zro
zumieć, ale nie budzą one mojego popar
cia. Kwestionuję je. Podobne były próby 
wywołania interpelacji poselskiej. Jeżeli 
tak, to nie jest to zgodne z dobrymi oby
czajami, jest to w końcu sprawa we
wnątrzpartyjna. By ło też spotkanie z dzia
łaczami SDP. Jeden z nich radził wam, 
abyście naszej decyzji nie przyjmowali do 
wiadomości. Ja nie chcę kwalifikować tej 
wypowiedzi, choć jest to w gruncie rzeczy 
nawoływanie do rozbijania porządku, jaki 
panuje w naszym kraju. Proponuję ta
kich wypowiedzi właśnie nie przyjmować 
do wiadomości, zwłaszcza, że pochodzi od 
byłego członka partii. (...) Skierowaliśmy 
na stanowisko waszego szefa tow. ziem
skiego. Apeluję do was, abyście zechcieli 
się wokół niego skupić i w dalszym cią
gu wydawać dobrą gazetę". Por.: Nie 
chcemy być potakiwaczami. Spotkanie ze
społu Sztandaru Młodych ze Stefanem Ol
szowskim — Sztandar Młodych, nr 226. 

6 XI — spotkanie weteranów ruchu ro
botniczego z Egzekutywą KW w Gdańsku 
i członkiem Biura Polit. КС J . Łabęckim; 
wśród wielu tematów dominowała sprawa 
Głosu Wybrzeża. 

6 XI — spotkanie Sekretariatu KW 
PZPR w Nowym Sączu z dziennikarzami 
regionu i Krakowa. 

7 XI — Rada Państwa powołała : Stanis
ława Kosickiego na stanowisko prezesa 
Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Wi
dowisk oraz na stanowiska wiceprezesów 
Tadeusza Ratajskiego (I zastępca prezesa), 
Mariana Andrzejewskiego i Jana Pakułę. 

8 XI — posiedzenie Egzekutywy KW 
PZPR w Elblągu; przedmiotem obrad była 
m. in. ocena prasy partyjnej ukazującej 
się na terenie tego województwa. 



9 XI — w krakowskiej A G H na spotka
niu z aktywem PZPR I sekr. K K PZPR 
K . Dąbrowa wypowiadał się m. in. nt. 
Gazety Krakowskiej: „dobrze służy idei 
społecznego porozumienia, zdobywania dla 
partii społeczeństwa; niedostatecznie służy 
zadaniom konsolidacji partii i odzyskiwa
niu przez nią tożsamości; bardzo słabo, 
tak na zasadzie «przepraszam, że żyję» 
podejmuje polemikę i walkę z politycz
nym przeciwnikiem. Dobra jest w warst
wie informacyjnej, zupełnie nieporadna w 
komentarzu, w prezentowaniu partyjnego 
stanowiska" (wg Gazety Krakowskiej z 
16 XI). 

10 XI — Dzień Prasy i Wydawnictw SD. 
Obszern. sprawozd. — Kurier Polski nr 
220. 

11 XI — podczas narady wojewódzkiego 
aktywu ideologicznego w Legnicy członek 
Biura Polit., sekr. КС PZPR S. Olszow
ski stwierdził, że prasę partyjną bezwzglę
dnie muszą obowiązywać kryteria ideowe 
marksizmu-leninizmu. Organizacje partyjne 
w prasie, radiu i tv muszą uczynić wszyst
ko, aby zapewnić wp ływ partii na treści 
informacyjno-propagandowe. Aktualnie w 
środowisku dziennikarskim istnieje złożona 
sytuacja. Większość dziennikarzy opowiada 
s ię za polityką porozumienia i socjalisty
czną odnową. Ale są siły, które pragną 
środowisko dziennikarskie rozbić. Na py
tanie: Dlaczego „Solidarność" nie ma do
stępu do prasy, radia i tv? — S. Olszow
ski odpowiedział: „...partia nie może w 
tym wypadku ustąpić, gdyż propaganda 
w socjalizmie jest elementem władzy. Jes
teśmy gotowi pisać o «Solidarnosci» dużo, 
nawet w prasie partyjnej, jeżeli będzie 
prowadziła konstruktywną działalność ce
lem wyprowadzenia Polski z kryzysu" (wg 
Trybuny Ludu nr 226). 

12 XI — na spotkaniu aktywu partyj
nego zarządu portu w Gdyni członek Biu
ra Polit. КС PZPR A. Siwak odpowiadał 
na pytania dotyczące jego stosunku do 
prasy i dziennikarzy. Ocenił on pozytyw
nie działalność środków masowego przeka
zu; stwierdził jednak, że ma pretensję do 
niektórych publicystów za brak rzetelnoś
ci, za to, że „wkładali mu w usta zdania, 
których nie powiedział". 

12 XI — w Komitecie ds. Radia i TV 
zakładowa konferencja partyjna z udzia
łem aktywu partyjnego i programowego 
z centrali i terenowych ośrodków radiowo-
telewizyjnych. Tematem konferencji były 
zadania radia i tv w realizacji uchwał IX 
Zjazdu Partii i IV Plenum. 

12 XI — w NK ZSL — z okazji Dni 
Prasy Ludowej — spotkanie dziennikarzy 
i publicystów zajmujących się problematy
ką wsi i rolnictwa z prezesem NK R. Ma
linowskim i członkami kierownictwa NK. 
Omawiając zadania prasy ludowej i pozo
stałych środków masowego przekazu pre
zes NK wskazał na rolę dziennikarzy w 
rozwiązywaniu problemów kraju oraz 
kształtowaniu i urzeczywistnianiu idei 
frontu porozumienia narodowego w celu 
przezwyciężenia kryzysu. Wręczono także 
doroczne nagrody im. T. Nocznickiego. 

15 XI — ITD (nr 46) opublikowało wy
wiad z członkiem Biura Polit. КС PZPR 
J. Łabęckim; liczne refleksje dotyczące 
środków masowego komunikowania. 

16X1 — w Zgierzu dyskusyjne zebranie 
aktywu partyjnego poświęcone Głosowi 
Robotniczemu (Głos Robotniczy nr 232 
s. 4). 

17X1 — i sekr. KW PZPR w Gdańsku 
T. Fiszbach na spotkaniu z aktywem par
tyjnym Stoczni Marynarki Wojennej wy
powiadał się nt. gdańskiego dziennikar
stwa. (Dziennik Bałtycki nr 228). 

18X1 — spotkanie członka Biura Polit. 
КС, sekr. КС PZPR H. Kubiaka z przed
stawicielami prasy kulturalnej i publicy
stami prasy codziennej z całego kraju; 
omawiano rolę i zadania kultury w toczą
cej się konfrontacji ideowej i politycznej. 
Partia oczekuje od dziennikarzy i publi
cystów pomocy w spółtworzeniu polityki 
kulturalnej, liczy na ich ideowość, doś
wiadczenie i znajomość problematyki życia 
kulturalnego. 

18 XI — wspólne posiedzenie dwóch ko
misji problemowych КС PZPR — Komisji 
Ideologicznej oraz Komisji Organów Przed
stawicielskich i samorządu; w trakcie 
obrad Komisji Ideol. rozpatrzono informa
cję prezesa RSW „P-K-R" o akcjach straj
kowych kolporterów prasy; J. Majka prze
dstawił koncepcję pracy i strukturę Wy
działu Informacji КС. Rozpatrzono także 
projekty składów rad redakcyjnych cen
tralnych organów prasowych partii. 

21XI — zebranie POP przy Trybunie 
Ludu poświęcone 1 omówieniu sytuacji w 
kraju oraz zadaniom zespołu redakcyjne
go w świetle ostatnich uchwał partii. Za 
naczelne zadanie propagandy partyjnej i 
naczelne zadanie gazety uznano propago
wanie inicjatywy PZPR w sprawie Frontu 
Porozumienia Narodowego i Współpracy. 
Uznano za konieczne umacnianie na ła
mach gazety nurtu rzetelnej informacji, 
któremu towarzyszyć powinien nurt ko
mentarza wyrażający stanowisko partii. 
Organizacja partyjna uznała potrzebę szer
szego rozwijania publicystyki na tematy 
ideologiczne i społeczne, opartej o doro
bek myśl i marksistowskiej. 

23 XI — Trybuna Opolska (nr 232) pu
blikuje sprawozdanie z plenum KW PZPR. 
W dyskusji liczne refleksje nt. środków 
masowego komunikowania. 

23 XI — spotkanie członka Biura Polit., 
sekretarza КС PZPR S. Olszowskiego z 
kierownictwem ZG ZSMP. Stwierdzono, iż 
jednym z ważniejszych instrumentów w 
działalności tej organizacji są środki ma
sowego przekazu. Szczególną rolę do speł
nienia ma prasa młodzieżowa i redakcje 
młodzieżowe radia i tv. Sformułowano 
wiele krytycznych ocen pod ich adresem, 
zwłaszcza za publikacje o młodzieży i 
adresowane do młodzieży. Odpowiadając 
na zgłoszone propozycje i postulaty S. 
Olszowski podkreślił potrzebę doskonale
nia modelu prasy młodzieżowej. 

23 XI — spotkanie prezesa NK ZSŁ R. 
Malinowskiego z przewodniczącym Komite
tu ds. Radia i T V W. Lorancem nt. pre
zentowania działalności ZSL w środkach 
masowego przekazu. 

25 XI — podczas spotkania z aktywem 
uczelnianym PZPR na UW członek Biura 
Polit., sekr. КС PZPR K. Barcikowski wy-

16 — Zeszyty prasoznawcze 



powiedział się nt. działalności propagando
wej. „Świadom jestem całej niedoskonałoś
ci naszej propagandy. Jej skuteczność nie 
zależy wyłącznie od kierownictwa partii, 
ale także od zaangażowania dziennikarzy 
po naszej stronie. A to pozostawia wiele 
do życzenia". 

27 XI — w krakowskim klubie „Kuźni
ca" T. Hołuj wręczył nagrodę „Kowadło" 
red. naczelnemu Gazety Krakowskiej M. 
Szumowskiemu i kierowanemu przez nie
go zespołowi za krzewienie socjalistycznej 
kultury politycznej i zjednywanie społe
czeństwa dla idei porozumienia narodo
wego. 

27—28 XI — VI Plenum КС PZPR. W 
dyskusji I sekr. KZ w toruńskim „Meri-
notexie" M. Arendt sformułował krytycz
ne uwagi dot. Rzeczywistości. W odpo
wiedzi członek Biura Polit., sekr. КС PZPR 
S. Olszowski powiedział m. in.: „Tygodnik 
ten wychodzi od pół roku. Formuje swoją 
linię redakcyjną w warunkach pogłębiają
cego się w Polsce kryzysu społeczno-gos
podarczego i politycznego, a także w kli
macie zaostrzającej się walki między si
łami socjalizmu a kontrrewolucją. Pow
stał z inicjatywy «Klubu Warszawa 80». 
Powołano go na mocy uchwały Sekreta
riatu КС, a wniosek w tej sprawie przed
stawiłem ja. Rzeczywistość od początku 
włączyła się w nurt walki przeciwko si
łom antysocjalistycznym, kontrrewolucyj
nym i antyradzieckim. Jest bezsporne, że 
tygodnik ten cechuje konsekwencja w wal
ce o utrzymanie i umocnienie socjalizmu 
w Polsce. Czytając wydane na przestrzeni 
pół roku numery muszę podkreślić, iż ty
godnik jasno sprecyzował linię tej walki. 
Tygodnik ma również błędy na swym kon
cie, a w związku z wydrukowaniem frag
mentu listu czytelnika dotyczącego, jak 
można było wnioskować, jednego z człon
ków Biura Politycznego *, red. nacz. tow. 
H. Tycner został ukarany przez CKKP, 
zaś z kierownictwem redakcji były prze
prowadzone odpowiednie rozmowy przez 
Wydział Prasy i przeze mnie osobiście" **. 
Powołano rady redakcyjne pism, będą
cych oficjalnymi organami КС (skład Ra
dy Redakcyjnej Trybuny Ludu — zob. 
Trybuna Ludu 1 Х П ) . 

XI — we wrocławskim Klubie Myśli 
Politycznej „De-facto" działającym przy 
RO SZSP spotkanie z dziennikarzami Rze
czywistości. Obszerne sprawozd. : Gazeta 
Robotnicza z 20—22 XI. 

* Dot. opublikowanego w nrze 22 listu czy
telniczki z Tarnowa. 
** Zespół orzekający CKKP rozpatrzył 
sprawę listu, w którym podważono dobre 
imię oraz godność osobistą członka Biura 
Polit., sekretarza КС PZPR H. Kubiaka. 
H. Tycnerowi zwrócono uwagę w rozmo
wie ostrzegawczej na szkodliwość opubli
kowania tego tekstu oraz zalecono prze
proszenie H. Kubiaka przez redakcję, jak 
też przedsięwzięcie kroków, aby tego ro
dzaju fakty nie miały w przyszłości miej
sca. Zespół CKKP dał również wyraz swej 
dezaprobaty dla formy jaką posłużył s ię 
M. Turski na łamach Polityki (z 21X) 
używając pod adresem Rzeczywistości 
stwierdzeń w rodzaju „tchórze", „gang
sterska działalność prasowa" i in. (por. 
także list M. Turskiego do Trybuny Ludu 
i odpowiedź Biura CKKP — Trybuna Lu
du nr 287). 

XI — A. Kwiatkowski, członek КС 
PZPR, uczestniczył w otwartym zebraniu 
partyjnym POP i zespołu red. Głosu Po
morza. Podczas spotkania dyskutowano na 
temat zadań członków partii oraz proble
mów nurtujących środowisko dziennikar
skie. 

XI — w Poznaniu pod auspicjami Rze
czywistości powstanie klubu wiedzy spo
łeczno-politycznej. Obszerne sprawozd.: 
Gazeta Poznańska nr 223. 

XI — tematem posiedzenia Egzekutywy 
KW PZPR w Koninie była ocena oddzia
ływania prasy regionalnej i zakładowej, 
rozgłośni zakładowych. Wszystkie te środ
ki winny wypełniać nie tylko funkcję in
formacyjną, ale także kształtującą opinię 
społeczną. Uznano, że te funkcje są wy
pełniane przez lokalne środki masowego 
komunikowania w sposób niedostateczny. 
Zalecono doskonalenie dziennikarskiego 
warsztatu oraz profilów pism i audycji. 

XI — NK ZSL ogłosił projekt Deklara
cji, Programu i Statutu ZSL — jako ma
teriały do dyskusji przed IX Nadzwyczaj
nym Kongresem ZSL. W dokumentach licz
ne refleksje dot. środków masowego ko
munikowania. ZSL „domagało się będzie 
jednak prawdziwego i głębszego podejmo
wania problemów wsi i społeczeństwa 
chłopskiego zwłaszcza w literaturze oraz 
w środkach masowego przekazu. ZSL bę
dzie dla tej tematyki wykorzystywało w ł a 
sne wydawnictwa, jak też tworzyło nowe 
środki stymulowania" (z „Programu", 
rozdz. III p. 5). „W praktyce codziennej 
działalności Stronnictwa, politycznie słusz
na postawa kół i instancji oraz ich aktyw
ność zależy od- (...) prawidłowego zorga
nizowania obiegu informacji wewnętrznej . 
Szczególna rola przypada prasie ludowej, 
która stopniowo zwiększać powinna zarów
no wielkość nakładów, jak również i licz
bę czasopism. Problematyka Stronnictwa 
powinna być w sposób dostateczny 
uwzględniana w środkach masowej komu
nikacji, a zwłaszcza w radiu, tv i dzia
łalności informacyjnej PAP" (Program, 
rozdz. VI). „NK decyduje o powołaniu 
i zamknięciu organów prasowych Stron
nictwa oraz powołuje i odwołuje naczel
nych redaktorów organów prasowych 
ZSL" (Statut, art. 57). 

XI — gdański KW PZPR zorganizował 
seminarium dla redaktorów biuletynów 
zakładowych organizacji partyjnych i ra
diowęzłów zakładowych; jednym z tema
tów spotkania była rola prasy partyjnej, 
i współdiziałania z nią. Ustalono m. in za
sadę współpracy z działem społeczno-poli
tycznym red. Głosu Wybrzeża. 

3 XII — inauguracyjne posiedzenie klu
bu Trybuny Ludu w Stalowej Woli. Z cha
rakterystycznych wypowiedzi o piśmie: 
„Jestem przywiązany do naszej partyjnej 
gazety, ale uważam, że potrzeba jej obec
nie więcej śmiałości i bezkompromisowości 
w toczącej s ię walce politycznej", „Uży
wajcie mniej uczonych słów, a pos ługuj
cie się językiem bardziej zrozumiałym 
dla robotników''. „Trybuna Ludu, będąc 
organem КС nie powinna tak wiele miej
sca poświęcać informacjom urzędowym". 

3 XII — w otwartym zebraniu partyj
nym POP w Głosie Pracy uczestniczył 
członek Biura Politycznego, sekr. КС 
PZPR S. Olszowski. Dziennikarze Głosu 



mówili o szczególnych obowiązkach i za
daniach pisma służącego ludziom pracy, 
towarzyszącego im w codziennych tro
skach. Dyskutowano również nad dalszym 
wypełnianiem obowiązków dziennikarskich, 
by jak najlepiej służyć kontynuacji linii 
odnowy. 

3 XII — na spotkaniu przewodniczące
go CK SD prof. E. Kowalczyka z Zarzą
dem Klubu Pisarzy Stronnictwa Demo
kratycznego omawiano perspektywy roz
woju pisma literackiego Klubu — Epoki 
Literackiej. 

5 XII — w Kielcach plenum KW PZPR 
poświęcone doskonaleniu systemu informa
cji i propagandy. Sekretarz KW W. Kmi-
towski wiele miejsca poświęcił funkcjono
waniu regionalnych środków masowej in
formacji, a także gazetom zakładowym 
i radiowęzłom. Mówca wskazał, iż aczkol
wiek w ostatnich miesiącach nastąpiły 
istotne i korzystne zmiany, to nie spełnia
ją one nadal oczekiwań członków partii. 
Dyskusja koncentrowała się wokół mode
lu systemu informacji i propagandy, obie
gu informacji, sprawy wiarygodności in
formacji, jej języka, szybkości przekazy
wania informacji. W dyskusji zabrał głos 
kierownik Wydziału Prasy, Radia i Tv КС 
PZPR L. Tokarski, który omówił aktual
ną sytuację polityczną w kraju i walkę, 
jaka toczy się między partią a siłami an
tysocjalistycznymi i ekstrema „Solidarno
ści", mówił również o zadaniach środków 
masowego przekazu w popularyzacji idei 
frontu porozumienia narodowego, w uma
cnianiu pozycji partii w życiu narodu. 

8 XII — posiedzenie Sejmowej Komisji 
Kultury i Sztuki poświęcone działalności 
Komitetu ds. Radia i Tv (wcześniej z wi
cemarszałkiem Sejmu P. Stefańskim spot
kała się grupa dziennikarzy — członków 
tej Komisji wraz z przewodniczącą K. Mar
sza! ek-Młyńczyk i prezesem W. Lorancem; 
omawiano problemy organizacyjne i eko
nomiczne PRiTV). Przedstawiciele kierow
nictwa Radiokomitetu nie ukrywali wielu 
niedostatków w pracy radia i Tv. obszer
ne wyst. W. Loranca (Polskie Radio i Te
lewizja państwowe, to znaczy społeczne) — 
Trybuna Ludu nr 291. 

10 XII — Prezes RSW „PKR" zarządze
niem nr 35 powołał — na mocy uchwały 
IV Plenum КС PZPR — Krajową Agencję 
Robotniczą; jej celem jest prezentacja 
i upowszechnianie w środkach masowego 
przekazu stanowiska PZPR i jej ocen wo
bec wszystkich problemów politycznych, 
społecznych i gospodarczych kraju oraz 
w dziedzinie polityki zagranicznej ze szcze
gólnym uwzględnieniem międzynarodowego 
ruchu komunistycznego i robotniczego. 

13 ХП — wprowadzenie — na mocy de
kretu Rady Państwa — stanu wojennego. 
Zawieszenie większości gazet i czasopism — 
z wyłączeniem Trybuny Ludu, Żołnierza 
Wolności (od 19 ХП — Dziennika Ludowe
go, od 31 XII — Kuriera Polskiego) oraz 
16 tytułów wydawanych w ośrodkach te
renowych. W tych miejscowościach, gdzie 
ukazywał się 1 tytuł są wydawane do
tychczasowe gazety PZPR; w innych na
stąpiły różnorodne zmiany — często uka
zują się gazety posiadające wspólne tytu
ły, np. w Krakowie — Gazeta Krakowska, 
Dziennik Polski, Echo Krakowa (bez ozna
czenia numeracji), w Gdańsku — Głos 

Wybrzeża. Dziennik Bałtycki. Wieczór Wy
brzeża (kontynuacja numeracji poszczegól
nych tytułów) ; we Wrocławiu — w miej
sce Gazety Robotniczei, Słowa Polskiego 
i Wieczoru Wrocławia ukazał się Monitor 
Dolnośląski, pismo czasu stanu wojennego 
dla województw: jeleniogórskiego, legnic
kiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego (na
kład l nru 300 tys. egz., format 60Х 
Х41.5 cm).* 

Komitet Obrony Kraju wydał uchwałę, 
mocą której Zjednoczenie Stacji Radio
wych i Telewizyjnych oraz centralne roz
głośnie radia i tv (terenowe zostały za
wieszone) otrzymały status przedsiębiorstw 
zmilitaryzowanych. Mocą dekretu Rady 
Państwa zawieszona została działalność 
wszystkich związków zawodowych, a także 
SDP. Na mocy dekretu Rady Państwa 
z 13 XII o stanie wojennym internowano 
grupę ekstremistycznych działaczy „Soli
darności" oraz nielegalnych organizacji 
państwowych, wśród nich m. in. publicy
stę w. Bartoszewskiego, red. naczelnego 
Tygodnika „Solidarność" T. Mazowieckie
go, rzecznika prasowego Zarządu Regio
nalnego „Solidarność" Mazowsze — 
J. Onyszkiewicza. 

23 XII — Trybuna Ludu zamieściła in
formację rzecznika prasowego RSW 
„PKR": w związku z czasowym zawiesze
niem ukazywania się dużej części prasy, 
dzienniki RSW — Trybuna Ludu i 16 re
gionalnych — wydawane są w nakładach 
zwiększonych o 3IV0 do 42e/o, w stosunku 
do przeciętnego jednorazowego nakładu 
w HI kwartale 1981. Tak np. jednorazowy 
nakład Trybuny Ludu wynosi ok. 1450 tys. 
egz., Trybuny Robotniczej ok. 1 min egz., 
Głosu Robotniczego — 340 tys., Gazety 
Krakowskiej. Dziennika Polskiego. Echa 
Krakowa — 300 tys. egz. Łącznie dzienni
ki wydawane przez RSW ukazują się w 
jednorazowym nakładzie ok. 5684 tys. egz. 
Podjęto także wydawanie czasopism par
tyjnych Fakty i Komentarze oraz Mate
riały i Zagadnienia. 

28 XII — w Bydgoszczy rozpoczęło dzia
łalność Wojewódzkie Studio Informacji, 
które z inicjatwy Woj. Ośrodka Informa
cji i Kształcenia Ideologicznego nadawać 
będzie 10-minutowy program przeznaczo
ny dla radia zakładowego. Program ten 
realizowany przez dziennikarzy bydgo
skich zawiera najważniejsze informacje, 
komunikaty, felietony, wypowiedzi przed
stawicieli władz wojewódzkich, wojsko
wych, przeglądy prasy. 

29X11 — w WOKI narada dziennikarzy 
radia zakładowego poświęcona omówieniu 
zadań zakładowych środków przekazu wy
nikających z aktualnej sytuacji. 

XII — w Warszawie powstało między-
redakcyjne koło ZSL skupiające dzienni
karzy (ok. 30) pracujących w różnych re
dakcjach (poza prasą ZSL). Prezesem zo
stał Henryk Maziejuk (Perspektywy). K o 
ło będzie organizatorem spotkań i dysku
sji. Na jedno z najbliższych spotkań za
planowano jako temat dokonanie oceny 
prezentowania całokształtu problematyki 
Stronnictwa w środkach przekazu. 

* Niektóre zespoły redakcyjne zaczęły wy
dawać jednodniówki np. Gazeta Młodych, 
redagowana przez dziennikarzy prasy m ł o 
dzieżowej z inicjatywy Z G ZSMP. 



K O N T A K T Y MIĘDZYNARODOWE 

3 VII — w ambasadzie polskiej w Ber
linie wręczenie „Zentragowl" komandorii 
Orderu za Zasługi PRL — za całokształt 
współprfacy z RSW . Generalny dyrektor 
„Zentragu" P. Kubach otrzymał Złotą 
Odznakę Orderu za Zasługi PRL. 

6 VII — z inicjatywy organu КС KPZR 
Prawdy w Moskwie rozpoczęło się spotka
nie redaktorów naczelnych organów pra
sowych i pism partii komunistycznych 
i robotniczych z udziałem przedstawicieli 
67 redakcji. 

13 VIII — członek Biura Polit., sekretarz 
КС S. Olszowski przyjął przebywającą 
w Polsce na zaproszenie Trybuny Ludu 
delegację radzieckiej AP „Nowosti"; te
matem spotkania było zaktywizowanie 
współpracy z Trybuną oraz omówienie ro
li, jaką na rynku wydawniczym spełnia 
Kraj Rad. — 18 v m — z z-cą przewodni
czącego „Nowosti" I. Miedwiediewem spot
kał się wicem in. spraw zagr. J . Wiej acz — 
omawiano sprawy współpracy prasowo-
-inf ormacyjnej. 

14 V i n — w red. Trybuny Ludu kolejne 
spotkanie kierownictwa i zespołu pisma 
z grupą akredytowanych w Warszawie ko
respondentów prasy komunistycznej i ro
botniczej. Red. nacz. W. Bek poinformo
wał a sytuacji społeczno-politycznej kraju 
i obradach ostatniego Plenum КС PZPR. 

25VHI — przebywającego w Sofii na 
zaproszenie Rabotniczesko Delo red. nacz. 
Trybuny Ludu W. Beka przyjął sekr. КС 
BPK S. Michajłow. 

12—13IX — w święcie paryskiej L'Hu
manité uczestniczył z-ca członka Biura 
Polit. КС PZPR J . Główczyk oraz z-ca 
red. nacz. Trybuny Ludu M. Kuszewski; 
Trybuną na święcie szwedzkiej Norrskens-
flamman reprezentował kierownik działu 
informacji J . Bielecki. 

18IX — „Dzień polski" na dorocznym 
święcie Unity w Turynie; delegacja Try
buny Ludu (red. nacz. W. Bek i z-ca kier. 
Wydz. Prasy, Radia i TV T. Zaręba) zo
stała przyjęta w Sekretariacie КС WłPK. 

20IX — w Warszawie zakończyła się 
tygodniowa konferencja pisarzy i dzienni
karzy Kościoła Adwentystów Dnia Siód
mego, w której uczestniczyli przedstawi
ciel ośmiu domów zakładowych Kościoła 
z Europy i USA. 

25IX — członek Biura Polit, sekretarz 
КС PZPR S. Olszowski przyjął 25 przed
stawicieli organów prasowych partii ko
munistycznych i robotniczych z krajów 
socjalistycznych i kapitalistycznych prze
bywających w Polsce z okazji Dni Try
buny Ludu. 

IX — na zaproszenie przewodniczącego 
Państwowego Komitetu Rady Ministrów 
ZSRR ds. Radia i TV S. Lapina w Mo
skwie przebywał przewodniczący Komitetu 
ds. Radia i T V W. Loranc. Omawiano wy
niki dotychczasowej współpracy i określo
no jej główne kierunki na przyszłość; 
T V P otrzyma najnowsze filmy fabularne 

i dokumentalne radzieckie, a także pro
gramy rozrywkowe z udziałem popular
nych w Polsce artystów. 

IX — w Warszawie gościł O. G. Robin
son — dyrektor Międzynarodowej Rady 
ds. Telekomunikacji Prasowej (IPTC) 
w związku z organizowaniem w Polsce 
w 1982 r. dorocznego zgromadzenia Rady. 
Robinson przeprowadził rozmowy z kie
rownictwem PAP, gospodarzem przyszło
rocznego spotkania, i RSW. 

IX — sekretarz gen. Portugalskiej PK 
A. Cunhal przyjął przedstawiciela Trybuny 
Ludu J . Ostaszewskiego przebywającego 
w Lizbonie na święcie centralnego organu 
tej partii — Avante. 

28 IX—4 X — w Hanowerze (RFN) prze
bywała 5-osobowa delegacja poznańskiego 
Zarz. Oddz. SDP; dziennikarze zwiedzili 
nowoczesny koncern prasowy „Hanno
versche Allgemeine Zeitung" oraz odbyli 
rozmowy z kierownictwem miejscowej roz
głośni radiowej „Nord Deutsche Rund
funk". 

12—14 X — w Berlinie spotkanie kie
rownictw czasopism organów КС partii 
komunistycznych i robotniczych z państw 
socjalistycznych oraz określonych jako 
państwa o orientacji socjalistycznej. Ze 
strony polskiej w spotkaniu uczestniczył 
red. naczelny Życia Partii I. Łopatyński. 
Główny temat konferencji: wzrost kie
rowniczej roli partii w procesie budow
nictwa socjalistycznego i odbicie tego na 
łamach czasopism. Obszem. sprawozd.: 
Zycie Partii 1981 nr 14 s. 7. 

19—22 X — w Moskwie IX Kongres 
MOD; uczestniczyła 12 osobowa delegacja 
SDP, której przewodniczył prezes S. Brat
kowski; 5-osobowa delegacja ZZD (prze
wodniczył L. Błaszczyk; organizacja ta zo
stała przyjęta w poczet członków MOD) 
oraz — na specjalne zaproszenie organi
zatorów — redaktorzy naczelni Żołnierza 
Wolności, Trybuny Ludu, Rzeczywistości, 
płomieni i nowotworzonego dziennika 
Rzeczpospolita. W obradach ГХ Kongresu 
uczestniczyło ok. 400 delegatów i obserwa
torów ze 110 krajów. W poszczególnych 
zespołach dyskutowano nad udziałem 
MOD w utrwalaniu pokoju, bezpieczeń
stwa i współpracy między narodami; do
skonaleniem międzynarodowego systemu 
informacyjnego; rozwijaniem i umacnia
niem międzynarodowej solidarności dzien
nikarzy. Kongres dokonał wyboru nowych 
władz; przewodniczącym został ponownie 
prof. К. Nordenstreng z Finlandii, sekre
tarzem generalnym J . Kubka (Czechosło
wacja) . 

20 X — członek Biura Politycznego, se
kretarz КС S. Olszowski spotkał się 
z przedstawicielami ambasad oraz kores
pondentami prasy, radia i tv krajów so
cjalistycznych akredytowanymi w Polsce. 
S. Olszowski poinformował o aktualnej 
sytuacji w kraju oraz o zadaniach partii 
wynikających z uchwał IV Plenum КС 
PZPR. 

23 X — przebywająca w Moskwie — na 
IX Kongresie MOD — delegacja ZZD zło
żyła wizytę w redakcji Trud na zaprosze
nie red. naczelnego tej gazety. Wymienio
no poglądy o pracy dziennikarskiej 
i związkowej. W trakcie pobytu w Moskwie 
delegacja odbyła dwustronne i wlelostron-



ne spotkania z przedstawicielami związków 
dziennikarzy ZSRR, NRD, Czechosłowacji 
i innych krajów socjalistycznych; oma
wiano współpracę. 

X — Żołnierz Wolności gościł przed
stawicieli Nephadsereg — organu praso
wego Węgierskiej Armii Ludowej. 

X — przebywający w Moskwie — na 
obradach IX Kongresu MOD — red. na
czelny Trybuny Ludu W. Bek złożył wi
zytę red. nacz. Prawdy W. Afanasjewowi. 
W. Bek poinformował kierownictwo praw
dy o przebiegu obrad IV Plenum КС 
PZPR oraz aktualnej sytuacji społeczno-
-politycznej w naszym kraju. 

X — w Polsce przebywał — na zapro
szenie PAP — dyrektor generalny Etiop
skiej Agencji Informacyjnej (ENA) — Hai-
le Mariam Goshu. Rozmowy nt. zacieśnie
nia współpracy między PAP i ENA; gość 
złożył również wizyty w Wydziale Prasy, 
Radia i TV КС PZPR, w MSZ, red. No
wych Dróg i SDP. 

1—3 XI — w Loccum к. Hanoweru 
(RFN) w ramach dyskusyjnych spotkań 
polskich i zachodnioniemieckich polityków, 
naukowców i publicystów konferencja nt 
„Środki masowego przekazu a porozumie
nie między narodami". Obszern. sprawoz
danie w nin. nrze Zeszytów Prasoznaw
czych, s. 227—230. 

17—18 XI — w Pradze międzynarodowa 
narada dot. roli i zadań prasy związko
wej w krajach socjalistycznych; stronę 
polską reprezentowali przedstawiciele 
Ogólnopolskiej Komisji Współpracy Bran
żowych Związków Zawodowych. Przed
miotem narady była wymiana informacji 
dot. celów propagandowych i wychowaw
czych oraz zadań prasy związkowej po 
zjazdach partii komunistycznych i robot
niczych. 

23 XI — w Moskwie rozpoczęła się na
rada naczelnych gazet młodzieżowych z 
krajów socjalistycznych; stronę polską re
prezentowali: A. Ziemski (Sztandar Mło
dych) i J . Pardus (Płomienie). Omawiano 
podstawowe problemy walki ideologicznej 
i wychowania młodzieży w duchu socjali
zmu i pokoju. Podjęto ustalenia w spra
wie dalszej współpracy gazet młodzieżo
wych, a także wspólnych akcji prasowych 
na rzecz pomocy dla Kuby. 

24—27 X i — w Pradze spotkanie przed
stawicieli 90 partii komunistycznych i ro
botniczych oraz rewolucyjno-demokraty-
eznych z całego świata poświęcone dzia
łalności czasopisma Problemy Pokoju i So
cjalizmu (ukazuje się od 1958 г., wycho
dzi w 66 wydaniach i w 37 językach; jest 
kolportowane w 145 krajach). Delegacji 
polskiej przewodniczył sekretarz КС PZPR 
M. Orzechowski. Obszern. sprawozd. — 
Trybuna Ludu 1981 nr 278, 279, 280. 

XI — w ramach współpracy Wielkopol
skiego Wyd. Prasowego z wyd. Deutscher 
Bauernverlag z Berlina — Gazeta Poznań
ska gościła dziennikarzy z red. Bauern 
Echo. Dziennikarze kieleckiego Słowa Lu
du gościli przedstawicieli Volksstimme 
z Magdeburga. 

l—3 XII — w Pradze narada szefów 
agencji prasowych z krajów socjalistycz

nych; omawiano dalszą współpracę agen
cji w prezentowaniu osiągnięć realnego so
cjalizmu i pokojowej polityki państw so
cjalistycznych, ich wysi łków podejmowa
nych dla zapewnienia pokoju i zapobieże
nia wojnie atomowej. 

16 XII — spotkanie członka Biura Poli
tycznego, sekretarza КС PZPR S. Olszow
skiego z korespondentami prasy, radia 
i tv z krajów socjalistycznych, akredyto
wanymi w Warszawie; na spotkaniu omó
wiono aktualną sytuację w kraju. Tego 
samego dnia w Centrum Prasowym MSZ 
spotkanie korespondentów zagranicznych 
z prezydentem m. st. Warszawy J . Majew
skim, który scharakteryzował aktualne 
problemy funkcjonowania miasta w wa
runkach stanu wojennego. 

XII — w Bułgarii przebywała grupa 
robocza Wydziału Prasy, Radia i TV КС 
PZPR z z-cą kierownika Wydziału J. Grze
lakiem. Celem pobytu było zapoznanie się 
z bułgarskimi doświadczeniami w partyj
nym kierowaniu środkami masowego prze
kazu. Gości polskich przyjął sekretarz КС 
BPK — S. Michajłow. Omawiano zadania 
prasy, radia i tv w LRB wynikające z rea
lizacji uchwał XII Zjazdu BPK. 

SDP. K L U B Y TWÓRCZE* 

7—8 VII — posiedzenie Rady SDP. In
formację o sytuacji politycznej w kraju 
przedstawił prezes S. Bratkowski. Przyjęto 
do aprobującej wiadomości „próbę synte
zy" raportu o stanie komunikowania w 
Polsce. Powołano specjalny zespół do 
opracowania regulaminu nagrody SDP im. 
J. Wójcika, a przyznawanej jako świadec
two uznania dla dziennikarzy (redaktorów 
naczelnych) za ich postawę moralno-po-
lityczną i rzetelność w przekazywaniu in
formacji **. Wobec wzrastających trudności 
z papierem podjęto apel do wszystkich ze
społów red. i całego środowiska zawodo
wego o przyjęcie rozwiązań nie zmniejsza
jących i tak już małych nakładów prasy. 
Zgłoszono postulat, aby ZG SDP wespół 

* 20 III 1982 Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich zostało rozwiązane decyzją pre
zydenta Warszawy: „ D e c y z j a . Na pod
stawie art. 16 w związku z art. 24 roz
porządzenia prezydenta RP z dnia 27 paź
dziernika 1932 r. — prawo o stowarzysze
niach (Dz. U. nr 94, poz. 808 z później
szymi zmianami — rozwiązuję stowarzy
szenie pn. Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich zarejestrowane w Urzędzie Mias
ta Stołecznego Warszawy pod numerem 
318. U z a s a d n i e n i e . Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich po nadzwyczajnym 
zjeździe w 1980 roku nie realizowało swo
ich podstawowych celów statutowych i 
ustalonego dla stowarzyszenia zakresu i 
sposobu działania, podejmowało przedsię
wzięcia sprzyjające demontażowi państwo
wych i społecznych instytucji informacji 
publicznej, dezintegrujące środowisko 
dziennikarskie i utrudniające wypełnianie 
zadań dziennikarzy w socjalistycznym 
państwie. Prezydent' miasta stołecznego 
Warszawy gen. dywizji dr Mieczysław Dę
bicki." 
** 22 IV Zycie Warszawy postanowiło ufun
dować doroczną nagrodę im. J . Gawrylu
ka, która będzie przyznawana dziennika
rzom za najlepsze publikacje tematyczne 
związane z handlem. 



z ZLP upoważni! posłów — dziennikarzy 
i literatów do zgłoszenia na najbliższej se
sji Sejmu interpelacji w sprawie papieru; 
taki sam apel do dziennikarzy — delega
tów na IX Zjazd Partu. Postanowiono po
wołać komisję do opracowania całościo
wego modelu prasy polskiej w latach '80. 

9 vii — walne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Klubu Dziennikarzy Prasy Za
kładowej ; przewodniczącym został A. Ge-
sing (Echo Budowy, Kraków). 

11 VII — w Bydgoszczy poszerzone ze
branie ZO SDP poświęcone przedzjazdo-
wej dyskusji o sytuacji środków masowe
go przekazu. Mówiono krytycznie o pro
jekcie ograniczania nakładów prasy, 
0 kurczących się możliwościach regional
nych rozgłośni radiowych i TV, o prze
dłużających się pracach nad ustawą o cen
zurze, wiarygodności prasy. Wręczono — 
po raz pierwszy przyznane — nagrody ZO 
SDP za „godną postawę dziennikarską 
1 wysoki poziom publicystyki (od sierpnia 
1980 do lipca 1981) służącej porozumieniu 
społecznemu". Wykaz nagrodzonych — 
Nowości, nr 135. 

VII — ZO SDP we Wrocławiu objął pa
tronat nad prywatną fundacją dziennikar
skiej nagrody im. T. Chwedczuk (inicja
torem nagrody jest brat zmarłej — wybit
nej publicystki zajmującej się problemami 
budownictwa — prof. A. Wiszniewski). 
Słowo Polskie (nr 146) zauważa: „Nagroda 
dziennikarska z prywatnej fundacji to pre
cedens w skali kraju. Społeczne oddziały
wanie i zasięg godnej uznania inicjatywy 
rodzinnej pp. Wiszniewskich na pewno 
zwiększyłby udział w fundacji przedsię
biorstw i instytucji, w których dobrze po
jętym interesie leży dbałość o wysoki 
poziom publikacji poświęconych budow
nictwu dolnośląskiemu". 

V i i — ZO SDP w Łodzi (zgodnie 
z uchwałą walnego zebrania sprawozdaw
czo-wyborczego z 19 XII 1980) ustanowił 
Nagrodę Dziennikarską Roku; będzie ona 
przyznawana dziennikarzowi łódzkiemu za 
„wyróżniające się, odważne, o wysokich 
walorach etycznych i poznawcych publi
kacje". 

4 VIII — posiedzenie łódzkiego oddziału 
SDP poświęcone oświadczeniu Zarządu 
Regionalnego NSZZ „Solidarność" Ziemi 
Łódzkiej. Tekst oświadczenia i komentarz: 
Głos Robotniczy, nr 154 s. 2. 

14 VIII — w warszawskim Klubie Mię
dzynarodowej Prasy i Książki (przy ul. 
Nowy Świat) otwarto stałą galerię fotogra
fii prasowej (pierwsza tego rodzaju pla
cówka w Europie). Powstała ona z inicja
tywy Klubu Fotografii Prasowej SDP przy 
wsparciu ZG RSW. Co miesiąc reprezen
towane będą tam wystawy stanowiące 
przegląd dorobku fotoreporterów. 

18 VIII — w Krakowie nadzwyczajne 
zebranie oddziału SDP, na którym oma
wiano stanowisko wobec zapowiadanej 
akcji strajkowej pn. „dmi bez prasy". Po
dobne zebrania m. in. w Łodzi (18 VHI; 
Odgłosy nr 34), w Gdańsku (20VTJI; Dzien
nik Bałtycki, nr 165), Poznaniu (2ivrn; 
Głos Wielkopolski, nr 165), Kielcach (21 
VIII; Słowo Ludu, nr 166), we Wrocławiu 
21 VIII ; Słowo Polskie, nr 162). 

19 VIII — Trybuna Robotnicza (nr 165) 
publikuje list rzecznika prasowego rządu 
PRL do SDP, który polemizuje z Oświad
czeniem SDP z 10 VIII (opublikowanym 
w nrze 20 Tygodnika „Solidarność"), pod
pisanym przez 5 dziennikarzy pełniących 
kierownicze funkcje w SDP (S. Bratkow
ski, M. Iłowiecki, J . Kalabiński, J . Kopeć 
i A. Wieczorkowski) : „...Atak ten uwa
żamy za bezpodstawny, nieobliczalny, 
sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz nie
zwykle szkodliwy w sytuacji, w jakiej 
kraj nasz się znajduje." 24 VIII Z G SDP 
podjął uchwałę, w której całkowicie po
dziela zaniepokojenie wyrażone w „Oświa
dczeniu" sytuacją w środkach masowego 
przekazu. Por. komentarz Trybuny Ludu, 
nr 193 (wyd. AAA) s. 2. Przeciwko „Oś
wiadczeniu" zaprotestowali imiennie dzien
nikarze z Warszawy, Poznania, Katowic, 
Kielc i Lublina (ich nazwiska publikuje 
Trybuna Ludu, nr 199 wyd. AAA) przeciw
ko nadużywaniu imienia SDP dla działań 
politycznych nie wyrażających poglądów 
ogółu członków SDP. J . Rurański, komen
tator Życia Warszawy (nr 199) zanotował: 
„.. .uważamy w naszej redakcji, że trzeba 
zaprzestać akcji dzielenia dziennikarzy na 
«lepszych» i «gorszych», skończyć z wojną 
na oświadczenia i listy, bo to prowadzi 
do coraz groźniejszego konfliktu i coraz 
głębszych podziałów w zespołach redak
cyjnych. • Podziałów, które w efekcie osła
biają całe środowisko i ułatwiają sytuację 
tym, którzy chcą nieuczciwie żonglować 
informacją i komentarzem w prasie. Ze 
szkodą dla Czytelników". Trybuna Ludu 
z 1IX (nr 204, wyd. AAA) zamieszcza 
uchwałę ZG SDP z 24 VIII w sprawie 
Oświadczenia wraz z listem sekretarza 
gen. SDP D. Fikusa do red. nacz. Trybu
ny W. Beka. 

2IX — w Warszawie posiedzenie Rady 
SDP; tematem była ocena stanu komuni
kowania społecznego w Polsce. Rada za
jęła stanowisko wobec oświadczenia dzia
łaczy SDP z 10 VIII, a także wobec listu 
rzecznika prasowego rządu skierowanego 
do Rady. W czasie obrad głos zabrał 
uczestniczący w posiedzeniu rzecznik pra
sowy rządu J. Urban, który przedstawił 
rządowy punkt widzenia na polityczne 
aspekty współpracy rządu ze środowi
skiem dziennikarekim (tekst wystąpienia — 
Trybuna Ludu, nr 213 wyd. AAA). Por. 
koment. A. L e s z c z y ń s k i e g o : Model 
społecznej komunikacji — Trybuna Ludu, 
nr 208 s. 6; H. L a z a r : Spór między 
rzecznikiem prasowym rządu a SDP — 
Gazeta Krakowska, nr 175 s. 1, 6. 

8IX — w SDP konferencja prasowa 
poświęcona omówieniu obrad Rady SDP 
z 2IX oraz prac Związku Papieru i Dru
ku. Stwierdzono m. in., że Oświadczenia 
z 10 VIII nie należy traktować jako wy
stąpienia przeciw rządowi PRL, lecz jako 
polemikę ze środkami masowego przeka
zu. Poinformowano, że Z G SDP wystoso
wał do rzecznika prasowego rządu odpo
wiedź na jego list. 

10 IX — przed Naczelnym Sądem Dzien
nikarskim SDP rozprawa rewizyjna T. Sa-
mitowsklego, obwinionego o naruszenie 
etyki zawodowej. Rzecznik dyscyplinarny 
SDP uznał, że wymierzona kara (usunięcie 
z SDP) jest zbyt surowa i wniósł o rewi
zję "tego orzeczenia. W trakcie rozprawy 
NSD zmienił wyrok na korzyść T. Sami-
towskiego — wymierzył mu karę zawie
szenia w prawach członka SDP na okres 



1 roku. T. Samitowskl wystąpił przed ka
merami DTV — zwrócił legitymację SDP 
i zrezygnował z członkostwa. 

11IX — pod patronatem SDP powstał 
Klub Niezależnych Publicystów Chłopskich, 
skupiający czynnie wykonujących zawód 
rolnika i „parających się piórem dla 
obrony spraw chłopskich". Prezesem zo
stał K. Wojtaszczyk z Rybiny na Żuła
wach. Zycie Warszawy (nr 237) publikuje 
apel tego Klubu o stworzenie narodowego 
funduszu żywnościowego. 

21X — występująca coraz wyraźniej 
destabilizacja polityczna, były podnietą 
zebrań organizacji terenowych SDP. (Por. 
21X — Dziennik Bałtycki nr 210, 22 X — 
Gazeta Krakowska nr 208). 

22 X—16X1 — we Wrocławiu z inicja
tywy wrocławskiego oddziału SDP prze
gląd filmów pod hasłem „Dziennikarz w 
w kinematografii światowej" (zob. Gaze
ta Robotnicza nr 205). W związku z pro
jekcją filmu „Wszyscy ludzie prezydenta" 
we Wrocławiu przebywał Bob Woodward, 
reporter Washington Post, który przyczy
nił się do odsłonięcia kulis „afery Water
gate". Dziennikarz ten wziął również 
udział w dyskusji o etyce dziennikarstwa 
i recepcji tego zawodu. 

29 X — w Warszawie spotkanie człon
ków Klubu Publicystów Społeczno-praw
nych z przedstawicielami Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Prokuratury i GTJKPiW 
poświęcone funkcjonowaniu nowej ustawy 
o kontroli prasy. Wskazano, że „przed 
dziennikarzami otworzyły się nowe możli
wości pisania o różnych sprawach niejako 
na własne ryzyko. Daje to duże pole do 
działania dziennikarzom rzetelnym, stawia 
bariery wobec tych, którzy chcieliby roz
powszechniać wiadomości niesprawdzone". 
W dyskusji najwięcej kontrowersji wzbu
dził jeden z przepisów art. 2 ustawy za
braniający ujawnienia bez zgody zainte
resowanych stron wiadomości z postępo
wania przygotowawczego. Zdaniem dzien
nikarzy przepis ten ogranicza w istotny 
sposób działalność sprawozdawców i pu
blicystów prawnych, wiąże im w jakiś 
sposób ręce, uzależniając każdorazowo ta
ką czy inną wiadomość o toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym od zgody 
już nie tylko np. prokuratora czy milicji, 
ale nawet samego podejrzanego. 

4—5X1 — VII sesja SDP; zabierał głos 
S. Bratkowski. L. Krasucki zaproponował 
doprowadzenie do spotkania przedstawi
cieli wszystkich środowisk dziennikarskich 
w celu opracowania wspólnego stanowiska 
wobec sytuacji w kraju, a zwłaszcza po
rozumienia społecznego. J. Snopkiewicz 
szeroko omówił sytuację w Komitecie ds. 
Radia i TV. Przedstawiciele białostockiego 
środowiska poinformowali Radę o nieko
rzystnej sytuacji, jaka wytworzyła się w 
red. Gazety Współczesnej. 

Rada SDP — z okazji 64. rocznicy 
Wielkiej Październikowej Rewolucji Socja
listycznej — wystosowała depeszę do 
Związku Dziennikarzy ZSRR, w której 
czytamy m. in.: „Zapewniamy Was, Ko
ledzy, że ogromna większość społeczeństwa 
polskiego opowiada się za sojuszem pol
sko-radzieckim i umacnianiem przyjaźni 
między naszymi narodami". 

14 XI — spotkanie Klubu Dziennikarzy 
Naukowych SDP z prezesem PAN prof. 

A . Gieysztorem oraz przedstawicielami 
Polskiego Towarzystwa Historycznego nt. 
„Spornych problemów historii Polski". 
Spotkanie to zainicjowało pracę powsta
łej przy Klubie Sekcji Publicystyki Histo
rycznej. 

25 XI — w siedzibie SDP spotkanie gru
py posłów, członków SDP z przedstawi
cielami komisji porozumiewawczej organi
zacji społecznych działających w Komite
cie ds. Radia i Tv. Krytycznie oceniono 
pracę tej instytucji, a w szczególności jej 
działalność informacyjną. Posłowie zobo
wiązali się do wniesienia tej sprawy pod 
obrady Sejmowej Komisji Kultury. 

27 XI — w Łodzi — z inicjatywy łódz
kiego oddziału SDP — ogólnopolskie spot
kanie dziennikarzy zajmujących się pro
blematyką socjalną środowiska dziennikar
skiego. Skierowali oni oświadczenie do 
wszystkch pracodawców dziennikarzy o 
szybkie wprowadzenie w życie nowego 
układu zbiorowego. 

9—10 XII — w Krakowie konferencja 
naukowa Klubu Prasoznawczego SDP po
święcona modelowi masowego komuniko
wania w Polsce lat 80-tych. Referaty wy
głosili m. in. T. Goban-Klas, J. Mądry, 
J. Mikułowsfci Pomorski i W. Pisarek. 

ZWIĄZEK ZAWODOWY 
DZIENNIKARZY PRL 

VII — we Wrocławiu powstał oddział 
Z Z D PRL. Prezesem został L. Miller (Sîo-
wo Polskie), pełniący jednocześnie funkcję 
wiceprezesa ZG. 

14IX — w Kielcach powstał oddział 
ZZD PRL. Prezesem został S. Chmielew
ski (Rozgłośnia PR). 

15IX — na plenum ZG ZZD omawiano 
kwestie socjalno-bytowe środowiska dzien
nikarskiego, problematykę zawodową oraz 
sprawy organizacyjne (m. in. postanowio
no utrzymać i rozwijać kontakty z Kon
federacją Autonomicznych ZZ). 

30 X — prasa codzienna opublikowała 
List otwarty przewodniczącego Z G ZZD 
L. Błaszczyka do Rady SDP z propozycja 
nawiązania współpracy. 

17 XI — z dziennikarzami radomskich 
redakcji spotkał się sekretarz generalny 
ZZD H. Mąka. 

27 XI — w Berlinie podpisano porozu
mienie o współpracy w 1982 r. ZZD ze 
Związkiem Dziennikarzy NRD. 

RSW „PRASA-KSIĄZKA-RUCH" 

22 VI — narada dyrektorów wydawnictw 
prasowych RSW poświęcona problemom 
związanym z pogłębiającym się kryzysem 
papierowym oraz chronicznymi — 
w ostatnich miesiącach — opóźnieniami 
druku gazet i czasopism. Podobna narada 
dyrektorów drukarń prasowych RSW 
(12 VI) oraz dyrektotów PUPiK (19—20 VI). 
Sprawozd. : Nasze Problemy, nr 7—8 s. 
2—3. 



31 VII — pod przewodnictwem członka 
Biura Polit., sekretarza КС PZPR S. Ol
szowskiego posiedzenie Rady RSW; dysku
sja nad raportem o stanie poligrafii przy
gotowanym przez RSW i Ministerstwo 
Kultury i Sztuki oraz omówienie wyni
ków działalności w I półroczu. W pierw
szej fazie postanowiono skoncentrować się 
na programie działań doraźnych przewi
dzianych na lata 1981—1983. Rada uznała 
za konieczne zapewnienie poligrafii środ
ków dewizowych na zakup najniezbędniej-
szych części zamiennych i materiałów, od 
których uzależnione jest utrzymanie w ru
chu poligrafii. 

26 IX — z udziałem członka Biura Polit., 
sekr. КС PZPR S. Olszowskiego, kierow
nika Wydziału Prasy, Radia i TV КС 
i prezesa RSW Z. Andruszkiewicza ogól
nopolskie spotkanie kierowniczego aktywu 
partyjnego Spółdzielni. Spotkanie poświę
cone projektowi modyfikacji funkcjono
wania RSW (wprowadzenie do dyskusji: 
J . Majka — I sekr. KZ PZPR przy RSW). 
Podkreślono, że RSW jest centralną insty
tucją wydawniczą realizującą cele ideowe 
i zadania polityczne PZPR określone 
w uchwale programowej IX Zjazdu Par
tii. Wskazywano, że zróżnicowany wach
larz tytułów RSW pozwala partii na sze
roką płaszczyznę porozumienia ze społe
czeństwem. Dyskutanci byli zdania, że 
RSW stwarza kompleksowe warunki do
cierania ze słowem drukowanym do czy
telnika i łączy w jednym systemie organi
zacyjnym redagowanie, wydawanie, druk 
oraz kolportaż; wskazywano, że należy 
przeciwdziałać wszelkim próbom rozbicia 
spółdzielni. 

7 XII — z udziałem członka Biura 
Polit., sekr. КС PZPR S. Olszowskiego 
konferencja delegatów zakładowej organi
zacji PZPR w RSW. W związku z powie
rzeniem dotychczasowemu I sekr. KZ 
J. Majce funkcji kierownika Wydziału In
formacji КС PZPR — na stanowisko to 
wybrano Jerzego Romana — dziennikarza 
z PA „Interpress". 

19 XII — Trybuna Ludu poinformowała: 
RSW „PKR" kierując s ię potrzebami spo
łecznymi i odpowiadając na apel Wojsko
wej Rady Ocalenia Narodowego postano
wiła przeznaczyć na druk lektur szkol
nych 500 ton zaoszczędzonego papieru 
zwojowego. Jednocześnie deklaruje się 
wykorzystanie części wolnych mocy poli
graficznych w drukarniach RSW na druk 
najbardziej potrzebnych podręczników 
i lektur szkolnych. 

KOLPORTAŻ: 
5X1 — w ZG RSW „PKR" konferen

cja prasowa, na której przedstawiciele 
RSW i resortu łączności poinformowali o 
warunkach prenumeraty dzienników i cza
sopism na rok 1982. Na czasopisma spe
cjalistyczne — nie dostępne w ogólnej sie
ci sprzedaży prasy — zamówienia będą 
przyjmowane od osób fizycznych we wła
ściwych dla ich miejsca zamieszkania 
oddziałach RSW „PKR"; odbiór zaś zapre
numerowanych czasopism będzie następo
wał we wskazanym prenumeratorowi 
punkcie sprzedaży prasy. Pozostałą pra
sę abonowaną dotychczas za pośrednic
twem urzędów pocztowych można będzie 
zamówić przez macierzysty zakład prenu
meratora — po przedstawieniu dowodu 

wpłat na te same tytuły w prenumeracie 
pocztowej za rok 1981. Komentator Try
buny Ludu w art. „Dalszy krok wstecz" 
(6X1) stwierdza: „Niestety, nie jest to 
rozwiązanie, na które oczekiwało społe
czeństwo. W rezultacie zdecydowanego 
NIE pocztowców, którzy odmówili dalsze
go zajmowania s ię przyjmowaniem prenu
meraty oraz dostarczania prasy abonen
tom, wielu z nich zostało pozbawionych 
możliwości systematycznego otrzymywania 
dzienników i czasopism. Praktycznie poz
bawiono — na co wskazywano na kon
ferencji w pytaniach i dyskusji — możli
wości zaprenumerowania prasy liczną rze
szę emerytów". 

10—20 XI — sprzedawcy prasy RSW na 
Dolnym Śląsku rozpoczęli akcję protesta
cyjną wstrzymując się od sprzedaży ga
zet. Powodem była zmiana zasad wyna
gradzania prowizyjnego (związanego ze 
zwyżką cen papierosów), w następnych 
dniach akcja rozpowszechniła się na dal
sze regiony kraju (m. in. od 12 XI — 
Gdańsk, od 13 XI — Opole, od 18 XI — 
Kraków). 16 XI rozpoczęły się rozmowy 
przedstawicieli Z G RSW z delegacją pra
cowników upowszechniania prasy i książ
ki; po kilkakrotnych spotkaniach 20 XI 
przewodniczący komitetu strajkowego 
przedsiębiorstw upowszechniania Cz. Ra-
chubka przedstawił przed kamerami tv 
oświadczenie, w którym komitet ustosun
kował się do przebiegu negocjacji, a także 
poinformował o zawieszeniu bojkotu kol
portażu prasy. Komentatorzy prasowi 
(np. A. Mach: Gazety znowu w kios
kach — Trybuna Opolska nr 232; A. Ma
łachowski: Krytycznie — Polak na Pola
ka — Słowo Ludu nr 231) zauważyli, iż 
de facto nie chodziło w tej kampanii o 
strajk na podłożu ekonomicznym, lecz 
bojkot prasy *. Por. koment. : C. Rudziń
ski: W RSW „PKR" wznowiono rozmowy 
ze związkami zawodowymi — Trybuna 
Ludu nr 277 s. 5. 

ZWIĄZKI ZAWODOWE: 

K K P NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" 
(por. także dział ogólny: 3, 29, 31 VIII; 4; 
7, 17 IX; SDP — 18 Vin; „Dni bez prasy"). 

28 V i i — Słowo Ludu (nr 148) opubli
kowało komunikat MKZ NSZZ „Solidar
ność" Ziemi Radomskiej dot. ingerencji 
prokuratorskiej w druk wewnątrzzwiąz
kowego biuletynu Czerwiec 76 (25 VI 
wstrzymany został jego druk, a nakład 
w ilości 5 tys. egz. został skonfiskowany). 
W oświadczeniu prokuratury woj. w Ra
domiu czytamy: „Powodem takich decyzji 
było wydrukowanie biuletynu bez zgody 
kompetentnego urzędu kontroli prasy; za
decydował o nich również fakt, iż publi
kacja w niektórych fragmentach kwestio
nuje przywódczą rolę PZPR oraz nasze 
sojusze z ościennymi państwami socjali
stycznymi. Ostateczną polityczną ocenę 
treści zawartych w biuetynie wyda upo
ważniony do tego organ opiniodawczy. 
Od oceny uzależniamy nasze dalsze postę
powanie". 

* Trybuna Ludu (w nrze 272 s. 6) omó
wiła społeczno-materialną sytuację sprze
dawców oraz najważniejsze zdobycze so-
cjalno-płaco we uzyskane przez sprzedaw
ców RSW w minionych kilkunastu mie
siącach. 



13 V i n — prasa codzienna poinformo
wała, iż prokuratura woj. w Katowicach 
wszczęła postępowanie karne w sprawie 
drukowania w hucie „Katowice" na zle
cenie miejscowego ogniwa „Solidarności" 
dodatku do kolejnego nru Wolnego Związ
kowca (były to karykatury spotwarzające 
ZSRR, do których druku organa ścigania 
nie dopuściły w Puławach; wtedy to 
zwrócono się o pomoc do Katowic). 
13 VIII prokurator ustnie i pisemnie po
nowił ostrzeżenie, lecz zostało ono całko
wicie zignorowane. W tej sytuacji podjął 
decyzję o unieruchomieniu urządzeń poli
graficznych, wykorzystywanych do dru
kowania publikacji niezgodnych z pra
wem. Dziennik Zachodni, nr 180. 

13/14 VIII — pracownicy Wydz. Gaze
towego Domu Słowa Polskiego, należący 
do „Solidarności" odmówili składania l i
stu czytelnika do redakcji Żołnierza Wol
ności pt. „Kim pan jest, wtyczką?"; ich 
zdaniem tekst zawiera krytykę „Solidarno
ści" (tekst listu ukazał się dopiero w nrze 
192 z 19 vni). W oświadczeniu zespołu re
dakcyjnego, POP i koła SDP przy Żołnie
rzu Wolności czytamy: „Stanowisko pra
cowników (...) jest więc bezprawne, sta
nowi przejaw anarchistycznych dążeń 
i ustanawiania nowej cenzury, mimo że 
«Solidarnosc» tak uporczywie walczy 
z cenzurą państwową. Poza stroną praw
ną w tej sprawie jest także aspekt mo
ralny, obyczajowy i polityczny. Wszyst
kie gazety prowadzą rubryki «Listy czy
telników » na zasadach wolnej trybuny". 

15—16 VIII — w Puławach 1П Zjazd 
Prasy Związkowej. 

18 VIII — prokurator woj. w Olsztynie 
został zawiadomiony o uniemożliwieniu 
podjęcia pracy części załogi Zakładów 
Graficznych w Olsztynie, która odmawia
jąc uczestniczenia w „dniach bez prasy" 
zamierzała przystąpić do pracy. Pikietu
jący zakłady członkowie „Solidarności" nie 
dopuścili ich do pracy. Załoga OZG po
czuła się urażona treścią komunikatu 
władz prokuratorskich i ogłosiła strajk. 
24 VIII — rozmowy z załogą prowadzili 
przedstawiciele Zjednoczenia Przem. Po
ligraf, celem załagodzenia konfliktu; straj
kiem zajmowało się również Prezydium 
KKP. 25—26 VIII. Próby mediacji podjęli 
się olsztyńscy posłowie na Sejm, bez 
skutku. Zawieszenie strajku nastąpiło 
w 19. dniu jego trwania (ma to związek 
z rozpoczętym tego dnia w Gdańsku Zjaz
dem „Solidarności"). Szerzej nt. strajku: 
Z. D r a g u ł a : O honor... — Literatura, 
1981 nr 38. 

20 VIII — Dziennik Zachodni (nr 166) 
opublikował komunikat redakcji tyg. So
lidarność Jastrzębie: „Z przykrością za
wiadamiamy, nr 15. tygodnika nie mógł się 
ukazać (...) Urząd Kontroli Prasy, Publi
kacji i Widowisk zakwestionował 4 duże 
materiały zamieszczone w piśmie — arty
kuł historyczny B. Urbankowskiego dot. 
bitwy pod Warszawą w 1920 r„ felieton 
A. Małachowskiego pt. «Hipoteza robocza» 
oraz 2 rysunki satyryczne A. Czeczota. 
W tej sytuacji zarząd Regionu uchwałą 
z 18 VIII podjętą na wspólnym posiedze
niu z Prezydium KKP, postanowił nie wy
dawać tak okrojonej „gazety". Katowicka 
delegatura GUKPPiW wyjaśnia: „Materia
ły w nrze 15. tyg. Solidarność Jastrzębie 
zakwestionowane zostały z powodu godze

nia w sojusze PRL i znieważania przed
stawicieli organów państwowych i organi
zacji politycznych". 

29 VIII — podczas II Walnego Zjazdu 
Delegatów „Solidarności" regionu gorzow
skiego z sali obrad wyproszono dziennika
rzy. Z komentarza Gazety Lubuskiej (nr 
173) : „Działacze «Solidarnosci» mają pre
tensje do centralnych środków masowego 
przekazu, szykanują natomiast dziennika
rzy miejscowych; żądają dostępu do środ
ków masowego przekazu, a rezygnują 
z tego, co jest już z powodzeniem prakty
kowane". 

VIII — w woj. katowickim przebywała 
delegacja KKP. W hucie „Katowice" J . 
Rulewski powiedział, że Wolny Związko
wiec (biuletyn Kom. Zakł. NSZZ) „jest 
sprawą ogólnopolską i będzie wydawany 
na cały kraj; za karę, że próbowano go 
zlikwidować, podwoimy jego nakład". R. 
Błaszczyk, wiceprzew. Zarządu Regionu 
zapowiedział, że doprowadzi do tego, iż 
Trybuna Robotnicza w ogóle nie będzie 
się ukazywać, a B. Lis oświadczył w kop. 
„Jastrzębie", że jeżeli zajdzie potrzeba, to 
„będziemy organizowali dni bez prasy co 
tydzień" (wg Trybuny Ludu, nr 199 wyd. 
AAA). 

VIII — w Chełmie II krajowy zjazd 
biur informacji NSZZ „Solidarność", po
święcony technicznym i formalnym pro
blemom funkcjonowania informacji związ
kowej. Ustalono, że w czasie zjazdu „So
lidarności" BIPS redagować będzie co
dzienną gazetę zjazdową — Głos Wolny. 

2IX — początek strajku okupacyjnego 
ogłoszony przez „Solidarność" Rzeszow
skich Zakładów Graficznych; przyczyną 
strajku jest żądanie odwołania ze stanowi
ska dotychczasowego dyrektora naczelne
go zakładów, czemu sprzeciwiło się Zjed
noczenie Przemysłu Poligr. Rzecznik pra
sowy strajkujących podkreślił, że na liście 
32 zarzutów przeciw dyrektorowi nie figu
ruje zarzut złamania solidarności z załogą 
RzZG w „dniach bez prasy". 5IX posta
nowiono zawiesić strajk okupacyjny, 
utrzymując (do czasu spełnienia żądań) 
gotowość strajkową. 

2IX — w Białostockich Zakł. Graficz
nych awaria maszyny rotacyjnej, druku
jącej Gazetę Współczesną — mechanicy 
odmówili naprawy, tłumacząc to uchwałą 
komisji zakł. „Solidarności" jako formą 
protestu przeciw obniżonym przydziałom 
mięsa i wędlin. 4/6IX miał się ukazać nr 
jubileuszowy z okazji 30-lecia Gazety. 
Wydanie czwartkowe (3IX) ukazało się 
w zmniejszonym nakładzie i zostało wyko
nane na maszynach płaskich. 

3IX — prasa codzienna poinformowała, 
iż prokuratura woj. w Katowicach wnio
sła do sądu akt oskarżenia przeciwko 
J. Cieślickiemu, któremu zarzuca się, iż 
w połowie sierpnia na łamach Wolnego 
Związkowca opublikował tekst i rysunki 
znieważające osobę sekretarza generalnego 
KPZR — przewodniczącego Rady Najwyż
szej ZSRR. Ponadto od X 1980 do II1981 
na łamach tegoż biuletynu w Miku kolej
nych artykułach znieważył PZPR oraz na
czelne organa władzy. 

5IX — w Gdańsku rozpoczął obrady 
I Krajowy Zjazd „Solidarności". W refe
racie sprawozdawczym K K P (tekst Gazeta 



Krakowska nr 175) obszerny pasus dot. 
środków masowego komunikowania: 
...„siedem miesięcy czekaliśmy na umoż
liwienie druku naszego pisma — ogólno
związkowego pisma Tygodnika «Solidar-
ność», którego półmilionowy nakład (stale 
zresztą zagrożony brakiem papieru) nie 
zaspokaja naszych potrzeb *. Powstanie 
własnego organu naszego związku było 
wydarzeniem nie tylko w naszej pracy 
wewnętrznej , ale także w życiu społecz
nym kraju. (...) Pojawiły się w normal
nym obiegu — to znaczy także pod nadzo
rem cenzury inne periodyki związkowe 
w Szczecinie, Jastrzębiu, Jeleniej Górze. 
Władze zapowiadają udzielenie zgody na 
publikacje tygodników związkowych w kil
ku innych jeszcze miastach". W dyskusji 
wiele sporów wywołała decyzja o unie
możliwieniu transmisji obrad przez TVP. 
L . B ą d k o w s k i zanotował na łamach 
Życia Ltierackiego (nr 37 s. 4) : „Tutaj 
odezwały się emocje i wzięły górę nad,' 
moim zdaniem, zdrowym rozsądkiem 
i zręcznością polityczną. Ekipie gdańskie
go ośrodka TV nie stawiano zarzutów 
stronniczości w zdawaniu sprawy, nato
miast obwiniono o to warszawską centra
lę, która miała wykorzystać gdańskie ma
teriały w tendencyjnym wyborze. Olbrzy
mia większość uczestników Zjazdu pro
gramu nie oglądała (ja również), przegło
sowano jednak — na podstawie relacji 
tych, co oglądali — zakaz dla państwowej 
TV robienia zdjęć wewnątrz «Oliwii». 
Uważam, że był to błąd". 

14IX — wrocławska prokuratura woj. 
zatrzymała K. Morawieckiego, pracownika 
Politechniki Wrocławskiej, współredaktora 
Biuletynu Dolnośląskiego; zarzuca się mu 
opublikowanie w Biuletynie odezwy „Na
rodowego Związku Pracy Solidarystów 
Rosyjskich", kwalifikując ten czyn jako 
działanie wymierzone przeciw sojuszom 
Polski. Decyzja prokuratury spotkała się 
ze sprzeciwem KZ „Solidarności" w Poli
technice — podjęto uchwałę o akcji pro
testacyjnej (rozpoczęto ją 16 IX) ; K. Mora-
wiecki został warunkowo zwolniony po 
przyjęciu poręczenia społecznego. Wg in
formacji prasy (z 1X) Prokuratura skie
rowała do sądu akt oskarżenia. Komen
tarz — Glos Szczeciński, nr 186. 

22IX — Prezydium KPP NSZZ wydało 
uchwałę w sprawie nakładu Tygodnika 
„Solidarność" (tekst — Trybuna Ludu 
nr 225). Tekst uchwały skomentował rzecz
nik prasowy rządu J. Urban, stwierdza
jąc: „Władze nie cofnęły zezwolenia na 
milionowy nakład Tygodnika w czasie ob-
brad zjazdu, ani nie «odebrały przyzna
nego już na czas Zjazdu milionowego na
kładu tygodnika» — jak to sformułowano 
w tekście uchwały. Są to twierdzenia nie
prawdziwe. W rzeczywistości władze wy
raziły zgodę na doraźne powiększenie na
kładów nrów tygodnika, które ukażą się 
w trakcie trwania obrad zjazdu do milio
na egz. GUKPPiW wydał zezwolenie na 
wydanie 3 nrów. J. Urban konkluduje: 
„Delikatnie mówiąc trudna jest współpra
ca z ludźmi, którzy wyrażanie zgody na 
ich prośby nazywają szykanami, alarmu
jąc takimi pomówieniami opinię społecz
ną; którzy udzielenie zezwolenia nazywają 
cofnięciem zezwolenia i w ogóle mają 
skłonność do mijania się z prawdą oraz 

* W czasie Zjazdu tygodnik ukazywał się 
w nakładzie l min egz. 

wzmecania publicznych konfliktów czy 
jest po temu jakikolwiek pretekst, czy go 
nie ma". 

22IX — wrocławska Gazeta Robotnicza 
poinformowała o wszczęciu przez Proku
raturę Woj. postępowania przygotowaw
czego wobec Niezależnego Słowa — tygod
nika NSZZ woj. wałbrzyskiego. Powodem 
były publikacje, których treść godzi 
w konstytucyjne zasady polityki zagra
nicznej PRL i jej sojusze. Por. Gazeta 
Robotnicza, nr 188. 

26IX — w Gdańsku rozpoczęła obrady 
II tura Zjazdu „Solidarności". Jedną 
z pierwszych spraw, którą Zjazd rozpatry
wał, był projekt umowy dot. realizacji co
dziennych audycji zaproponowanych przez 
rozgłośnię PR w Gdańsku. Wiele reper
kusji wywołała również decyzja o pozba
wieniu akredytacji Polskiej Kroniki Fil
mowej (akredytację dla PKF przywróco
no 29IX). w głosach wielu dyskutantów 
refleksje nt. środków masowego komuni
kowania. 

12 X — w Gdańsku I posiedzenie no
wo wybranego Prezydium K K NSZZ, na 
którym dokonano przydziału zagadnień te
matycznych członkom Prezydium K K ; 
sprawami dostępu do środków masowego 
przekazu zajmować się będzie Jan Wasz
kiewicz (zob. Tygodnik Solidarność nr 30). 

21X — w Łodzi zebranie programowo-
-wyborcze Sekcji Zawodowej Dziennika
rzy NSZZ „Solidarność", utworzonej zgo
dnie z par. 29 statutu związku; za głów
ne cele działania uznano: walkę o wiary
godność prasy, radia i tv, troskę o rze
telność i uczciwość w pracy dziennikar
skiej oraz ochronę zawodowych i obywa
telskich praw dziennikarzy. 

4 XI — podczas obrad K K _ NSZZ przy-
jęto w uchwale nową formę walki o do
stęp do środków masowego przekazu. Od 
10 XI z dużym rozmachem i rozgłosem, 
lecz małym odczuciem sytuacji realnej, 
kontynuowana była przez różne agendy 
..Solidarności" kampania — „wojna pla
katowa" — o dostęp tego związku do 
środków masowego komunikowania (zwła
szcza do tv). 20 XI w ramach krakow
skiego Wolnego Uniwersytetu (= forma 
strajku czynnego studentów) Z. Bujak, 
przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność" 
Mazowsze, mówiąc o walce związku o do
stęp do środków masowego komunikowa
nia oświadczył: „W tym samym momencie 
kiedy zobaczycie w tv nasz program, zdaj
cie sobie sprawę, że resztka władzy im 
została odebrana. Że nie zostało im już 
nic. Uważam, że sprawę dostępu do środ
ków masowego przekazu można wygrać 
do końca stycznia. O ile nie popełnimy 
błędów, mamy do wygrania wszystko". 
Z komentarza Gazety Krakowskiej (23 XI) : 
„Być może, o ostrości tych sformułowań 
zadecydowała ich pospieszność i atmosfe
ra studenckiego wiecu. Trudno jednak 
atmosferą wiecu usprawiedliwiać działa
cza o dużym doświadczeniu społecznym 
i politycznym. (...) Nie wydaje się nam, 
by dobrze to służyło związkowi". 

Na marginesie wojny plakatowej ko
mentator Gazety Krakowskiej z 7 XII no
tował m. in.: „Znamy technikę propagan
dy, umiemy szanować zdanie innych. (...) 
Tym bardziej jednak hasło «Pogrom par
tii — programem narodu* razi swym pry
mitywizmem, brakiem rozumu politycznego 



czy wręcz instynktu samozachowawcze
go. (...) JaMe epitety będą w użyciu, gdy
by w Polsce doszło do autentycznej kon
frontacji?" 

21—22X1 — podczas Walnego Zebrania 
Delegatów NSZZ „Solidarność" Regionu 
Gdańskiego były dyskutowane sprawy or
ganu Związku — tyg. Samorządność, a 
zwłaszcza trudności z jego drukiem. Jed
ną z przyczyn jest odmowa składu tygod
nika przez linotypistów Pras. Zakł. Graf. 
w Gdańsku. L. Będkowski, red. nacz, ty
godnika wyraził zdziwienie, że w tej isto
tnej dla regionu sprawie nie może liczyć 
na pomoc Komisji Zakładowej „Solidar
ności" w tych zakładach. Ze stanowiskiem 
tym polemizował K. Majewski — przewod
niczący KZ PZG. Przyjęcie do druku ty
godnika Samorządność równałoby się pra
cy w godzinach nadliczbowych (w dni 
świąteczne), na co komisja nie może się 
zgodzić *. 

30 XI — w trakcie 2. Walnego zebra
nia Delegatów Regionu Sląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ podjęto wniosek o cofnięcie 
akredytacji dziennikarzom Trybuny Ludu 
i Trybuny Robotniczej, motywując to 
kłamliwym i tendencyjnym przedstawia
niem konfliktów w kop. „Sosnowiec". 
Cofnięto również akredytację przedstawi
cielom PAP i Dziennika Zachodniego. Je
dynie Sztandar Młodych otrzymał prawo 
relacjonowania obrad za rzetelne przed
stawienie konfliktu w kop. „Sosnowiec". 

„DNI BEZ PRASY" 

(por. także 28 VIII — dział ogólny; 
18 VIII — SDP). 

10—12 VIII — podczas obrad K K P NSZZ 
podjęto m. in. uchwałę w sprawie strajku 
prasowego w odpowiedzi na „kampanię 
propagandową przeciwko «Solidarnosci»". 
Zapowiada się na dni 19—20 VIII akcję po
legającą na wstrzymaniu w całym kraju 
druku i kolportażu gazet codziennych. Ak
cja może być odwołana, jeżeli przedsta
wicielom kierownictwa „Solidarności'' 
umożliwi się przedstawienie stanowiska 
związku w ogólnopolskich i lokalnych 
programach radiowych i TV oraz na ła
mach prasy. 

13 VIII — w związku z uchwałą K K P 
o „dniach bez prasy" Z G NSZZ Prac. Po
ligrafii oświadczył: „Nie popieramy takiej 
akcji i całkowicie się odcinamy. Uważa
my, że w obecnej chwili jakakolwiek ak
cja protestacyjna nikomu i niczemu nie 
służy. Społeczeństwo nasze nie może być 
pozbawione codziennej informacji (...) 
Związek nasz zwraca się o zdecydowane 
poparcie naszego stanowiska i nieprzystę-
powanie drukarzy do wspomnianej akcji 
protestacyjnej". 

13 VIII — Prezydium Krajowej Rady 
Zw. Zaw. Pracowników RSW opublikowało 
swoje stanowisko wobec „dni": „Zgodnie 
ze statutem naszego związku sprawy poli
tyczne nie wchodzą w zakres jego dzia
łania. W katastrofalnej sytuacji, w jakiej 

* Sprawą tą interesowała s ię również 
Egzekutywa KW PZPR (19 XI) — zob. 
Dziennik Bałtycki, nr 230. 

znajduje się nasz kraj, nie należy podej
mować akcji strajkowych, ponieważ przy
czyniają się one do dalszego pogarszania 
warunków bytowych ludzi pracy. (...) 
W związku z powyższym Prezydium KRZ 
zwraca się o dołożenie starań, aby 
w dniach 19—20 VIII prasa dotarła do spo
łeczeństwa". 

18 VIII — na posiedzeniu Biura Poli
tycznego КС PZPR wysłuchano informa
cji o działaniach kierownictwa „Solidarno
ści" w zakładach poligraficznych. Działa
nia te, mające na celu niewydawanie pra
sy, 'w konsekwencji prowadzą do pogor
szenia poziomu informacji społeczeństwa 
i są wyrazem nieukrywanych ambicji ze 
strony ekstremistycznych kół „Solidarno
ści", decydowania o funkcjonowaniu 
środków masowej informacji. Ambicje te 
muszą zostać pohamowane w interesie po
koju społecznego. 

18 VIII — Trybuna Ludu (nr 192) dru
kuje fragmenty uchwały podjętej na 
wspólnym zebraniu POP i koła SDP 
w sprawie tzw. dni bez prasy: „Ten strajk 
0 charakterze politycznym nie służy poko
jowi społecznemu, zagraża linii porozu
mienia, za którą opowiadamy się nie
zmiennie widząc w niej jedyną szansę so
cjalistycznej odnowy naszego życia". Au
torzy dokumentu solidaryzują się ze sta
nowiskiem Zw. Zaw. Poligr. : „Chcemy ra
zem z Wami służyć społeczeństwu... i nie 
dopuścić do tego, aby czytelnicy obciążyli 
nas wspólną winą za chociażby jeden 
dzień bez prasy". 

Decyzja K K P wywołała falę wystąpień 
krytycznych poszczególnych zespołów re
dakcyjnych, dziennikarzy. W protekście 
ZG FZZ Prac. Książki, Prasy, Radia i TV 
podkreśla się, iż w obecnej sytuacji nie
zbędna jest szybka i obiektywna informa
cja dająca szeroki przegląd poglądów 
1 opinii, a nie jej blokowanie. Komisja 
Porozumiewawcza Branż. ZZ zapowie
działa, iż w rozmowach z rządem będzie 
się domagać, by w przyszłości organizu
jący strajk nie zmuszali do udziału w nim 
ogółu pracujących. 

19—20 VIII — strajk prasowy pn. „Dni 
bez prasy" ogłoszony przez K K P NSZZ 
„Solidarność". Na konferencji prasowej 
(20 VIII) w „Interpressie" zorganizowanej 
przez RSW, w której uczestniczyli dzien
nikarze zagraniczni, prezes RSW Z. An
druszkiewicz oświadczył, iż w dniach 
strajku wydano dzienniki w Warszawie 
(wyszły w zmniejszonym nakładzie i do
tarły do czytelników Trybuna Ludu, Żoł
nierz Wolności i Express Wieczorny; wy
drukowane partie Życia Warszawy i Try
buny Mazowieckiej nie zostały wypusz
czone z drukarni przez pikiety „Solidar
ności") i 15 ośrodkach terenowych. Ich 
łączny nakład wyniósł ok. 2 min egz. Je
dynie w Krakowie w dniach 18—20 VTH 
nie ukazał się żaden dziennik. To, że ga
zety dotarły do czytelników — podkreślił 
Z. Andruszkiewicz — jest zasługą ludzi 
dobrej woli, którzy rozumieją służebną ro
lę prasy wobec społeczeństwa. Nie zawie
dli nas czytelnicy, którzy natychmiast roż
ku pili gazety *. 

* Zdementowano informacje, jakoby przy 
druku korzystano z pomocy ośrodków za
granicznych; gazety drukowano w róż
nych miejscach i warunkach nie wyłącza
jąc tzw. małej poligrafii. 



— Bydgoszcz: dzienniki w środę ukaza_ 
ły się w normalnych nakładach i obję
tości. W powiększonym nakładzie ukazał 
się Dziennik Wieczorny. 

— Kielce: ukazało się tylko Słowo Lu
du; w czwartek Słowo nie ukazało się ze 
względu na zaplombowanie przez zakłado
wą „Solidarność" hali maszyn rotacyj
nych. 

— Kraków: nie ukazały się żadne 
dzienmki już 18 V ni . 

— Łódź: w nakładzie 12 tys. egz. uka
zał się Głos Robotniczy w niezmienionej 
szacie graficznej (druk: Wojskowe Zakła
dy Graficzne; kolportaż: pracownicy Wy
dawnictwa) . 

— Lublin: wydano Kurier Lubelski 
i Sztandar Ludu w okrojonym nakładzie 
i objętości, zmianie uległa szata graficzna. 

— Opole: Trybuna Opolska ukazała się 
w nakładzie ok. 15 tys. egz. i objętości 
4 kol. 

— Poznań : pod wspólną winietą wydru
kowano 3 dzienniki w nakładzie ok. 28 
tys. egz., w zmienionej szacie graficznej: 
4 strony formatu A-4. 

— Szczecin : ukazał się 2 kolumn, dzien
nik Głos Szczeciński w nakł. 15 tys. egz. 

— Zielona Góra: Gazeta Lubuska uka
zała się w normalnym nakładzie i obję
tości. 

— Koszalin: Głos Pomorza wyszedł 
w nakładzie 25 tys. egz. opatrzony napi
sem „wydanie zastępcze"; format A-4 
i objętość 4 kol. 

— Wrocław: dwukolumnowa gazeta 
w nakładzie 24 tys. egz. 

— Katowice: w niezmieniowej objętości 
i nakładzie ukazała się Trybuna Robotni
cza i Dziennik Zachodni. 

20 VIII — na posiedzeniu Komisji Po
rozum. Branż. ZZ wyrażono poparcie dla 
stanowiska NSZZ Prac. Poligrafii oraz 
uznanie i szacunek dla tych drukarzy, 
którzy dzięki obywatelskiej postawie nie 
dopuścili, aby społeczeństwo przez dwa 
dlni pozbawione było prasy. Specjalne 
oświadczenie do towarzyszy sztuki dru
karskiej wystosował warszawski oddział 
NSZZ Prac. Poligr.: „Dziękujemy tym, dla 
których wykonywanie gazety było ich 
pierwszym tego typu doświadczeniem za
wodowym, lecz bez wahania podjęli no
wy dla siebie trud, zastępując w tym in
nych." 

20 VîII — w MKZ NSZZ „Solidarność" 
Regionu Mazowieckiego konferencja pra
sowa poświęcona „dniom bez prasy". 
{Trybuna Ludu 22 VITT). 

20 VIII — Trybuna Ludu w rubryce 
„Powiedzieli Trybunie" drukuje wypowie
dzi czytelników nt. „dni bez prasy''. 
„Strajki drukarzy prasowych są nieporo
zumieniem, które wprawdzie nie przynosi 
strat materialnych, ale jest b. szkodliwe 
społecznie" (doc. S. Grabias, UMCS) ; „Ta 
forma protestu, choćby był on uzasadnio
ny, nie może być przyjęta ze zrozumie
niem" (J. Sidło, olimpijczyk) ; „Nie wi
dzimy racji w tego rodzaju działaniach. 
Niczego one nie załatwiają, a jedynie po
wodują niepotrzebne rozdrażnienie społe
czeństwa" (G. Hajduczek, Wrocław). 

21 VIII — Trybuna Ludu (nr 195) dru
kuje fragmenty oświadczeń, rezolucji in
stancji partyjnych wyrażających sprzeciw 
przeciwko idei „dni bez prasy": „Ogłosze
nie dni bez prasy jest kolejną próbą 
wprowadzenia napięcia .pozbawienia społe

czeństwa prawa do korzystania z infor
macji" (Egzekutywa KW PZPR w Lubli
nie); Plenum KW PZPR w Bydgoszczy 
(22 VIII) wyraziło uznanie i podziękowa
nie za wspólny wysiłek, który zaowoco
wał wydaniem — wbrew hasłu „dni bez 
prasy" — wszystkich codziennych gazet 
lokalnych w pełnej objętości i zwiększo
nych nakładach. 

31 VIII — bydgoscy drukarze, którzy nie 
przystąpili do akcji strajkowej, zaprotesto
wali na łamach prasy Pomorza i Kujaw 
przeciwko kampanii rozwiniętej przez za
rząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar
ność" mającej na celu — jak stwierdzają 
drukarze — zdyskredytowanie ich pracy. 
W opublikowanym oświadczeniu czytamy: 
prasa w regionie ukazała się i ukazywać 
się będzie nadal bez zakłóceń — nie wsku
tek jakichkolwiek nacisków lub dodatko
wych gratyfikacji, lecz w wyniku świa
domie zdecydowanej postawy drukarzy. 
Tekst oświadczenia: Ilustrowany Kurier 
Polski, nr 169. 

INNE ZWIĄZKI : 

8 VII — posiedzenie Prezydium Rady 
Środowiska Prasowego FZZ PKPRiTV; 
rozpatrzone wstępne propozycje wypraco
wane przez komisję mieszaną powołaną 
przez RSW, a dotyczącą ograniczeń w wy
dawaniu prasy, spowodowanych brakiem 
papieru. Prezydium skierowało do prezesa 
RSW ostry protest w związku z pominię
ciem Federacyjnego Związku przy oma
wianiu tych spraw. 

3IX — Prezydium ZG FZZPKPRiTV 
podjęło oświadczenie, w którym wyraża 
zaniepokojenie zapowiedzią kolejnego 
6-dniowego strajku drukarzy — członków 
„Solidarności". W sytuacji zaostrzonego 
kryzysu gospodarczego, w okresie walki 
o wiarygodność środków masowego komu
nikowania pozbawienie dziennikarzy prawa 
głosu jest szkodliwe społecznie. Rozmiary 
strat moralnych i politycznych, kiedy 
dzienniki nie docierają do czytelników, są 
olbrzymie. Informacja jest codziennym 
chlebem naszego społeczeństwa nie moż
na uznawać zaprzestania druku dzienni
ków za rzecz słuszną. 

17IX — na plenum ZG NSZZ Prac. Po_ 
ligr. opowiedziano się za jak najszybszym 
powstaniem pisma ruchu branżowego — 
wielkonakładowego dziennika. 

IX — spotkanie przedstawicieli Komi
tetu Rady Ministrów ds. związków zawo
dowych z przedstawicielami Konfederacji 
Autonomicznych ZZ poświęcone omówie
niu postulatów konfederacji w sprawach 
prasy, radia i TV. 

26 X — posiedzenie Krajowej Rady 
Środowiska Prasowego Feder. ZZ Prac. 
Książki, Prasy, Radia i TV. Rozpatrzono 
m. in. protokół rozbieżności do projektu 
Układu Zbiorowego Pracy Dziennikarzy; 
z dokumentu tego wynika, iż RSW 
„PKR" nie chce uznać honorariów dzien
nikarskich jako elementu płacy zasadni
czej, zaś Komitet ds RiTV nie zgadza s ię 
z postulatem, aby płacić autorom połowę 
honorariów za powtórnie wykorzystane 
materiały. Pracodawcy nie zgadzają s ię 
również świadczyć na rzecz SDP kwot w 
wysokości !•/• funduszu płac dziennikar-



skich. W tej sytuacji upoważniono komisję 
negocjującą tekst układu do kontynuowa
nia rozmów. Zapoznano się również z sy
tuacją w red. Sztandaru Młodych. Rada 
postanowiła wystosować pismo do prezesa 
RSW, w którym protestuje przeciwko for
mie w jakiej odwołano redaktora nacz. 
tego dziennika. 

INICJATYWY R E D A K C Y J N E 

i l VI — na łamach Trybuny Opolskiej 
(nr 116) sprawozdanie z forum dyskusyj
nego tej gazety nt. „Prasa i życie sporto
we". 

4 VII — w Białymstoku inauguracyjna 
sesja powołanego — z inicjatywy Gazety 
Współczesnej i ZO SDP — Forum War
tości; g łównym tematem było spotkanie 
z prezesem SDP, S. Bratkowskim. 

4 v i l — w nrze 27 Polityki M. Turski 
omawia wyniki ankiety czytelniczej. 
Wpłynęło 2117 odpowiedzi; dominują męż
czyźni — 82,2%; najliczniejszą grupę res
pondentów stanowią ludzie młodzi (21—30 
lat — 23,2°/»; 31—40 lat — 25,4%; powyżej 
60 lat — 12,8%), mieszkańcy miast woje
wódzkich (45,5%), bezpartyjni — 52,8%; 
30,5% nie należy do żadnych związków za
wodowych. Dominującą grupę stanowią 
ludzie o zawodach technicznych (37%) ; 
62% respondentów czyta tygodnik syste
matycznie od wielu lat. 39,6% responden
tów legitymuje się wyższym wykształce
niem. Największą poczytnością cieszy się 
felieton Passenta (87,4%). W kraju (84,4%). 
Coś z życia (82,4%). Postulowana tematy
ka (historia najnowsza) — 48,6%, tematy
ka rozliczeniowa — 40,8%; nowości na
uki — 1,6%; zagadnienia moralności społe
czeństwa — 2,2%. 

6 V u — Trybuna Opolska ogłosiła kon
kurs na najlepszą publikację dziennikar
ską; adresowany jest szczególnie do tych 
osób, które pragną się poświęcić dzienni
karstwu. 

6 VII — Trybuna Ludu w rubryce „Po
wiedzieli Trybunie" zajęła się rolą środ
ków masowego przekazu w kształtowaniu 
opinii społecznej. Pytanie brzmiało: czy 
zawsze kształtują opinię pozytywną, czy 
pracują bez mankamentów? „Niektórzy 
redaktorzy, zwłaszcza lokalnych gazet, cią
gle jeszcze gonią za sensacjami, które już 
dzisiaj nikogo nie bulwersują. Nie tędy 
droga. Teraz wiarygodność można uzyskać 
głębokim, analitycznym podejściem do 
przyczyn kryzysu i sposobów jego zażeg
nania" (K. Bańka, pedagog — Tychy); 
„Mimo ożywienia środków przekazu bra
kuje materiałów, które byłyby owocem 
poszukiwań i dociekliwości dziennikarskiej, 
informacji wykraczających poza potoczną 
już wiedzę o rzeczywistości społecznej" 
(J. Aleksandrowicz, lekarz — Kraków). 

7 VII — Głos Robotniczy, Wiadomości 
Skierniewickie 1 Młodzieżowa Wszechnica 
Dziennikarska w Skierniewicach ogłosiły 
konkurs literacko-łpublicystyczny pn. „Mo
tyw sierpniowy". 

24 VII — w publikacji „Ankieta jubileu
szowa i co z niej wynika" red. Przyjaźni 
(nr 30) omawia wyniki ankiety czytelni
czej. Zdecydowana większość uczestników 

ankiety czyta tygodnik od b. dawna. Naj
większą poczytnością cieszą się reportaże 
z Syberii i Dalekiego Wschodu. Wysoko 
oceniona została szata graficzna. 

29 VII — S. Zawadzki na łamach „Ko
lekcjonera Polskiego" (dod. Kuriera Pol
skiego) omawia wyniki ankiety czytelni
czej ogłoszonej w 100. nrze „Kolekcjonera". 
W ankiecie uczestniczyło 472 responden
tów. 33% odpowiadających oceniło doda
tek jako „b. dobry", 51% — dobry. Naj
większe zainteresowanie wzbudza tematy
ka numizmatyczna (122 osoby) i falery-
styka (60 osób); co ósmy respondent po
szukuje na łamach „Kolekcjonera" infor
macji nt. kolekcjonerstwa jako ruchu spo
łecznego. 

VII — w dorocznym konkursie Życia 
Warszawy pn. „Dzień bez błędów" I miej
sce zajęła Trybuna Ludu, II — Kurier 
Polski, III — Żołnierz Wolności. Omów. 
wyników: A. W r ó b l e w s k i : Metoda 
kropli wody — Zycie Warszawy, nr 191. 

23—28IX — „Dni Trybuny Ludu" ; w br. 
ze zrozumiałych względów nie miały cha
rakteru festynu, lecz były okazją przybli
żenia gazety do potrzeb czytelników. 
W „Dniach" uczestniczyli liczni goście za
graniczni, reprezentujący organa prasowe 
partii komunistycznych i robotniczych, 
którzy pragnęli się zapoznać z sytuacją 
w naszym kraju, z działalnością partii 
oraz dokonać wymiany doświadczeń 
w partyjnej pracy propagandowej. 

30IX — spotkanie zespołu redakcyjne
go Gazety Współczesnej z czytelnikami; 
główny temat: czy GW służy dobrze spo
łecznemu porozumieniu, co na jej łamach 
powinno ulec zmianie, jakie luki tema
tyczne redakcja powinna wypełnić? 

7X — łódzki Głos Robotniczy (nr 199) 
publikuje stenogram redakcyjnej dyskusji 
z robotnikami „Skogaru". We wstępie do 
publikacji czytamy: „Podczas tego spotka
nia chcieliśmy przede wszystkim dowie
dzieć się, jak Czytelnicy oceniają to co 
piszemy, w jakim stopniu — ich zda
niem — odzwierciedlamy prawdę o ży
ciu — i jak pisać powinniśmy. Powiedzia
no nam wiele, wyciągniemy z tego wnios
ki. Był też moment, w którym zostaliśmy 
mocno zaskoczeni: trzech uczestników 
spotkania dowiedziawszy się, że wśród 
dziennikarzy są również koledzy z działu 
partyjnego, wysz ło z sali". 

X — oddział SDP w Rzeszowie oraz 
wydziały kultury i sztuki urządów woje
wódzkich w Krośnie, Przemyślu, Rzeszo
wie i Tarnobrzegu ogłosiły konkurs dzien
nikarski na reportaż, artykuł publicysty
czny, wspomnienie związane z setną rocz
nicą ruchu robotniczego w Polsce. 

XI — z inicjatywy tyg. Kontakty w 
Łomży odbyło się zebranie założycielskie 
Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawcze
go „Stopka"; wg statutu jest to organiza
cja popularno-naukowo-wydawnicza zrze
szająca wszystkich zainteresowanych gro
madzeniem i badaniem prasy regional
nej — dawnej i współczesnej, dążyć się 
będzie do stworzenia regionalnego ośrodka 
dokumentacji prasowej i archiwum prasy 
regionalnej. Na czele rady Stowarzyszenia 
stanął red. Stanisław Zagórski. 



XI — Trybuna Robotnicza i Dziennik 
Zachodni ogłosiły ogólnopolski konkurs 
dziennikarski pod hasłem „Obraz Śląska". 

ANKIETY CZYTELNICZE ogłosiły: Ty
godnik Kulturalny (nr 48; z okazji zbliża
jącego się 25-lecia), Panorama Polska. Na
sza Ojczyzna (nr 11; z okazji 25-lecia) i 
Dziennik Ludowy (nr 242). 

PROCESY PRASOWE 

6 I V — przed Sądem Rejonowym w 
Tarnowie rozpoczął się bezprecedensowy 
proces. Mieszkaniec Tamowa W. Rybak 
wniósł skargę przeciwko Okręgowej Dy
rekcji Poczt w Krakowie za niedostarcza-
nie do domu zaprenumerowanej prasy. Na 
rozprawie dyrektor Woj. Urzędu Poczt w 
Tarnowie oświadczył, iż nie jest w tym 
sporze kompetentny i że przed Sądem wi
nien stanąć raczej Dyrektor Okręgowego 
Urzędu w Krakowie. 27IV na kolejnej 
rozprawie Dyrektor Okr. Urzędu w Kra
kowie oświadczył, iż w jego miejscu wi
nien się znaleźć Prezes RSW. 18 V — na 
trzeciej rozprawie Sąd — mimo rozpaczli
wej obrony przedstawicieli poczty — wy
dał wyrok na korzyść W. Rybaka. Ko
mentator Gazety Krakowskiej (19 V) za
notował: „Wyrok nie jest prawomocny 
i l iczyć się należy że Okręgowa Dyrekcja 
Poczt odwoła się od niego do instancji 
wyższej . Nie przesądzając przyszłej decy
zji precedensowy wyłom w zmowie pocz
ty przeciwko prenumeratorom jaki ma 
miejsce w całym kraju, został zrobiony." 

28 vm — Sąd rejonowy dla wrocław
skiej dzielnicy Fabryczna wydał wyrok 
uniewinniający red. B. Daleszaka {Gazeta 
Robotnicza) oskarżonego o zniesławienie 
przez b. kierownika wydziału administra-
cyjno-socjalnego Wrocławskiego Kombina
tu Budowlanego, który poczuł się dotknię
ty sformułowaniami w artykule „Kombi
natorzy z Kombinatu". 

V i n — przed Sądem Wojewódzkim w 
Warszawie proces przeciwko redaktorom 
Płomieni (J. Ratzko i red. nacz. J . Par
ous) wytoczony przez Irenę Dziedzic o 
ochronę dóbr osobistych. Pozywa ona au
torów dwóch obraźliwych — jej zda
niem — reportaży, opublikowanych w sty
czniu i kwietniu w tyg. Płomienie (nr 4; 
„Gwiazda za mgłą"). Autor w obu tek
stach zarzucił swej „bohaterce", o któ
rej pisał per „pani Irena', szereg nieucz
ciwości. Reportaże, choć ani razu w nich 
nie pojawiło s ię nazwisko powódki, były 
na tyle czytane, iż nie można mieć wąt
pliwości, o kogo chodzi- I. Dziedzic po
czuła s ię w obowiązku poinformować opi
nię publiczną o skierowaniu sprawy na 
drogę sądową i przed koleżeńskim sądem 
dziennikarskim, uważając oba teksty za 
paszkwile, a „rewelacje" w nich zawarte 
za wyssane z palca. Na pierwszej rozpra
wie Sąd wezwał obu pozwanych do przed
stawienia w terminie 2-tygodniowym do
wodów prawdziwości oskarżeń. W czasie 
kolejnej rozprawy (2X) J . Ratzko oświad
czył, że nie jest istotne, iż jakiś fakt nie 
miał miejsca, ale ważne dla morale pol
skiego dzinnikarstwa że w ogóle takie 
sprawy się zdarzały. Przedstawił on rów
nież publikacje prasowe innych autorów, 
które wspominały o działalności powódki, 
zacytował fragment tekstu kabaretowego 

Z. Laskowika, dotyczącego prezenterów 
telewizyjnych. Podczas kolejnych rozpraw 
(6 XI, 4 XII) wysłuchiwano świadków. 

16 X — przed Sądem Wojewódzkim we 
Wrocławiu rozpoczął się proces przeciwko 
Kornelowi Mora Więckiem u — red. Biulety
nu Dolnośląskiego, oskarżonemu o to, że 
w okresie od maja do 15 września 1981 r. 
we Wrocławiu, działając w warunkach 
przestępstwa ciągłego, w redagowanym 
przez siebie bez wymaganej prawem kon
troli Biuletynie Dolnośląskim zamieszczał, 
a następnie rozpowszechniał opracowania 
i odezwy skierowane przeciwko jedności 
socjalistycznej PRL ze ZSRR. Obrońcy 
wnieśli o odroczenie rozprawy, ponieważ 
K. Morawiecki nie otrzymał aktu oskarże
nia i . nie mógł przygotować się do obro
ny, a nadto wnieśli o dopuszczenie do
wodu z akt śledztwa. Sąd przychylił s ię 
do tych wniosków. Kolejne posiedzenie 
Sądu wyznaczono na 9 XI. 

3 XI — Naczelny Sąd Administracyjny 
rozpatrzył pierwsze, od wejścia w życie 
nowej ustawy o cenzurze, zaskarżenie de
cyzji GUKPiW. Z wnioskiem do NSA 
zwrócił s ię Tygodnik Solidarność, który 
zamierzał wydrukować na swych łamach 
oświadczenie pracowników lubelskiego 
„Polmozbytu" zawierające pozytywną oce
nę tzw. wydawnictw niezależnych. Zarów
no Okręgowy, jak i GUKPiW zakwestiono
wały treść tego oświadczenia, nie dopusz
czając go do druku. U podstaw decyzji 
legło przekonanie, że zawarta w oświad
czeniu pochwała tzw. wydawnictw nieza
leżnych, które wbrew ustawie o cenzurze 
nie są poddawane kontroli, stanowi na
ruszenie art. 282 kk. NSA nie dopatrzył 
się w oświadczeniu przestępstwa z art. 
282 kk, lecz wykroczenia, które nie daje 
podstawy do kwestionowania tekstu na 
podstawie art. 2 p. 6 ustawy o cenzurze. 
Dziennikarz PAP zanotował: Wyrok nie 
stanowi absolutnie politycznej oceny i spo
łecznych wartości tych wydawnictw (...). 
Stwierdza jedynie, że pochwalenie tych 
wydawnictw nie jest przestępstwem, a je
dynie wykroczeniem. Por. koment. S. Pc~ 
demskiego — Polityka nr 46 s. 7. 

16 XI — przed NSA drugi z kolei pro
ces przeciwko cenzurze; skarżącym był 
ponownie Tygodnik Solidarność, który za
mierzał wydrukować felieton M. Kozłow
skiego „Próba odpowiedzi w sprawie so
cjalizmu"; artykuł niedopuszczony do dru
ku na podstawie art. 2 p. 2 ustawy o cen
zurze. W wyniku rozprawy Sąd uchyli ł 
decyzję cenzury. Zob. koment.: Drugi pro
ces przeciwko cenzurze — Tygodnik Pow
szechny, 1981 nr 48 s. 2. 

17 XI — w Prokuraturze- Rejonowej dla 
dzielnicy Kraków-Sródmieście odbyła sie 
rozmowa z przedstawicielem red. Dzienni
ka Polskiego, której przedmiotem było nie-
ujawnienie nazwiska autora publikacji 
„Urząd. Monolog byłego cenzora M-17 spi
sał Maciej Lenart" w Dzienniku (nr 198 
z 6 X). Wiceprokurator poinformował o ko
nieczności przeprowadzenia postępowania 
przygotowawczego zgodnego z wymogami 
kodeksu postępowania karnego w celu 
sprawdzenia zasadności zgłoszenia przez 
GUKPiW przestępstwa, a tym samym 
ustalenia, czy rzeczywiście ono zaistniało. 

18X1 — red. Nowości poinformowała 
czytelników o uchyleniu przez GUKPiW 
decyzji toruńskiego oddziału GUKPiW 



kwestionujących niektóre fragmenty w art. 
S. Świątka pt. „Gniew wprowadza porzą
dek" (opublikowanym 30 X). 

9 XII — prasa codzienna poinformowała 
o rozpoczynającym się przed Sądem Re
jonowym w Puławach procesie Ireneusza 
Ostrokólskiego — red. nacz. Biuletynu In
formacyjnego „Solidarności" Ziemi Puław
skiej. Jest on oskarżony o publikowanie 
w redagowanym przez siebie biuletynie ry
sunków poniżających i wyszydzających 
państwo i naród polski oraz godzących w 
międzynarodowe sojusze Polski. 

RYNEK PR ASOW O-W YD A WNIC Z Y 

Nowe tytuły: 
I — 1 nr kwart, powiększenie. Stu

dencki magazyn filmowy. Pismo Ogólno
polskiej Rady Klubów Studenckich wyda
wane przy pomocy twórców i krytyków 
skupionych wokół działalności programo
wej SCK UJ „Rotunda". Wyd.: Krakow
ska Filia Centralnego Ośrodka Informacji 
i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalne
go, Kraków. Form.: 14,5X20 cm, nakł. 600 
egz. ; powiel. 

31 III — l nr Kwadratu — dwutygodni
ka społeczno-zawodowego Krajowej Ko
misji Koordynacyjnej Pracowników Poli
grafii NSZZ „Solidarność", Szczecin; 
form.: 29,5X42 cm, obj.: 16 s. nakł. 45 tys. 
egz., cena egz. 10 zł. 

15IV — l nr tygodnika organizacji re
gionalnej NSZZ „Solidarność" — Solidar
ność Ziemi Płockiej. Do użytku we-
wnątrzzwiązkowego, Płock; form.: 21X 
X29.5 cm, obj.: 4 s. nakł. 4 tys. egz. 

28 V — 1 nr tygodnika Sierpień 80. 
Wyd.: Tymczasowy Zarząd Regionalny 
NSZZ „Solidarność" „Pobrzeźe", Koszalin. 
Format: A-3, obj. 4 s., nakład 8 tys. egz., 
cena 1 egz. 5 zł. Pismo rozprowadzane 
drogami wewnątrzzwiązkowymi. W listopa
dzie tygodnik zwiększył objętość do 8 s. 
i nakład do 20 tys. ezg. 

26 VI — nr „zerowy" tygodnika publi
cystycznego NSZZ „Solidarność" Odrodze
nie. Wyd.: Zarząd Regionalny NSZZ „So
lidarność", Jelenia Góra. Format: A-3, obj. 
12 s., nakład 20 000 egz, 

(VI) — i nr kwartalnika Kultura Dol
nośląska. Pismo dolnośląskiego ruchu spo-
łeczno-kulturainego, Wrocław. Wyd.: Dol
nośląskie Towarzystwo Społeczno-Kultu
ralne oraz wojewódzkie domy kultury w 
Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu 
i Wrocławiu. Format: 20,5X29 cm, obj. 
24 s., nakład 700 egz., cena 1 egz. 15 zł. 

1 V u — l nr dwutygodnika Konstrukcje. 
Pismo Niezależnego Samorządnego Zw. 
Zaw. Prac. Przemysłu Budowlanego 
i Spółdzielczości Budownictwa Mieszkanio
wego. Wyd.: ZG NZZB, Warszawa; form.: 
49X34,5 cm, obj. 8 s. nakł. 15 tys., cena 
egz. 5 zł. 

VII — l nr Małej Delty — miesięczni
ka matematyczno-przyrodniczego dla dzie
ci. Wyd.: Filia UW w Białymstoku; form.: 
20X29 cm, obj.: 16 s. nakł. 50 tys. egz., 
cena egz. 5 zł. 

V i i — l nr kwartalnika społeczno-kul-
turalnego Osnowa. Wyd.: Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź. Format: 24 X16 cm, obj. 
136 s., cena 1 egz. 30 zł, nakład 3 tys. egz. 
Kontynuacja periodyku ukazującego się od 
18 lat na prawach almanachu. 

V i i — l nr społeczno-kulturalnego 
kwartalnika Morze i Ziemia. Wyd.: Szcze
cińskie Wyd. Prasowe RSW „Prasa-Ksią-
żka-Ruch", Szczecin. Format 20,5 X 29 cm, 
obj. 64 s., nakład 10 tys. egz., cena 1 egz. 
40 zł. Kontynuacja wydawnictwa Szczeciń
skiego Towarzystwa Kultury wydawanego 
od 1979 w formie almanachu. 

V i i i — l nr pisma (bez określenia czę
stotliwości) Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego Wektory. Wyd.: PTE, Warszawa. 
Format 20,5 X 29 cm, nakład 15 tys. egz., 
cena l egz. 70 zł. Pismo rozprowadzane 
poza siecią RSW „PKR". 

IX — i nr miesięcznika krytycznego 
Meritum. Wyd.: Wydawnictwo Współczes
ne RSW „PKR", Warszawa. Format: 
20 X 14,5 cm, cena 1 egz. 30 zł. 

X — 1 nr Relaksu i Kolekcjonera Pol
skiego — comiesięcznego dodatku Kuriera 
Polskiego. Oba dodatki były dotąd inte
gralną częścią Kuriera Polskiego (w tej 
postaci ukazały się 104 n-ry Kolekcjonera 
Polskiego). Wyd.: Wydawnictwo „Epoka", 
Warszawa. Format: 20 X 28 cm, 24 s., ce
na l egz. 10 zł. 

30 XI — 1 nr tygodnika społeczno-po
litycznego Samorządność. Wyd.: NSZZ 
„Solidarność". Zarząd Regionu Gdańskie
go. Format: 29,5 X 42 cm, obj. 16 s„ cena 
1 egz. 8 zł, nakład 250 tys. egz. Wydawca 
podkreśla (poprzez numerację) formalną 
kontynuację działu zamieszczanego na ła
mach Dziennika Bałtyckiego od 24 IX 1980. 

Wznowienia: 

2X — 1(1057) nr tygodnika RSW 
„PKR" Głos Ziemi cieszyńskiej — za
wieszonego w VIII 1976 (połączenie z Kro
niką Beskidzką i przekształcenie w Kro
nikę) ; wznowienie jest rezultatem prze
kształcenia dotychczasowej gazety zakła
dowej „Celmy" — Naszej Trybuny. Wyd.: 
Śląskie Wyd. Prasowe RSW „PKR", K a 
towice. Format: 35 X 50 cm, obj. 6 s., na
kład 20 tys. egz., cena 1 egz. 3 zł. 

l XI — 1(999) nr tygodnika Zarzewie — 
organ ZMW. Kontynuacja pisma wydawa
nego pod tym samym tytułem, ukazujące
go się do 2 V 1976 (jako organ ZSMW). 
W słowie odredakcyjnym czytamy: „Od
rodziliśmy się wbrew tym, którzy byli 
przekonani, że 2 V 1976 r. Zarzewie umarła 
na zawsze (...). Odrodziliśmy się jako or
gan prasowy samodzielnej, środowiskowej 
organizacji młodzieży wiejskiej (...). Za
rzewie, pełniąc rolę organu prasowego 
ZMW, będzie jednocześnie samodzielnym, 
niezależnym tygodnikiem. Nie zamierzamy 
pełnić roli pasa transmisyjnego pomiędzy 
dysponentami politycznymi (...) — prowa
dzi to jedynie do utraty rzetelności i wia
rygodności pracy dziennikarskiej". Wyd.: 
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza RSW 
„PKR", Warszawa. Format: 30 X 42 cm, 
obj. 16 kol., cena 1 egz. 7 zł. 



Zmiana formuły wydawniczej 
2IX — dotychczasowy miesięcznik Ży

cie Partii. Organ КС PZPR, pismo aktywu 
partyjnego zaczęło się ukazywać jako 
dwutygodnik. Zmianie uległ również for
mat z 22 X 30 nr 26 X 36 cm; objętość 24 s. 
(poprzedni 32), cena 1 egz. 8 zł. Zmienio
no również formułę wydawniczą pisma, 
które pragnie być trybuną aktywistów 
PZPR wszystkich szczebli i środowisk. 

6IX — w wyniku zaleceń VII Zjazdu 
ZHP dotyczących modyfikacji prasy har
cerskiej tygodnik ZHP Motywy od n-ru 
36 zaczął ukazywać się w 3 mutacjach 
(każda z nich zawiera dodatek przezna
czony dla poszczególnych pionów działa
nia Związku) : 

A — z dodatkiem Zuchowe Wieści — 
pismo drużyn zuchowych; 

В — z dodatkiem Propozycje — pismo 
drużyn harcerskich działających w szko
łach podstawowych; 

С — z dodatkiem Na tropie — pismo 
harcerzy starszych. 
Mutacja В — dostępna w sprzedaży kios
kowej ; pozostałe rozprowadzane są w pre
numeracie. Objętość dodatku: 8 s., format: 
23,5 X 31,5 cm (1/2 formatu Motywów). 

Zmiana tytułu: 
8X1 — dotychczasowa Zorza, ilustro

wany tygodnik katolicki od n-ru 45 zmie
niła tytuł na ITK. Ilustrowany Tygodnik 
Katolicki. Zorza. 

Zmiana częstotliwości: 
13IX — dotychczasowy katolicki dwu

tygodnik społeczny Ład od nru 18 rozpo
czął ukazywać się jako tygodnik, zmienia
jąc jednocześnie format z 31,5 X 47 na 
42 X 59 cm. 

IX — dotychczasowy miesięcznik Na
sze Problemy. Pismo ZG RSW „PKR" 
zaczął ukazywać się jako dwutygodnik. 
Zmianie uległa objętość — z 44 s. do 24. 

Różne: 
26 XI — nie ukazał s ię cotygodniowy 

dodatek Życia Warszawy — Zycie i No
woczesność. W związku z licznymi kry
tycznymi uwagami w niektórych środo
wiskach, redakcja wyjaśnia (nr 277) : kon
flikt powstał w momencie „gdy okazało 
się, że kolejny nr Życia i Nowoczesności 
red. S. Bratkowski postanowił w całości 
poświęcić na przedruk własnej książki pt. 
«Nie tak stromo pod tę górę». Książkę tę 
w ub. r. wydało wyd. « Książka i Wiedza» 
w nakładzie 30 tys. egz. Ponadto była ona 

drukowana w odcinkach w mies. Wiedza 
i Zycie, oraz we fragmentach w tyg. Prze
gląd Techniczny i Przekrój, a także w Ży
ciu Warszawy w tym roku. Wychodząc 
z założenia, że w tej sytuacji ponowny 
druk pełnej treści tej książki w gazecie 
nie jest celowy, redaktor naczelny i ko
legium redakcyjne podjęło jednogłośnie 
decyzję o wstrzymaniu druku dodatku w 
przygotowanej wersji. Na propozycje kom
promisowe (...) red. Bratkowski nie wy
razi! zgody, uważając, że naruszone zo
stały jego kompetencje". 

VARIA 

IX — ukazał się 1 nr miesięcznika kul
turalno-społecznego As-Sadaka; organ To
warzystwa Przyjaźni Libijsko-Arabsko-Pol-
skiej; Warszawa. Format: 27,5 X 20,5 cm, 
obj. 64 s., cena 1 egz. 25 zł. Wydawcą jest 
Wydział Informacyjny Biura Ludowego 
Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-
Socjalistycznej. 

9 X — w Katowicach konferencja zes
połu ds. uniwersyteckich studiów dzienni
karskich poświęcona sprawom przyszłych 
kierunków w kształceniu dziennikarzy dla 
prasy, radia i tv. W roboczym spotkaniu 
przedstawicieli krajowych uczelni prowa
dzących tego typu kształcenie, którego 
gospodarzem był Wydział Radia i TV USl., 
uczestniczyli także reprezentanci właści
wych sektorów w Ministerstwie Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, КС 
PZPR oraz Komitetu ds. Radia i TV. 

11XI — do rejestru Centralnego Zwią
zku Spółdzielni Pracy wpisano „Agencję 
Omnipress" — czyli Spółdzielnię Pracy 
Dziennikarzy. Inicjatorami jej powstania 
byli dziennikarze, w większości członkowie 
SDP, nie posiadający aktualnie stałego za
trudnienia. Celem „Omnipressu" — stwier
dził prezes spółdzielni red. Augustyn Przy-
wiczerski — jest świadczenie usług dzien
nikarskich przede wszystkim na rzecz pra
sy terenowej i zakładowej. Drugi kieru
nek działalności to tzw. doradztwo praso
we dla zakładów pracy. Ta usługa pole
gać ma na opracowywaniu i dostarczaniu 
materiałów fachowych z wybranych dzie
dzin, które interesują konkretne przedsię
biorstwo lub grupę przedsiębiorstw. 

XI — w bydgoskim Domu Kultury 
„Orion" rozpoczął działalność teatr pra
sowy, wykorzystujący scenariusze oparte 
na tekstach dziennikarskich. 

Opracował 
SYLWESTER DZIKI 
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REDAGOWANIE 
BUŁGARIA. Przeciętny Bułgar na ogląda
nie telewizji poświęca tygodniowo 13 godz. 
11 min. Radio cieszy się nieco większym 
zainteresowaniem: 70,5% ludności powyżej 
s iódmego roku życia słucha radia co
dziennie, poświęcając mu w ciągu tygod
nia 13 godz. 32 min. 

Najpopularniejszym z czterech progra
mów Radia Bułgarskiego jest „Hory
zont" — program nadawany przez całą 
dobę na falach średnich i ultrakrótkich, 
obejmujący zasięgiem 95»/» terytorium kra
ju. Najchętniej słuchane w tym programie 
są audycje, na których treść pewien 
w pł yw mają odbiorcy — jak nadawana 
w piątek w porze poobiedniej czterogo-
dzienna „Rozmowa z Wami" przynosząca 
odpowiedzi na pytania słuchaczy i muzy
kę ich życzeń. Podobnie przygotowywane 
są: „Literatura, sztuka, kultura" (czwar
tek), naukowo-techniczny „Impuls" (wto
rek), magazyn rodzinny „Między obiadem 
a kolacją" (poniedziałek) oraz „«Hory-
zont» dla Was" — o sporcie, zamiłowa
niach i wypoczynku (niedziela). 

Najpopularniejszą audycją telewizyjną 
jest wieczorny centralny program infor
macyjny „Na świecie i u nas", który gro
madzi przy odbiornikach 6 min widzów, 
czyli 80,2% ludności powyżej 7 lat. Na 
drugim miejscu plasuje się audycja o po
lityce, sporcie i kulturze „W każdą nie
dzielę" nadawana od godz. 17.30 do 20. Na 
trzecim — „Studio IKS", w którego ra
mach każdej soboty przed północą nada
je się filmy kryminalne, szpiegowskie 
i przygodowe. 

Radio nadaje rocznie 42 tys. godzin 
programu, telewizja zaś 5 tys. godzin (Ш 
BTA 1981 ПГ 21 S. 6) lp 

POLSKA. Władysław Majewski w Politech-
niku przedstawił propozycję tworzenia 
osiedlowych ośrodków emisji programów 
telewizyjnych, w myśl projektu ośrodki 
powinny powstawać z inicjatywy spółdziel
ni mieszkaniowych. Oto główne argumen
ty uzasadniające celowość realizacji po
mysłu : 

— Wielkie osiedla nie mają żadnych 
szans doczekania się za życia ich dzisiej
szych mieszkańców kin, klubów, domów 
kultury. Najpierw trzeba zbudować skle
py, żłobki, przedszkola, szkoły, przychod
nie, a i to trudno się dziś doprosić. 

Jedyną szansą kontaktu z kulturą w miej
scu zamieszkania jest więc telewizor. 

— Dialog władz spółdzielni z członkami 
pozostawia wiele do życzenia. Telewizja 
lokalna to szansa aktywizacji społeczności 
osiedlowej dla załatwiania wspólnych 
spraw. 

— Nudzą nas w obecnym „lokalnym" 
programie telewizyjnym dla pięciu woje
wództw kłopoty szkoły w Pcimiu, ale 
każdy z zainteresowaniem będzie słuchał 
0 problemach szkoły, do której chodzą 
jego dzieci, o budowie sklepu na jego 
osiedlu, o przyczynach braku na nim wo
dy. 

— Dzięki telewizji osiedlowej stutysięcz
ne, antyhumanitarne sypialnie mogą stać 
się społecznościami ludzi znających się 
1 nieanonimowych dla siebie nawzajem. 

— Szacunkowy koszt inwestycji kształ
tuje się poniżej trzydziestu złotych na 
jednego mieszkańca: wystarczy kilka ki
lometrów kabla w celu połączenia w jed
ną sieć istniejących już anten zbiorczych 
oraz magnetowid, kamera telewizji prze
mysłowej, pokój. 

Pomysł został przedstawiony podczas 
IH Zjazdu Stołecznego Związku Spółdziel
czości Mieszkaniowej, gdzie spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem i wątpl iwo
ściami co do zgody władz na jegoj realiza
cję. Autor pomysłu nie żywiąc takich 
obaw, apeluje w zakończeniu: „Czekam 
niecierpliwie na oferty rad spółdzielni, 
prezesów, fachowców od potrzebnej tech
niki, gotowych wykonać wzorcowy projekt 
i kosztorys, chętnych do organizowania 
takich sieci i przygotowania ich pierw
szych programów. Zadzwońcie, spotkamy 
się, zrobimy to razem, a przynajmniej bę
dziemy próbować." 

Tekst adresowany jest zasadniczo do 
warszawskiej spółdzielczości mieszkanio
wej, ale problem pustyni kulturalnej na 
nowych osiedlach dotyczy nie tylko War
szawy. (Politechnik 1981 nr 31 s. 9) lp 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. W skali światowej 
przypada 136 czytelników gazet na 1000 
mieszkańców. W Afryce w r. 1980 było ich 
tylko 21, a jest to mniej niż średnia prze
ciętna wszystkich krajów rozwijających 
się, (36 czytelników na 1000 mieszkańców). 
Na kontynencie afrykańskim wychodzi tyl
ko 2,2% wszystkich wydawanych w świe
cie gazet. Kraje rozwijające się drukują 
prawie 42,8% tytułów, zatem udział Afryki 
jest wyjątkowo niski. (Novinâf 1981 nr 7 
s. 24) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Prasa rolnicza od
grywa w Afryce szczególną rolę zarówno 
w szerzeniu wiadomości o uprawie i ho
dowli, jak i w likwidacji analfabetyzmu, 

17 — Zeszyty prasoznawcze 



gdyż wydawana jest również w językach 
rodzimych. Wśród najbardziej znanych 
i poczytnych pism czołową pozycję w kra
jach rolniczych zajmuje tanzanski Alimu 
Haina Mwisho (Wiedza nie ma końca) 
wydawany w 100 tys. egz. w swahili. Po
nadto do bardziej znanych pism należą: 
Kibaru, wydawany w Mali w jęz. bamba-
ra, Gangaa (Niger), Managre (Górna Wol
ta) i Ubumbwe (Burundi). (IOJ NL 1981 
nr 18 s. 6) wpp 

MIĘDZYNARODOWE. Rocznik statystycz
ny UNESCO podaje, że liczba odbiorników 
radiowych wzrosła z 92 min w 1937 do 
1058 min w r. 1977; między rokiem 1938 
a 1977 zwiększyła się jedenaście, razy. 
Obecnie w krajach rozwiniętych na 1000 
mieszkańców przypadają 762 radioodbior
niki, podczas gdy w krajach merozwinię-
tych zaledwie 39 aparatów. (BZ 1981 nr 6 
s. 64) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Wg rocznika UNES
CO w r. 1977 w Afryce było tylko 73 ra
diosłuchaczy na 1000 mieszkańców, pod
czas gdy w Azji było ich 95. Liczba roz
głośni radiowych jednakże podniosła się 
ostatnio stosunkowo szybko: w 1965 było 
ich w Afryce 500, w 1977 już 970 (wzrost 
o 58'/o w tym okresie jest szybszy niż 
w Europie i w Ameryce). (Novinâf 1981 
nr 7 s. 24) dkn 

AFGANISTAN. Wychodzi 26 gazet w języ
kach pusztu, dari, arigielskim i innych. 
W Kabulu ukazuje się 6 dzienników cen
tralnych: Hakikate Inkilabe Saur (Prawda 
Rewolucji Kwietniowej), Hiwad (Ojczy
zna), Anis (Przyjaźń), Kabul New Time, 
Hakikate Sarbaz (żołnierska Prawda), Da-
rafsze Dżawanan (Sztandar Młodzieżowy). 
Na prowincji wychodzi 17 gazet. Poza tym 
wydaje się blisko 40 czasopism społeczno-
-politycznych i specjalistycznych. 

Stale rozszerza się działalność agencji 
informacyjnej Bahtar. (BZ 1981 nr 6 s. 
64) dkn 

AFGANISTAN. Radio nadaje 27 godzin au
dycji, z czego 19 godzin na cały kraj, a 8 
dla mniejszości narodowych i zagranicy. 
Telewizja emituje przez 5 godzin dziennie. 
(ZB 1981 nr 6 s. 64) dkn 

CSRS. Według danych za rok 1980 ukazu
je się 30 dzienników, 282 tygodniki, 174 
dwutygodniki, 334 miesięczników i innych 
czasopism 242. Podczas gdy w 1972 w Sło
wacji ukazywało się 30 tytułów gazet re
gionalnych (powiatowych), w 1980 ukazy
wało się 35 w języku słowackim i 5 w ję
zyku węgierskim. Całkowity jednorazowy 
nakład gazet regionalnych (powiatowych) 
powiększył się w tym czasie z 231 tys. do 
340 tys. egz. (OZ 1981 nr 3 s. 55) tl 

FRANCJA. Tygodnik Echo de la Presse et 
de la Publicité podał, że w ciągu ostat
niego kwartału 1980 r. nakład dzienników 
spadł o 7,2»/o w stosunku do tego samego 
okresu w 1970 г., a nakład pozostałych 
wydań periodycznych o 454/c. Procesy in
flacyjne jeszcze bardziej skomplikują po
łożenie francuskiej prasy periodycznej. 
(BZ 1981 nr 6 s. 64) dkn 

FRANCJA. W przeciwieństwie do innych 
krajów zachodnich, telewizja kablowa roz
wija s ię powoli. W r. 1973 rząd udzielił 
w drodze wyjątku zezwoleń na testowe 
instalacje w Metzu, Rennes, Chamonix, 
Nicei i dwu przedmieściach Paryża; prace 

są gotowe lub na ukończeniu. Dekrety 
z r. 1977 uznanły monopol ..Télédiffusion 
de France" także w tej dziedzinie, wstrzy
mując dwalszy rozwój kablowej tv. 

Największa jest instalacja w Metzu, 
czynna od marca 1981 w 7 tys. gospo
darstw domowych (docelowo ma objąć 40 
tys.). Odbiorcy mogą oglądać 9 progra
mów kolorowych: po 3 rodzime i z RFN, 
2 belgijskie i luksemburski. Ponadto od
bierają 12 krajowych i zagranicznych ra
diostacji na falach ultrakrótkich. Koszt 
podłączenia wyniósł 260 franków, roczny 
abonament ustalono w wysokości 435 f, 
plus „normalne" opłaty za tv — co rocz
nie daje opłatę w wysokości ok. 800 fran
ków. (NZZ 22 X 1981 s. 43) pd 

JAPONIA. Centralny organ partu komu
nistycznej Akahata ma największy nakład 
wśród wszystkich gazet komunistycznych 
wydawanych w krajach kapitalistycz
nych — 3 min 500 tys. egz. Ten wielki na
kład jest godny uwagi, ponieważ Japońska 
Partia Komunistyczna liczy tylko 400 tys. 
członków. Obecnie partia zamierza zwięk
szyć nakład Akahaty do 4 min egz. (BZ 
1981 nr 8 s. 64) dkn 

KANADA. Radiofonia CBC Northern Ser
vice obsługuje 70 tys. mieszkańców na ob
szarze blisko 4 min km kw (40°/o teryto
rium kraju), posługujących się siedmioma 
językami — nie licząc dialektów — i przy
należnych do trzech grup etnicznych: lud
ności białej, indiańskiej i eskimoskiej. 

Powiązanie 53 regionalnych stacji ra
diowych i 49 tel wizyjnych znakomicie uła
twił satelita „Anik", lecz tylko w zakre
sie programów ogólnych. CBC instaluje 
obecnie w każdym małym osiedlu „Com
munity Radio Package" — autonomiczne 
studio do obsługi we własnym zakresie 
lokalnym. Kilkanaście najaktywniejszych 
takich stacji produkuje tygodniowo do 75 
godz. programu, są i takie, które zadowa
lają się półgodzinnym programem dzien
nie. Poza wiadomościami nadaje się prze
de wszystkim melodie i gawędy ludowe. 
(NZZ 6 VIII s. 29) pd 

NIKARAGUA. Dziennik Barricada, cen
tralny organ Frontu Wyzwolenia Narodo
wego im. Augusto Sandino, jest rówieśni
kiem rewolucji — jego pierwszy numer 
pojawił się 25 lipca 1979, tj. w pięć dni po 
kapitulacji gwardii Somozy w Mana-
gui. Dzisiaj Barricada wychodzi w 45 tys. 
egz., a nakład ogranicza jej niedostatek 
papieru. Poza tym wychodzą w Managui: 
tygodnik Poder Sandinista (Władza Sandy-
nistyczna) nakład 25 tys. egz.; Trabajador 
(Robotnik) — organ związków zawodo
wych, dwutygodnik młodzieżowy Briga-
dista, miesięcznik Machete — organ orga
nizacji wiejskich oraz czasopisma Cuadra 
i Vos de la mujer (Głos Kobiety). (B2 
1981 nr 6 s. 64) dkn 

RFN. Urząd Statystyczny podał oficjalnie, 
że w r. 1979 było 2386 przedsiębiorstw, 
wydających 1217 gazet (w tym 370 tzw. 
wydań podstawowych) i 6042 czasopism. 
Nakład gazet wynosił jednorazowo 25 min 
egz. (15,3 min w prenumeracie, 9,7 min 
w sprzedaży ulicznej), nakład czasopism 
osiągnął 237 min egz. (ZV + ZV 1981 nr 40 
s. 1414) pd 

RFN. Na każde gospodarstwo domowe — 
według stanu z połowy 1981 — przypada 
co najmniej jedna gazeta codzienna. (ZV+ 
+ZV 1981 nr 29—30 S. 1079) pd 



RFN. Instytut Badania Opinii w Allensba
ch u przeprowadził po raz 24. analizę me
diów (AWA), obejmującą 141 środków 
przekazu (w tym 101 czasopism). Przepro
wadzono ponad 9 tys. wywiadów repre
zentatywnych dla 48 200 tys. mieszkańców 
powyżej 14 lat. Stwierdzono m. in. że w r. 
1981 radia słuchało 12%, a programy tv 
odbierało 88,8%. 76% gospodarstw do
mowych miało telwizory kolorowe. Gaze
ty regionalne czytało 75,%, ponadregional
ne (FAZ, Süddeutsche, Welt) 7%, bulwa
rową Bild 23%; ogółem 80% stanowiło 
krąg czytelników gazet codziennych. 

Wśród czasopism o największym za
sięgu były: magazyn ilustrowany 
Stern — 20%, czasopisma z programami 
rtv Harzu — 25% i TV Hören + Sehen — 
12%, czasopisma dla kobiet Brigitte — 
14%, Für Sie — 11% i Burda Modern — 
10,5%, pismo motoryzacyjne ADAC Motor
welt — 24%, magazyn poświęcony urzą
dzaniu domu Das Haus — 11,5%. Popu
larny magazyn informacyjny Spiegel ma 
publiczność liczącą prawie 10%, a liberal
ny tygodnik Zeit niespełna 3% badanej 
populacji. (ZV + ZV 1981 nr 41 s. 1426 i d.) 
pd 

USA. Z końcem r. 1979 wychodziło 1807 
dzienników: 382 gazety poranne, 1405 wie
czornych i 20 z kilkoma wydaniami. Cał
kowity jednorazowy nakład — 62 min egz., 
ale tylko 11 ma nakład powyżej 500 tys. 
egz. i jedynie 3 — ponad milion (Daily 
News, Wall Street Journal i Times of Los 
Angeles). Liczbę czytelników szacuje się 
na 130 min. Nakład 719 gazet niedzielnych 
przewyższył 54 min egz. ok. 70% dzienni
ków ma nakład poniżej 25 tys. egz. Głów
ną przyczyną tego jest, że wszystkie 
cizienniki amerykańskie są lokalne. Inną 
osobliwością jest to, że 80% gazet codzien
nych stanowią wydania wieczorne. 

Tygodników wychodziło w przybliżeniu 
8 tys., a ich ogólny nakład wynosił po
nad 40 min egz. 

Ogłoszenia zajmują blisko 70% objęto
ści dzienników i pozostałych periodyków. 
(Novinâf 1981 nr 7 s. 24; BZ 1981 nr 9 
s. 64) dkn 

USA. W r. 1980 ukazywało się 1745 dzien
ników w nakładzie ponad 62 min egz. Ga
zet niedzielnych było 735 z nakładem 
przeszło 54 min egz., zaś tygodników 7602 
z nakładem 40,9 min egz. (ZV + ZV 1981 
nr 31 s. 1129) pd 

WATYKAN. Radio watykańskie nadaje 
w 41 językach, regularnie w 34, przez 40 
godzin na dobę w dwóch programach. Co
dziennie transmituje dziennik radiowy 
w siedmiu językach: włoskim, hiszpań
skim, portugalskim, francuskim, angiel
skim, niemieckim i polskim. W r. 1980 
rozgłośnia otrzymała ponad 60 tys. listów, 
najwięcej sekcja polska — 17,5 tys. Liczy 
ok. 300 pracowników etatowych i ok. 250 
współpracowników reprezentujących ponad 
40 narodowości. (Gość Niedzielny 1981 nr 
36 s. 5) pd 

WIETNAM. Już 30 lat wychodzi central
ny organ partii komunistycznej Nhan Dan 
(Lud). Do niedawna drukowano go tylko 
w Hanoi, teraz równolegle i w Mieście Ho 
Chi Minha. Nakład 200—400 tys. egz i ob
jętość 4 stron są ograniczone niedostat
kiem papieru. Wydanie niedzielne ma 
2-stronicowy dodatek. Na drugim miejscu 
wśród dzienników jest Quan Doi Nhan 
Dan (Wojsko Ludowe). W r. 1966 była to 

ulotka, dziś gazeta; drukowana w Hanoi 
i Mieście Ho Ch i Minha w nakładzie 120 
tys. egz. dziennie. Po reformie admini
stracyjnej w 1976, kiedy kraj podzielono 
na 35 prowincji i 3 centralnie kierowane 
miasta, KP Wietnamu zaczęła tam wyda
wać własne organa prasowe. Ustanowie
nie jednolitego Frontu Partiotycznego 
w 1977 doprowadziło do złączenia różnych 
druków regionalnych wydawanych przez 
Front, czego rezultatem jest 34-stronioowy 
tygodnik Dan Doan Ket (Wielka solidar
ność). (Novinâf 1981 nr 9 s. 21) dkn 

ZSRR. Wg danych Wszechzwiązkowej Izby 
Książki, na 1 stycznia 1981 wychodziło 
8019 gazet w łącznym jednorazowym na
kładzie 172 min 880 tys. egz. Dzielą się one 
na: 30 wszeehzwiązkowych (centralnych) 
pism, 158 republikańskich, 320 lokalnych 
dzielnicowych i okręgowych, 95 republik 
autonomicznych i obwodów, 692 miejskie 
i połączone, 2971 rejonowych, 3132 wielko
nakładowe oraz 621 kołchozowych. Liczba 
dzienników (wydawanych co najmniej 4 
razy w tygodniu) wynosiła 700 w łącznym 
jednorazowym na kładzie 105 min 858 tys. 
egz., w tym porannych — 662, a wieczor
nych, — 38 tytułów. (BZ 1981 nr 9 s. 63) 
dkn 

ODBIORCY 
FRANCJA. W ciągu ostatnich pięciu lat 
zainteresowanie telewizją spadło. Najwięk
szy ubytek notuje się wśród młodzieży do 
24 lat. Starsi widzowie nie zmienili swo
jego stosunku do tv, najstarsi, przede 
wszystkim emeryci, przesiadują przed te
lewizorami jeszcze dłużej niż przedtem, 
jednakże nie wyrównuje to ubytku mło
dych telewidzów. (Także na wsi zmniej
sza się ogólnie odbiór tv.) Wielu ludzi, 
którzy naoglądali się telewizji, znaleźli 
znów upodobane w lekturze gazet, ksią
żek i czasopism. Największą przyczyną 
zmniejszonego zainteresowania telewizją 
jest monotonia i niska jakość programów. 
(Novinâf 1981 nr 8 s. 19) dkn 

RFN. Prowadzone od kilkunastu lat bada
nia instytutu Infratest wykazały, że ga
zety wychodzą coraz bardziej na czoło 
wśród mediów. Zainteresowanie radiem 
i zwłaszcza telewizją maleje (szczególnie 
programami rozrywkowymi, tv utrzymuje 
czołową pozycję jedynie w programach 
informacyjnych). Co drugi mieszkaniec 
mógłby zrezygnować z telewizji, chętniej 
niż z radia i gazety codziennej. (ZV + ZV 
1981 nr 33 s. 1191) pd 

RFN. Dzieci w wieku od 8 do 16 lat spę
dzają codziennie przed telewizorami 2 
godz. 25 min., tzn. blisko 17 i pół godz. 
tygodniowo. Po godz. 20. ogląda tv jesz
cze 82,6% uczniów, a ponad jedna czwar
ta i po godz. 22. Większość młodych wi
dzów upodobała sobie przede wszystkim 
filmy awanturnicze, kowbojskie, horrory 
i kryminalne. Filmy o problematyce mło
dzieżowej interesują 14,3%, a programy 
polityczne tylko 2,4% uczniów. (Novinâf 
1981 nr 8 s. 19) dkn 

R U C H WYDAWNICZY 
FRANCJA. W Tuluzie pojawił s ię nowy 
miesięcznik Nouveau Magazin, zawierają
cy informację lokalną i regionalną. Nowo-



ścią jest to, że rozpowszechnia się go 
w kasetach magnetofonowych. Nakład 
wyjśc iowy 3 tys. kaset, cena jednej ka
sety 10 franków. Około 10 min. nagrania 
kasety zajmuje reklama. (BZ 1981 nr 6 
s. 46) dkn 

KANADA. Dziennikarze kanadyjscy zorga
nizowali konferencję na temat dwóch naj
większych rodzimych towarzystw kontro
lujących prasę, Thompson Newspaper L i 
mited i Souptham Incorporation. Jesienią 
1981 owe trusty zawarły porozumienie 
o podziale sfer wpływów w największych 
miastach Kanady, co jest sprzeczne z pra
wem, ograniczającym możliwości mono
polizacji prasy w rękach jednej korpora
cji. Firma Thompson zgodziła się zamknąć 
swoją gazetę Ottawa Journal, dając w ten 
w ten sposób towarzystwu Souptham Inc. 
monopol na dystrybucję w stolicy własnej 
gazety Citizen. Z drugiej strony oddała 
Thompsonowi wyłączne prawa do wyda
wania gazet w mieście Winnipeg przez 
wstrzymanie wydawania tam swojej Tri
bune. Tym samym część dziennikarzy 
w obu miastach straciła pracę. 

Podczas konferencji nakłoniono mini
stra sprawiedliwości do oskarżenia praso
wych magnatów o pogwałcenie prawa. 
(IOJ NL 1981 nr 18 S. 5) wpp 

SZWAJCARIA. Od 13 czerwca 1981 Jour
nal de Genève publikuje wydanie między
narodowe, które kolportuje się we Fran
cji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, 
Belgii i Luksemburgu. (BZ 1981 nr 9 s. 
64) dkn 

USA. Od 7 sierpnia 1981 w stolicy wycho
dzi jedyny dziennik Washington Post. Je
go konkurent, popołudniowy Washington 
Star przestał się ukazywać — po 128 la
tach istnienia. Pomimo że dzienny nakład 
Washington Star wynosił 323 tys. egz., 
w 1980 z powodu niedostatecznej atrakcyj
ności straty sięgnęły 20 min doi. W r. 1978 
spółka wydawnicza Time odkupiła go za 
sumę 20 min doi. od teksańskiego finan
sisty Joe L. Allbrittona. Ze względu na 
konkurencję Washington Post (75% ogło
szeń w Waszyngtonie) i lokalnych sieci 
telewizyjnych do narastającego spadku 
nie tylko nakładu, ale przede wszystkim 
ogłoszeń. Ogólne straty spółki Time szacu
je się na 85 min doi. Washington Star wy
chodził w dni powszednie w objętości 50 
stron, w niedziele — w 100. Zwolniono 
1400 dziennikarzy i pozostałych pracowni
ków. (Novinâf 1981 nr 9 s. 21) dkn 

USA. Wszystkie dzienniki, nawet wycho
dzące w N. Jorku lub Waszyngtonie, są 
kolportowane lokalnie — w mieście albo 
stanie, w którym się ukazują. Obecnie 
największy trust gazetowy Ganetta bada 
kwestię wydawania nowego dziennika roz
powszechnianego w całych Stanach. 
Przypuszczalnie nowy dziennik będzie no
sił tytuł „USA dziś". (BZ 1981 nr 6 s. 64) 
dkn 

USA. Rozgłośnia Stanów Zjednoczonych 
„Głos Ameryki" otrzymała od władz ChRL 
pozwolenie na założenie swojego biura 
w Pekinie. Podobne pozwolenia otrzymały 
trzy inne wielkie amerykańskie sieci ra'-
diowo-telewizyjne: „Columbia Broadcast
ing System", „America" i „National". 
(IOJ NL 1981 ПГ 18 s. 6) wpp 

W. BRYTANIA. Jesienią 1982 przewiduje 
się uruchomienie IV kanału telewizji. IBA 

(Independent Broadcasting Authority) 
określiła już budżet na ten cel do końca 
r. 1983 w kwocie 104 milionów fs. (NZZ 
22 X 1981 S. 43) pd 

ZSRR. Od początku r. 1981 wychodzi 
w Moskwie nowy miesięcznik Wospitanije 
i Prawoporjadok wydawany przez Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych, a przezna
czony dla pracowników politycznych i ad
ministracyjnych, prawników, inżynierów, 
pedagogów, lekarzy, tj. wychowujących 
i reedukujących ludzi, którzy naruszyli 
prawo. (BZ 1981 nr 9 s. 63) dkn 

AGENCJE 

MIĘDZYNARODOWE. Dyrektor generalny 
agencji Reutera Mike Nelson potwierdził 
wiadomość, że United Press International 
zaproponowała odkupienie jej. UPI zało
żona w r. 1958 (z fuzji dwóch innych 
agencji) ma obecnie na 7 tys. abonen
tów, swoje biura w 62 krajach, w USA 
ma ich 81. Zatrudnia 10 tys. pracowników, 
w tym 1800 dziennikarzy i fotografów na 
pełnym etacie. 

Agencja Reutera ma 100 biur w 69 
krajach, zatrudnia 2560 osób, w tym 600 
dziennikarzy i 1000 dziennikarzy pomocni
czych. (Novinâf 1981 nr 9 s. 21) dkn 

BOTSWANA. Utworzono państwową agen
cję informacyjną Botswana Press Agen
cy — ВОРА. (BZ 1981 nr 6 s. 64) dkn 

FRANCJA. AFP pracuje przy pomocy no
wego komputera o zdwojonej wydajności : 
przyjmuje on dziennie do 330 tys. s łów 
i emituje jeszcze raz tyle w czterech ję 
zykach. Jak oświadczył dyrektor general
ny Henri Pigeat, innowację wprowadzono, 
by utrzymać miejsce wśród „wielkiej 
czwórki" agencji światowych obok AP, 
Reutera i UPI (ZV + ZV 1981 nr 38 s. 1334) 
pd 

FRANCJA. Agencja France Presse rozpo
częła wykorzystywanie pierwszego banku 
danych w języku francuskim AFP/AGORA. 
Umożliwia on ośrodkom masowego prze
kazu uzyskiwanie natychmiastowo wiado
mości z okresu ostatnich trzech miesięcy. 
(IOJ NL 1981 nr 17 s. 4)« 

USA. Długoletnia walka konkurencyjna 
między wielkimi Associated Press a Uni
ted Press International kończy się ze 
szkodą UPI. W ciągu 1980 straty UPI s ięg
nęły 7—10 min doi., a taki stan ciągnie 
się od lat. Do tej pory straty pokrywał 
fundusz rodziny Scrlpps, która jest wła
ścicielką 95% akcji agencji. Jednakże orze
czeniem sądu takie pokrywanie strat jest 
bezprawne, „ponieważ przyniesie szkodę 
położeniu finansowemu spadkobiercom 
E. W. ScrŁppsa". Stawia to agencję w bar
dzo trudnym położeniu. (BZ 1981 nr 9 
s. 64) dkn 

WĘGRY. Węgierska Agencja Telegraficzna 
MTI, jedna z najstarszych agencji praso
wych w świecie — weszła w drugie stu
lecie swego istnienia. Ponad tysiąc pra
cowników agencji codziennie otrzymuje, 
opracowuje i przekazuje materiały zawie
rające 700—800 tys. słów. MTI wydaje bli
sko 50 biuletynów codziennych i tygodnio
wych w jęz. węgierskim i pięciu świato
wych. (BZ 1981 nr 9 s. 64) dkn 



EKONOMIKA 
MIĘDZYNARODOWE. W r. 1980 kraje la
tynoamerykańskie importowały z USA 
urządzenia elektroniczne wartości 521 min 
doi. (ponad 100% więcej niż w roku po
przednim). Przede wszystkim sprowadza
no telewizory kolorowe, a także radia, 
magnetofony, wzmacniacze, mikrofony, 
aparaturę stereofoniczną. Ogółem 47% eks
portu Stanów Zjednoczonych w tej dzie
dzinie idzie do Ameryki Lac. (NZZ 5 XI 
1981 s. 43) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Postępują prace 
przy organizacji zachodnioeuropejskiej te
lewizji satelitarnej. M. in. udział prasy 
RFN w projektowanej spółce akcyjnej ma 
wynosić co najmniej Vi. (ZV + ZV 1981 
nr 29—30 s. 1100) pd 

DANIA. Ukazujący się od r. 1749 dziennik 
Berlingske Tidende przestaje być własno
ścią rodziny założycieli, Berlingów. Po 
Politiken jest on największą gazetą kraju. 
Ukazuje się w 117 tys. egz. w dni po
wszednie i 196 tys. egz. w niedziele. (ZV + 
+ ZV 1981 nr 31 s. 1132) pd 

FRANCJA. Paryski France Soir zakończył 
rok 1980 stratą blisko 8 min franków. Aby 
przyciągnąć zwłaszcza reklamy i zwięk
szyć sprzedaż, kierownictwo trustu Her-
santa postanowiło od 21 lutego 1981 wyda
wać dodatek tygodnio France-Soir Maga
zin. Ukazuje się w soboty w nakładzie 
500 tys. egz. i jest sprzedawany razem 
z popołudniówką. 

Wydawanie tygodniowego dodatku ma
gazynowego rozpoczęło wiele francuskich 
dzienników, pokładając w tym nadzieję 
na poprawę swojego położenia finansowe
go. (BZ 1981 nr 6 s. 64) dkn 

INDIE. Przeprowadzono studium rynku 
prasowego, dzieląc gazety na trzy grupy: 
duże o nakładzie 50 tys. egz., ukazujące 
się głównie w Bombaju, Delhi, Madrasie, 
a do których należy 38,2% rynku czytel
niczego; średnie o nakładzie od 15 tys. do 
50 tys. egz., z 18,3% rynku czytelniczego; 
małe o nakładzie poniżej 15 tys. egz. — są 
to przede wszystkim wydania lokalne, na 
które przypada 43,5% rynku czytelniczego. 
(BZ 1981 nr 6 s. 64) dkn 

ISLANDIA. Niemal cały lipiec i pierwsze 
dni sierpnia 1981 tv nie emitowała. Wszy
scy pracownicy byli wysłani na przymu
sowe urlopy, aby pomóc kierownictwu te
lewizji rozwikłać problemy finansowe. 
(Novinàf 1981 nr 8 s. 19) dkn 
RFN. Wg danych Federalnego Urzędu Sta
tystycznego, z końcem r. 1979 pracowało 
w blisko 2 tys. wydawnictw prasowych 
187 tys. osób, 21 tys. z nich w redakcjach. 
(ZV + ZV 1981 nr 40 s. 1414) pd 

RFN. Bilans wydawnictwa Axela Sprin
gera za rok 1980. Obrót lekko przekroczył 
2 miliardy mk, mimo gorszych wyników 
w reklamie (przyrost o 5% wobec 12,7% 
rok wcześniej), sprzedaży (+3,4% wobec 
11%), większych kosztów osobowych (pra
wie o 8% = 668 min mk, mimo „nieznacz
nej redukcji personelu o 166 osób") i tech
nicznych (racjonalizacja, modernizacja). 
Koniec końców, obrót zwiększył się 
o 4,2% (rok wcześniej o 14,2%). 

Po raz pierwszy od lat filar koncernu, 
dziennik Bild wykazał spadek nakładu, co 
jednak zrównoważył przyrostem wpływów 
z reklamy o 6,2%. Dominującą pozycję 

wśród programowych czasopism radiowo-
-telewizyjnych utrzymało Harzu z prawie 
czteromilionowym nakładem. (ZV + ZV 
1981 nr 29—30 S. 1096 i n.) pd 

SZWECJA. W dziesięcioleciu 1971—1980 
państwo subsydiowało lokalną prasę co
dzienną kwotą 1,1 miliardów koron (ok. 
520 min marek RFN). W r. 1981 subwen
cje wyniosą 235 min koron dla 68 dzien
ników. Najwięcej — po 29 min koron — 
otrzymają sztokholmska Svenska Dagbla-
det i Arbetet z Malmö, drugie co do wiel
kości gazety w tych miastach (w stolicy 
Dagens Nyheter ma 395 tys. egz. nakładu, 
Dagbladet 200 tys.; w Malmö Sydsvenska 
Dagbladet Uczy 115 tys. egz., Arbetet 103 
tys.). Wspomaga się gazety, które w walce 
konkurencyjnej łączą pewne czynności, np. 
kolportaż — z innymi wydawnictwami. 
(ZV + ZV 1981 nr 32 s. 1167) pd 

USA. Editor and Publisher podał, że zysk 
przeciętnej dużej gazety (o nakładzie 262 
tys. egz.) w r. 1980 wzrósł z 22% do 28,1% 
(przed opłaceniem podatku). Wpłynę.y na 
to: podwyżka taryfy ogłoszeniowej, pre
numeraty i ceny egzemplarzowej oraz 
staranniejsza kontrola kosztów. Wpływy 
z reklamy zmalały przy tym o ponad 7% 
ii ogółem stanowiły 71,5%; odpowiednio 
wzrosły wpływy ze sprzedaży do 28%. 
(ZV + ZV 1981 nr 31 s. 1129) pd 

USA. Proces koncentracji masowych środ
ków informacji trwa nadal. Jeden z naj
większych koncernów gazetowych Tribune 
Company kupił spółkę telewizji kablowej 
Duglas Communications Corporations. Tri
bune Company jest już właścicielem 
dwóch największych dzienników amery
kańskich: New York Daily News i Chi
cago Tribune, dziesiątki innnych dzienni
ków, stacji radiowych i telewizyjnych, 
a także wytwórni celulozy i papieru 
w Kanadzie. (B2 1981 nr 8 s. 64) dkn 

USA. Największa gazeta Stanów, New 
York Daily News (1,5 min egz. nakładu) 
jest zmuszona do kroków oszczędnościo
wych. Zwolniono 320 (z ogółem 4 tys.) 
pracowników wydawnictw, zamrożono 
płace wszystkich nie zorganizowanych 
związkowo pracowników na poziomie 
r. 1981. płace osób na stanowiskach kie
rowniczych obniżono o 10%. Mimo tego 
spodziewana jest strata w wysokości kil
ku milionów doi. (ZV + ZV 1981 nr 36 
s. 1274) pd 

USA. Liczba aparatów do zapisu obrazo
wego importowanych w r. 1980 wzrosła 
0 44% i osiągnęła wartość pół miliona 
doi. 48% pochodziło z Japonii, dalsze 45% 
(najczęściej ze znakami firm japońskich 
1 amerykańskich) z Tajwanu, Korei Poł., 
Singapuru, Hongkongu i Meksyku. W tym 
zakresie rynek amerykański został całko
wicie opanowany przez Japończyków. 
(JVZZ 5 XI 1981 s. 43) pd 

WŁOCHY. Parlament uchwalił subwencje 
dla prasy codziennej w wysokości ok. 180 
min doi. USA (w przeliczeniu). Wydaw
nictwa zobowiązały się ujawnić stosunki 
własnościowe, bilanse i ograniczyć kon
centrację; żaden wydawca nie może po
siadać ponad 20% globalnego nakładu po
nadregionalnego. Ograniczeniu ma też ulec 
monopol sprzedaży kioskowej. (ZV + ZV 
1981 nr 40 s. 1414) pd 



WŁOCHY. Sytuacja finansowa dzienników 
jest bardzo ciężka. Jedynie druga pod 
względem nakładu Lo Stampa (400 tys. 
egz.) przynosi zysk koncernowi Fiata. 
Czołowy dziennik kraju przeszło półmilio
nowy Corriere delia Sera ukazujący się 
w największym wydawnictwie Rizzoliego 
(11 tys. pracowników pół miliarda doi. 
rocznego obrotu) jest deficytowy podobnie 
jak florencki Nazione (koncern Montiego), 
rzymski Messagero czy finansowany przez 
koncern energetyczny ENI meliolański II 
Giorno, który przy 200 tys. nakładu zaj
muje piąte miejsce co do wielkości, ale 
pierwsze pod względem strat. (Zeit 1981 nr 
45 S. 20) pd 

R E K L A M A 

AUSTRIA. W I półroczu 1981 wydatki re
klamowe w mediach wzrosły o 4% osiąga
jąc 2 574 min szylingów. Uwzględniając 
podwyżkę taryfy ogłoszeniowej, gazety co
dzienne realnie straciły ok. 10% wpływów 
z reklamy, podczas gdy czasopisma po
ważnie je zwiększyły (o ok. 14%). Zmia
na taryfy spowodowała przesunięcie inse-
ratów na niekorzyść gazet. (ZV + ZV 1981 
nr 33 s. 1177) pd 

FRANCJA. Badania budżetu dzienników 
wykazały, że z reklamy uzyskują: Le Fi
garo ok. 80% dochodu, Le Monde 48%, Le 
Matin 30%, a centralny organ KP Francji 
l'Humanité 11,8%. (BZ 1981 nr 9 s. 164) dkn 

JAPONIA. Agencja reklamowa Dentsu po
dała, że wydatki reklamowo w r. 1980 
wzrosły o 7,8% — po raz pierwszy od 
pięciu lat o mniej niż 10%. Największy 
przyrost zanotowały czasopisma — 14,5%, 
dalej radio — 10,2%, prasa codzienna — 
8,1%, podczas gdy telewizja tylko 5%. 
(ZV -b ZV 1981 nr 36 S. 1255) pd 

RFN. Komórka badań rynkowych wydaw
nictwa Gruner u. Jahr obliczyła wzrost 
cen za reklamę w poszczególnych mediach 
w latach 1971—1981. Reklama radiowa po
drożała o 203%, telewizyjna o 123%, afi
szowa o 89%, gazetowa o 51%, w czasopis

mach tylko o 28%. (ZV + ZV 1981 nr 36 
s. 1261) pd 

RFN. Instytut Markt- und Mediaforschung 
stwierdził w badaniach, że znaczna część 
czytelników czasopism fachowych kiero
wała się zamieszczonymi tam ogłoszeniami 
przy kupnach i inwestycjach. Przeciętnie 
% czytelników co najmniej raz powodo
wało się taką reklamą. (ZV + ZV 1981 
nr 35 s. 1246) pd 

USA. Wpływy gazet codziennych z rekla
my w r. 1980 wyniosły 15,6 miliardów doi. 
i przewyższyły łączne wpływy radia i tv 
z tego tytułu. (ZV + ZV 1981 nr 31 s. 1129) 
pd 

USA. Zgodnie z zaleceniem A NP A (Ame
rican Newspaper Publishers Association) 
gazeta New York Times podzieliła część 
ogłoszeniowa na 44 formaty — Standard 
Modular Advertising Units. Za przykładem 
NYT ma pójść ok. 800 dalszych pism. Zu
nifikowane formaty reklam mają ułatwić 
ich publikowanie w tej samej postaci na 
łamach różnych gazet. (ZV + ZV 1981 
nr 32 s. 1164) pd 

USA. Czasopismo Editor and publisher 
zakończyło po 25 latach doroczny konkurs 

na najliepszą reklamę kolorową w gaze
cie. Redakcja uznała, że cel konkursu — 
spopularyzowanie w prasie codziennej 
ogłoszeń wielobarwnych — został osiąg
nięty. (ZV + ZV 1981 ПГ 35 s. 1248) pd 

USA. Prezydent Reagan zabronił używania 
w reklamie swego nazwiska lub swej po
dobizny. Oparł się na zaleceniu Better Bu
siness Bureau, w myśl którego nie wolno 
uprawiać reklamy osobą głowy państwa 
i jego żony. Zakaz został wydany po po
wtórzeniu ogłoszenia sprzed 28 lat, w któ
rym ówczesny aktor Ronald Reagan rekla
mował koszule męskie. (ZV + zv 1981 
nr 33 s. 1179) pd 

W. BRYTANIA. Jak podaje Advertising 
Association, w 1980 r. wydatki reklamowe 
osiągnęły rekordową kwotę 2,562 miliar
dów fs. Uwzględniając inflację, stosunkor 
wo więcej wydatkowano na reklamę 
W Г. 1973. (ZV + ZV 1981 nr 34 S. 1210) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 

MIĘDZYNARODOWE . UNESCO wydało 
swoją 84. pozycję w serii Etudes et Do
cuments d'Information. Materiał ten — 
również w języku hiszpańskim — poświę
cony jest szczególnie roli kobiet w środ
kach masowego przekazu. (IOJ NL 1981 
nr 17 s. 4) tl 

MIĘDZYNARODOWE. W Managui odbyło 
się spotkanie Światowego Zgromadzenia 
Dziennikarzy na rzecz Solidarności z Na
rodami Ameryki Południowej i Karaibów. 
W spotkaniu zorganizowanym przez MOD 
wzięło udział ponad 200 dziennikarzy z 45 
krajów oraz przedstawiciele UNESCO 
i Światowej Rady Pokoju. Pierwsza część 
obrad poświęcona była dezinformacji pro
wadzonej przez ponadnarodowe agencje 
prasowe i prasę amerykańską przeciwko 
rządowi Nikaragui i rewolucji sandinistów. 
Następnie jednomyślnie uchwalono doku
menty stwierdzające, że Nikaragua zna
lazła się w centrum oczerniającej ją pro
pagandy północnoamerykańskiej. Zgroma
dzenie zaprosiło wszystkie organizacje 
członkowskie MOD i wszystkich postępo
wych dziennikarzy do energicznego prze
ciwdziałania dezinformacji o Nikaragui. 
(JD 1981 nr 6 s. 31) wpp 

MIĘDZYNARODOWE. W stolicy Sierra 
Leone, Freetown, odbyło się spotkanie re
prezentantów prasy z Nigerii, Liberii, 
Sierra Leone, Gwinei i Senegalu, na któ
rym utworzono Federację Dziennikarzy 
Afryki Zachodniej. Powołano komitet ce
lem przygotowania statutu Federacji i zba
dania możliwości organizowania kształce
nia dziennikarzy. (IOJ NL 1981 nr 18 s. 5) 
wpp 

AFGANISTAN. Pierwsi studenci Wydziału 
Dziennikarstwa Instytutu Nauk Społecz
nych przy КС Ludowo-Demokratycznej 
Partii Afganistanu ukończyli studia i pod
jęli pracę w prasie, radio, i telewizji af-
gańskiej. (IOJ NL 1981 nr 18 s. 6) wpp 

DANIA. Duńscy wydawcy, naruszając 
umowę zbiorową, zapowiedzieli obniżkę 
płac dziennikarzy. Konsekwencją tego by
ły strajki dziennikarzy (400 na prowincji 
i 250 w Kopenhadze). (IOJ NL 1981 nr 12 
s. 5) tl 



EGIPT. Trwają prześladowania postępo
wych dziennikarzy. Według dziennika Al-
-Ahbar prokuratura rozpoczęła śledztwo 
w sprawie działalności 102 dziennikarzy. 
(BZ 1981 nr 6 s. 64) dkn 

FRANCJA. Wszystkie zawody dotknęło 
bezrobocie, dziennikarstwo nie stanowi 
wyjątku — do takiego wniosku doszło 
Echo de la Presse et de la Publicité. We
dług pisma w r. 1980 średnio miesięcznie 
poszukiwało pracy 1750—1850 dziennikarzy, 
a propozycji pracy było 30—40 miesięcznie. 
(BZ 1981 nr 9 s. 64) dkn 

FRANCJA. Stowarzyszenie Związków Za
wodowych Dziennikarzy pracujących w 
audiowizualnych środkach masowego prze
kazu wystąpiło w obronie minimum so
cjalnego, uważając, że powinno wziąć 
udział w opracowaniu nowego statutu dla 
radia i telewizji, który ma zastąpić do
tychczas obowiązujący od roku 1974. (IOJ 
NL 1981 nr 12 S. 6) tl 

GWATEMALA. W ciągu ostatnich trzech 
lat zginęło 26 dziennikarzy. Ostatnią ofia
rą jest kierownik działu wiadomości w ra
diostacji „Ameryka" w Guesaltenango — 
zastrzelony z automatu. Na prześladowa
nia narażeni są również dziennikarze za
graniczni — z początkiem r. 1981 odmó
wiono wizy wjazdowej ponad 100 dzienni
karzom. (BZ 1981 nr 9 s. 64) dkn 

KANADA. Po dwóch miesiącach strajku 
generalnego 35 dziennikarzy pracujących 
w dzienniku montrealskim Devoir podpi
sało porozumienie z kierownictwem pis
ma uzyskując w teH sposób moralny 
i materialny sukces. Zarobki dziennikarzy 
wzrosną o ll*/« w 1981, a o 12°/o w roku 
następnym. (IOJ NL 1981 nr 13 s. 6) tl 

RFN. Z końcem roku 1980 ponad 800 pu
blicystów poszukiwało pracy przy 100 
oferowanych stanowiskach. Potrzebowano 
jednak głównie osób poniżej 35 lat, z od
powiednim doświadczeniem, do pracy 
w zakresie public relations lub w prasie 
zakładowej, podczas gdy przeszło połowa 
zainteresowanych liczyła ponad 40 lat. Za
rejestrowanych bezrobotnych dziennika
rzy było 260. (ZV + ZV 1981 nr 32 S. 1168) 
pd 

SALWADOR. Tylko w ciągu 15 miesięcy 
(1980—1981) zabito 12 dziennikarzy. 9 przed
stawicieli prasy było rannych, 3 wzięto 
do niewoli, po czym zniknęli bez śladu, 
20 aresztowano i męczono, 13 wygnano 
z kraju. (BZ 1981 nr 9 s. 64) dkn 

SZWAJCARIA. 5 tys. сШепгикаггу i foto
reporterów ogłosiło strajk żądając polep
szenia warunków pracy. Główne żądanie 
dotyczyło zmniejszenia godzin pracy wie
czorem, nocą oraz w dni świąteczne — 
czemu sprzeciwia się federacja właścicieli 
gazet. Był to najostrzejszy konflikt od 
utworzenia Związku Dziennikarzy Szwaj
carskich przed 80 laty (BZ 1981 nr 6 s. 64) 
dkn 

USA. Liczba zatrudnionych w redakcjach 
gazet w r. 1980 osiągnęła 432 100 osób. Wy
dawnictwa gazetowe wysunęły się na 
pierwsze miejsce wśród pracodawców. 
(ZV + ZV 1981 nr 31 s. 1129) pd 

W. BRYTANIA. Wydano katalog osób, 
które działały w dziedzinie komunikowa
nia masowego w roku 1981 (wykaz dzien

nikarzy, reporterów, attachés prasowych 
itd.). Publikacja ma 336 stron, zawiera 
4000 nazwisk, adresów i numerów telefo
nów zawodowo pracujących dziennikarzy. 
(IOJ NL 1981 nr 11 s. 4) tl 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 

WĘGRY. Wiele się dyskutuje o tym, czy 
należy organizować szkolnictwo dzienni
karskie czy nie. Na Węgrzech nie ma 
szkoły dziennikarskiej o charakterze uni
wersyteckim, dziennikarzy kształci Zwią
zek Dziennikarzy Węgierskich, który kwa
lifikuje kandydatów do zawodu, dbając 
0 odpowiednie przygotowanie. Przeważa 
pogląd, iż większe znaczenie ma właściwy 
dobór ludzi niż przygotowanie teoretycz
ne. Za szczególnie cenny uważa się dobór 
ludzi mających wykształcenie z innych 
dziedzin, za czym dodatkowo przemawia 
1 to, że przy braku osiągnięć w dzienni
karstwie pracownik może wrócić do swe
go poprzedniego zawodu. (OZ 1981 nr 3 
S. 8) U 

B A D A N I A 
I INSTYTUCJE NAUKOWE 
WATYKAN. W Uniwersytecie Gregoriań
skim utworzono katedrę środków społecz
nego przekazu, którą objął jezuita Anci-
zar Mendoza, założyciel Katolickiego Uni
wersytetu w Caracas i przewodniczący 
Międzynarodowego Katolickiego Stowarzy
szenia Prasoznawców. (Horizont 1981 nr 39 
s. 18) pd 

PRAWO 

ARGENTYNA. Nowe zarządzenia wyko
nawcze do ustawy radiofonicznej z wrze
śnia 1980 przywracają prywatne radiosta
cje i wydatnie zwiększają ich ogólną ilość. 
W najbliższych trzech latach planuje się 
reprywatyzację 44 stacji radiowych i 18 te
lewizyjnych i wydanie 72 nowych licencji 
radiowych i 10 telewizyjnych. W latach 
1984—1989 ma powstać 208 nowych radio
stacji i 8 stacji tv, później jeszcze 150 sta
cji radiowych. 

Ustawowo ograniczona jest reklama do 
14 min. na godz. w radiu i 12 min. na 
godz. w tv. Przed godz. 22 zakazana jest 
reklama alkoholu i tytoniu oraz wyświe 
tlanie programów niewskazanych dla dzie
ci i młodzieży. Co najmniej połowa pro
gramów telewizyjnych musi być rodzimej 
produkcji. (NZZ 27 VIII 1981 s. 39) pd 

BELGIA. 5 lipca 1981 minister poczty wy
dał zarządzenie regulujące działalność tzw. 
„wolnego radia". Stacje nadawcze nie mo
gą mieć zasięgu dalszego niż 8 km, si ły 
więksżej od 100 watów ani anteny wyższej 
niż 35 m. (NZZ 6 VIII 1981 s. 29) pd 

BERLIN ZACH. Urząd Dzielnicowy Tem-
pelhof wniósł o uznanie Deutsche Natio-
nal-Zeitung jako szkodliwej dla młodzieży 
ze względu na gloryfikowanie wojny 
i fałszowanie narodowego socjalizmu. 
Wniosek został odrzucony przez kompe
tentny Federalny Ośrodek Kontroli (ZV 4-
+ ZV 1981 nr 29—30 s. 1081) pd 

FRANCJA. Zgromadzenie Narodowe pod
jęło w końcu września 1981 uchwałę, do-



puszczającą radiofonię prywatną, ale bez 
możliwości nadawania płatnej reklamy. 
(ZV + ZV 1981 nr 41 s. 1423) pd 

HOLANDIA. Sąd uznał skargę firm roz
powszechniających filmy przeciw „pirac
kim'' stacjom telewizyjnym, zabraniając 
wyświetlania filmów bez opłat licencyj
nych. (NZZ 5X11981 s. 43) pd 

LUKSEMBURG. Po raz pierwszy w dzie
jach prasy luksemburskiej obwiniono 
dziennikarza o obrazę sądu. Idzie 
o J. Brauna, który w 1980 komentował 
postępowanie sądowe przeciwko adwoka
towi Merschowi, w którego majątku rol
nym zmarło dwóch robotników portugal
skich, dziennikarz wykazał, że jest to 
„prowokacyjny przykład klasowego wy
miaru sprawiedliwości" i za to wyrażenie 
jest teraz prześladowany. (Novinâf 1981 
nr 7 s. 24) dkn 

RFN. Federalny Sąd Pracy wydał 4 sierp
nia 1981 decyzję, w myśl której rada za
kładowa nie ma prawa głosu przy usta
laniu czasu pracy redaktorów i rekom
pensat urlopowych, chorobowych itp. 
(ZV + ZV 1981 nr 34 s. 1216) pd 

RFN. Federalny Sąd Pracy w Kassel 
orzekł, że jeśli przedsiębiorstwo drukar
skie ma bezpośredni wpływ na treść wy
konywanych gazet i czasopism, to przy
sługuje mu ograniczenie prawa związku 
zawodowego o współdecydowaniu (Mitbe
stimmungsrecht). W przypadku drukarni 
wydawnictwa Heinricha Bauera odrzuco
no to uprawnienie. (ZV + ZV 1981 nr 31 
s. 1129) pd 

RFN. Sąd Krajowy we Frankfurcie uznał, 
że policjanci niższego i średniego szczebla 
nie są „osobistościami publicznymi", dla
tego przysługuje im prawo zastrzeżenia 
reprodukcji własnego oblicza. Chodziło 
o publikację fotografii policjanta podczas 
demonstracji przeciwników elektrowni 
atomowej. (ZV + ZV 1981 nr 29—30 s. 1101) 
Pd 

USA. Stanowy Sąd Apelacyjny w San 
Francisco orzekł po długotrwałym proce
sie, że rejestrowanie z ekranu TV progra
mów chronionych prawem autorskim — 
nawet dla potrzeb prywatnych — jest za
kazane. Na tej podstawie można pociąg
nąć do powiedzialności nie tylko dokonu
jących zapisu, lecz także producentów słu
żącej temu aparatury. 

Werdykt zostanie niewątpliwie zaskar
żany, ale nim przejdzie wszystkie instan
cje aż do Sądu Najwyższego, obowiązywać 
będzie wzmożona ochrona copyright. (NZz 
5 XI 1981 s. 43) pd 

TECHNIKA 

MIĘDZYNARODOWE. Od połowy czerwca 
1981 azjatycka edycja Wall Street Journal 
jest — poza Hongkongiem — drukowana 
także w Singapurze. Kolumny są przeka
zywane za pośrednictwem satelity do tam
tejszej drukarni i już w południe gazetę 
otrzymują czytelnicy. Azjatyckie wydanie 
Wall Street Journal ukazuje się od wrze
śnia 1976, nakład liczy 24 tys. egz. (ZV + 
+ ZV 1981 nr 31 s. 1122) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Aby ułatwić rozpo
wszechnianie w Europie, Guardian zaczął 

drukować część nakładu w Paryżu, w dru
karni Hersanta. Faksymüe stronic przeka
zuje się przez radio. (BZ 1981 nr 9 s. 64) 
dkn 

MEKSYK. W roku 1982 dwa największe 
wydawnictwa prasowe będą drukowały 
swe gazety offsetem bez użycia filmu, 
przy zastosowaniu automatu Elfasol EA 692. 
Dotyczy to dzienników Excelsior (175 tys. 
wydania porannego i 12 tys. drugiego 
oraz trzeciego wydania), El Sol de Mexico 
(3 wydania, od 80 tys. do 145 tys. egz.) 
oraz codziennej gazety sportowej Esto, 
drukującej przeszło 360 tys. egz. 

El Sol de Mexico było pierwszą ga
zetą latynoamerykańską drukowaną offse
tem i pierwszą czterokolorową. Ma dzien
nie objętość 20—22 barwnych stron. (ZV 4-
+ ZV 1981 nr 31 s. 1122) pd 

RFN. Z początkiem września 1981 ukazało 
się pierwsze wydanie ilustrowanego „pis
ma" Einblick, istniejącego tylko na ekra
nie telewizyjnym. Ma ono ukazywać od
biorcom zalety teleksu w najczystszej po
staci. Prowadzi 8 działów, m. in. na te
maty gospodarcze, finansowe, plotki, roz
rywki i ogłoszenia. (ZV + ZV 1981 nr 33 
s. 1311) pd 

SZWAJCARIA, l października 1981 podję
to próbną emisję wideotekstu pod nazwą 
,.Teletext". Codziennie od godz. 12 do 
końca programu tv ukazują się na ekra
nach 64 tablice z aktualnymi informacja
mi. Przedsięwzięcie firmują wspólnie ra
dio i TV (SRG) oraz zrzeszenie wydaw
ców prasowych SVZ. (ZV + ZV 1981 nr 
40 s. 1375) pd 

PAPIER 

MIĘDZYNARODOWE. Wg danych UNESCO 
aktualnie w świecie zużywa się rocznie 
25 min ton papieru gazetowego. Sześć kra
jów: USA, Japonia, W. Brytania, ZSRR, 
RFN i Kanada zużywa ok. dwóch trzecich 
wymienionej ilości. Największym konsu
mentem są Stany Zjednoczone, najwię
kszym producentem — Kanada. (BZ 1981 
nr 6 s. 63) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Jak wynika z zesta
wienia Pult and Paper Association, Ka
nada produkuje 32,75% światowego papie
ru gazetowego = 9,45 min t. Następnie idą 
USA 16,78%, Skandynawia 14,2%, Azja 
12,44%, kraje Europy Wsch. 8,34%, EWG 
5,75%. 

Światowe zapotrzebowanie na papier 
gazetowy wzrosło w r. 1980 o 3,2% do 
25,6 min t. (ZV + ZV 1981 nr 35 s. 1240) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Kanada pokrywa 
60% zapotrzebowania USA na papier ga
zetowy i dalsze 12% innych krajów. 
(ZV -f ZV 1981 nr 35 s. 1240) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Monachijskie przed
siębiorstwo Zellplan GmbH otrzymało zle
cenie na budowę fabryki celulozy i pa
pieru gazetowego w Pakistanie. Zachod-
moniemieekim inżynierom udało się opra
cować nową w świecie technologię papie
ru drukowego z odpadów trzciny cukro
wej. Fabryka ma być gotowa za 3 lata 
i przy produkcji 60 tys. t pokrywać rocz
ne zapotrzebowanie Pakistanu na papier 
gazetowy. (ZV + ZV 1981 nr 35 s. 1240) pd 



FRANCJA. Od 1 lipca 1981 cena papieru 
gazetowego wzrosła z 2676 fr. za tonę do 
3060 fr., tj ponad 14V». Spowodowało to ko
nieczną podwyżkę cen dzienników: z 2,50 
lub 2,80 na 3 franki za egzemplarz. (BZ 
8191 nr 9 s. 64) dkn 

KANADA. Największy w świecie ekspor
ter papieru gazetowego znowu podniósł 
ceny na ten produkt: do USA, gdzie zu
żywa się 10 min ton kanadyjskiego papie
ru, będzie się go sprzedawać w cenie 500 
doi. za tonę, a nie jak dotychczas 470 doi. 
Znalazło to oddźwięk u pozostałych wiel
kich eksporterów papieru, takich jak 
Szwecja, Finlandia i in. (BZ 1981 nr 9 s. 
64) dkn 

USA. W r. 1980 zużyto na produkcję ga
zet 10,1 min t papieru, z tego 77*/o na 
d^enniki (ZV + ZV 1981 nr 31 s. 1129) pd 

HISTORIA 
MIĘDZYNARODOWE. Stereofonia — po
zornie nowość techniczna — liczy już po
nad 100 lat. 11 sierpnia 1881 Clément Ader 
nadał stereofonicznie program z Opery 
Paryskiej do jednej z sal I Międzynaro
dowej Wystawy Elektrotechnicznej w Pa
ryżu. Nieprędko znalazł naśladowców W 
1931 zarejestrowano patent Anglika A. D. 
Blumleina. W latach pięćdziesiątych opra
cowano w USA kilka systemów stereofo
nicznych, w 1958 ukazały s ię pierwsze tego 
rodzaju płyty grające i nadano pierwsze 

audycje radiowe na falach ultrakrótkich. 
(NZZ 13 VIII 1981 s. 30) pd 

RUMUNIA. Organ КС RPK, Scinteia (Is
kra) przekroczyła półwiecze. Pierwszy nr 
wydrukowano 15 sierpnia 1931 w nielegal
nej drukarni bukareszteńskiej. Podziemna 
produkcja i kolportaż trwały 13 lat. Po 
raz pierwszy gazeta ukazała się legalnie 
21 września 1944. Obecnie jest wydawana 
6 razy w tygodniu w przeciętnym nakła
dzie ponad 1,5 min egz. Redakcja otrzy
muje rocznie ok. 60 tys. listów czytelni
czych. (Horizont 1981 nr 33 s. 10) pd 

RÓŻNE 
BELGIA. Pożar, który praktycznie znisz
czył redakcję i drukarnię lewicowego ty
godnika Pour, był wg oświadczenia policji 
podłożony na raz w trzech miejscach 
przez nieznanych jeszcze podpalaczy. Bru
kselski tygodnik kilka miesięcy wcześniej 
zamieścił fotoreportaż z obozu szkolenio
wego najaktywniejszej belgijskiej organi
zacji neonazistowskiej w Ardenach (No
vinâf 1981 nr 8 s. 19) dkn 

RFN. W Akwizgranie istnieje od r. 1886 
Międzynarodowe Muzeum Prasowe, zało
żone przez Oskara von Forekenbecka. 
Zgromadzono ok. 125 tys. eksponatów, 
głównie pierwszych i specjalnych wydań 
gazet z całego świata. (ZV + ZV 1981 nr 
29—30 s. 1102) pd 



РЕЗЮМЕ 

Павел Д у б е л ь : АНАЛИЗ ЦИТИРОВАНИЙ В ПЕЧАТОВЕДЕНИИ. ВСТУПИ
ТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА „ЗЕШИТЫ ПРАСО-
ЗНАВЧЕ" 

Книга советских методологов В. В. Налимова и 3. М. Мульченко о науко
метрии, т.е. о качественных методах исследования развития науки как инфор
мационного процесса послужила толчком для данных исследований. 

На примере цитат из трех ежегодных изданий квартальника „Зешиты прасо-
знавче" за 1958, 1968, 1978 г.г. проверялось, на какие источники ссылались ав
торы в общей сумме 87 статей, в которых содержалось 1098 цитат (часть из 
них повторялась, что в сумме дало 1570 ссылок). В отдельных статьях коли
чество цитирований было различным: от 1 до 50, а с повторениями и до 88. 

Для каждой цитаты была составлена информационная карта с данными об 
авторе, названии, виде работы (книга, статья в периодическом издании, архив
ные матеррилы), годе и месяце издания (или информация о том, когда статья 
была написана), цитации, подтверждающей мысль автора, или критической. 

Чаще всего приводились цитаты из работ В. И. Ленина — 17 раз в 4 ста
тьях. По 8 раз цитировались пионеры польского печатоведения М. Кафэль 
(в 8 статьях) и М. Тетеловска (в 5 статьях), 7 раз цитировались работы дово
енного специалиста в области журналистики профессора С. Яцковского. 

Цитаты из работ К. Маркса приводились 6 раз; столько же раз цитировался 
ведущий современный печатовед В. Писарэк. 

Среди авторов, цитируемых от 3 до 5 раз, были: Е. Катц, В. Шрамм, 
Н. Д. Ласвелл, Р. Е. Лазерсфельд, Й. Кайзер, E. М. Роджерс, В. Бауер, Б. Бе-
рельсон, М. де Флёр, Г. Гебнер, И. Ф. Кубис, М. Лёффлер, Е. Ноэлле-Нейманн, 
В. И. Шютц, И. В. Сталин и др. 

Цитаты, заимствованные из книг, составляли половины, из периодиков — 
37°/о, из документов и архивных материалов — 8%. 

Было проанализировано также, сколько цитат относится к данному десяти
летию, т. е. в очередных годовых изданиях за 1950—1958 г.г., 1960—1968 г.г. 
и 1970—1978 г.г. Результаты: за 1958 г. — 28%, за 1968 г. — 53%, в издании 
за 1978 г. — 59%. Отсюда предположение, что печатоведение как наука, все 
еще развивающаяся, всё более использует новые достижения. 

В цитации преобладали польские источники: всего 62%, из них 40% было на
писано после II мировой войны. В последнем исследуемом издании за 1978 год 
почти полностью исчезают цитаты из польских источников довоенного периода. 
Это подсказывает гипотезу, что в печатоведении источник функционирует не 
дольше, чем 50 лет. Из цитат иностранных авторов в начальный период, когда 
польское печатоведение только формировалось, преобладали цитаты из немецкой 
литературы довоенного периода (12% в издании за 1958 год), вытесненные за
тем американскими работами (в общей сумме — 11%, а в издании за 1978 
год — 22%). Около 5% цитирований приходилось на французскую литературу 
и столько же на западногерманскую. Советская литература составляла около 
4%. Всего в общей сложности цитируются авторы из 28 стран. Цитирования из 
литературы на английском языке составляли 15%, на немецком — 10%, на ро
манских языках — 7%. 



Явная критика цитируемого источника встречается всё реже. В 1958 году это 
относилось к 7% цитат, в 1968 году — к 3%, а в 1978 г. — только к 1,5% ци
тат. Возможно, авторы облегчают себе работу, не обращаясь к публикациям 
авторов, имеющих иную точку зрения. 

Данный анализ имел характер зондажа. Он был ограничен лишь тремя годо
выми изданиями одного из журналов, что позволяет нам лишь наметить гипоте
зу для дальнейших исследований. (Резюме автора) 

Тадеуш К о в а л ь с к и й : ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ПРЕССЫ 

Наука о печати, воспринимающаяся как плоскость интеграции знаний о прес
се и других средствах массовой коммуникации, позволяет признать полный су
веренитет экономии при формулировании теоретических принципов экономики 
прессы. 

Пределы заинтересованности экономики прессы должны определяться преде
лами и предметом политической экономии. Основная разница между экономией 
и экономикой заключается в степени конкретизации исследуемых закономер
ностей. 

Экономика прессы должна, по видимому, заниматься изучением экономичес
ких аспектов функционирования печати в процессе общественной репродукции 
(призводство, распределение, обмен, потребление). Одна из основных целей эко
номики прессы — определить автономные, в некотором смысле, экономические 
и общественные закономерности, выступающие в системе прессы. 

Для последовательного построения системы экономических исследований 
прессы необходимо определить основную экономическую категорию экономики 
прессы. Эта категория должна сосредоточивать в себе главные явления и про
цессы, происходящие в системе печати как в системе экономической. 

В области теории экономии наблюдаются различные мнения относительно 
основной категории, которой считаются: общественная собственность, присвоение, 
плановость. В социалистическом хозястве особый характер имеют предприятия, 
в пределах которых выступают три вида интересов: общества, трудового кол
лектива и производственно-технической базы. Основные экономические процессы, 
связанные с созданием и распространением печати, проходят на предприятиях. 

Изучение экономических условий субъективности общества и трудовых кол
лективов в системе печати — это основная теоретическая предпосылка эконо
мики прессы. 

Самыми главными вопросами, требующими решения, являются: отношения 
собственности в системе прессы, экономическая политика государства по отно
шению к издательствам, рынок и план как регуляторы системы прессы, эконо
мическая сущность производства прессы, пресса и процесс общественного вос
производства, ценность прессы, потребление прессы. (Резюме автора) 

Адам С ь в и д а : ЗАВОДСКАЯ МНОГОТИРАЖНАЯ ПРЕССА ПЕРИОДА 
ПЕРЕМЕН 

В начале 1980 г. в Польше издавалось 228 фабрично-заводских газет, общим 
разовым тиражом в 900 тысяч экземпляров. Эти издания подчинялись Рабочему 
самоуправлению промышленных предприятий. Однако на практике сеть фор
мальных зависимостей была значительно более сложной, что приводило к тому, 
что эта пресса попадала во все большую зависимость от управления предпри
ятий. В результате все усиливавшегося ограничения компетенций Рабочего са
моуправления заводские газеты все меньше представляли интересы рабочего 
коллектива, все сильнее поддерживая политику и интересы дирекции или дру
гих организаций, существовавших на предприятиях. Все это уменьшало, 
в частности, в конце семидесятых годов, достоверность этой прессы в гла
зах трудовых коллективов предприятий, издающих такие газеты. Период обще

ственных напряжений, начало которым положили июльские забастовки 1980 г. 
в г. Люблине, оказался для многих редакций самым суровым испытанием их 
журналистской деятельности. 



В этот период подавляющее большинство фабрично-заводских газет не оправ
дало надежд ни как обозреватель, ни как хроникер того, что происходило на 
предприятиях в июле, августе и сентябре 1980 года. Недостатки в реализации 
информационных функций, ошибки в журналистском мастерстве, весьма распро
страненная практика, направленная на то, чтобы „переждать", — все это при
водило к многочисленным конфликтам, главным образом между редакциями 
и трудовыми коллективами. После первоначального периода взаимного недове
рия большинство газет сумело навязать контакты и найти общую точку зрения 
как с управлением предприятий, так и с действовавшими на этих предприятиях 
организациями. В результате возникновения местных организаций нового проф
объединения „Солидарность" в некоторых из этих газет стали появляться по
стоянные колонки, посвященные этой организации и составляемые журналистами 
профессионалами или же самостоятельно активистами профобъединения. 

Изменения в содержании фабрично-заводских газет, заметные после августа 
1980 г., скорее всего вызваны обязанностью отдавать отчет о происходящем на 
предприятиях, о спорах и разногласиях относительно интересов отдельных 
групп, а не стремлением к реализации сознательно определенной новой концеп
ции фабрично-заводской газеты. Попытки восстановить доверие читателей были 
предприяты несколькими газетами. В выработанных их редакциями концепциях 
основное внимание уделяется интенсификации контактов редакции газет с тру
довым коллективом. 

В начале 1981 г. фабрично-заводские газеты решением Председателя Совета 
Министров перешли в подчинение Рабочего издательского кооператива „Праса-
-Ксионжка-Рух". Эта мера, удовлетворившая требования редакторов, выдвига
емые еще до августа 1980 года, не могла в новой ситуации — после этих собы
тий — однозначным образом оцениваться как самая выгодная для фабрично-за
водских газет. Принятое решение, ликвидируя прямую зависимоть редак
ций от дирекции предприятия, всё же не обеспечивает полную независимость 
редакций и не способствует ликвидации основных проблем. Из-за чрезвычайно 
сложной общественной ситунции процесс перехода этих газет к РИК все еще 
продолжается. В настоящее время часть этих газет издается на предприятиях 
как органы трудовых коллективов, другие же издаются Рабочим издательским 
кооперативом. (Резюме автора) 

Алиция З а г р о д н и к о в а : ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ ПЕРИОДА ПЕ
РЕМЕН В ПОЛЬШЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 1980. 

В исследовательском материале, тематический касающимся д о а в г у с т о в 
с к о г о п е р и о д а , неприязнь публицистов направлена против лиц, которые 
или плохо работали, или намеренно не выявляли нарастающего кризиса; под
чёркивается также бездарность прежних профсоюзов. В качестве причин много
ликого кризиса и конфликта перечисляются отрицательные общественные явле
ния такие, как бездушие, алчность, уклончивость, своекорыстие, расточитель
ность. 

Не одобренные прессой действия нарушали нормы морального поведения. Пу
блицистика обращает внимание, в частности, на общественное лицемерие, мани
пулирование правдой, нарушение моральных устоев, нарушение правил общест
венной справедливости, замалчивание существенных вопросов. Вредная деятель
ность оказалась пагубной, особенно для народного хозяйства, в котором прои
зошли: глубокая дестабилизация, дезорганизация основных отраслей, резкое па
дение эффективности производства, разложение денежно-финансовой системы 
и многие другие неблагоприятные явления. 

Зло п е р в о г о п е р и о д а п е р е м е н (август — сентябрь 1980) проявилось 
как антисоциалистические силы, которые подзреваются во вредных намере
ниях — политических, общественных и национальных. Ими являются разные 
эскалаторы напражения, опасные фанатики, правые элементы; служат им по
дозрительные кунктаторы, тотальные починители, замазатели содержания согла
шений. 

Действие этих элементов сводится к сеянию суматохи, недоверия, беспокой-
ствия, запугиванию общественного мнения; кроме того они покушаются на неза
висимость Родины и единство народа. 



Кроме того, что такого рода изречения сугубо эмоциональны, они ещё и на
поминают прежднюю пропаганду, разносящую противника; им не хватает свеже
сти и подлинности, а также не показывают достоверных конкретов, что осла
бляет силу их убеждения. 

Из приблизительных статистических оценок следует, что доли выделеных 
тематических групп исследованного материала являются неодинаковыми в от
дельных журналах. Однако всюду общая картина страны представлена к а т е 
г о р и ч е с к и о т р и ц а т е л ь н о й ; подчёркивается вредность различных яв
лений и действий, взваливание ответственности за всё плохое только на тех, 
кто намеренно скрывал зло, и на тех, кто недобросовестно трудился. 

Объектом осуждения в первой период перемен являются ближе неопреде-
леные антисоциалистические силы и служащие им группировки, которые для 
своих целей мешают процессу перемен. (Содержание автора) 

Ежи Б р а л ь ч и к : О ЯЗЫКЕ В ПОЛИТИКЕ (ДВОЙНАЯ НЕГАЦИЯ И ПРЕ-
СУПОЗИЦИЯ) 

В статье анализируются некоторые особые виды высказываний: высказыва
ния, оперирующие подчеркиванием информации (двойной негацией, эмфазой), 
и своеобразным утаиванием информации (пресупозицией). Хотя их применение 
свойственно не только политико-пропагандистским текстам (такого типа выска
зывания встречаются во всех разновидностиях языка), то именно здесь — из-за 
функции этих текстов — это явление чрезвычайно интересно. 

Двойная негация встречается в очень распространенных и типичных предло
жениях, оперирующих такими словами как: фактический, подлинный, действи
тельный, реальный и т.п. Этим подчеркиванием подлинности вводится однако 
(по-видимому, необязательно преднамеренно) скрытая в пресупозиции инфор
мация о том, что существует (и как правило распространено) мнение, отличное 
от мнения, представленного в данном предложении. Например, подчеркивание 
подлинности достижений в то же время наводит на мысль, что не все верят 
в эту подлинность. 

Из многих применений пресупозиции в статье рассматриваются только два: 
1) экзистенциальная, скрытая в номинальных структурах (напр., в высказывании 
о наших достижениях передается информация о их существовании) и в оборо
тах со словами все, еще и т.п. (напр., оборот еще более интенсивное развитие 
свидетельствует о том, что развитие и до сих пор было интенсивным); 2) пре-
супозиция, функцинирующая в словах-этикетах, вызывающих стереотипное мыш
ление, заранее дисквалифицирующих то, что автор намерен дисквалифицировать. 
(Резюме автора) 

Яануш Б а р т а : ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕПЕЧАТЫВАНИЯ МА
ТЕРИАЛОВ ПРЕССЫ 

В статье представлены основные проблемы, связанные с соблюдением автор
ских прав в связи с массовым перепечатыванием произведений в частности, опу
бликованных прессой и обьятых охраной этих прав. 

Во вступлении автор вкратце характеризует размеры и структуры практики 
воспроизведения материалов на основании данных, собранных в некоторых за
падных странах. В контексте этих определений автор пытается представить 
одновременно как положительные, так и отрицательные последствия производи
мого в больших размерах перепечатывания опубликованных материалов, осо
бенно научных. Напечатанные на страницах этих журналов статьи и научные 
работы чаще всего являются предметом ^контролированного бесплатного пере
печатывания, что непосредственно ограничивает потребность в напечатанных 
экземплярах этих журналов. 

Положения закона об авторском праве всегда являются компромиссом меж
ду интересами читателей этих же работ. 

Монопольное положение, признаваемое автору и его юридическому наслед
нику, не может быть абсолютным и неограниченным. Оно ограничивается нор-



мами, что позволяет в определённых границах эксплуатировать охраняемые про
изведения без согласия их авторов и без выплаты им гонорара. Однако, эти по
ложения представляются как исключение и не могут быть широко интерпрети
рованы. Часто это определяется как законная лицензия, при этом различаются 
лицензии, вводимые в интересах общества и в интересах частных лиц. 

Упомянутые выше законные лицензии во многих странах не учитывают со
временных способов воспроизведения и распространения печатных материалов, 
в том числе с использованием современных способов копирования. 

В результате признаваемое авторам исключительное право принимать реше
ния о перепечатывании их собственных произведений фактически теряет в значи
тельной степени свое значение, в то же время копирование охраняемых мате
риалов следует во многих случаях оценивать как бесправное нарушение автор
ских прав. 

Это заставляет нас вести поиски юридических решений, которые, с одной 
стороны, выступали бы в защиту прав автора, с другой же стороны, предста
вляли бы право копировать произведения на определенных условиях. 

В дальнейшей части статьи представлены юридические нормы, принятые 
в тех странах, где проблема воспроизведения работ нашла свое, хотя бы и час
тичное, отражение в законодательстве и судопроизводстве. 

Автор поочередно представляет разработанные или предлагаемые юридичес
кие решения в Великобритании, Голландии, ФРГ и США. 

Статья заканчивается рассуждениями об юридических нормах, принятых 
в Польше. Принятый в 1952 году закон об авторском праве не затрагивает 
обсуждаемой проблемы. 

Для юридической оценки практики воспроизведения остается одно общее 
положение ст. 22: „Разрешается копировать или другим способом воспроизво
дить чужое произведение исключительно для целей индивидуального пользова
ния". Интерпретацию этого положения представил Верховный суд от 8 II 1958 г., 
утверждая, что „...воспроизведение 6 экземпляров работы для целей предприя
тия не является индивидуальным пользованием в понимании ст. 22 Авторских 
прав. 

Одновременно была подвергнута сомнению возможность не частных лиц ссы
латься на цитируемое положение. Нетрудно заметить, что вопросы перепечатыва
ния произведений в Польше в свете авторских прав не выступают с такой си
лой, как в других странах. 

Причиной этого является относительно небольшое число репрографических 
устройств, а также ограниченные полиграфические возможности. Большинство 
книг и журналов и так не могло бы быть издано большим тиражом, в связи 
с чем копирование не только не вытесняет напечатанных экземпларов, но и вос
полняет недостаток в них. (Резюме автора) 

60-АЯ ГОДОВЩИНА ВОССТАНИЙ И ПЛЕБИСЦИТА В СИЛЕЗИИ 

10 лет назад, 50 лет спустя после описываемых событий, нами был опубли
кован очерк „Пресса в плебисцитной борьбе в Верхней Силезии" (1970, № 2). 
В нынешнем году исполняется 60-ая годовщина восстаний в Верхней Силезии 
и плебисцита, но до сих пор пресса, связанная с этой проблематикой, не опу
бликовала ни одной исторической монографии. 

В связи с этой знаменательной датой печатаем сборник материалов, автора
ми которых являются известные исследователи истории Силезии из Силезскога 
Научного института и наряду с ними — научные сотрудники кафедры журна
листики Силезского университета в Катовице. 

1. Юзеф М о н д р ы : Об участии прессы в подготовке Силезских восстаний 

Огромное влияние на формирование и укрепление патриотизма поляков в Си
лезии имела польская пресса. Целью её издателей была интеграция коренного 
населения, германиризованного прусскими властями, сохранение польских тра
диций и польского языка. Отсюда забота редакторов о том, чтобы возника
ющие журналы соответствовали ожиданиям и возможностям читателей. 



Уже в 1-ой половине XIX века такую роль играли „Газеты шленские для 
люду посполитего", а с 1845 года — „Тыгодник польски". Оживление в изда
тельском деле принесли события Весны народов, а позднее — 60-ые годы XIX 
века. Появляются „Звястун Польски" (1868) и „Католик" (1869), наиболее по
пулярный силезский журнал, издаваемый Каролем Жяркой. Этот журнал реши
тельно воспротивился политике денационализации народа, в частности детей; он 
учил политическому мышлению, готовя почву для будущей борьбы с насилием. 
Это был простой, скромный, доходчивый журнал, предназначенный для читате
ля из народа. Он на долгие годы, вплоть до периода Силезских восстании, пре
допределил тип прессы, издаваемой радикальными патриотами в Верхней Силе-
зии. Его модель и характер будут приняты „Газетой Горношлёнской", „Новинами 
Рачиборскими", „Газетой Опольской", газетами „Гурношлёнзак" и „Поляк". 

В момент начала III восстания в Силезии издавалось более десяти польских 
газет. Целей ряд следующих газет возникает или во время восстания, или после 
окончания сражений. Силой польской прессы было доверие читателей, а также 
связь с ней поколений поляков. Эти газеты вырабатывали у своих читателей 
политический опыт, делали их отпорными на политические манифестации прус
ских властей, тем самым готовя твердую почву для вооруженного восстания. 

2. Владислав З е л и н ь с к и : Польская пресса в период восстаний и плебисцита 
в Верхней Силезии 

Возникновение независимого польского государства в 1918 году дало толчок 
к возрождению патриотической мысли и стремлению к независимости в Верхней 
Силезии. Роль организаторов политической жизни играли деятели из народа, 
а также руководящие деятели социалистического движения, профессионально 
связанные с прессой. Репрессии со стороны немецких властей, ограничивающих 
свободу прессы, а также ограничения в получении бумаги для польских газет 
первоначально вызвали застой в издательском деле. 

Однако, после того, как был заключен мирный договор и принято решение 
о проведении плебисцита о государственной принадлежности Верхней Силезии, 
наступило значительное оживление. 

После I восстания в 1919 году его участники вынуждены были скрываться 
от преследований за границей, в свободной Польше. Именно для них Казимеж 
Лигонь начал издавать еженедельник „Правда" (1913), а вслед за ним стал 
выходить „Повстанец" Теодора Тыца. В момент создания в 1920 году Польского 
комиссариата по делам плебисцита под руководством выдающегося деятеля 
Войчеха Корфанты пропагандистская деятельность значительно оживилась. 

При отделе прессы комиссариата была организована группа сотрудников, ру
ководящих деятельностью прессы в связи с плебисцитом. Это были: Эдвард Ру-
мун, Теодор Тыц, Константы Прус, Ян Пшибыла и Станислав Лигонь — спе
циалисты-журналисты, прибывшие, главным образом, из бывшего Крулевства 
Конгрессовего по призыву комиссариата, поскольку в Верхней Силезии не было 
собственных квалифицированных кадров. 

Польскня сторона в период с февраля 1920 года до марта 1921 г. организо
вала издание новых журналов, большинство из которых, прекратило свою дея
тельность после плебисцита. 

Среди таких журналов ведущее место занимал „Гонец польски" (изд. 
с 1921 г. в Бытоме). С этим журналом был связан В. Корфанты и ведущие 
народные деятели. Значительную роль играли журналы, издаваемые Адамом 
Наперальским, в частности „Католик". 

Пропагандистская деятельность во имя возвращения Силезии Польше велась 
также среди населения немецкого происхождения, германизированных верхне-
силезцев, слабо владевших польским языком. Для этой цели предназначались 
польские журналы, выходившие на немецком языке, например, издававшийся 
с 1919 года в Ополе „Дер вейсе Адлер", а также двуязычные журналы, напри
мер, еженедельник „Мост — дер Брюке". Не забывали также о населении еван-
гелистского происхождения („Новины Евангелицке"). 

Таким образом, пропагандистской деятельностью охвачивались представители 
всех политических, профессиональных групп Верхней Силезии, в том числе 
и групп разного вероисповедования. 



3. Ян П ш е в л о ц к и : Представление III Силезского восстания на страницах 
французской прессы 

После ратификации Версальского договора в 1920 году на выделенной терри
тории Верхней Силезии власть приняла комиссия союзников, состоявших из 
представителей 3-х западных держав: Франции, Великобритании и Италии. Эти 
государства явно поддерживали те противоречивые процессы, проходившие 
в Верхней Силезии, которые содействовали бы осуществлению политических це
лей и принятию концепций этих государств. Так, англичане и итальянцы стояли 
за укрепление немцев на этой территории, а французы поддерживали освободи
тельные стремления населения Силезии. Отражением столь различного подхода 
была политическая борьба на-страницах ведущих газет этих государств. 

Автор обращается, главным образом, к мнению французских газет „Ле 
Темп", „Ле Радикаль", „Ла Виктуар", „Ле Матэн", „Ле Фигаро" и особенно 
к корреспонденциям полковника Рэбуля, специального посланника газеты „Ле 
Темп", пребывавшего в Силезии во время Силезского восстания. 

4. Марэк Я ж е м б с к и : „Коциндер" — верхнесилезский сатирический журнал 
в период плебисцита — июнь 1920 — апрель 1921 г.г. 

Наряду с информационными газетами огромную пропагандистскую роль в де
ле утверждения принадлежности Верхней Силезии Польше сыграл сатирический 
журнал „Коциндер", главными создателями которого были: Ян Пшибыла, Вик
тор Поляк и Станислав Лигонь. 

Журнал предназначался главным образом для низов — он обращался к ши
рокой аудитории. Авторы охотно пользовались силезским говором, а излюблен
ными формами были силезские гавенды (сказы), истории в картинках и стихи. 
Журнал был богато иллюстрирован. Герои страниц „Коциндера" сыскали огром
ную популярность среди читателей. После победы в плебисците журнал продол
жал свою деятельность, по-прежнему оставаясь необычайно популярным. 

5. Эва Й о н к и ш : Проблематика, связанная с восстаниями, на страницах жур
нала „Млоды Крайознавца Шлёнски" 

Журнал под заглавием „Писемко Кола Крайознавчего Гимназиум Класичнего 
в Крулевской Гуте" („Журнальчик краеведческого кружка классической гим
назии в Крулевской Гуте (ныне Хожув)") издавался учениками в 1934—1938 г.г. 
Этот ежемесячник был в значительной степени посвящен проблематике силез-
ских восстаний. На его страницах ученики писали о минувших событиях не 
только по случаю годовщин, но представляли атмосферу восстаний и плебисци
та, публиковали документы. (Резюме редакции) 

Мацей Х ж а н о в с к и й : ПРЕССА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ВЛАСТЕЙ 

Данный текст создан на основании опросных исследований, проведенных 
в нескольких воеводских городах с руководящими работниками государствен
ной администрации, представителями партии. Задача исследования — найти от
вет на вопрос относительно места печати среди прочих источников информации, 
существенных для функционирования этих учреждений. Представители партии 
и государственной администрации ценили прессу, в частности, как выразителя 
общественного мнения, признавали ее большой вес — наоборот, чем в 1973 году, 
когда ними подчеркивались совершено ничтожная пригодность газетной инфор
мации. 

Положительными чертами газетной информации считались актуальность 
и отражение мнения широких общественных кругов; отрицательными — недос-



таток компетенции у многих журналистов, их склонность проводить необосно
ванные обобщения, упрощенное видение описываемых явлений. Все опрошенные 
дали однозначно критическую оценку достоверности информации, передаваемой 
телевидением. 

Все респонденты изъявляли готовность предоставлять журналистам любую 
информацию, подчеркивая при этом необходимость ответственности за слово, 
добросовестности журналистов, компетентности и сознания того, какую роль мо
жет сыграть точная информация, распространяемая в обществе. (Резюме автора) 

Владислав Т ы р а н с к и й : СЛАБОСТИ ГАЗЕТНЫХ ОПРОСОВ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Почти 20 лет тому назад в журнале Зешити Прасоэнавче была опубликована 
статья, в которой обсуждались недостатки опросов читателей как формы иссле
дования мнения читателей о газете. Опросные анкеты публикуются доныне, од
нако готовящие их редакции продолжают допускать все те же ошибки. Перечень 
этих ошибок подготовлен на основании 5 анкет, проведенных еженедельниками 
Политика, Жице Литерацке, Валька Млодых, Жолнеж Польски и Радар. 

Основная ошибка, какую допускают авторы опросных анкет, это отсутствие 
в их действиях экономии усилия. Стремясь сократить свои усилия, они не пони-
моют того, что значительно увеличивают усилия тех, кто будет данную анкету 
толковать, разрабатывать ее результаты и, наконец, отвечать на нее. 

Перечень прочих недостатков, замеченных в 5 избранных анкетах, довольно 
объемистый. Основные из них это: статическая интерпретация, сосредоточива
ющаяся на нынешней форме журнала, без учета его прошлого и перспектив на 
будущее; неточные критерии оценок, мешающие точному определению предмета 
оценки читателями; бездумное списывание вопросов с других анкет, что ведет 
к накоплению ошибок, перенимаемых таким путем от других; обещание наград 
за выполнение анкеты, ведущее к искажению выборки, без возможности исправ
ления; не принимание во внимание возможности использовать данные, собранные 
в ходе опросов, проведенных Центром печатоведческих исследований; недоста
точная ориентировка в содержании журнала, проявляющаяся в исключении из 
анкеты некоторых его постоянных отделов; неправильно сформулированные во
просы, которые должны только подтвердить предвзятое мнение о жур
нале; отсутствие заботы о читателе, проявляющееся в осложнении поставленной 
перед ним задачи путем выдвижения таких, например, вариантов ответов, кото
рые искажают смысл вопроса; неправильная формулировка и размещение ука
заний; слишком мало места для ответов на открытые вопросы; наконец, „техни-
ческие" ошибки, упущения по недосмотру и простые „школьные" ошибки. 

Перечень ошибок, как видно, довольно длинный. Они подрывают достовер
ность результатов, полученных на основании 5 рассматриваемых опросов. Нель
зя, однако, полностью отрицать их значение: не подлежит сомнению, что на их 
основании можно собрать и ценную информацию насчет журналов, которые 
их опубликовали. Но при этом же усилии и затратах можно бы узнать намного 
больше. Для этого следовало бы тщательно проанализировать указанные ошиб
ки и в будущем стараться их избегать. (Резюме автора). 

Станислав Т е л е г а . ЗАБЫТЫЙ РЕПОРТЕР И ПУБЛИЦИСТ — ФРАНТИ
ШЕК ГИЛЬ 

Франтишек Гиль родился 4 декабря 1917 г. в деревне Кельнарова Жешувского 
воеводства до проведения большой аграрной реформы 1945 г. являвшейся очагом 
особо крупных общественных контрастов и районом радикального крестьянского 
движения. Эти вопросы увлекали Гил я еще в школные годы: 17-летним юношей, 
учеником III гимназии во Львове он опубликовал свою первую статью в до
военном молодежном журнале Кузня Молодых, а затем — уже будучи студен
том львовского университета — в львовском левом журнале Сигналы несколько 
чрезвычайно своеобразных репортажей, посвященных жешувской земле, в част
ности — „ В крестянском театре". „Народный университет в селе Гать", „Театр 
гацаков" и много других. 



Время оккупации Гиль провел во Львове, после освобождения города сотруд
ничая с местной газетой Червоны штандар. После освобождения страны Гиль 
вернулся в родную деревню и на основании личных наблюдений и переживании 
опубликовал на страницах самого крупного в то время еженедельника Одро-
дзене ряд чрезвычайно ярких, хотя в некоторых политических вопросах несколь
ко односторонних, репортажей и статей, посвященных общественным переменам -
после большой аграрной реформы. Репортажа о послевоенной жешувской де-. 
ревне были в 1946 г. изданы в виде сборника „Жатва большой реформы" изда
тельством „Ксионжка"; один из этих репортажей стал основанием для доку
ментального фильма о крестьянской гимназии в графском дворце. 

Разыскивая после 1945 г. материалы, касающиеся крупных общественных пе
ремен, так как именно они его всегда интересовали, Гиль прибыл осенью 1946 г. 
в г. Щецин и поселился здесь, увлеченный проблемами заселения этих земель, 
их приморскими и морскими вопросами. За 1946—1956 гг. он опубликовал, — 
главным образом в журнале Одродзене и газете Глос щецински, — несколько 
десятков репортажей и статей, посвященных этим вопросам. Многие из этих 
работ, не подвергавшихся еще соцреалистическому декретированию, сохранили 
доныне свою необычайную художественную свежесть, яркость и увлечение тема
тикой, представленной в визионерской перспективе и в социологических карти
нах с лирическим воодушевлением. Все это придавало своеобразный характер 
и художественность стилю его репортажей и очерков таких как „Щецин — порт-
мира" (1947), „Щецинские рассуждения" (1947), „Записки к репортажу 
о Щецине" (1948), опубликованные позже различные очерки как, например, „Ве
тер с моря наших дней" (1957). 

В 1954 г. вышла в свет изданная издательством Выдавництво Лнтерацке его 
вторая книга „Земля и море" с вступительным словом Адама Полевки — из
бранные до- и послевоенные репортажи, посвященные жешувской земле, и на
писанные после войны репортажи о щецинской земле и балтийском приморье. Уже 
тогда Гиль проявлял нравственное сопротивление — по его словам —- „планиро
ванию человека за редакционным столом", в 1956 г. ставшее почти навязчивой 
идеей и превратившееся в самообвинение по поводу его же прежнего творчес
тва. Он сжег много своих ценных рукописей и неизвестных работ, стал писать 
очерки, статьи, предпринял также попытку написать роман. В 1956 г. Гиль был 
одним из основателей и редакторов щецинского еженедельника Земя и може, 
в этом же году он был удостоен литературной награды г. Щецина и — реше
нием Государственного Совета — ордена Возрождения Польши. 

Однако, несмотря на все эти поощрения, у Г или стали возникать все новые 
затруднения в отношениях с'редакциями, не только щецинскими: он стал пу
бликовать все меньше и меньше. Многочисленные жизненные трудности, в том 
чусле и жулущные, трагически отразились на состоянии его здоровья. 12 свН' 
тября I960 г. он скоропостижно скончался от сердечного припадка, в возрасте 
43 лет. В его честь власти г. Жешува по культуре объвили всепольский посто
янный конкурс его имени на лучший репортаж, посвященный деревне, и органи
зовали научную сессию. Через несколько лет после смерти Гил я его руко
писное наследие попало в некомпетентные руки и доныне нельзя добиться его 
публикации. В результате все прежное лутературное творчество Гиля и его цен
ные и подчас неизвестные рукописи были преданы забвению, а двадцатая го : 

довщина его смерти в 1980 г. прошла почти незамеченной. Несмотря на это, его 
место в очерковой, репортажной литературе, хотя временно забытое и недооце
ненное, останется навсегда, сохраняя во многих произведениях необычное свое
образие й художественную свежесть. (Резюме автора) 

Джон А. Л е н т : ИССЛЕДОВАНИЯ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДМЕТА) 

Автор — профессор массовой коммуникации в университете Темпле (Фила
дельфия), издал около 25 книг и монографий, свыше 150 статен, посвященных 
массовой коммуникации в странах Третьего мира. Его труды были переведены 
в 18 странах и постоянно цитируются. 

Данный текст был представлен в виде доклада на двенадцатом съезде Меж
дународной ассоциации по изучению средств массовой коммуникации (1АМСЯ), 
состоявшемся в г. Каракас 29 августа 1980 года. 



Довольно широко распространен упрек, что общественные науки — как прак
тика, так и теория) — в том виде, в каком они развиваются в странах Тре
тьего мира, — это науки Запада, направленные на высокоразвитые страны, 
и что они лишены более широких перспектив. В ходе различных конференций 
и симпозиумов, в книгах, докладах и статьях обсуждалась эта проблема, по 
крайней мере — по отношению к таким дисциплинам как антропология, психо
логия, социология и социология средств массовой каммуникации. 

Цель настоящей статьи — дать интердисциплинарный очерк литературы 
предмета в поисках ответа на три вопроса: Что уже сделано? Как это было 
сделано? Что еще остается сделать? (Резюме редакции) ' 

Перевод Валентины Дворак (резюме t, 4, 6, 7) 
и Даниеля Хоровича (резюме 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11) 

SUMMARY 

Paweł D u b i e l : AN ANALYSIS OF QUOTATIONS IN PRESS RESEARCH. 
INTRODUCTORY STUDIES EXEMPLIFIED BY ZESZYTY PRASOZNAWCZE 

Inspiration for these studies came from the Russian book by the metho-
dologists W. W. Nalimowa and Z. M. Mulczenko concerned with the scienti
fic measurement of the quantitative methods of examining the development 
of information-processing. 

On the evidence of quotations from three separate years of the quarterly 
Zeszyty Prasoznawcze 1958, 1968 and 1978, the sources from which the 
authors quoted generally in the 87 articles were ascertained. 

1098 quotations were used (some were repeated including 1570 references). 
In particular articles the number of quotations was very wide-ranging from 
1 to 50 and with repetitions of up to 88. 

For every quotation an information card was made out about the author, 
the title, type of work (the book, the article in the periodical, archival mate
rial) place and year of publication (or origin) these quotations being expres
sed with approval or criticism. 

The works quoted most frequently were those of W. I. Lenin — 17 times 
in 4 articles. Pioneers of the Polish Press Research were quoted 8 times 
each, M. Kafel (in 8 articles) and I. Tetelowska (in 5). The pre-war professor 
of journalism S. Jackowski was cited 7 times. K. Marx appeared 6 times, 
the same number as the foremost contemporary Polish press specialist W. Pi
sarek. Among the authors quoted 3—5 times were: E. Katz, W. Schramm, 
B. Berelson, M. de Fleur, G. Gerbner, J . F. Kubis, M. Löffler, H. D. Lasswell, 
P. F. Lazarsfeld, J. Kayser, E. M. Rogers, W. Bauer, E. Noelle-Neumann, 
W. J . Schätz, J . W. Stalin and others. 

Quotations taken from books made up half of all quotations; 37% were 
taken from official documents and 8% from archival material. 

The number of quotations taken from the given years were also analy
sed i.e. thesuccessive years 1950—1958, 1960—1968 and 1970—1978. Results: in 
the years to 1958 — 28%, in the years to 1968 — 53% and dn the years to 
1978 — 59%. 

From this emerges the point that press research as a still continually 
developing science strives towards a newer goal all the time. 

Polish sources dominated the quotations: a total of 62% of which 40% ori
ginated after World War II. In the final numbers studied, in 1978 the pre-
Second World War Polish sources had almost entirely disappeared due to the 
supposition that in the field of press research sources do not last longer 
than 50 years. Of the foreign quotations in the initial period when Polish 



press research was only just being institutionalised, German material from 
before the Second World War was dominant, overtaken later by Américain 
publications (a total of 4%; in 1978 — 22°/»). About 5% were quotations from 
French and West German sources and about 4% from Russian ones. The 
entire literature quoted came from 28 countries. Quotations in English came 
to 15%, German to 10% and 7% in the Romance languages. 

Overt criticism of̂  the sources quoted appears less frequently. In 1958 it 
dealt with 7% of quotations, in 1968 — 3% and in 1978 only 1,5*/». The aut
hors probably make their work easier by not publicizing views in opposition 
to their own theses. 

The analysis took the form of a sampling type. Limiting it to 3 numbers 
of one magazine enabled a hypothesis to be postulated on which further stu
dies wlight be based and a possible result envisaged. (Author's summary) 

Tadeusz K o w a l s k i : A N INTRODUCTION TO PRESS ECONOMICS 

The study of the press, understood as the framework within which know
ledge about the press and other means of mass communication is integrated, 
makes it possible to recognize the full sovereignty of economy in the for
mulation of the fundamental assumptions of press economics. 

The sphere of interest covered by press economics should derive from the 
scope and subject matter of political economy. The basic difference between 
economy and economics lies in the degree to which examined regularities 
take a more concrete form in the latter. 

Accepting a broad definition of the subject of economy, it can be acknow
ledged that press economics should concern itself with examination of the 
economic aspects of press operations in the process of social reproduction 
(production, distribution, exchange, consumption). One of the fundamental 
aims of press economics is to arrive at what are, in a certain sense, the 
autonomous economic and social regularities which occur in the press sy
stem. 

The methodical construction of a system of economic investigations into 
the press requires definition of the basic economic category to which press 
economics belongs. This category should encompass the most important phe
nomena and processes which occur in the press system as an economic sy
stem. 

Various standpoints appear in economic theory on the question of funda
mental category, which is recognized as: social ownership, acquisition of 
property, and planning. In a socialist economy, a special character is assumed 
by enterprises, in which we have to deal with three kinds of interests — 
those of society, those of the professional group, and those of the productive-
technological base. It is in the enterprises that the basic economic processes 
connected with the creation and dissemination of the press take place. 

Investigation of the economic conditions to which society and professional 
groups are subjected in the press system constitutes the fundamental theore
tical premise of press economics. 

The most important issues to be resolved include: ownership relations in 
the press system; state economic policy toward publishers; market and plan 
as regulators of the press system; the economic nature of press production; 
the press and the social reproduction process, and press consumption. (Aut
hor's summary) 

Adam S w i d a: T H E F A C T O R Y PRESS DURING T H E CHANGEOVER P E 
RIOD 

At the beginning of 1980, 228 factory newspapers with a combined circu
lation of 900,000 copies were published in Poland. These papers were subor
dinated to the organs of worker's self-government in industrial enterprises. 
In practice, however, the network of formal dependence was considerably 



more complex;, with- the result that factory papers became more and more 
dependent on management. Constant limitation of the scope and authority 
of worker's self government brought about a situation in which the factory 
newspapers came to represent the interests of the rank-and-file less and less, 
while they supported to an ever-increasing extent the immediate interests 
and policies of management or other factory organizations. All this decreased, 
particularly in the late 70s, the credibility of this press in the eyes of em
ployees of enterprises which published such newspapers. The period of social 
tension ushered in by the Lublin strikes of July, 1980, was for many edi
torial staffs the sternest possible test of newspaper work. 

In this period, the overwhelming majority of the factory press failed as 
a reporter and chronicler of what went on at the workplace during July, 

'August and September, 1980. Shortcomings in the execution of its informa
tion-presenting function, errors in journalistic practice, and widespread adop
tion of "wait-and-see" tactics led to many conflicts, mainly between editorial 
staffs and factory workforces. After an initial period of mutual distrust, 
most newspapers developed contacts and found a framework for intercourse 
with factory managements, as well as organizations active on the shop floor. 
The springing-up of factory-level cells of the new trade union, "Solidarity", 
led to the appearance in a number of factory papers of permanent column-
space devoted to this organization, edited either by journalists or indepen
dently by union activists. 

Observable changes in the content of factory newspapers after August, 
1980, result from responsibility for reporting events occuring in the work
place and controversy surrounding clashing interests rather than from the 
implementing of any consciously laid-down idea of the factory newspaper. 
A few papers have set out on a program to rebuild the trust of their readers. 
In the conceptions worked out by these editorial staffs, the main stress is 
placed on intensifying contacts between the editorial staff and workers. 

At the beginning of 1981, by decision of the Premier, factory papers were 
subordinated to the Workers' Publishing Cooperative (RSW) „Prasa-Książka-
Ruch". This step-in keeping with the demands of editors before August, 
1980-in the situation that developed after the August events cannot be unre
servedly considered as the one most advantageous to factory newspapers. 
The solution undertaken does abolish direct subordination of editorial staff 
to management, but it does not fully guarantee editorial independence in-
practice, nor does it contribute to the elimination of the fundamental sore 
spots in the factory press. The absorption of factory newspapers by RSW, in 
face of the difficult social situation, is still in progress. At the moment, some 
of these newspapers still remain in the factories as house organs, others are 
published by RSW. (Author's summary) 

Alicja Z a g r o d n i k owa: V O C A B U L A R Y AND PHRASEOLOGY DURING 
T H E PERIOD OF C H A N G E IN POLAND. PART ONE: AUGUST — SEP
TEMBER 1980 

In the material examined, which deals thematically with the pre-August 
period, the journalists' animosity was directed against those people who 
worked badly, or who purposely did not report the growing crisis; the incom
petence of the former trade unions was also emphasised. Negative social 
traits, such as lack of feeling, greed, deception, the pursuing of one s own 
personal interests, waste, etc., are quoted as causes of the manifold crisis 
and conflict. 

The press' rejection of these activities has implications for moral norms. 
Journalism draws attention to — among other things: journalistic dishonesty, 
manipulation of the truth, the erosion of moral principles, the break-down 
of the priciples of social justice, and the concealment of basic facts. These 
harmful activities affected most disastrously the national economy from 
which ensued a serious déstabilisation, disorganisation of basic disciplines, 
arapid down turn in productivity, disintegration of the monetary system and 
many other unforseen events. 



In the first period of change (August — September 1980), the evil appeared 
in the form of anti-socialist forces, which are suspected of harmful poli
tical, social and national intent. These are various people who heighten ten
sion, dangerous fanatics, right-wing elements, who are helped by those sus~ 
pected of dilatory practices, those who aim at reform of the whole system 
and those who disturb the balance in society. The activities of such elements 
sow the seeds of confusion, distrust, disaffection and supression of opinions; 
furthermore, they endanger the independence of the country and the unity 
of the nation. 

In spite of its great emotional appeal this type of persuasion resembles 
earlier propaganda in suppressing its oppontents; and lacks freshness and 
originality, in relation to to reliable facts, which weaken powers of persu
asion. 

From approximate statistical calculations, it appears that the contribution 
made by identified parties to the examined material is not the same in the 
various writings. Everywhere, however, the all round picture of the country 
is d e c i d e d l y u n f a v o r a b l e ; the harmful nature of various occurren
ces and activities is underlined, as is the placing of responsibility for all 
the harm done only on those who worked dishonestly. 

The objects of condemnation, in the first period of change are the uncle-
arly specified anti-socialist forces and their serving groups which are harm
ful to the goals of renewal. (Author's summary) 

Jerzy B r a l c z y k : ON L A N G U A G E IN POLITICS (DOUBLE NEGATION 
AND PRESUPPOSITION) 

In the article, certain specific types of expression are analyzed — namely, 
expressions acting on the emphasis of information (double negation, empha
sis),, and the specific concealment of information (presupposition). Although 
the use of such expressions does not distinguish political propaganda texts 
(expressions of this type can be found in all varieties of language), it is here 
especially, in view of the functions of such texts, that their use is exceptio
nally interesting. 

Thus, we can meet double negation in common and rather standard sen-
, tences employing such terms as factual, authentic, actual, real, and the like. 
(This emphasis on authenticity, however, introduces the information hidden 
(perhaps unintentionally) in the presupposition that there exists (and most 
often is widespread) a judgement different from the contained in the senten
ce. For example, emphasis of the authenticity of something achieved at the 
same time suggests that not everyone believes in this authenticity. 

Of the many uses of presupposition, only two are considered here: 1) ex
istential presupposition hidden in nominal structures (e.g., speaking about our 
accomplishments imparts the information that they do indeed exist) and in 
îphrases containing the expressions more and more, still, and others (e.g., the 
phrase still more intensive development tells us that previous development 
was also intensive); 2) presupposition functioning in ceremonial names and 
labels, calling forth stereotyped modes of thought and ruling out a priori 
that which the author wishes to rule out. (Author's summary) 

Janusz B a r t a : T H E L E G A L PROBLEMS INVOLVED IN T H E COPYING 
OF PRESS ARTICLES 

In the articles, the fundamental problems of copyright embraced by this 
law, were put forward — problems which arise in mass reprographical re
production of works in specific press publications. 

First of all, the Author outlines the summarised dimensions and the na-
iture of reprographical practices, supported by data collected in certain wes
tern countries. In these statements, he also attempts to put forward the po
sitive as well as the negative consequences of the large-scale copyang of 
(published works. The negative effects come out most often in the financial 
implications for magazine publishers, especially the educational ones. The 



articles and dissertations published an their columns are most often the sub
jects of uncontrolled and unpaid reproduction, which directly limits the 
demand for the publishing of these magazines. 

The laws of copyright acts are always the expression of a compromise 
between the interests of copyright owners and users of their work. The mo
nopoly given to the author and his legal successor cannot be without any 
conditions and restrictions. They are restricted by norms which, in certain 
conditions, permit the use of protected works without the consent of the 
author, and without the payment of a fee. These, however, are laws of an 
extraordinary nature and as such may be interpreted in a broad manner. 
They are often labelled as legal licenses, at the same time differentiating 
licenses introduced in the interests of public as well as private use. 

In many countries, the above mentioned licenses do not take into account 
modern methods of reproduction and current work. This also includes the 
use of present day techniques of reprography. As a result, the rights given 
entirely to the authors regarding the copying of their own works, lose out 
"de facto" to a great extent on the value. But, it is necessary to consider 
the copying of the protected works in many cases as illegal infringement of 
the copyrigt. It compels the finding of legal solutions which on the one 
hand would secure these rights, and on the other hand would authorise the 
copying of works under certain conditions. 

In the further parts of the article, the existing law was presented, in 
those countries, where the problem of uncon: strained reprographing of 
works has already found its partial response in legislation. The author has 
dealt with a succession of elaborate and stated legal solutions in Great 
Britain, Holland, W. Germany and the United States. 

The article ends with the existing legal considerations of this problem 
in Poland. Originating in 1952, the copyright Act does not regulate the pro
blem under discussion. For a legal appraisal of the reprographic practices, 
the only general law is art. 22: 

"It is permitted to copy, or to reproduce in some other manner, someone 
alse's work, solely for one's own private use..." This law was brought about 
by the Highest Court in a judgement on the 8/2/1958 decision that, "...co
pying of 6 copies of the work for business purposes cannot be described as 
the private use in the meaning of art. 22 of the Copyright Law". At the 
same time, the principle of referring to the cited legislation by anybody 
else other than private people was questioned. 

It is easily seen that authors' legal problems regarding the reprographic 
copying of works do not appear in Poland so markedly as in other coun
tries. This is caused by proportionally fewer reprographic, and limited poly-
graphic, arrangements. Accordingly, the majority of books and publications 
could not be published in larger numbers, and for this reason the copying 
of works does not supplement the lack of them, and does not substitute for 
the produced copies. 

However, this does not invalidate the consideration of this problem. This 
is backed by the fact that one cannot ignore the increase of reprographic 
arrangements, and also the increase in institutions which<are reproducing the 
works covered by copyrigt. Secondly, even if it is difficult now to show the 
financial loss due to the copying of works, in view of the lack of relative 
provisions, it would be necessary to consider the above interference in the 
authors rights as illegal interference in authors monopoly. For this reason, 
it is highly recommended that in the future draft of the Copyright law, 
there be inserted provisions which would give the grounds for, and decide 
the limits for allowing the copying of press articles and parts of larger 
works, in the public interest. (Author's summary) 

T H E SIXTIETH ANNIVERSARY OF T H E UPRISINGS AND PLEBISCITES 
IN SILESIA 

Ten years ago we published (1970, No. 2) an article "The Press in Plebis
cite Fight in Upper Silesia" — half a century after the events. The current 
year, 1981, closes the sixtieth anniversary of the insurrections and plebiscites 



in Upper Silesia but up to this date, the press dealing with the above matter 
has not published any historical monograph. 

In connection with these anniversaries we are, in addition, publishing se
veral works whose authors are well-known researchers of the history of Si
lesia from the Silesian Institute of Science and with them young researchers 
from the Institute of Journalists in the Silesian University of Katowice. 

1. Józef M ą d r y : Reflections on the participation of the Press in the pre
paration of the Silesian Uprisings 

The Polish Press had a tremendous influence on the formation and streng
thening of patriotic stances of Poles in Silesia. The chief aim of the edi
tors and publishers was the .integration of the local population which was 
subject to Germanisation by the Prussian invaders and the strengthening of 
Polish traditions and language. For this reason, the editors took care to ad
just publications to the aspirations and capabilities of the readers. 

Already in the first half of the 19th century, Gazety Śląskie dla Ludu 
Pospolitego served this purpose and from 1945 Tygodnik Polski played the 
same role. The Spring of Nations brought about the revival of publications 
and thereafter in the sixth decade of the 19th century there appeared Zwia
stun Polski (1868) and Katolik (1869), the most popular Silesian publication, 
published by Karol Miarka. This paper was strongly antagonistic to the po
licy whereby people, children especially, were losing their national character. 
It was developing political consciousness and preparing the ground for the 
future physical fight. This paper was plain, modest and informative, direc
ted towards the general reading public. It influenced, for many years, up 
till the time of the Silesian uprisings the type of newspaper published by 
radical patriots in Upper Silesia. Its style and character were copied by Ga
zeta Górnośląska, Nowiny Raciborskie, Gazeta Opolska, Górnoślązak and 
Polak. 

At the time of the third insurrection in Silesia several Polish papers were 
appearing. Several others appeared at the time or after the cessation of 
hostilities. The strength of the Polish press was in the confidence of its re-
adere and their association with it for several generations. The above pa
pers developed in their readers a political awareness and resistance to po
litical manipulation on the part of the invader and prepared a strong basis 
for the idea of armed resistance. 

2. Władysław Z i e l i ń s k i : Polish Press during the Insurrections and Ple
biscite in tipper Silesia 

The independence of the Polish State in 1918 gave an impetus to the 
revival of patriotism and to the fight for independence in Upper Silesia Na
tional activists and leaders of the socialist movement professionally connec- • 
ted with the Press shaped the political life. Repressions by the German 
authorities restricting the freedom of the Press and quotas of paper for the 
Polish newspapers were the cause of the original stagnation of publications. 
However, there was a substantial improvement after the Peace Treaty and 
the decision on the plebiscite as to which State Upper Silesia should belong 
•to. After the first uprising in 1919 the participants had to avoid repressions 
and they emigrated to the free Poland. For these people Kazimierz Ligoń 
started to publish a weekly Prawda (1919) and after him Teodor Tyc publi
shed Powstaniec. 

Propaganda activities revived substantially after the creation in 1920 of . 
the Polish Plebiscite Commissariat under the chairmanship of the excellent 
activist Wojciech Korfanty. Within the Commissariat there was a press de
partment with a group of people directing the press activities dealing with 
the plebiscite. Those were: — Edward Rumun, Teodor Tyc, Konstanty Prus, 
Jan Przybyła and Stanis ław Lagon — all experienced journalists who came 
mostly from the former Congress Kingdom at the request of the Commissa
riat, since Upper Silesia did not have its own fully qualified people. 

The Poles, from February 1920 to March 1921 undertook to publish dozens 
of new newspapers, the majority of which were not published after the pie-



biscite. From 1921 in Bytom Goniec Śląski was at the forefront of these 
newspapers connected with W. Korfanty and the most important national 
activists. An important part was played by the group of newspapers pu
blished by Adam Napieralski, Katolik among others. 

Propaganda for the restoration of Silesia to Poland had also been conduc
ted in the German population, Germanised Upper Silesians who had a poor 
command of Polish. For this purpose Polish newspapers were published in 
German e.g. Der Weisse Adler, published in Opole from 1919 and also bi
lingual publications e.g. the cultural weekly Most — Die Brücke. People 
whose religion was Protestant were also not forgotten Nowiny Ewangelickie. 
In this way propaganda activities tried to embrace all the political, professio
nal and religious groups of Upper Silesia. 

3. Jan P r z e w ł o c k i : The Picture of the 3rd Silesian Uprising in the 
French Press 

After ratification of the Treaty of Versailles in 1920 the administration 
of the separated part of Upper Silesia was taken by an inter-Allied Commis
sion made up of representatives from 3 western powers: France, Great Bri
tain and Italy. These nations in an obvious way, supported those opposing 
movements taking place in Upper Silesia which were in conformity with 
their own political solutions and ideas. The British and Italians supported 
the Germans in that region and the French supported the independence 
movements in the population of Silesia. The above approach was expressed 
in the political discussions in the main newspapers of those three countries. 

The author makes reference to the views of French newspapers — Le 
Temps, Le Radical, La Victoire, Le Matin, Le Figaro and especially the re
ports of Colonel Reboul, the special reporter of Le Temps who was in Silesia 
during the Third Uprising. 

4. Marek J a r z ę b s k i : Kocynder — the Upper Silesian Satirical Paper 
during the plebiscite period June 1920 — April 1921 

Apart from the informative newspapers, an important part was played 
in promoting propaganda in favour of the Polish character of Upper Silesia 
by the satirical paper Kocynder whose chief editos were Jan Przybyła, Wik
tor Polak and Stanisław Ligoń. The paper had a plebeian character, appealing 
to the widest reading public. The authors often used the Silesian dialect and 
the most popular forms were Silesian stories („godki"), cartoon strips and 
poems. The paper was liberally illustrated. The heroes from the pages of 
Kocynder were very popular among its readers. After the plebisoity victo
ry, the paper continued its publication and retained its popularity. 

5. Ewa J o n k i s z : The Uprising Problem in the Columns of Młody Krajo
znawca Śląski 

It was the magazine of the Sightseers' Circle in the Classical Secondary 
School in Królewska Huta (now Chorzów). The monthly was published by 
the pupils in the years 1934—38. The publications dealt to a great extent 
with the problems of the Silesian uprisings, recalling events connected with 
anniversaries, describing the atmosphere during the Uprising and the ple
biscite and publishing relevant documents. (Editor's summary) 

Maciej C h r z a n o w s k i : T H E PRESS AS A N INFORMATION SOURCE 
FOR LEADERSHIP 

The text presented here was written on the basis of surveys carried out 
in several cities involving leadership representatives from state administra
tion and the party. Conversations with these representatives were supposed 



to provide an answer to the question of the press's place among other infor« 
mation sources essential to the functioning of their institutions. Representa
tives of the party and state administration valued the press above all as an 
exponent of public opinion, and gave the press high marks — dn contrast to 
1973, when these officials declared press information to be of scant usefuln
ess. 

Among the positive features attributed to information found in the press 
were its topicality and the expression, through the press, of a wider range 
of public opinion. The incompetence of many journalists, their tendency to 
make faulty generalizations, and description of events from am oversipldfied 
viewpoint were considered negative phenomena. Al l respondents judged the 
credibility of television news in unambiguously critical terms. 

The respondents declared their willingness to provide journalists with 
nearly complete information, at the same time stressing the accompanying 
need for honesty on their part, accountability for what is said, competence, 
and consciousness of the role certain information can play when brought into 
public circulation. (Author's summary) 

Władysław Ту г a ń s к i: WEAKNESSES OF READER-BASED PRESS SUR
VEYS 

Almost twenty years ago, an article appeared in Zeszyty Prasoznawcze 
which attempted to point out the limitations of reader-based questionaires 
as a means of surveying reader opinion about a periodical. These surveys 
are still being carried out, but the editorial staffs conducting them continue 
to make the same mistakes. The following checklist was compiled on the 
basis of five questionaires issued by Polityka, Zycie Literackie, Walka Mło
dych, Żołnierz Polski and Radar. 

The basic error committed by the authors of these surveys is the lack of 
economy of effort in their work. Attempting to reduce their exertions in 
the role of questioner, they fail to realize that they are significantly incre
asing the strain for those who must interpret, work out and answer for the 
surveys' results. 

A catalogue of the remaining shortcomings observed in the five surveys 
selected here is rather revealing. These defects include: static interpretation, 
concentrating on the present shape of the publication without reference to 
its past or any view to the future; imprecise evaluation criteria, which make 
exact determination of the object of reader evaluations impossible; careless 
copying of questions from other surveys, leading to the accumultion of errors 
inherited from other in this way; promising a reward, which causes distor
tion in the sample without any hope for correction; disregard for the oppor
tunity to use data already collected in OBP (Press Studies Research Center) 
surveys; uncertain familiarity with the contents of the periodical, revealed 
by the elimination of a number of its regular features from the questionaire; 
erroneously formulated questions, designed to confirm the editorial staff's 
own opinion about their publication; lack of concern for the reader, whose 
task is made' more difficult at every step by, for example, suggested answers 
that change the sense of the question, poor formulation and arrangement of 
instructions, or the furnishing of inadequate space for answering open ques
tions; finally, technical errors, oversights, and simple "howlers". 

This list of errors, as can be seen, is rather long. These errors cast doubt 
upon the credibility of the results obtained by the five surveys mentioned 
here. They do not entirely negate the usefulness of these polls, since these 
latter can certainly aid in the gathering of some worthwhile information 
about the publications which printed them. For the same effort and expen
se, however, we should have been able to find out much more. But it would 
first be necessary to conscienciously analyze the errors pointed out here, and 
in the future strive to avoid them. (Author's summary) 



Stanisław T e l e g a : A FORGOTTEN REPORTER AND PUBLICIST — 
FRANCISZEK GIL 

Franciszek Gil was born on December 4, 1917, at the village of Kielnaro-
wa in Rzeszów prowince. Rzeszów, until the onset of the great agricultural 
reform in 1945, was a region of especially sharp social contrasts and radical 
peasant movements. These issues already fascinated Gil as a schoolboy, 
when — as a 17-year-old pupil of Gimnazjum III in L w ó w — he submitted 
his first article in 1936 to the pre-war youth newspaper, Kuźnia Młodych, 
and later when — as a student at L w ó w University — he published in the 
L w ó w left-wing periodical Sygnały several unusually original reports from 
Rzeszów, including "At a Peasant Theater", "The People's University in Gać", 
"The Gać Theater", and many others. 

Gil spent the Occupation in Lwow, and after the liberation of the city 
worked with the local newspaper, Czerwony Sztandar. After the liberation 
of the rest of the country, he returned to his native village, and on thé 
basis of direct observations and experiences published in the then-largest 
national weekly, Odrodzenie, many unusually suggestive, although in certain 
political matters slightly one-sided, reports and articles on social transfor
mations after the great agricultural reform. In 1946, Gil published his acco
unts from the post-war Rzeszów countryside under the title "Żniwo wielkiej 
reformy'' (The Harvest of the Great Reform), and one of these reports served 
as inspiration for the making of a documentary film about a peasant high 
school in a former baron's mansion. 

Searing after 1945 for material concerning great social transformation — 
for he was always most interested in this subject — Gil arrived in the fall 
of 1946 in Szczecin and settled there for good, fascinated by the problems of 
settling these lands and by coastal and maritime issues. During the years 
1946—1956 he published — mainly in Odrodzenie and Głos Szczeciński — se
veral dozen articles and reports devoted to these questions. Many of these 
pieces not yet subject to the dictates of "socialist realism" — keep to this day 
their unusual artistic freshness and the enchantment of theme expressed with 
Visionary sweep, sociological accuracy and lyrical warmth of feeling, all of 
which gave hiis style a peculiar character and artistry in both articles and 
essays. Such features are displayed in "Szczecin — port świata" (1947), "Roz
ważania szczecińskie" (1947), "Zapiski do reportażu o Szczecinie" (1948), and 
in such later essays as "Wiatr od morza naszych czasów" (1957). 

In 1954 his second book, "Ziemia i morze" (Land an Sea), appeared. Publi
shed by Wydawnictwo Literackie, with a foreword by Adam Polewka, it 
was a selection of pre- and post-war accunts from Rzeszów, combined with 
his post-war reports from Szczecin and the Baltic coast. Even at this time 
Gil displayed his moral stand against, as he put it, "the planning of man 
at the editorial desk", but not until 1956 did this stance harden into near-
obsession and self-condemnation of his work to date. At this time, he burned 
many of his precious manuscripts and unpublished works, and began to wri
te essays, articles, and even made several attempts at a novel. In 1956, Gil 
was one of the foundling editors of the Szczecin weekly Ziemia i Morze, and 
received the City of Szczecin literary prize and the Knight's Cross from 
the Council of State. 

Despite these forms of recognition, Gil experienced ever greater difficul
ties with his editors both in and outside Szczecin, and published little. In 
addition, numerous personal problems, including the housing situation, had 
a disastrous effect on his health. Gil, barely 43 years old, died suddenly of 
a heart attack on September 12, 1960. In honor to his memory, the cultural 
authorities in Rzeszów announced a national competition in his name for the 
best reporting from the countryside and organized a symposium. Several 
years after his death, Gil's posthumous manuscripts were misplaced, with the 
Tesult that we can no longer expect their recovery and publication. In the 
event, both Gil's former literary output and his precious and unknown post
humous manuscripts have passed into oblivion, and the twentieth anniver
sary of his death in 1980 passed almost unnoticed in this country. In spite of 



this, Gil's place in the literature of reporting, although temporarily neglected 
and forgotten, is permanent and assured, still preserving in many works its 
own unusual originality and artistic freshness. (Author's summary) 

John A. L e n t : COMMUNICATION RESEARCH IN T H E THIRD WORLD 
(A LITERATURE REVIEW) 

This paper originally was presented at the 12th Assembly, International 
Assosiiation of Mass Communication Research, Caracas, Venezuela, August 29, 
1980. John A. Lent is professor of mass communications at Temple Univer
sity (Pennsylvania). He has written about 25 books and monographs and over 
150 articles on mass communications in the Third World. These works have 
appeared in journals in at least 18 countries and have been cited very re
gularly. 

A complaint heard rather regularly is that social science research and 
theory used in the Third World are Western and oriented towards the in
dustrialized nations, to the exclusion of other perspectives. Symposia, books, 
papers and articles have dealt with this question, at least in such disciplines 
as anthropology, psychology, sociology and mass communications. 

This paper attempts to survey, from a inter disciplinary aproach, the l i 
terature on the problem, looking at three questions in the process. What has 
been done? How has it been done? What (is to be done? (Editorial summary) 

, Translated by David McQuaid (summaries: 2, 3, 
5, 8, 9, 10, 11) and Angela Karus-Raczkowska 
(summaries: 1, 4, 6, 7) 


